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Warszawa, 27 lipca. 
Bombastyczny manifest PPS, wzy- 

wający lud do «walkisi demagający 
cię zwołania sesji S:'jmu nie wywołał 
ani w stolicy ani w kraju większego 
wrażenia. Frazesy demagogji socjali- 
stycznej tak się już widać wszystkim 
obiły o uszy, że silę nie zwraca na 

' nie uwegi, tak jak na brzęczenie na- 
trętnej a nieznośnej muchy. 

Taktyka PPS ma wiele momentów 
dziwnych i niezrozumiałych. Bo :oto 
jak pogodzić wymyślanie na ende- 
ków, chadeków i innych <obrońców 
parlamentaryzmu» a jednocześnie wy- 
stępowzć z inicjatywą narady, na kló- 
rej mają omawiane być środki po- 
stępowania w celu obrony trupa 'sej- 
mowego. Jak wiadomo narada taka 
ma się odbyć w pierwszych dniach 
sierpnia i dopiero po tem zobaczymy 
na czem polegała zapowiedziana przez 
PPS. „walka“, 

Żydzi sądząc z prasy stoją na 
zupełaie odmiennem stanowisku. «Po 
co zwoływać nową stsję woła „Nasz 
Przegląd“. Co to jest, naiwność czy 
zła wiara? Do tego aby sejm został 
rozwiązany wystarczy tylko wyrazić 
votum nieufności Rządowi. Jedynem 
więc wyjściem z sytuacji jest tylko 
rozwiązanie sejmu, lub zaczekanie na 
rychłe ukończenie jego kadencji. Ale 
i to jeszcze nie jest wszystkiem, Sa- 
ma PPS. większości i w przyszłym 
sejmie mieć nie może. W najlepszym 
razie odniesie takie samo zwycięstwo, 
jak przy wyborach do rady. Jeżeli 
wszakże swój sukces sejmowy tak 
zmarnuje jak powodzenie radzieckie, 
to doprawdy niema dła Polski wyje 
ścia na drodze parlamentarnej». 

Jak widzė politycy żydowscy są 
o wiele wierniejsi w ocenie sytuacji 
i tak nie spieszą jak P.P.S, do obro- 
ny parlamentaryzmu, do którego cał- 
kowitego zdyskredytowania sami się 

najwięcej przyczynili. Ten zapał PPS. 
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tłumaczy do pewnego stopnia nową 
rolą jaką wzięła na siebie, rolą przy- 
wódcy opozycji. To przecież obowią- 
zuje. 

Tyle de publicis z - stołecznego 
bruku, pozatem palfujs niezakłóctona 
cisza. O wiele więcej niż kombinacje 
polityczne interesuje opinję publiczną 
Warszawy proces gen. Żymierskie- 
go o nadużycia przy dostawach woj- 
skowych. Przewód sądowy odsłania 
nie jedną tajemnicę iobfituje w mo- 
menty frapujące. Zeznania świadków 
są doskonałą ilustracją roli Narodo- 
wej Partji Robotniczej i jej przy wód- 
cy pos. Popiela przy dostawach wej. 
skowych. Na tej podstawie oskarży« 
ciel publiczny prekurator Rumiński 
stwierdza, że cały byt NPR by! о* 
party o dostawy wojskowe. Organ 
NPR «Glos Cadzienny» wydawany 
był za fundusz zdobyte na dosta- 
wach, a i drukarnia stronnictwa „Ars* 
zakupiona została za pieniądze, po- 
chodzące z tych samych źródeł. 

Posłowi Popielowi  Ieaderowi 
NPR kupiony został przez zaintereso= 
wanych przemysłowców majątek 
„Owieczki*. 

Proces trwa już z górą dwa ty- 
godnie a jeszcze długa lista świadków 
nie została przesłuchaną, określić więc 
kiedy można się spodziewać wyroku 
jest niepodobieństwem, tembardziej że 
przewód sądowy staje się coraz bar- 
dziej skomplikowany. 
ESTIJA KTE NETTO TH 

Odbudowa Witkowic. 
WARSZAWA 27 VII (żel, wł, Słowa) 

Odbudowa objektów państwowych i 
prywatnych zniszczonych przez wy- 
buch w Witkowicach pod Krakowem, 
przy wydatnej pomocy rządowej, po- 
stępuje szybko. Na cele odbudowy 
'wyasygnowano już dwa miljony zło- 
tych, pozostałość w sumie około mi- 
Ijona wypłacona będzie w najbliższym 
czasie. Zakład Uniwersytetu Jagielion- 
skiego dla dzieci jaglicznych, uszko- 
dzeny całkowicie, jest obecnie w od- 
budowie wyłącznie przy pomocy środ- 
ków rządowych. 

Polacy amerykańscy we Lwowie 

LWÓW, 27—VIl. PAT. Wczoral 
przyjechała do Lwowa wycieczka pol- 

skich weteranów z Ameryki, Na po- 
witanie wycieczki zjawili się na dworcu 
bardzo liczni reprezentanci władz i 
społeczeństwa. O . godz. 9 min. 7 
wiecz. nadjechał specjalny pociąg, 
wiozący wycieczkę. W tej chwili or- 
kiestra odegrała hymny państwowe: 
polski i amerykański, "W sali recep- 
cyjnej pierwszy witał przybyłych w 
serdecznych słowach witewojewoda 
Ekhardt, Na szereg przemówień po- 

cy wyci odpowiedział przewodniczą: 
cy wycieczki Starzyński, który zakoń: 
czył okrzykiem: „Rzeczpospolita niech 
żyje, jej Prezydent j rząd niech żyją, 
naród i armja niech żyje. ' Orkiestra 
zaintonowała „Jeszcze Polska nie zgi- 
nęła”"—poczem goście odjechali do 
miasta. Dziś o godz. 9 rano nastą- 
piło złożenie wieńca na grobie obron- 
ców Lwowa. 

Francja ma dość manewrów komunistycznych, 
PARYŻ, 27 Vil. PAT Jak dońosi : „Matin* ambasador fran* 

cuski w Moskwie Herbette powrócił do Moskwy, nabrawszy 
pewności, że Francja ma dość manewrów komunistycznych i że 
coraz mniej chętnie znosi tajne porozumiewanie się między komu! 
nistycznymi agentami, prowadzącymi propagandę, a przedstawi. 
cielami dyplomatycznymi Sowietów w Paryżu. Herbette natyćh- 
miast po powrocie do Moskwy odwiedził Komisarza ludowego 
Cziczerina i przedstawiwszy mu szczegóły sprawy zaznaczył 
wyraźnie, że obecna sytuacja nie może być tolerowana przez 
opinję francuską i że o ile rząd sowiecki pragnie pomyślnego 
zakończenia rozmów z Francją, musi położyć kres niedopuszcza|- 
nej działalności swoich przedstawicieli. 

Woroszyłow nawołuje do wojny. 
MOSKWA, 27.VII PAT. Dnia 25 bm. komisarz spraw 

wojskowych Woroszyłow wygłosił w obozie wojskowym w 
Krasnobrodzie koło Leningradu mowę, w której powie- 
dział między innemi: Znajdujemy się obecnie w położeniu 

podobnem jakie było przed wybuchem wielkiej wojny, Wie- 
le oznak wskazuje na to, że uda się tej wojny uniknąć, 
Pewnem to jednak nie jest, przeciwnie, w ostatnich miesią. 

cach pogorszyły się stosunki zarówno wobecRosji Sowiec- 
kiej, jak wobec kół robotniczych we wszystkich państwzch. 
Musimy się liczyć z tem, że w przyszłej wojnie będziemy, 
mieli potężnego wroga. Z tegu powodu musimy się poważ- 
nie do wojny przygotować, Zwycięstwo będzie nasze. Nasze 
siły łotnicze nie ustępują siłom Iotniczym największych 
państw, a także inne rodzaje broni naszej armji poczyniły 
znaczne postępy techniczne. 

Bucharin doradza opozycji kapitulację. 
MOSKWA, 26 lipca. Organ Bucharina, urzędowe wydawnictwo ofi- 

cjalne wszechzwiązkowega C. K. partji komun'stycznej, „Prawda, w gwałe 
townym artykule dowodzi, iż o żadnym poważnym rozłamie wewnątrz par- 
tji nie może być mowy, próby zaś zalegalizowania frakcji opozycyjnej, jako 
sprzeczne z podstawami leninizmu, muszą być z całą stanowczością odpar- 
te przez rządzącą większość, Opozycja ma jeszcze w chwiłi obecnej jedno 
wyjście: skapitulować w swej walce z większością rządzącą. i 

Bill przeciwstrajkowy w Anglji. 
LONDYN, 26.VII, PAT. Izba lordów przyjęła wczoraj w trze- 

ciem czytan u projekt ustawy © Trade Unionach, uznającej—jak 
wiadomo—strajk powszechny za nieiegalny środek walki ekono- 
m'cznej. Nektórzy z pośród lberałów, a w ich liczbie lord Rea- 
ding. przyłączyli się do posłów Labour Party, głosujących przeciw 
projektowi ustawy. 

Dekret królewski, na mocy którego projekt ustawy stanie 
się prawem obowiązującem, ogłoszony zostanie prawdopodobnie 
w piątek. 

Dyskusja w parlamencie wiedeńskim. 
WIEDEŃ, 27 Vil. PAT. W radzie narodowej toczyła się dziś dalsza 

dyskusja o wypadkach wiedeńskich w dniu 15 i 16 b. m. „Pos. Hirtler 
(chrz. społ.) omówił wypadki ze stanowiska ludności włościańskiej. Chło- 
pi pragną przedewszystkiem: spokoju i z pewnością nie ukażą się па шЦ 
cach Wiednia. Następny mówca socjałny demokrata pos. Renner podkre: 

Ślił z uznaniem umiarkowany ton przemówienia Hirtlera. Kolejny mówca 
Pichl (zw. chł.) przemawiał za przywróceniem kary śmierci. 

Brytańska delegacja mórska w Genewie. 
GENEWA, 27.VIl PAT. Reuter donosi: Lord admiralicji Bridgeman i 

lord Cecil powrócili dziś rano do Genewy. W wywiadzie z przędsiawicie- 
lem agencji Reutera lord Bridgeman powiedział między innemi co następu- 

je: Tym razem zakończymy w ten czy Ów ;sposOb pracę. Powróciliśmy 

po przeprowadzeniu szczegółowej dyskusji z gabinetem i sądzę, że pozy- 
cja nasza jest jasna. Rząd omówił szczegółowo całą sytuację. Stanowisko 
Wielkiej Brytanji pozostało zasadniczo nie zmienione. Mogę nakoniec po- 
wiedzitć, że moja nadzieja co do zawarcia układu jest równie mocna, jak 
wówczas gdym opuszczał Genewę. 

Sensacyjny proces fałszerski. 
PARYŻ 27 VII PAT. W sferach sądowych wielkie zainteresowanie budzi toczące 

się obecnie śledztwo w sprawie niejakiego Konstantego Sołowskiego, oskarżonego © 
sfałszowanie dokumentów, które następnie sprzedawał on i rzekomi jego wspólnicy róż 
nym poselstwom zagranicznym w celu skompromitowania ambasady sowieckiej i stwier- 
dzenia udziału jej w robocie trzeciej międzynarodówki. Sołowski został przyaresztowany 
na żądanie pierwszego sekretarza ambasady sowieckiej Diwilpowskiego w chwili gdy 
przyszedł zaproponować mu sprzedaż szeregu dokumentów wzmiankowanej treści. We- 
dług Diwilpowskiego dostarczone przez Sołowskiego dokumenty zostały sfałszowane 
wyłącznie w celu wyłudzenia za nie pewnej sumy _ pieniężnej i nie 
miały nic wspólnego z innemi dokumentami Sołowski zaś twierdzi, że dokumenty sfał- 
szował na żądanie samego Diwilpowskiego, któremu chodziło jedynie o wykrycie w 
ten sposób fałszerzy dokumentów sowieckich. 

Rządowi kantońskiemu grozi rozkład. 
LONDYN, 27-Vli. PAT. Jak donosi biuro Rentera z Pekinu rokowania prowadzo- 

ne pomiędzy przedstawicielami rządu pekińskiego, rządu nankińskiego i gubernatora woj- 
skowego prowincji Szansi zostały bez terminu zawieszone. W każdym bądź razie przy 

okazji przeprowadzonych rokowań misło nastąpić porozumienie przez to, że gubernator 
rowincji Szansi zobowiązał się niedopuścić do zajęcia Pekinu przez gen. Feng. Ju- 

dee, Zawieszenie rokowań pokojowych spowodowane zostało taktyką przedstawi- 
cieli rządu pekińskiego, który przewiduje, że rządowi nankińskiemu grozi rozkład, a na- 
wet upadek i że rząd ten nie będzie mógł być bynajmniej pewnym zwycięstwa w nie- 
uniknionym konflikcie z rządem kantońskim. 

Walki z amerykanami w Nicaragua. 
MANĄGUA 27 VII PAT. (Nicaragua) Amerykańscy marynarze oraz oddzia- 

ły policji mcaraguańskiej stoczyły ponowną walkę z wojskiem gen. Sandino 
pod San Fernando, położonem o 20 km. od Ocotal. Jeden marynarz orąz wielu 
żołnierzy z oddziałów policyjnych odniosło rany, Według doniesień amerykań: 
skich władz podjęie będą niebawem stanowcze próby rozproszenia wojska gen. 
Sandino przy użyciu samo'otów. 

Na spadochronie z wysokości 7000 mtr. 
PARYŻ, 26.7, PAT, «L'Intransigeant» donosi, że lotnik Van Leare 

podczas dokonywanego dzisiaj reno lotu próbnego, gdy znalazł się na 
wysekości 7.000 m., spostrzegł nagle, że przyrząd, ułatwiający oddychanie 
na tej wysokości, przestaje funkcjonować. Lotnik, widząc, że traci kontro- 
lę nad aparatem, skoczył w przepaść ze spadochronem, który otworzył się 
dopiero na wysokości 100 m. ponad. ziemią. Lotnik Van Leare upadł 

wśród drzew, gdzie niebawem odnaleziony został przez straż leśną. Lot- 
nik uległ wstrząsowi nierwowemu. Samolot jest całkowicie zdruzgotany. 

Katastrofa w kopałni w Niwce. 
SOSNOWIEC 27 VII PAT. W kopalni tow. warszawskiego w Niwce, z 

nieznanej bliżej przyczyny pękł pokład, wskutek czego zawaliło się piętro i 
filary pociągając za sobą sto nałądowanych wagonetek z węglem. Węgiel przy- 
sypał wócii górników i dwóch łąadowaczy. Jednego ładowacza w ciężkim sta- 
nie udało się wydobyć, inni zginęli. 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
W sprzedaży detallcznej cena pojedyńczego n—ru 20 4 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrow: 

  

W perspektywie tygodnia 
Od 20-go do 27 lipca, 

Nad wypadkami wiedeńskie- 
mi opinja publiczna Europy przeszła 

już do porządku. W Wiedniu zapa- 
newało uspokojenie ;i powoli życie 

wraca do normy. Jedynie dla prasv 

sowieckiej wypadki wiedeńskie są sta- 

łym tematem i nadługo pozostaną 

jeszcze w sezonie, trywjalnie zwanym 

ogórkowym. Wypadki wiedeńskie pod 
tym względem dla prasy sowieckiej 

stanowią niełada gratkę. Oto może 

zapełniać przez czas dłuższy swe 
szpalty arsenałem dawno opracowa- 

nych i wynalezionych określeń na te- 
mat współpracy burżuazji z socja|- 

demokracją, o zdradzie tej ostatnie 

popełnionej wobec  proletarjatu oraz 
wyciągać wnioski, inaczej tak zw. „U- 

roki* na przyszłość. Według moskiew- 

skiej „Prawdy* wypadki wiedeńskie 
wskazują, że naj»ażniejszą przyczyną 

niepowodzenia rewolucji był brak sil- 

nej komunistycznej partji w Austeji i 

fakt, że masy robotnicze opanowane 

są przez przywódców socjal-demokra- 
tów. Nauka zatem stąd płynie taka: 
na gwałt trzeba organizowzć w Austcji 

partję komunistyczną, która w razie 

jakichkolwiek zamieszek. potrafiłaby 
ująć ster w swoje ręce. Szerokie roz- 

pisywanie się prasy sowieckiej o wy» 

padkach wiedeńskich ma cel dwojaki: 
po pierwsze, zgodnie z utarią taktyką 

Kominternu chodzi o wykorzystanie 
wszelkich zaburzeń  jaknajobszerniej 
dla celów propagandy, [secundo zaś 
intensywne zajęcie się wypadkami,wie- 
deńskiemi stanowić ma pewien para- 

wan dla odwrócenia uwagi od tego 
co się w Rosji wewnątrz dzieje. 

Opozycja w partji komunisty- 
cznej na czele z Trockim, Zinowje- 
wym, Safronowowym bynajmniej nie 

została zduszona. Raczej przeciwnie 
na tle niepowodzeń oficjalnej polityki 
sowieckiej zarówno zagranicznej jak 
i wewnętrznej siły opozycji rosną, 
Nie tak dawno jeszcze na jednym ze 
zjazdów  partji w Moskwie Bucharin 
nazwał działalność opozycji zdradą 
prolętarjatu. Jako środek zastosawane 

do Trockiego i Zinowjewa ostrzeżenie, 

że zostaną wykluczeni z partji i parte 

ja postąpi z nimi tak, jak to czyni z 
wszystkimi wrogami ludu pracującego. 

Greźba poważna. Mimo to jednak, 

jak sądzić można z przebiegu dalszych 

wydarzeń po tem ostrzeżeniu, Stalin 

nie może się zdecydowść na ogłosze- 
nie wykluczenia z partji dwuch wy- 
bitnych działaczy komunistycznych» 

posiadających znaczną popularność w 

masach komunistycznych. Posunięcie 

tego rodzaju niewątpliwie pociągnęło 
by za sobą krwawą walkę wewnętrze 

ną i kto wie na czyją stronę prze- 
chyliłoby się zwycięstwo. Dla polity- 

ków moskiewskich jest pozatem jasne, 

że z tego skorzystaliby ci, u kogo 

ani jeden ani drugi odłam partji ko- 
munistycznej nie może . oczekiwać 
łaski. " 

Atmosfera niepewnošci zapanowa- 

ła teraz w całej Rosji wszechwładnie, 
Wszyscy eczekują, że prędzej lub 
później powinno nastąpić rozwiąza- 
nie. 

Czego żąda opozycja? Żądania 
opozycji nie są wyraźnie skonkrety- 

zowane i toną w powodzi frazesów 

w artykułach lub mowach jej przy» 

wódców. Zdaniem opozycji obecna 
partja komunistyczna w swej polityce 
wewnętrznej idzie na rękę «kułakom» 

a w międzynerodowej zaś uprawia 

oportunizm. Biurokratyzm jest zasadą, 

a Komintern jest posłusznem narzę- 

dziem w rękach Stalina. W tych wa- 
runkach, twierdzi opozycja, dyktatura 
proletarjatu jest fikcją. Istnieje aparat 
biurokratyczny, który podporządkował 

sobie partję, związki zawedowe i ko-, 
operację, Polityka międzynarodowa 
zapomniała o rewolucji i wysługuje 

* się imperjalistom. Wyjście stąd opo- 

zycja widzi jedno: «odrodzenie partji 
i óżywienie jej samodzielności», To 
ożywienie samodzielności i odrodze- 

nie powinno polegać na utworzeniu 
w łonie partji komunistycznej frakcyj, 

Żądanie zalegalizowania frakcyj jest 
właśnie platformą polityczną opozycji. 
Stalin, Bucharin i obecna grupa | rzą- 
dząca stojąc na stanowisku jednolitoś- 

ci partji uważają wprowadzenie frak- 
cyj za rzecz niedopuszczałną i * naj- 
groźniejszą.. Podział partjj komunis- 

tycznej na grupy—ich zdaniem bę- 
dzie powodem katastrofy bolszewiz- 

mu. Pozatem głównem teoretycznem 
żądaniem opozycji jest jeszcze spora 

ilość punktów spornych z dziedziny 

polityki gospodarczej. W  żądaniach 
tych opozycja jest bardziej radykalna 

niż obecnie rządząca grupa Stalina, 

W walce opozycji ze Stalinem bio- 

rą oczywiście udział tylko i wyłącz: 

nie członkowie partji komunistycznej. 

Jak zwykle z tego rodzaju wypadku 

wrazie jeżeli dojdzie do czynnego 

starcia zadecyduje o rezultatach ar- 

mja. Według wiadomości rosyjskiej 

emigracyjnej prasy socjalistycznej w 

armji czerwonej scierają się Obecnie 

wpływy dawnego —generalisimusa 
Trockiego z wpływami wojenkemora 
Woroszyłowa. 

Artykuł lorda  Rothemere, 
angielskiego potentata prasowego, 
właściciela jednego z najbardziej po: 
pularnych dzienników „Daily Mail“ 
wskazujący na konieczność rewizji 

traktatu w Trianon, nabiera coraz sil- 

niejszego rezonansu. Jak wiadomo 
na mocy traktatu w Trianon kilka 
prowincyj węgierskich weszło w 
skład Czechosłowacji. Rewizja tego 
traktatu byłaby pierwszym krokiem 
ku restauracji silnych Węgier, co о- 

czywiście wpłynie na zmianę konfi- 
guracji pelitycznej w tej części Eu- 
ropy. Głos publicysty angielskiego, 
który wystąpił w obronie mniejszości 

węgierskiej w Czechach i wypowie- 
dział się zarewizją postanowień tego, 

krzywdzącego Węgry traktatu jest 

tem znamienniejszy, że niewątpliwie 

lord Rothemere peruszając tę drażli- 

wą sprawę działa w pewnej zgodzie 

z dyplomacją angielską. 
Artykuł lorda Rothemere wywo: 

łał niezwykle ostrą kampanję prasy 

czeskiej, a nawet min. Benesz prze- 

mawiając w senacie zarzucił angiel- 
skiemu lordowi parcie de wojny. Na 
to lord Rethemere ogłosił list do 

min. Benesza, w którym wyjaśnia, że 
zarzut mu uczyniony jest 

pozbawieny słuszności i podkre- 

šia, że ofiarna krew żołnierzy angiel- 

skich i francuskich nie może służyć 
dla pokrycia bezprawia i niesprawie- 
dliwości, czem jest traktat w Trianon. 

Na list lorda min* Benesz odpowie- 
dział depeszą, w której twierdzi, że 

jego słowa zostały złe zrozumiane i 

że gotów jest służyć materjałami co 

do położenia mniejszości narodowych 
w Czechach i na Węgrzech. 

Ta polemika pomiędzy publicystą 
angielskim i czeskim dyplomatą wska- 

zuje, że nastreje w Londynie w sto- 

sunku do Czech uległy rewizji i nie- 
dadzą się porównać w żadnym wy- 

padku do tych, jakie panowały w 

pierwszych latach po wojnie świato- 

wej. Na pozór jest te drobnostką ale 
dla stosunków politycznych w Europie 
nader charakterystyczną. Sz. 
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Odznaczenie. 

PARYŻ, 27.Vil. PAT. W ambasa- 
dzie polskiej odbyło się uroczyste 
wręczenie Edwardowi Krakowskiemu, 
sekretarzowi generalnemu  francusko- 
polskiej grupy parlamentarnej, orderu 
Odrodzenia Polski za zasługi położo- 
ne w związku z wycieczką parlamen- 
tarzystów polskich do Francji. Przy 
tej sposobności ambasador Chłapow- 
ski w serdecznych wyrazach mówił o 
niezmordowanej pracy Krakowskiego 
na polu zbliżenia się polsko-francus- 
kiego i zacieśnienia węzłów między par- 
łamentarzystami obu krajów. 

Wycieczka Słowaków w Kra: 
kowie. 

KRAKÓW, 27 7. Pat. Bawiąca w 
Krakowie wycieczka Słowaków złożyła 
u stóp pomnika grunwałdzkiego w e* 
niec z kwiatów polnych. 

й y jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji о 25 ргос* drożej, Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

— 
  

Sejm i Rząd. 
U marsz. Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 27.ViI, PAT. W dniu 
dzisiejszym w godzinach popołudnio- 
wych prezes Rady Ministrów Pilsud- 
ski przyjął prezydenta miasta inż. Sło- 
mińskiege i prezesa rady miejskiej m. 
Warszawy, 

Urlop marszałka Piłsudskiego. 
WARSZAWA. 27.VII (żel. wł,Słowa) 

Po uroczystościach legjonowych w 
Kaliszu (6 siergnia) marszałek Pił. 
sudski wyjedzie na odpoczynek. W 
tym też czasie powraca do Warsza- 
wy vice-premjer Barteł dla objęcia 
urzędowania. 

Sprawa poprawy bytu urzęd. 
ników. 

WARSZAWA, 27-VIl (tel, wź Słowa) 
Sprawa polepszenia bytu pracowni- 
ków państwowych nie wejdzie na to- 
ry realne przed powrotem do War: 
szawy vice-premjera Bartla, co fest 
spodziewane dopiero w pierwszej 
połowie sierpnia. 

Proces o zniesławienie Min. 
Miedzińskiego. 

WARSZAWA 27 VIł (£el.wł. Słowa) 
W czwartek Sąd Okręgowy rozpozna 
głośną sprawę inż. Pauli, oskarżonego 
o zniesławienie ministra Miedzińskie= 
go. Pauli na wiecu w Sprawie liczni- 
ków oświadczył publicznie, że min. 
Miedziński otrzymał od Pasty na cele 
partyjne znaczną sumę. Sprawa ta 
była odreczona celem zawezwania 
nowych świadków, pomiędzy którymi 
jest min. Miedziński i poseł Chaciń* 
Ski. 

Nowy dyrektor Banku Gospo- 
darstwa Krajowego. 

Sekretarz Banku Dyskontowego w 
Warszawie, p. Leen Barysz, obejmu- 
je stanowisko dyrektora Banku Go- 
spodarstwa Krajowego. Nominacja ma 
być egłoszona w ciągu bisżącego ty- 
godnia. SE gi S 

Wypadek samochodowy min. 
Knolla. 

Dnia 24 bm. przejeżdżał przez 
Grójec od strony Warszawy w kie- 
runku Radomia zastępca ministra 
spraw zagranicznych p. Knoll. W m. 
„Grójcu przebiegła jeźdnię 3-letnia 
dziewczynka żydowska, która wpadła 
pod samochód. Dzięki jednak przy- 
tomności umysłu min. Knolla. który 
sam kierował samochodem, został on 
w porę zatrzymany tak, że przednie 
koła samochodu dotknęły zaledwie le- 
żącą już na jezdni dziewczynkę, któ- 
ra doznała lekkiego podrapania ręki. 
Stan dziewćzynki dobry. Oddano ja 
pod opieką rodziców, na ktoryci 
sporządzono protokuł za pozostawie- 
nie dzięcka na ulicy bez opieki. 

Zawieszenie w czynnościach 
dyrektora Banku Rolnego we 

Lwowie. 

WARSZAWA, 27-VIL, PAT. W 
wyniku przeprowadzonej w oddziale | 
Państwowego Banku Rolnego we 
Lwowie rewizji, władze Banku zawie- 
siły w urzędowaniu za niewłaściwe 
udzielanie kredytów dyrektora oddz a- 
łu Jana Kańskiego, powierzając tym. 
czasowe kierownictwo dyrektorowi 
Kazimierzowi Chodorowskiemu. 

НЕЛЕ 
Konferencja Ambasadorów. 

PARYŻ, 27 VII, PAT. „Temps" do- 
nosi: Konferencja Ambasadorów przy- 
jęła do wiadomości sprawozdanie rze- 
czoznawców, dotyczące zniszczenia 
fertyfikacji niemieckich w - Prusach 
Wschodnich, poczem ;zajmowała się 
różnemi sprawami bieżącemi. 

Bałtyk—Morze Czarne. 

WIEDEN, 27.V.I, PAT. Dziś przye 
była tu łódź z obsadą klubu wieślar- 
skiego „Polonia”, która wyruszyła z 
Poznania, ażeby Wartą, Odrą, Mora- 
wą i Dunajem dotrzeć d» morza 
Czarnego. ; 

Zgon Matyldy Serao, 

RZYM, 26. Vil. Zmarła tu głeśna 
powieściopisarka Matylda Serao. Pi- 
sma poświęcają działalności zmarłej 
obszerne, artykuły. 

Od piwnego czasu Serao ozuła 
się osłabiona i codziennie odwiedzał 
ja lej lekarz domowy. Pracowała je- 
dnak nieustaanie do ostatniej chwili. 
Jeszcze na pół godziny przed šmier- 
cią wysłała do drukarni podpisane 
własnoręcznie manuskrypty. Zmarła 
prawie nagie. W pewnej chwili zro- 
biło jej się słabo i opuściła głowę. 
Zastosowano różne zabiegi i zastrzy- 
ki, które nie odniosły jednakże sku- 
tku. Serao nie odzyskała sił, a po 
15 minutach zakończyła życie.
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Podbrodzki Zdrój. 
— Korespondencja Słowa — 

___Q pięćdziesiąt parę kilometrów od 
Wilna na szłaku święciańskim leży 
nieduże o nieco dziwnej, na pierwszy 
rzut oka, nazwie miasteczko Podbre- 
dzie. Niech nikt jednak nie myśli, że 
nazwę swą wywodzi miasteczko od 
brody czy podbródka. Jest całkiem 
inaczej. Nazwa powstała od tego, że 
miasteczko położone jest nieo- 
podal brodu na malowniczej rzece 
Żejmianie. 

Okolice Podbrodzia są bardzo ład- 
ne. Piękne lasy sosnowe, które mimo 
śladów zniszczenia podczas węjny 
światowej zachowały nadal swój ma- 
jestatyczny charakter, otaczają szero- 
kim pasem, ciągnącym się po  kilka- 
naście kilometrów i sprawiają, że Pod- 
brodzie posiada warunki miejstowoś- 
ci nadającej się zupełnie na uzarowisko 
klimatyczne. Przecinająca lasy Żej- 
miana wpadająca do Wilji pod San- 
toką dodaje jeszcze uroku, Stąd też 
od dawna było Podbrodzie mejsco- 
węścią letniskową. Przed wojną u- 
częszczali iu specjalnie Rosjanie  na- 
wet tak z odległych miast jak Peters- 

Moskwa. Teraz fizjonomja 
Podbrodzia zmieniła sią latem i w 
gęsto pobudowanych „daczach* w 
iesie pod miasteczkiem widzimy na- 
bierających sił i zdrowia przeważnie 
synów i córy Izraela. 

Samo miasteczko nie różni się ni- 
innych /miaste: 

czek prowincjonalnych. Taksamo jest 
brudne i niechlujne, takAsamo świecą 
odrapane ściany damów o krzywych 
gankach i dziurawych dachach, tak- 
samo jak wszędzie, na ulicy kupy u- 
morusanych żydziaków zabawiają sięłz 
wrodzonym temperamentem w jakąś 
piłkę lub «koniki». Miasteczko jest 
gminą miejską, posiada „więc swój 
magistrat i burmistrza, zdaje się Z 
mianowania. 

W porównaniu do innych miaste- 
<zek prowincjonalnych, które wskutek 
ogólnie panującej biedy i stagnacji 
ekonomicznej nie mają żadnych albo 
bardzo nieznaczne możliwości rozwo- 
ju, Podbrodzie możliwości te posia- 
da i nie potrzeba być filozofem, aby 
je dostrzec i przystąpić do wykorzy- 
stania. Tą olbrzymią możliwością, tem 
źródłem niewyksrzystanem, a 210104 
dajnem, jeżeli z którego zaczerpnąć 
rychło można doprowadzić miastecz* 
ko do stanu kwiinącego, Są letnicy i 
kuracjusze, którzy licznie do Podbro- 
dzia przybywają Nie znaczy to bynaj. 
mniej aby wymyślać jakiekolwiek taksy 
kuracyjne czy coś podeębnego. Bynaj- 
mniej. Chodzi o to,aby ludziom u- 
łatwić pobyt, a nie pozostawiać na 
łasce losu: niech sobie radzą jak u- 
mieją, mie żyją w warunkach dalekich 
od elementarnych potrzeb człowieka 
kulturalnego. Chodzi o dostarczenie 
tych urządzeń, które napewno pówi- 
tane zostaną przez wszystkich letni- 
ków z radością a miastu stworzą 
nieprzeciętne źródła dochodu. 

Tymczasem widzimy coś innego. 
Ze sirony Magistraiu Podbrodzia w 
kierunku wykorzystania tej szczęśli- 
wej sytuacji nie znać żadnej inicjaty* 
wy. Życie tam płynie monotonnie i 
sennie w biurokratycznem ząłatwianiu 
kawałków nadesłanych przez władze 
nadzorcze. Maksyma «niech będzie 
jak bywało», ma w Podbrodziu w 
najbardziej ujemnym swym znąacz:niu 

szerokie zastosowanie. Tu w Podbro- 
dziu pole dla pracy samorządowej 
jest ogromne i wdzięczne. 

Trudno jest oczywście jw krótkiej 
korespondencji szkicować plany. Uwa: 

gi niniejsze narzucają się same każ- 

demu, kio zaglądnie nad brzegi Żej- 
miany. Nad krętemi brzegami tej 
ślicznej rzeki można ponadto za- 

obserwować i inne dziwolągi. Oło 

Podbrodzie, 27 lipca. 

Podbrodzie. Tymczasem jest inaczej, 
wszystko to należy do gminy Kiemie- 
liskiej położonej o 19 kilometrów w 
głąb powiatu święciańskiego. Wszyscy 
mieszkańcy zmuszeni są tłuc się po 
okropnych drogach dla załatwienia 
koniecznych i niezbędnych spraw. 
Na drogach prowadzących do gminy 
tego rodzaju curiosum: na słupie 
oznaczającym odległość napisane wy: 
raźnie od Podbradzia do Kiemieliszek 
kiłometrów 19, tuż obok mieści się 
mniejszy słupek z tabliczką, na któ- 
rej jak wół wyraźnie stoi do Kiemie- 
liszek kilometrów 16 ście. 1 wierz tu 
człowieku. Kto ma rację, tabliczka 
czy słup? —icz. 

: WILEJKA POW. 
— Przed wizytacją arcypaster- 

ską. Powstał tu komitet przyjęcia JE. 
arcybiskupa Jałbrzykowskiego, które- 
go wizyta arcypasterska, zgednie z 
zawczasu ułożonym planem, przypa: 
da na dzień 20 sierpnia. Czynione są 
już przygotowania aby pobyt JE. wy- 
padł jaknajokazalej. Przewoonictwo 
pracom komitetu spoczywa w rękach 
ks. dziekana Śnieżko. W cichych 
murach Wilejki gdzie dwieście inteli- 
gentów prowadzi jaskiniowe życie, 
absolutnie nie troszcząc sie O podję- 
cie inicjatywy celem. stworzenia insty- 
tucji społecznej lub bodaj doprowa- 
dzenia do jako-tako możliwego stanu 
stosunków towarzyskich, przyjazd naj- 
dostojniejszego duszpasterza będzie 
dniem jasnym i być może tym, któ- 
ry zanik życia społecznego  uleczy. 
N ewątpliwie, gdyby ludzie stojący na 
czele towarzystwa wilejskiego  prze- 
jawili choć minimum chęci, waruaki te 
uległyby radykalnej zmianie. 

Ruch sportowy rozwija się u nas 
b. słabo. Dopiero teraz buduje się 
kort tenisowy, a sekcja  wioślarska 
zapoczątkowana przez ludzi dobrej 
woli wątpliwe czy w tym roku będzie 
uruchomiona. Jeszcze gorzej jest z 
sekcją gier ruchomych. 

Pomimo posiadania przyrządów 
do lekkiej atletyki i gier. ruchomych 
nie rokuje ona szybkiego rozwoju, 
bowiem nikt nie może pierwszy od: 
ważyć się wyjść na boisko wi. por- 
teczkach sportowych. 

Trudno o większą pruderję, a 
jednak tak jest. 

Osłakane stosunki wilejskie pokry- 
wają się częściowo świadomością 
nadzwyczaj pomyślnych wyników 
pracy rolników. Zbiory zapowiadają 
się b. dobrze i jeżeli warunki atmo» 
sferyczne nie ulegną zmianie na mi- 
nus choć z tej strony będziemy szu- 
kali pociechy. Т 

— Wybory do Rady miejskiej 
w Wilejce psw. Władze wojewódz- 
kie wyznaczyły termin wyborów do 
Rady miejskiej w Wilejce pow. oraz 
przewodniczącego głównego komitetu 
wyborczego, którym będzie zastępca 
inspektora szkolnego p. Gryglewski, 
Sam” wybory odbędą się w dniu 4 
września, a postępowanie wyborcze 
rozpocznie się już w dniu 5 sierpnia, 
t. j. za 31 dni do wyborów. 

NOWA WILEJKA. 

— Wyniki wyborów do Za- 
rządu miasta, W dniu 26 bm. od- 
były się w Nowej Wilejce wybory do 
zarządu miasta. Wobec tego, że klu- 
by radzieckie nie zdecydowały się 
powierzyć ster gospodarki miejskiej 
nikomu z radnych, uznając brak wy- 
maganych kwalifikacji, wybór padł na 
inż, Oltodowskiego z Wilna, który 
też został burmistrzem. 

Kandydatura p. Oltodowskiego 
powstała w łonie radnych z jedenastki, 
Eadecja posiadająca dwa mandaty 
uzyskała wice-burmistrza w osobie. 

np. tuż od Podbrodzia o jakiś kilo- dotychczasowego w.-burmistrza p. 
metr lub dwa drogi rozrzucone są Wencla, popieranego n. b. na te sta- 

zaścianki i kolonie. Dla każdego wy- nowisko i przez związki zawodowe. 
dawałoby się rzeczą jasną, że zaścian= Dotychczasowy burmistrz p. Ostro- 

SŁ O WU 

Miljon litów na wybory kłajpedzkie, 
BERLIN, 27. VII, Pat. Agencja Telegraphen Union donosi, 

że w kowieńskich kołach rządowych panuje silne zaniepokoje- 
nie z powodu niepomyślnych widoków w związku ze zbliżają - 
cemi się wyborami do Sejmu kłajpedzkiego. Banki litewskie 
wyznaczyć mieły miljon litów na cele akcji przedwyborczej. Według 
krą'ących w Kownie pogłosek komuniści mają zostać wykluczeni 
od udziała w wyborach. 

Protest włościan z Kłajpedy. 
KOWNO, 27-VII. PAT. Związek małorolnych włościan Niemców kłaj- 

pedzkich wniósł na ręce gubernatora protest przeciwko terminowi wybo- 
rów do S:jmu kłajpedzkiego. W proteście wskazano, że dzień wyborów 
30 września przypada na okres najintensywniejszych robót polnych i wiełu 
włościan nie będzie w stanie wziąć udziału w wyborach, 

Rokowania litewsko=niemieckie, 
„ KOWNO, 27-VII. PAT. Wczoraj zakończył się pierwszy etap roko- 

wań niemiecko-litewskich o zawarcie traktatu handlowego. Litewska agen- 
cja telegraficzna konstatuje w swym komunikacię, że rokowania były pro- 
wadzone w atmosferze przyjaznej i że podczas tych rokowań ujawnione 
zostały punkty widzenia obu delegacyj na najważniejsze zagadnienia z go- 
spodarczych stosunków między obu państwami, W czasie letniej przerwy 
w rokowaniach obie delegacje będą czyniły przygotowania do kontynuo- 
z rokowań na jesień, Część delegacji litewskiej powróciła już do 
owna. 
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Pożyczka dla gdańskiej Rady portu. 
GDAŃSK, 26—Vil. Wczoraj została podpisana pożyczka dla Rady 

Portu miasta Gdańska w wysokości 20 milj. guld, oprocentownna na 6 i 
pół z terminem na lat 25. Pożyczka udziela nowojorski D>m , Bankowy 
Blair 8: Co. 

„ Jest to już druga pożyczka, zaciągnięta przeż Radę Portu na rozbu- 
dowę poriu gdańskiego, który obecnie nie jest już w stanie zadośćuczynić 
olbrzymim potrzebom polskiego obrotu towarowego. 

Fatalny wypadek nad Niagarą. 
NOWY YORK, 27—\!. PAT. W rzece Niagarze utongło czworo 

dzieci Polaków. Szczegóły tego tragicznego wypadku są następujące: 
Władysław Baranowski i Antoni Zielonka wyjechali wraz z dziećmi na 
połów ryb. W chwili kiedy siedzieli z wędkami nad brzegiem rzeki dzieci 
pozostawione w samochodzie zaczęły manipulować przy kierownicy i ha- 
mulcach. Samochód ruszył nagle po pochyłości i runął do rzeki. Dwoje 
dzieci zdążyło wyskoczyć, czworo zaś zginęło, mianowicie Rajmund Bara- 
nowski łat 5, Franciszek Baranowski lat 2, Edmund Zielonka lat 8 i Marjan 
Zielonka lat 11, 

Odsłonięcie pomnika Sienkiewicza w Byd= 
goszczy. 

W nade"odzącą niedzielę w Bydgoszczy odbędzie się przepiękna u- 
roczystość odsłonięcia pomnika H:nryka Sienkiewicza. 

Uroczystość rozpocznie się solennem nabożeństwem w kościele Far- 
nym, po którem o godz. 12-ej w południe przybędzie na plac Kochanow- 
skiego p. Prezydent Rzplitej. Następnie program przewiduje popisy chó- 
rów, przemówienie prezesa komitetu, akt odsłonięcia pomnika i przyjęcia 
go przez prezydenta miasta, przemówienie znakomitego pisarza Józefa 
Weyssenhoffa, złożenie wieńców, po którem p. Prezydent Rzplitej opuści 
uroczystość. 

Wieczorem w teatrze miejskim odbędzie się pod batutą Feliksa No- 
wowiejskiego koncert symfoniczny, po nim zaś raut w salach hotelu 
„Pod Orłem*. 

Katastrofa w kopalni , Juljusz" w Dąbrowie. 
WARSZAWA, 27-VII. (tel. wł. Słowa). Donoszą tu o strasznej katastrof e jaka 

miała miejsce w Dąbrowie w kopalni <Juljusz> t-wa Kopalni węgla. Na głębo. 
kości 380 mtr. z racji załamania się piętra zawaliła się ściana węglowa pojem- 
ności około stu wozów. Pracujący wówczas w tem miejscu górnicy zostali 
zasypani. Akcja ratownicza, niezwykie uciążliwa, rozpoczęta została natychmiast. 
Dotąd wydobyto trzy trupy i trzech rannych. 

Przygotowania do zjazdu niemieckich komu= 
nistów. 

KATOWICE, W nadchodzącą niedzielę odbędzie się w Zabrzu zjazd 
niemieckiej partjj komunistycznej, W związku z planowanym zjazdem 
ściągnięto do Zabrza szereg pułków piechoty, zaopatrzonych w ręczne 
granaty i wzmocnionych przez liczne oddziały karabinów maszynowych. 

Aby udaremnić ewentuałny wybuch zamieszek policja przeprowadziła 
w Zabrzu i okolicznych gminach wiele rewizji i dokonała licznych aresz- 
towań wśród miejscowych dziaiaczów komunistycznych. Pomimo tych 
środków ostrożności przewidywane są w niedzielę uliczne wystąpienia. 

Samobójstwo w Monte Carlo. 
PARYŻ, 26.7. (A.T.E.). W Monte Carlo zdarzył się w kasynie wy» 

padek obłędu, który mógł pociągnąć za sobą bardzo poważne konsek- 
wencje. Obywatel jugosłowiański Drahomilow Kostic, który od dłuższego 
czasu był stałym bywalcem domu gry, w przystępie szału, obiał benzyną 
jeden ze stołów z ruletką i próbował go podpalić. Kiedy mu w tem prze- 
szkodzone, wyjął rewolwer i zaczął strzelać na wszystkie strony. Na 
szczęście kule nikogo nie trafły, Kostic wyrwał się z rąk służby, która 
chciała go skrępować i wyskoczył przez okno, ponosząc ciężkie obrażenia 
cielesne. Kostic, przywieziony do szpitala, wkrótce zakończył życie. 

Furjat w Zakopanem. 
ZAKOPANE, 26 VII. Wczoraj w godzinach południowych młody 

mężczyzna, którego nazwisko jeszcze nie ustalono, dostał ataku futji, 
poczem zaczął biec przez Krupówki, wygrażając przechodniom trzymanym 
w ręku drągiem. Gdy furjat zobaczył policjanta, rzucił się na niego, gryząc . 
go i krzycząc straszliwie. Dopiero sierżant woj*k polskich, który nadbiegł 
z pomocą, zdołał wraz z policjantem furjata obalić na ziemię i skrępować. 
Furjat usiłował przeszkodzić zbadaniu go przez lekarza, szarpiąc się, 

Tajemnicze zaginięcie. 
Z Zakopanego donoszą: Przed 

paru dniami wydalił się z jednego z 
pensjonatów zakopańskich pewien 
kuracjusz, wilnianin, pozostawiając w 
pensjonacie wszystkie swoje rzeczy. 
ł nie uprzedzając nikogo o wyjściu. 
Wobec tego, że już od paru dni za- 
ginął po nim wszelki ślad, policja 
wszczęła dochodzenie, które  ustaliło, 
że zaginiony zamówił na dzień 
wyjścia z domu przewodnika tatrzań- 
skiego, chcąc udać się w góry. W 
umówionej godzinie przewodnik nie 
zastał go już jednak w domu. 
Wszelkie poszukiwania okazały się 
narazie bezskuteczne. Zachodzi oba- 
wa, że zaginiony uległ nieszczęśliwe: 
mu wypadkowi w górach, lub też 
popełnił w jakiemś  niedostępnem 
miejscu samobójstwo. 

Strach ma wielkie oczy. 

WARSZAWA 27_-VII. (żel. wł.Słowa) | 
Abram Zabielski, malarz pokojowy 
zamieszkały na Pradze obudził się 
rano od detonacji wybuchu w miesz- 
kaniu | zobaczył żonę swoją leżącą 
na łóżku w potokach krwi. 

biegł do komisarjatu. 
Sprowadzona na miejsce policja + 

stwierdziła, że pękł żakorkowany ba- 
lon z wiśniami oblewając sokiem Za- | 
bielską, która zemdlała ze strachu. ‘ 

Tragiczny wypadek zakończył się 
ogólnym śmiechem. 

"Trzy ofiary lotnictwa. 

NANCY, 27VII, PAT. Zderzyly się $. 
tu dwa samoloty wojskowe i spadły 
na ziemię, przyczem uległy zmiażdże- 
niu. Trzy osoby poniosły śmerć, 

BERLIN, 27.Vli, PAT. Pomiędzy 
Kasseł a Gissen spadł samolot pasa- 
żerski. Trzech podróżnych zabitych. ; 
Pilot i jeden podróżny ranny. 

Doważna zagraniczna 
firma poszukuje mieszkania od 4-ch do ó6-ciu pokoi, centrum miasta, 

(Mickiewicza, Zamkowa, Wielka) 

Zgłoszenia pisemne, lub ustnie 

Wystra- ® 
szony tem Zabielski w bieliznie pe- | 

Tragiczny wypadek w pro- 
chowni w Woli Duchackiej. 
KRAKÓW, 27 7. Pat. Wczoraj w 

godzinach wieczornych wydarzył się 
w prochowni wojskowej w Woli Du- 
chackiej tragiczny wypadek. Pełniący 
wartę żołnierz 20 pp. Bolesław No- 
wak, ladując karabin spowodował wy» 
strzał, który ugodził innego szeregow= 
ca tegoż pułku Mahonia Terentiasa. 
Mahoń zmarł po 80-minutowej agonji. 
Wypadek ten sprawił silne wrażenie 
wśród żołnierzy, tembardziej, że za- 
równo zabity, jak i przypadkowy za» 
bójca żyli z sobą w przyjaźni. 

Oberwanie chmury w Hamburgu 
BERLIN, 27.Vil,PAT. Dziś w po 

ludnie gwałtowna burza połączona z 
oberwaniem się chmury nawiedziła 
Hamburg, wyrządzając znaczne szko- 

  

   

CZYTA KAŻDY 

„PRAWDĘ 
) Tygodnik «PRA DA», jest najwięk- 
szem i najwszechstronniejszem  Ста- 

, sopismem w Polsce, prowadzonem 
w Stylu europejskim «PRAWDA» 

j daje czytelnikowi całokształt aktual- 
; nych spraw ze wszystkich dziedzin 

życia państwa i społeczeństwa. 

) <PRAWDA» jest pismem dla Iriteli- 
4 gencji polskiej. 

Należy natychmiast żądać 
р egzemplarzy  okazowych. 

) Redakcja i administracja: 

Warszawa, Wilcza 16. 

Łodź, Piotrkowska 85 
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nie wyżej pierwszego piętra, 
Mickiewicza 5—3, tel. 335. 
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: 
W. PIETKIEWICZ, Wilno, 

posiadają stale na składzie i polecają 

Sklepy tytuniowe: 

K. GORZUCHOWSKI, Wilno, ul. Zamkowa 9, oraz 

ul, Mickiewicza 21 

najwyższy opatentowany gatunek G i L Z pod nazwą 

„Dla Znawcówć iż" 
oraz z francuskiej bibułki „ABADIE* 

wyrobu fabryki 

M. PASCHALSKI, Radom. 

      

  

   
   

Poszukujemy > 

pierwszorzędnych 

Pierwszeństwo 

mają 

  

zerysazśwa SŁOŁYCH PROCOGNIKÓW 
ubrania, płynnej wymowy języka polskiego i rosyjskiego, dobrego 
wychowania, umiejętności konferowania z ludźmi wyższych sfer. 

Wykształcenie wyższe lub średnie nie jest konieczne, jednak dajemy 
pierwszeństwo takim kandydatom, 

KANDYDACI muszą być wytrwali, pracowici i inteligentni—mieć również 
stały charakter. Jeżeli nie pracowali dotychczas jako agenci firma ich 
tego nauczy. Kandydaci muszą poświęcić całą swoją pracę li tylko dla 

naszej firmy. 

ttynowani sprzednocy 
OFIARUJEMY: 

wysoką w obcej wałucie obliczoną prowizję 
i gwarantowane minimum. 

AJENCI posiadający już inne reprezentacje i ludzie niewytrwali z 
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poderwaną opinją niech się nie zgłaszają. 

Odpowiadaj. lowyższym warunkom zechcą złożyć ofertę, podać życio* 
a relertacje do administracji «Słowa» pod <Zdolni Sprzedawcy» 

  

ki te należą do gminy / miejskiej 

  

Dn. 31-go b. m. z wielką 
uroczystością, w obecności p. 
rezydenta Rzeczypospolitej, ma 

być odsłonięty w. Roy 
pierwszy na ziemiach polski 
pomnik Henryka Sienkiewicza. 

Niech garść tych wspom- 
nień osobistych padnie kwiatem 
do jego stóp. 

Przetrwał do dziś dnia w Wilnie 
zwyczaj, w mowie potecznej, określa- 
nia danej kamienicy nie przez numer 
jej porządkowy, lecz przez nazwisko 
właściciela—choćby z przed wielu, 
wiełu lat. Więc: „dom  Puzyny“, 
„dom Łęskiego”, „dom  Ogifiskich“ 

t p. 
Šios, zimą z roku 1868.ро na 

1869-ty wciąż jeszcze mieszkali mar- 
szałkostwo Dameykowie*) przy ulicy 
Niemieckiej, zajmując całe piętro do- 
mu Manasewicza. Pięć czy sześć o0- 
kien ogromnego salonu wychodziło 
na rozpaczliwie niechlujną, najwęższą 
w tem miejscu wileńską — Мегсегуе, 
dyszącą zimą i latem wyziewami 

«*) Aleksander Domeyko, b. marszałek 
wilejski, a od r. 1 go gubernialny wileń+ 
ski rzecz. radca stanu i szambelan liczył w 
r. 1808-ym lat 63. Wysoki swój urząd  pia- 
stował do śmierci (1878); dziedziczny mają- 
tek rodowy, Sitce, posiadał w powiecie Wi- 
ejskim, 

męcki wszedł do Rady jako radny. 

nieskanalizowanych rynsztoków i 
szturchającej się po drewaiaaych 
chodnikach ciżby chałaciarskiej. Dziś 
nikomuby na myśl nie przyszło obie- 
rać stałej dla siebie i rodziny rezy+ 
dencji w takiej miasta dzielnicy; ale 
ludzie „dawniejsi* mniej byli wybred- 
ni, tudzież mniej wrażliwi. 

Czasy były jeszcze gęsto krepami 
i oparem krwi zasnute, Zdławione 
powstanie jeszcze drgało urywanemi 
skurczami; zrywał się to tu, to tam 
nagle syk bólu, lub zachlipało gdzieś 
znienacka przeszywające duszę Szlo- 
chanie. Naogół jednak była cisza. 
Kraj, skowany zarządzeniami Muraw- 
jewa, wstrząśnięty do głębi ekono- 
micznym przełomem pańszczyźnianym, 
obolały i wyczerpany, zdawał się le- 
żeć na Medejowem łożu w zupełnej 
jeszcze prostracji, Nieśmiało podno- 
szono głowy jedynie po to, aby, о- 
zierając sie dokoła, poorjentować się: 
kto został, kogo braknie, co się osta" 
ło z przedpowstaniowego «życia», a 
co legło w gruzy wieczyste. Wszelki 
duch towarzyski na wsi ustał zupeł- 
nie; natomiast ściągano do miast, o 
sobliwie do Wilna, szukając kontaktu 
z ludźmi, szukając rady zbiorowej na 
jakże niemiłosierne troski i perpleksje 
osobiste! Wiele rodzin nie mogąc 
wręcz „wytrzymać* w głuchych „jak 
grób* dworach, pełnych do niedawna 

kopiąc i t. d. 

0 EE OZ O EE ZE NZOZ DO 

O SIENKIEWICZU. 
jeszcze nieustannego ruchu i gwaru, 
poprzenosiło się na stałe do miasta, 
a jeżeli nie na stałe, to choć na zi- 
mę jedną, drugą, nim się «nowe sio- 
sunki» ułożą i do nich się jako tako 
przywyknie. 

Trzy lata upłynęły dopiero qd 
opuszczenia Wilna przez Murawiewa. 
Ciepłe były jeszcze po nim komnaty 
wileńskiego «dworca», rezydencji ongi 
biskupiej. Zajrzał w nie tylko nowy 
wielkorządca, Kaufman, i miejsce jego 
generał - gubernatorskie zajmował już 
człowiek, jak łudzono się, «nowego 
kursu», zestlandczony Tatar, Edward 
Trofimawicz hr. Baranów. Było jakby 
lżej; a może tylko sugestjonowano so- 
bie wzajemnie, że jest lżej. Tak się 
wszystkim okrutnie chciało, aby raz 
już przecie lżej było. 

Duże, dużo w Wilnie przebywało 
w czasie owym tak zwanego „towa- 
rzystwa*, lecz bądź nurtowane jeszcze 
bolesnemi nastrojami, bądź dbałe o 
decorum, siedziało cicho, nie «afiszu: 
jąc się» w półżałobie, jeżeli nie zew- 
nętrznej, zakazanej, to duchowej, Wi- 
zytowano tylko siebie zapamiętale, tak, 
iż w wielu domach, unikających jak 
ognia zebrań wieczornych, był nieu- 
stający „reunion* faktycznie przez 
dzień cały. Rodzice moi teź spędzali 
zimę w Wilnie, a „całym dworem*, 
czyli żyjąc prawie na przedpowsta- 

niowej stopie wiejskiej, tedym napa- 
trzył się do woli całej charakterystycz- 
nej żywiołowości budzenia się tak 
nam, Polakom, wrodzonych „instynk- 
tów tewarzyskich*, nawet z pod o- 
krwawionych gruzów Ojczyzny. A cóż 
dopiero mówić o prawach—młodościl 
Trudnoż był» utrzymać „młodzież" 
lub dzieci — a cóż za mnogość była 
nas wówczas. w Wilniel Rwaliśmy się 
do zabaw. Nie broniono ich nam. 
Dzieci? To przecież żaden pierwiastek 
społeczny „„miarodajny"*? Zawyroko- 
wano nawet w chwili wyjątkowo dla 
nas pomyślnej, że nic nie stoi na za: 
wadzie... zbiorowym Jekcjom tańca/ 

W to nam było i graj, 
Z szybkością iście błyskawiczną 

zorganizował się pierwszy „komplet', 
rozmyślnie nieduży, aby nie zwracał 
na siebie zbytniej uwagi—i rozpoczę- 
ły się tak mi dobrze pamiętne (mia- 
łem wówczas jedenasty rok) moje 
pierwsze lekcje tańca u Domeyków, 
przy ulicy Niemieckiej, w domu Ma- 
nasewicza, w ogromnym salonie o 
pięciu czy sześciu oknach, wychodzą- 
cych na Ścisk, charkot, wieczną plu- 
chę i przedziwne aromaty wileńskiej 
„Mercerji“. 

* 

Wśród pierwszych moich w życiu 
kolegów i koleżanek— z „wykładów” 

  

    

tanecznych—były obie małe Szetkie- 
wiczówny: starsza, Marynia, nad wiek 
swój poważna i zapowiadająca nie- 
pospolitą urodę oraz młodsza, Jadwi- 
nia, żywa i ujmująca. 

Dziwnie się płecie na tym Bożym 
świecie... 

Pamiętam, wypadły nam lekcje tań- 
ca w sam dzień św. Andrzeja j, rzecz 
prosta, nie omieszkano poświęcić 
sporej części wieczora: zbiorowemu 
laniu wosku na wodę, tradycyjaym 
„andrzejkowym* wróżbom. Co Św. 
Aadrzej wywróżył Maryni Szetkiewi- 
czównie, nie pamiętam; wiem tylko 
napewno, że w żadnej 4 weskowych 
arabesek mnie było nawet cienia jej 
przyszłego męża — Henryka Sienkie- 
wicza. 

I Henrykowi Sienkiewiczowi z pew* 
nością nawet przemknąć nie mogło 
przez myśl, że, podczas gdy on, siu- 
dent Szkoły Głównej Warszawskiej, 
już literackiego próbuje pióra, hen, 
tam gdzieś w Wilnie, w salonie Do- 
meyków, z takiem przejęciem się i na: 
tężoną uwagą wykonywa pierwsze w 
życiu chassć i demi tour.. jego przy- 
szła żona! 

W połowie mniej więcej kwietnia 
1869-go r. ukazał się w warszawskim 
Przeglądzie Tygodniowym pierwszy 
drukowany artykuł Henryka Sienkie- 
wicza. W maju tegoż roku my, kole- 

Dyskrecja zapewniona. Ё 
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dzy i koleżanki przerwanych już lekcyj 
tańców, ileśmy to wesołych godzin 
spędzili w wileńskim ogrodzie Bota- 
nicznym nad Wilenką, nie oszpeco- 
nym, nie sprofanowanym jeszcze wów- 
czas przez jarmarczne budy restaura- 
cyjno-kabaretowe różnych żydowsko- 
rosyjskich przedsiębiorców.  „Zielo- 
nych karnawałów* wiosennych nie 
bywało w Wilnis ani pierwej, ani po- 
tem; tylko się z miasta rozjeżdżano 
ua wieś, nie śpiesząc Się: przekładano 
wycieczki za miasto nad czysto wiej- 
skie majówki; liczną na zawołanie 
kompanję nad samotność w wiejskim 
dworze. 

Czas płynął. W ciągu 1869-g 
roku miał już i Tygodnik Ilustrowan 
przyjąć na swe szpalty „obiecującą* 
siłę literacką, występującą coraz czę- 
ściej w ruchliwym organie Wiślickiego. 
Oba siudja, o Sępie Szarzyńskim i 
Miaskowskim, nieamieszkały zwróci 
uwagi na Sienkiewicza, którego p 
wieść, tak, rzetelna już powieść. „Na- 
marne", miał niebawem drukować 
Wieniec, a przebyty kurs filologiczno- 
historyczny tniał w czerwcu 1871-go 
r. uwieńczyć dyplom uniwersytecki. 

Latem 1869 r. „towarzyskis“ Wilno 
rozprysło się ma wszystkie strony 
Litwy i Białorusi i na długo z oczu 
u!raciłem obie Szetkiewiczówny. Sto- 
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KURIER GOSPODARCZY 
Jeszcze © naszych dro- 

gach, 
Przy budowie kolei żelaznych w 

Wileńszczyźnie i wogóle na ziemiach 
wschodnich rząd ros. kierował się 
więcej względami natury strategicznej 
niż gospodarczej. Temniemniej gę- 
stość sieci nie różni się znacznie od 
gęstości sieci w innych dzielnicach 
Poiski za wyjątkiem Poznańskiego. 
Przy gęstości załudnienia na kilometr 
kw. 47,5, długość kołei ogólnego u- 
żytku w kilometrach wynasi 832 
normalno-torowych i 168 wąsko-toro- 
wych. Zdaniem inż. Borowskiego 
(patrz „Prace Instytutu Badania sta- 
nu gospodzrczego Ziem Wschodnich 
Nr. 1) to, że gęstość sieci woiewództw 
wschodnich jest tylko dwa razy mniej- 
sza niż we Francji i prawie równa 
gęstości sieci we Włoszech wskazuje, 
że pod tym względem ziemie wschod- 
nie, a więc i Wileńszczyzna nie są 
zbyt upośledzone, ale tu zachodzi 
inny czynnik, który robi tę sieć rzad- 
szą i oddala połe od ludności. Tym 
czynnikiem fest fatalny stan dróg ko- 
łowych i nadzwyczajna rzadkość dróg 
bitych. Dlugość dróg bitych w Wo- 
jewództwie Wileńskiem wynosi za- 
ledwie 309 klm., gruntowych 3 984 
klm. Reszta dróg—to drogi polowe. 

Dodać tu należy, że stan kol. 
wąskotorowych jest również fatalny. 

Z powyższego wynika, że o ile 
kwestja rozbudowy sieci kolejowej 
normalno-torowej nie jest znów tak 
palącą, o tyle sprawa ulepszenia dróg 
kołowych staje się warunkiem nie- 
odzownym właściwej odbudowy go- 
spodarczej w województwie. 

Brak * dróg i stan dróg istnieją: 
cych powoduje nieobliczalne siraty 
dla ludności, które inż. Borowski 
oblicza rocznie na przeszło 10 miljo- 
nów, czyli 104 zł. na głowę mie- 
szkańca. By uniknąć tych straszliwych 
strat należałoby wybudować dróg bi- 
tych w Województwie Wileńskiem 
13590 klm. Jasnem jest, że tak znacz. 
nej ilości dróg wybudować w naj- 
bliższym czasie się nie da, więc na« 
leży zakreślić skromniejszy program, 
mianowicie: doprowadzić w ciągu 20 
łat gęstość próg bitych w wojewódz- 
twach wschodnich do gęstości, jaką 
jest obecnie gęstość dróg bitych w 
województwie Poznańskiem, 

Wszystkie drogi, w pierwszym 
rzędzie państwowe, a następnie wo- 
jewódzkie powinny otrzymać twardą 
nawierzchnię, w dalszej przyszłości 

„drogi  samorządowę, a w końcu 
gminne. 

Z najpilniejszych zadań w zakresie 
budowy kolei żelaznych należy wy- 
śmienić połączenie Drui przez Wero- 
pajewo—Oszmiana z Lidą. 

W myśl wniosku Wydziałów Po- 
wiatowych w przedmiocie budowy 
względnie przebudowy kolei wąsko 
torowych należy: 

1) powiat Dziśaieński—po wybu- 
dowaniu linji Druja — Woropajewo 
przez Szarkowszczyznę: przystąpić do 
budowy linji Szarkowszczyzna—H :r- 
amanowicze— Siefanpol-—-Dzisna, linja 

ta obsłuży najbardziej żyzne i zamo- 
żne gospodarczo gminy powiatu i 
pod względem ekonomicznym ma 
najdonioślejsze znaczenie dla rejonów 
położonych w dorzeczu Dzisienki. 

2) powiat Braslawski—po м) Би- 
dowaniu linji Druja — Woropajewo: 
przystąpić do przebudowy linji Duk- 
szty—Druja podnosząc rozpiętność 
torów do 75 cm.ewentualnie do nor- 
mainej szerokości oraz do zabudo- 
wania odnogi Gretuny— Widze. Ta 
ostatnia bocznica miałaby duże zna- 
<zenie lokalne dla uprzemysłowienia 
tego rejonu. 

3) powiat -Postawski — po wybu- 
dowaniu linji Druja — Woropajewo: 
przystąpić do budowy linji W/oropa- 
jewo — Oszmiana przez Hruzdowo— 
Miadzioł z bocznicą Miadzioł — Ko- 
bylnik. 

4) powiat Święciański — projekt 

przewiduje budowę linji  Woropaje- 
wo — Hruzdowo — Kobylnik oraz 
przebudowę linji Nowo-Święciany — 
Łyntupy na normalno-torową. 

5) powiat Wiłejski — przewiduje 
DOK budowy kolei w 3-ch warjan- 
tach: 

a) Budsław — Dołhinów — lija— 
Wiazyń — Usza. 

b) Dołhinów — Krzywicze — Ho« 
rodyszcze — Szemetowszczyzna — 
Konstantynów. 

c) Ilja — Wiazyń — Wilejka — 
Iża — Szemetowszczyzna — Konstan- 
tynów, (ten ostatni warjant znajduje 
najwięcej zwolenników) eraz dodatko- 
wo przewiduje projekt by linja Wo- 
ropajewo Oszmiana przechodziła przez 
Kobylnik — Wiszniew (abok Źodzi: 
szek) — Soły. 

6) powiat Oszmiański — projekt 
przewiduje budowę linji Soły — 
Oszmiana — Graużyszki — D'iewie- 
niszki jako odcinek magistrali Druja— 
Lida oraz oraz budowę podjazdowek 
Horodźki — Krewo — Oszmiana — 
Kiena i Bshdanów — Holszany — 
Graużyszki. 

7) powiat Wileńsko-Trocki—prze- 
widuje budowę linji Zawiasy — Bez- 
dany, Kiena — Jaszuny, Gawja — 
Traby — Turgiele — Wilno. 

8) pozatem Dyrekcja Lasów Pań- 
stwowych przewiduje budowę linji 
Olkieniki — Rudniki — Jaszuny. 

Nie wchodzimy w krytykę tych 
„dezyderatów* Podyktowane są one 
troską „akademicznie” ujętą i bez- 
względnie większego znaczenia nie 
mają. Łatwo powiedzieć: zrównajmy 
się co do stanu gęstości kolei z Po: 
znańskiem — lecz cóż z tego? Bę- 
dziemy mieli koleje, z których mało 
kto korzystać będzie, a które opłacać 
się niewątpliwie nie będą. Pamiętać 
bowiem musimy, że nie życie gospo- 
darcze dostosowuje się do gęstości 
sieci — lecz odwrotnie. Kamczatkę 
również nietrudno poprzecinać siecią 
kolei — lecz jaki z tego pożytek? 

Nie na sieć kolejową winniśmy 
zwrócić naszą uwagę — udostępnie- 
nie dróg kołowych dła obrotu we- 
wnętrznego winno się stać przedmio- 
tem naszej troski. 

Niestety masza Dyrekcja Robót 
Publicznych i nasze Sejmiki przeważ- 
nie tylko nad temi drogami pieczę mają, 
któremi mkną lub przypuszczalnie 
mkąć mogą samochody... 

Z Harski. 

INFORMACJE. 
O statystyce przemysłowej. 

Dziennik Ustaw (nr. 63) zawiera 
rozporządzenie Rady Ministrów ty- 
czące statystyki przemysłowej. Brzmi 
ono w zasadniczym ustępie jak nastę- 
puje: 

Właściciele względnie kierownicy wszy- 
stkich, zajmujących się wytwarzaniem lub 
przetwarzaniem dóbr, zakładów przemysto- 
wych, zarówno państwowych jak komunal- 
nych i prywatnych, w których zatrudniano 
w roku sprawozdawczym chociażby  przej- 
ściowo 5 lub więcej robotników, lub dla 
których wykupiono na rok sprawozdawczy 
świadectwa przemysłowe od I do VII kate- 
gorji włącznie, obowiąząni są przedkładać 
Głównemu Urzędowi Statystycznemu spra- 
wozdania, zawierające dane o charakterze 
i formie prawnej przedsiębiorstwa, produk- 
cj, zapasach, zużyciu surowców i energji, 
wyposażeniu technicznem oraz warunkach 
naturalnych i ekonomicznych przedsiębior- 
stwa. Sprawozdania te winny być składane 
według wzorów i w terminach, które ustali 
Główny Urząd Statystyczny w porozumieniu 
z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, nie 
częściej wszakże, niż do roku. 

Zwolnienie niektórych przedsiębiorstw 
względnie rodzajów przemysłu od powyż- 
szego obowiązku może nastąpić w interesie 
publicznym w drodze porozumienia Mini- 
stra Spraw Wewnętrznych z zainteresowa- 
nymi Ministrami, 

W paragrafie drugim czytamy, że 
Min. Spraw Wewn. w porozumieniu z 
Min. Przemysłu i Handlu mogą wy- 
dawać rozporządzenia, zniewalające do 
przedkładania sprawozdań cztery ra- 
zy do roku, a nawet miesięcznych. 
Obowiązek ten odnosi się już do 
zakładów, w których zatrudnionych 
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sunki też łączące moich rodziców z 
ich rodzicami, rozluźniły się. Myśmy 
przejechali jesienią do Mitawy, gdziem 
wstąpił do gimnazjum; Szetkiewiczo- 
wie przenieśli się do Warszawy, gdzie 
po długich zabiegach pozwolono 
osiąść p. Kazimierzowi Szetkiewiczo- 
wi, wrócenemu z wygnania. 

Tam też, w Warszawie, poznał 
Henryk Sienkiewicz tę, która miała 
jaknajkorzystniejszy wpływ nań wy» 
wrzeč. Nie patrzyłem z bliska na po- 
życie małżeńskie Sienkiewicza z Marją 
Szetkiewiczówną lecz znając umysłu 
jej wysoki poziom oraz łotność, serca 
jej szlachetność, duszy jej wogóle 
jakby nadziemską jakąś promienistość 
przy kojącym spokoju i wielkiej 
prostocie, wierzyć nie przestanę, że 
zwrot Sienkiewicza od nowel spo- 
łecznych do wielkich obrazów hisio- 
rycznych, kreślonych „dla pokrzepie- 
mia serc”, stał się do znacznego 
stopnia pod wpływem kobiety bardzo 
niepospolitej, górnej, w równej mierze 
bogatej w najcenniejsze pierwiasiki 
duchowe, jak w urok piękności. Po- 
sunę się © krok dale] jeszcze. Sien: 
kiewicza gnało po świecie Bożym. 
Nie dziw. Natur wogóle artystycznych, 
jest to przecie jakby wrodzona cecha. 
Kto pamięta porywy w świat wróco- 
nego z Ameryki Sienkiewicza, jego 
zupełnie nie zaspokojone zaatlantycką 

wycieczką upajanie się przestworami 
globu ziemskiego, ten przypuści bez 
trudu, że byłby gonł i gonił po świe- 
cie, szukając coraz to mocniejszych 
wrażeń, wyczerpując je i przetapiając 
na dzieła poetyckie. Do końca życia 
tlała w Sienkiewiczu, wybuchając raz 

po raz, istna pasja przenoszenia się 
z miejsca na miejsce. Takim już był... 

A jakiby kurs wzięła cała twórczość 
Sienkiewicza, jeżeliby się był... oderwał 
od kraju i pognał w Świat międzyna- 
rodowy? Rzecz prosta, pozytywnej 
odpowiedzi na to niema, lecz przy- 
puszczenie aasuwa się bynajmniej nie 
niemożliwe. Owóż pozwolę sobie wy- 
razić nie tylko inne jeszcze przy- 
puszczenie, lecz miemal pewność, że 
zatrzymała Sienkiewicza w kraju: mi- 
łość dla Maryni Szetkiewiczówny, a 
rychły potem z nią związek małżeń- 
ski przykuł jego ducha do Ojczyzny 
na zawsze... Marja Szetkiewiczówna 
żadnych, nawet najlżejszych, pęt na 
Sienkiewiczewskie skrzydła nigdy nie 
kładła; tylko je na niebo ojczyste 
zwróciwszy, lot ich w blaski, tęcze i 
ukochaaia „Trylogji” skierowała. 

(D. NJ). 

Czesław Jankowski. 

jest lub zatrudniano w roku spra- 
wozdawczym chociażby 20-tu lub 
więcej robotników, 

Kary, które przewiduje paragraf 3, 
wynoszą grzywnę do 500 zł. (w razie 
niemożności — miesiąc aresztu). O 
ile wykroczenie się powtarza, kara się 
podwaja. 

Stan zadłużenia Polski. 

W Nr. 165 «Monitora Polskiego» 
został ogłoszony przez Kamisję Kon: 
troli Długów Państwa wykaz długów 
Państwa i przez Państwo przyjętych 
gwarancyj finansowych ma dzień 1 
lipca bież, roku. Stan zadłużenia w-g. 
wykazu tego przedstawia się następu 
jąco: 

1. Długi wewnętrzne: 
a) oprocentowane: 9289804864, — Mkp. 

137399724.— Złot. 
40841655. — fr. zł. 
5019255,— dol. 

b) gotówkowe 25000000.— złot. 
c) w obligacjach 23584793.61 zł. w zł. 

2. Długi zagraniczne, zaciągnięte: 
a) w Ameryce 229478258.70 dol. 
b) „ Francji 1044999685.43 fr. 
с) „ Anglji 4781549.21 funt. szt. 
d) „ Włoszech 454835500.— lir. 
e) „ Holandji 7912833.33 flor. 
1) „ Norwegji 19812000.— kor. norw. 
g) „ Danii 419250.— kor. duń. 
h) „ Szwecji 6251500.— kor. szw. 
i) „ Szwajcarji 87:50,— fr, szw. 
i) „ powstałe z ty- 

tułu wykona- 
nia prokokułu 
insbruckiego  66618779.— flor. austr. 

21418662, — kor. zł 

Gwarancje fnansowe udzielane 
były przez Państwo miastom, spół- 
kom i stowarzyszeniom oraz posiada- 
czom papierów wartościowych. 

Według tegoż wykazu obieg bile- 
tów zdawkowych wynosił zł. 
317968 769, obieg biilonu — zł. 
141 729.62228, czyli łącznie zł. 
459.698 391,28. 

Sytuacja na rynku drzewnym. 

«Tygodnik Handlowy» w ten spo- 
sób ocenia obećną sytuację na rynku 
drzewnym: 

<W Polsce ogólna sytuacja na rynku 
drzewnym przedstawia się nader niekorzy- 
stnie. Niemieckie firmy drzewne przez swych 
licznych agentów starają się, jak wiadomo, 
wszelkiemi sposobami o przywóz z Polski 
jaknaj większej ilości nieobrobionego drzewa. 

„K 
(CZWARTEK 

8 o 
Wiktora 

Jutro 
Marty P. 

Wsch. sł. o g. 3 m 50 

Zach. sł. o g.19 m. 35. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Metecrolog?: 5. $. В 
s mia 27—VH. 1027 + 

Cisnienie i 
ścednie i 2 

Temperatura \ 200C 
średnia ja 

Osad za do: 
bę w mm. j s 

Wiatr \ poludniowo-zachodni 
przeważający / 

U wa gi: pogodnie, przelotne opady 
Minimum za dobę -t-1400 | 
Maximum za dobę --240С х 
Tendeucja barometryczna wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA. 
— (o) W spraw'e terminowych 

dowodów osobistych. Wobec licz- 
cznych zapytań ze strony osób zain- 
teresowanych, Komisarjat rządu nam. 
Wilno wyjašnia, że terminowe dowo: 
dy osobiste otrzymują osoby, które 
wedlug wszelkiego prawdopodobień - 
stwa są obywatelami polskimi, a któ- 
rych obywatełstwo poiskie z jakich- 
kolwiek powodów nie może być w 
danej chwili stwierdzone. Dowody te 
wydawane Są z wyraźnem zaznacze- 
niem, że przznależność państwowa 
polska ich istnieje, lecz nie została 
dotychczas stwierdzona. Dowody ter- 
minowe wydaje się obecnie Zz waż- 
nością na dwa lata. 

W okresie tego czasu osoba Za- 
interesowana jest zobowiązana udo- 
wodnić swoje obywatelstwo polskie 
i jeśli je wykaże, otrzymuje wówczas 
dowód osobisty bezterminowy prze- 
znaczony dla obywateli polskich, w 
wypadku przeciwnym tymczasowy do- 
wód zostaje odebrany i osoba taka 
będzie traktowana jako cudzoziemiec, 
Do dowodu osobistego terminowego, 
jak i do zwykłego mogą być wpisa- 
ni członkowie rodziny właściciela do- 
wodu liczący mniej niż 14 lat życia, 
a będący na jego utrzymaniu lub na 
wspólnem z nim gospodarstwie. 

Dowody osobiste terminowe jak i 
zwykłe wydawane są bezpłatnie, po- 
dania o dowód osobisty są wolne 
od opłaty stemplowej. 

— Zatwierdzenie wyboru inż. 
W. Czyża. W dniu wczorajszym 
Wojewoda Wileński zatwierdził wybór 
p. W. Czyża na stanowisko vice 
prerydenta m. Wilna. Jedriocześnie 
z tem dowiadujemy się, że do Urzę- 
du Wojewódzkiego wpłynęło pismo 
Magistratu oe zatwierdzenie wyboru 
prezydenta p. J. Foleiewskiego i czte- 
rech ławników. 

„ Wybory lawnikėw zatwierdza sam 
wojewoda, co się zaś tyczy wyborów 
prezydenta to ten musi byč zatwier- 
dzony przez Min. Spraw Wewnętcze 
nych. 

о х о 

Starania e dały efekt oryginalny, co widzi- 
my w zestawieniu z odpowiednim czasokre- 
sem dla roku przeszłego (od stycznia do 
maja włącznie). p 

W. r. 1927 (5 miesięcy) wywieźliśmy: 
kopalniaków 443 tys, tonn, papierówki 420 
tys. tonn, kloców i dłużyc tartaczanych 780 
tys. tonn, innych 957 tys. tonn, Razem 2.600 
tys. tonn. ' 

W r. 1926 (5 miesięcy) wywieźliśmy 
wszystkiego razem 1.760 tys. tonn. 2 

Widzimy więc, że w roku obecnym wię: 
cej wywieżliśmy w porównaniu z rokiem ze- 
szłym okożo 35 proc., natomiast stosunek 
ten staje się wprost niekorzystnym dla nas 
w porównaniu z rokiem zeszłym, jeśli za 
podstawę porównań weźmiemy ilość drzewa 
obrobionego w naszych tartakach, którego 
to drzewa wywieziono w roku 1926 o 30 
proc. więcej. 

Jeśli chodzi o ruch na polskim rynku 
drzewnym, to musimy przedewszystkiem za- 
notować brak wszelkich tranzakcyj na szer- 
szą skalę. Jak zawsze latem daje się odczu- 
wać zastój na polskim rynku drzewnym, co 
się zmienia zwykle w miesiącach jesiennych 
i zimowych; niewiadomo jednak, w jakim 
kierunku pójdzie w najbliższym sezonie po- 
lityka rządu w sprawach wyrębu lasów, bo- 
wiem kontyngent wyznaczony wydaje się 
już być wyczerpanym; natomiast z drugiej 
strony rząd musi dbać o równowagę bilansu 
handiowego, w którym eksport drzewa wy- 
raża się przecież tak pokaźną sumą. 

Cena tartego drzewa i materjału budo- 
wlanego w kraju naogół jest zwyżkowa od 
10—30 proc.; obecnie notowano: 

Kautówkę ciosaną (Łódź, Warszawa, 
Lublin, Białystok) około 75 zł, kantówka 
tarta do 90 zł., deski ciesiejskie 100—120 zł., 
deski podłogowe 140—150 zł., deski stolar- 
skie 170 i wyżej. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
27 lipca 1957 +, 

Dewizy I waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,95 8,94 8,89 
Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,01 35,10 34,92 
Praga 26,51 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,25 172,68 172,82 

Wiedeń 125,88 126,19 125,57 
Włochy 48,75 48,80 48,55 

Popiery Proceutowe 

Dolarówka 54,25 54,— 
kolejowa 10250 103,— 
5 proc. konwers. —,— 
8 proc. listy Banku 
Banku Rolnego 92,— 
4,5 proc. ziemskie 57,— —, — 
8 proc. Warsz.;75,— 74,50 74.75 

GIEŁDA WiLEŃSKA, 
Wilno, dnia 27 lipca 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,93 — 8,91 i pół, 
Złoto. 

Ruble 4671/, — 4,66 
Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 40,50—48,50 

62,— — — 
Gosp. Kraj. 92— 

  

RONIKA 
SAMORZĄDOWA. 

— (o) Roboty mostowe i dro- 
gowe w pow. Wileńsko-Trockim. 
Przed kilku dniami odbyło się komi- 
syjne przyjęcie 2 wybudowanych przez 
wydział powiatowy sejmiku Wileńsko- 
Trockiego mostów, jednego 0 dłu- 
gości 28 metrów na rzece Mereczan- 
ce, na drodze wojewódzkiej Wilno— 
Turgiele—C'szkany, w Puzgryszkach, 
gm. Turgielskiej, i drugiego na tej że 
rzece, o długości 16 metrów, na dro- 
dze powiatowej  Rudniki—Turgiele— 
Oszmianka Murowana, koło wsi Gry- 
ki Dołowe, gm, Turgielskiej. 

Następnie zakończono budowę: 1) 
mostu o długości 34 metrów, na 
rzece Solczy, na drodze powiatowej 
Olkieniki—Ejszyszki, pod Olkienika- 
mi, 2) mostu o długości 31 metrów 
na rzece Łoszy w m. Ostrowiec, gm. 
Worniańskiej, 3) zakończono kapitał- 
ny remont mostu e długości 30 mtr. 
na rzece Ule w Rudni, gm. Koniaw- 
skiej. 

Obecnie w toku są następujące 
roboty: 1) remont szosy Landwarów 
—Troki, 2) budowa mniejszych mo- 
stów i naprawa niektórych odcinków 
drogi na trakcie  Wilno—Bezdany— 
Bystrzyca, 3) naprawa najgorszego 
odcinku traktu Wilno — Turgiele — 
Ciszkany, 4) remont mostu na trakcie 
Wilac--Szumsk—Soły, na rzece Kien- 
ce, w Kienie, gm. Szumskiej. 

Wreszcie w najbliższym czasie 
rozpoczyna się: 1) budowa mostu o 
długości 36 metrów, na rzece Rudo- 
miance, na drodze powiatowej Rude 
niki—Olkieniki, 2) budowa 10 mniej- 
szych mostów na dradze powiatowej 
Rudniki—Olkieniki, 3) roboty brukar- 
skie w miasteczkach Olkieniki i Wor- 
nianach i na odcinku drogi powiato- 
wej Bystrzyca—Worniany—Ostrowiec 
pomiędzy traktem Połockim a wsią 
Folwarki, gm. Worniańskiej, 

— Wybory w Smorgoniach, 
Podbrodziu i Radoszkowiczach 
zostały rozpisane. W dniu wczo- 
rajszym Wojewoda Wileński podpi- 
sał dekret o rozpisaniu wyborów do 
rad miejskich następujących miaste- 
czek: 

Radoszkowicz pow. Mołodęczań- 
skiego, Podbrodzia pow. Święciań- 
skiego i Smorgoń pow. Oszmiań- 
skiego. 

MIEJSKA. 

Gościeamerykańscy w 
Wilnie. 

Odezwa Komitetu Przyjęcia. 

W dziesiątą rocznicę rekrutacji o- 
chotników polskich w Ameryce do 
Armji Polskiej we Francji, przybyła 
do Polski wycieczka Stowarzyszenia 
Weteranów Armji Polskiej w Ame- 
ryce. 
> Weterani Polscy z Ameryki, to ci 

żolnierze Polacy, którzy ofiarą krwi 
i mienia zadokumentowali swój zwią- 
zek z dałeką Ojczyzną i swoje Jej 
oddanie się, którzy na odgłos wypade 
ków wojennych porzucili własne do- 
mostwa i rodziny, by stanąć w szete- 
gach walczących o Niepodległość Tej, 
która nie zginęła. 

Ofiarność ich na polach bitew w 
Szampanji doniosła światu, że sztan- 
dary polskie chlubnie powiewają na 
polach walk, że ofiarna krew Pola- 
ków w imię odkupienia Ojczyzny leje 
się zaów tym samym gorącym  stru- 
mieniem, jak ongiś w nieprzystępnych 
skałach Madrytu, upalnych dżunglach 
San Domingo i śnieżnych polach 
Moskwy. 

A gdy wojna światowa zakończy- 
ła się tryumfalnym przemarszem zwy” 
cięzców ulicami Paryża, niezmordo- 
wani ci żołnierze wlewają się do sze: 
regu jednej Armji Polskiej, by stoczyć 
bohaterskie boje o uwolnienie Lwo- 
wa, wyzwolenie Pomorza i Wołynia, 
by bronić bram Warszawy, by nie 
dopuścić do zgaszenia słońca wolnoś- 
ci, które zajaśniało nad polami ziemi 
Polskiej. byżjak dawniej być osłoną 
cywilizacji europejskiej przed hor- 
dami barbarzyńców wschadnich. 

Po krwawych trudach wojennych, 
ci co zostałi przy życiu, wrócili z po- 
wrotem do Ameryki, wracając do prac 
codziennych. 

Obecnie, w dniu 30.VII r. b. o g. 
2240 przybywa część z nich do 
Wilna. 

Przybywają do nas z za Oceanu, 
by Polskę, która widzieli i poznali w 
przemarszach wojennych, poznać w jej 
życiu pokojowem, by ujrzeć po latach 
owoc swych trudów i zuojów bojo- 
wych, by widzieć nas w trudach pra- 
cy pokojowej nad utrwaleniem i kon- 
solidacją Państwowości. 

Zgotujmyž lm nałeżne powitanie! 
Spotkajmyż Ich otwartem sercem, bo 
chociaż ocean nas od nich 
la, myśl wspólna, która n ‘ 
strzeni, ani czasu, myśl g 
i troska o dobro narodu, 
nierozerwalaie zawsze. 
łączności możemy teraz 

ep . 

W yrazy tej 
wykazać, 

Program pobytu wycieczki We- 
teranów z Ameryki w Wilnie. 

30 lipca—22.40. Przyjazd. Od wadze- nie do wyznaczonych ea Wycieczka będzie rozlokowaną w następujących [оКа- 
lach: T-wo Krajoznawcze—ul. Św. Anny 7— 30 osób, Bursa Kolejowa—ul, Kolejowa—30 osób, Szkołą powszechna Nr. 1 — ul. Żeli- JR 1 — 45 osób, Szkoła powszechna 

r. 3—ul. Ostrobramska 5 30 osób, Hotel 
Palas—ul. Niemiecka—40 osób, Hotel Italja— 

AZ IC Brystol—ul. Mic- 
za—30 osób, Fotel Eur i—ui. Do: 
A osób. a: 

l lipca: 8 — 9 Nabożeństwo w Ostre 
Bramie. 9—10. Śniadanie grupami w gs 
czonych restauracjach. 10 — 14. Zwiedzanie 
mlasia. Zoičrka w ogrodzie Cielętniku przy 
Górze Zamkowej. Złożenie wieńca ną grobie 
Nieznanego Żołnierza. 14—16 Obiad grupa- 
mi w wyznaczonych restauracjach. 16 — 20 
Czas wolny, 20—23 Przedstawienie w teatrze 
<Lutnia» (bilety zawczasu należy zamów.ć 
u przewodników lub nabyć w kasie teatral- 
nej). 2330—24,30 Kolacja grupami w wy- 
znaczonych restauracjach, 

1 sierpnia: 8 — O Śniadanie grupami w 
wyznaczonych restauracjach, 10 — 14 Wy- 
cleczka statkami do Werek. 14 — 16 Obiad 
grapam! w wyznaczonych restauracjach. 
16.30—17.30 Odczyt p. t. «Położenie Wilna 
i Ziemi Wileńskiej pod względem ekono: 
micznym». Odczyt wygłosi p. mż. Czyż. 18— 
19.30 Zwiedzanie Bazyliki i czas wolny. 
19.30—21 Kolacja grupami w wyznaczonych 
restauracjach, 22 Raut, wydany przez młasto 
na cześć Wycieczki Weteranów z Ameryki. 

„ 2 sierpnia: 7.30 Śaiadanie w dowolnie 
wybranych restauracjach. 9.40 Odjazd. 

1, nlonicę 5, tyfus plamisty 1, błoni- 
cę 1, tyfus brzuszny 1 osoba. 

— Wojewoda zaprosił do Wil- 
na harcerzy z Torunia. Tuż nad 
granicą bolszewicką, w Leonpolu 
pow. Brasławskiego przez zgórą mie- 
siąc obozowała drużyna harcerska im. 
Zawiszy Czarnego z Torunia. 

W czasie przeprowadzanej na tem 
terytorjum inspekcji, wojewoda p. 
Raczkiewicz dzielnych maszych  dru- 
hów z Pomorza zaprosił do Wilna, 

Stosownie do tego wycieczka 
składająca się z około 30 chłopców 
przybędzie do naszego miasta w so- 
SR dn. 30 m. b. i zabawi tu dwa Ši ! 

Władze wojewódzkie z naczelni: 
kiem Kirtiklisem na czele poczyniły 
przyszykowania, by młodym wyciecz- 

pleczeństwa i przysposobienia 
wojskowego. W dniu wczorajszym 

Nowa Rada Miejska 
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—MA60. 
Radny Bohdanowicz, 

  

  

Rad. Zasztowt-Sukiennicka. 

  
Radny Wygodzki. 

kowiczom zapewniė dogoday i przy- 822777 —2——2————— 
jemny pobyt oraz możność zwiedze- 
nia miasta i okolic. (a.) 

WOJSKOWA. 
— Konferencja w sprawie bez- 

starostwa—p, Salmanowicz. W _ dru- 
giej części dotyczącej przysposobienia 
wojskowego wziął też udział gen. Po- 
powicz. Z ramienia władz wojewódz- 
kich prócz p. Wojewody w obradach 
tych wziął udział naczelnik wydz. beze 

— Koszta wyborów do Rady odbyła się w urzędzie wojewódzkim pieczeństwa p. Kirtiklis. 
Miejskiej. Na przeprawadzenie wy- 
borów do nowej Rady Miejskiej Ma* 
gistrat, jak już ostatecznie zostało u- 
stalone, wydatkował 77.827 zł. 69 gr. 
Ponieważ kredyt w budżecie na ten 
cel wynosił tylko 30.000 zł, reszta 
będzi: pokryta z innych  pozycyj 
budżetowych na rok 1927/28 według 
uznania nowej Rady Miejskiej. 

— Choroby zakaźne w Wilnie 

od przewodnictwem p. Wojewody 
aczkiewicza konferencja starostów w 

sprawach związanych z bezpieczeń- 
stwem publiczaem oraz akcji przy- 
sposobienia wojskowego i wychowa- 
nia fizycznego. W pierwszej części 
konferencji wzięli udział starostowie 
święciański—p. Mydlarz, postawski, — 
p. Piekutowski, brasławski—p. Janusz= 
kiewicz, oszmiański—p. Kowalewski, 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
— Trzydziestu pięciu robotni- 

ków otrzymało pracę. Magistrat m. 
Wilna rozrzeszając stopniowo roboty 
kanalizacyjne i brukarskie zatrudnił 
znowu trzydziestu pięciu bezrobot- 
nych. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 25 b. 

W ostatnim tygodniu zachorowało4 w wileńsko-trocki—p. Witkowski, zastęp= m. załatwił m. jn. następujące spra- 
Wilnie: na Świnkę 1, ospówkę 1, ca starosty wilejskiego—p. Dokurno wy: wysłu chał sprawozdania człon- 
czerwonkę 1, odrę 6, gruźlicę 1, różę oraz referent bezpieczeństwa tegoż ków p. Gradowskiego i dr. Rafesa 2
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2 E RO nt 
Zatarg Kasy Chorych z nieistniejącą „Hramada Z SĄDÓW. 2 Miejski Kinematograt || „Das, „Zastępea Następcy" sta w 8 sx. e 

b.aloruską, Sprawa o znieslawienie posla % Kulturalno-Oświatowy Nad program: «WUJCIO — WARJAT» komedja w 2 aktach. Eos seansów: w 5 

Kasa Chorych wystąpiła do władz biura Centralnego Komitetu. Helmana. Q 53a Miejska (ut. Ostrobramska 5) Miedwie i AA w z Gai 6 gadu. 10 a r Ф 
ze skargą na zarząd zlikwidowanej, Dziwnem się wyda, że stronnictwo Na wokandtie sądu źrialasła się.sprawa : 

rozporządzeniem p. Ministra Spraw gwałtownie dopominające się ubezpie- 7 oskarženia komend. posterunku P. P. w „ -POKOJOWE 
Wewnętrznych, włościańsko « robotni- czeń socjalnych, samo nie uznaje za Rukojniach pow. Wil. Trockiego przod, Czy- P Niskoprocen- MIESZKANIE, KAMIENICA 

czej białoruskiej „Hramady* za nie- stosowne płacić je za swoich funkcjo* EO O zniesławienie posła Hel- @ towe pożyczki możliwie w oent- | w centrum miasta 

opłacenie składek za funkcjonarjuszy 

Defraudacja w komendzie 
W czasie przeprowadzonej rewizji 

kancelarji urzędu policji państwowej 
pow. święciańskiego, skonstatowano genjusza Buckiego, kierownika refera- oskai 
zniknięcie depozytu załączonego w iu śledczego w komendzie pol. państw. zwa «miedojad» przylgnęła do posła Hel- 
kwocie 25 rubli w złocie do sprawy 
karnej Kazimierza Malto, powstałej 
w 1925 r. 

narjuszy. 

pol. pow, święciańskiego, 
W sprawie tej pociągnięto da od- 

powiedzialności st. przodownika Eu- 

pow. święciańskiego. 
St. przodownik  Bucki 

został w więzieniu. 
osadzony 

Para przemytników postrzelona na granicy: 
w AS Dokszyc żołnierze KOP 

pełniąc służbę patrolową zauważyli męž- 
czyznę i kobietę przekradających się ku gra- 
nicy. Tobołki niesione przez tajemniczą pa- 
rę świadczyły wymownie, że są to kontra- 
bandziści, zwłaszcza, że mężczyźna kroczący 
przodem rozglądał się bscznie na strony. 
Okrzyk «stój» zamiast zmusić przekradają- 
cych się do zatrzymania się podziałał jak 
uderzenie pejcza. Oboje poczęli uciekąć. Bo- 
jąc się by szmuglerzy nie uciekli za linję 

graniczną żołnierze oddali kilka strzałów. 
Oboje uciekający zostali ranni, on na 

wylot w plecy i w dłoń, ona zaś w biodro. 
Wyjaśniło się, że są to obywatele sowieccy 
Stelma Szymon ze wsi Dobrodzieje i Tor- 
win Anna ze wsi Borowoje, oboje znani, 
notoryczni przemytnicy. 

Tym razem przeszli oni granicę, a po 
zaopatrzeniu się w Dokszycach w towar 
wracali do Rosji. Po nałożeniu opatrunków 
przewieziono ich do szpitala w Głębokiem. 

mana. 
Oskarżony Czyżykowski będąc w łaźni 

w rozmowie ze swoim znajomym wyraził 
się o pośle Helmanie, <a to ten miodojad». F 
W;padkowo znajdujący się tam zausznik 
doniósł mu, a ten pozwał przod. Czyży- 
kowskiego o zniesławienie. 

Na sprawę zgłosiło się dwóch świadków 
rżonego, mających udowodnić, że na- 

mana nie bezpodstawnie, natomiast nie sta- 
wił się sam oskarżyciel prywatny. Sąd po' $$ 

lecz & 
na specjalną prośbę oskarżonego odroczył (f 
ją do drugiego terminu. Czyżykowski, któ- H 

czątkowo postanowił sprawę umorzyć, 

remu poseł Helman robi ciągłe przykreści 
w służbie, postanowił sprawę doprowadzić 
do końca. 

33069005000060630005054400000R50082 

Ze świata. 
— Perły cesarzowej Elżbiety. 

Pisarz francuski Edmuad Jaloux wy- 
dał niedawno powieść pod tytułem: 
„O soleis disparus". Opowiada w 
niej, że królowa jednego z państw w 

WEZ OOKO ZOE ZRZESZONE ZWZCZC COZ ZZ ZZOWEZZA WCZK ZNZNZUSSKM Europie Środkowej zauważyła pew- 

z odbytej konferencjj w Okręgowym 
Urzędzie Ubezpieczeń w Warszawie; 
w związku z zarządzeniami poinspek- 
cyjnemi tegoż Urzędu, uchwalił wnio* 
ski na Radę Kasy (1 VIII.) a m. in. 
o zaciągnięciu przez Kasę pożyczki 
w Banku Gospodarstwa Krajowego 
na urządzenie na Nowem Zabudowa: 
niu przychodni kasowej oraz kupno 
placu pod budowę Centrali i urzą- 
dzenie Kolonii letniej dla dzieci człon- 
ków Kasy, oraz inne większe inwe 
stycje lekarskie i gospodarcze; rozpa- 
trzył złożone oferty na stanowisko 
Radcy Prawnego Kasy — przyczem 
decyzję odroczył do następnego po- 
sieczenia. 

— Kara aresztu za nielegalne 
pobieranie zasiłków. Wobec skon- 
stantowania coraz częściej powtarza- 
jących się wypadków nieprawnego po- 
bierania przez bezrobotnych zasiłków, 
biuro funduszu bezrobocia wszczęło 
pociąganie do odpowiedzialności nie- 
uczciwych bezrobotnych. Obecnie od- 

‚ dano do Sądu sprawę przeciwko sześ- 
ciu osobom, a przed kilkoma dniami 
sąd skazał dwie osoby za wspomnia- 
ne przestępstwo na karę aresztu w 
przeciągu sześciu tygodni. Może te 
drakeńskie środki zapobicgną nadu- 
życiom. 
OBCHODY I UROCZYSTOŚCI: 

— Echa jubileuszu J. E. ks. 
biskupa Bandurskiego. W ciągu 

poniedziałku i wtorku Jubilat otrzy- 

mał szereg depesz i pism gratulacyj- 

mych, między innemi od J. E, ks. Pry- 
masa Hlonda, J. E. biskupa Micha!- 
kiewicza, gen. Minkiewicza, kuratora 

Ryniewicza, wojewody Rembowskiego, 

od duchowieństwa Mahometańskiego, 
od senatu uniwersytetu Stefana Bato“ 
regu, Konsystorza Ewagielicko* Refor» 
mowanego, Syndykatu Dziennikarzy 
we Lwowie, p. Antoniego Narwoysza, 
dyrektora Osterwy. 

RÓŻNE. 

—- Sprzedaż premjowa bibijo- 
teczki „Rój”. Zrzeszenie Zredukowa- 

nych  Urzędników i Pracowników 
urządza od dnia 28 lipca r. b, do 

dnia 5 sierpnia r, b. publiczną sprze- 

daż premjową książeczek bibijoteczki 

historyczno-gcograficznej „Rój* za. 
wierającej cały cudowny świat przy- 

gód, zdarzeń, podróży, historji szpie- 
gowskich, bitw morskich, tajników 
dworskich, gwiazd filmowych i t. p. 

w opracowaniu takich piór jak Siero- 

szewski, Choromański, Ossendowski, 

Bandrowski i całej plejady pisarzy, w 

cenie 0,75 gr. (siedemdziesiąt pięć gr.) 
za każdą, z których co piąta zawiera 

premię. ; 

Osiągnięty dochód przeznacza się 

na rozszerzenie placówek pracy już 

zorganizowanych przez wyżej wspo- 

mniane Żrzeszenie. Wśród premji znaj- 

da © 
KET EA —) 

MAURYCY RENARD. 

"Czy on? 
Zatrzymano ją za drzwiami. Nieru: 

chomo czekała... 
| znów dostrzegła profil jego, 

czapkę i bluzę, rozpiętą na piersiach. 

Spazm wstrząsnął całem ciałem Gil- 

berty, lecz znów żelazna dłoń zmu- 

siła ją do milczenia. | 3 

Mala latarka oświeciła kasę ognio- 

trwałą, ruchliwe blaski lizały żelazne 

brzegi, po chwili 

ziemi Światło słabą smugą tyl- 

ko rozjaśniało mrok. 

Cień człowieka ukochanego, tej 

postaci eleganckiej i smukłej, pochylił 

się po pęk kluczy, które złożył przy 

latarce. Błysnęły narzędzia metalowe. 

Złodziej— jan Marenil, włamywacz— Jan 

Marenil.*wyjmował swe wytrychy i inne 

narzędzia Twarz jego nagle ukazała 

się w pełmem šwiatlė. Było to strasz- 

ne dla Gilberty, oto ujrzała ukochane 

rysy wykrzywione cynicznym jakimś 

uśmiechem, napiętnowane zwierzęcą 

bezlitosną drapieźnością... 

Palce jego, przeraźliwie zręczne 

manipulowały koło kasy. Trzask Za 

palaneį zapałki rozdarł martwą ciszę, 

pochyloną nad „robotą* twarz ošwie- 

cił migotliwy płomyk, poczem rozległ 

się syk i rozpalona rurka zaczęła 

biedz wzdłuż brzegów kasy. jan Ma- 

postawione na m 

duje się wiele cennych przedmiotów 
jak np: motocykł, rowery, zegarki 
złote, platery, maszyny do szycia, 
patephony, radjo-aparaty, Ogromna 
ilość win krajowych. 

Fanty będą wydane w lokalu 
Chrześc. Związek Zawodowego ul. Św. 
Jana od dnia 6 sierpnia do dnia 7-go 

godz. 5-tej po południu. 

TEATR i MUZYKA 

na Flute» — najzabawniejsza z fars, jakie 
dotąd wystawił Teatr P.Iski, dziś graną bę- 

sobie u mas podobne powodzenie, jakie to- 
warzyszy tej sztuce od paru tygodni w 

— Przedstawienie z okazji przyby- 
cia wycieczki amerykańskiej w Teatrze 

air Polski wystawia specjalnie z okazji przy- 
bycia wycieczki amerykańskiej komedję 

ra jest jakby specjalnie napisaną na tego 
rodzaju uroczystość. «Spadkobierca» grany 

Bilety już są do nabycia w kasie Testru. 
— Wil. Tow, Filharmoniczne (ogród 

Eikas Wielki Koncert Wileńskiej Orkie- 
stry Symfonicznej z udziałem: solistki Marji 

Wiedeńskiej, Dyrygient: Rafat Rubinsztejn. 
W programie: Moniuszko, Czajkowski, Liszt, 

WYPADKI I KRADZIEŻB. 

— Echa walk w Cyrku. Do 

wanie arbitra „międzynarodowego * 
turnieju walk zapaśniczych o tem, że 

tąd mistrz Polski Sztekker po krótkiej 
wymianie zdań zadał mu ciężkie u- 

— Kiedy policjant ma prawo 
zatrzymać szofera. Wydane zosta: 

specjalne przepisy głoszące w jakich 
wypadkach posterunkowy pełniący 

szofera. Prawo te dane jest funkcjo- 
nńarjuszom policji w trzech mastępu- 

prawa jazdy, kiedy zjest w stanie nie- 
trzeźyrym i kiedy dalsze prowadzenie 

czeństwu publicznemu, 
— Smierć policjanta pod ko: 

łejowego Choduciszki—Łyntupy, pel- 
nił służbę wartowniczą razem z inny- 

dysław Mackiewicz. 
Onegdaj wieczorem znaleziono na 

sledztwo wykazało, że w godzinach 
Służby Mackiewicza torem tym przes 

widać z położenia zwłok, śp. Mackie: 
wicz musiał być zaskoczony przez 

sierpnia włącznie, od godz. 10-tej do 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Pan- 

dzie po raz trzeci. <Panna Flute» zdobyła 

Warszawie w Teatrze Polskim. 

Polskim. W niedzielę o godz. 8 m. 30 Te- 

Grzymaly-Siedleckiego +Spadkobierca», któ- 

będzie raa tylko w niedzielę. 

'o-Bernardyński). Dziś 28 lipca rb. o 

Fiałko (sopran dramatyczny) artystki cpery 

Mascagni, Verdi, Różycki 1 inni. 

urzędu śledczego wpłynęło zamsldo- 

jeden z zapaśników, niepokonany do- 

szkodzenie ciała uderzając w twarz. 

ły przez Dyrekcję Robót rublicznych 

służbę na ulicy ma prawo zatrzymać 

jacych wypadkach: kiedy szofer niema 

przez niego maszyny zagraża bezpie: 

łami pociągu. Na odcinku toru ko: 

mi kolegami posterunkowy P.P. Wła- 

torze zwłoki jego zmasakrowane. 

szedł pociąg towarowy Nr. 580. Jak 

nadjeżdżający pociąg z tyłu i poniósł 

renil pracował spokojniei bez pośpie- 
chu, jak dobry robotnik 'w uczciwem 
przedsiębiorstwie... 

A Gilberta patrzała na to szeroko 
rozwartemi oczyma. Cierpienia jej były 
z kategorji tych, których się niezapo” 
mina i które wyleczyć się nie dają. 
Torturowana tym strasznym widokiem 
asystowała przy fakcie, który stano- 
wił ruinę jej szczęścia, oczy jej pełne 
były wstrętnego widoku, aż wreszcie 
doszła do granic panowania nad swym 
bólem. Nie mogła już dłużej znieść 

Szybka dłoń znów zacisnęła jej 
usta. Ale, zrywając kneblującą jej usta 
rękę, Gilberta konwulsyjnym ruchem 
wyrwała się. 

Rozległ się wśród ciszy jej krzyk, 
rozdzierające wołanie, szloch rozpaczy 
i bólu niepowstrzymany, jak krew bu- 
chająca z rany: 

— Jankul.. 
Szybkim ruchem złodziej odwrócił 

się w jej stronę. Lecz jednocześnie 
ktoś z sieni odpowiedział: 

— Jestem! 
Głos radosny, głos zwycięstwa i 

cudu? Ukochany głos, na który wzdry- 
gnęli się wszyscy ukryci w mroku. 

Nagle zabłysły wszystkie światła. 
Włamywacz własnoręcznie zapalił lame 
pę w gabinecie i patrzał, jak inni, w 
stronę z której doleciał tak niespo- 
dziewanie głos Jana Marenil. Stał tam 

g. nięcia 

rego razu, że perły jej są chore. Po- 
stanowiła więc powierzyć klejnoty na 
czas jakiś morzu, by im użyczyło 
nowego blasku. W starannie ukrytym 
zakątku morza, pod wystającą skałą, 
schowane pod wodą drogocenne 
klejnoty! 

Pewien francuski dziennik pisze, 
że opowiadanie to oparte jest na 
prawdzie. Królową nie nazwanego 
kraju była zmarła cesarzowa Elżbieta 
austrjacka. która rzeczywiście роз!а- 
dała chore perly i pragnęła je uzdro- 
wić przez złożenie na czas jakiś w 
głębi morza, 

Stało się to 11 czerwca 1898, Pe- 
wien zakonnik ukrył perły w morzu 
pod skałą na Korfu. Pomagał mu w 
tem rybak pobliskiej wioski. Po 
ugływie pół roku perły miały być 
wydobyte z ukrycia przez zakonnika 
i rybaka. Lecz od tego czasu jakieś 
tajemnicze siły zaczęły działać. 2 
sierpnia tego samego roku zawołano 
mnicha do pewnej starej kebiety. 
Poszedł i więcej nie wrócił. Nikt nie 
mógł sobie tego zagadkowtgo znik- 

wytłemaczyć. W _ miesiącu 
wrześniu zamordowano cesarzową 
Elżbietę w Genewie. W listopadzie 
zaś, na miesiąc przed terminem, w 
którym perly miały być wydobyte, 
rybak utonął. Perły leżą więc dotych- 
czas w swojem ukryciu i zdaje się, 
że zostaną już tam na zawsze. W 
każdym razie będą tam leżały 
dopóty, dopóki nie znajdzie się od- 
ważny człowiek, który ich poszuka. 

СГ TTT NTT TTT VA 

Nowość wydawnicza 

Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE” 
CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Fak 
UIA AKA KIKA 

śmierć natychmiastową. Zwłoki za- 
bezpieczono. 

— Okradzenie spółdzielni 85 
pp. Władze śledcze powiadomione 
zostały, że do składu spółdzielni. spół- 
kowej 85 p.p. w Nawo-Wilejce za- 
kradli się złodzieje i wykradli cały 
zapas zmagazynowanych tam wędlin. 
Sledztwo pierwiastkowe i badanie te- 
renu dało wynik negatywny, wobec 
czego w dniu wczorajszym wydeie- 
gowany został na miejsce wywiadow- 
са z psem policyjnym «Gniew». 

4 
+ 

z 12 ilustracjami. 

  

Wonńy towar pomoże czworono- 
giemu wywiadowcy natrafić na ślad 
złodziei. 

w istocie Jan Marenil w. czarnem 
ubraniu wieczorowem z białym goździ- 
kiem w butonierce. Twarz jego рго- 
mieniała szczęściem, a w oczach ża- 
rzyła sig gorąca miłość. 

Nastąpiła cisza kataleptyczna, ja- 
kaś siła unieruchomiła wszystkich tych 
ludzi, ogarnęło ich tak wielkie osłu- 
pienie, że nawpół martwi czekali... 
mózgi przestały działać na chwilę, 

Wreszcie "Gilberta, p. de Prase, 
Lionel i Aubry zwrócili swe spojrze* 
nia na złodzieja. 

— Witam państwa...—rzekł doly- 
kając czapki. 

Zdawało się, że to Jan Marenil 
przebrany i uszminkowany... Czyż to 
skrzywienie cyniczne ust, te zmar- 
szczki na twarzy, nie są wykonane 
umiejętnemi sztrychami ołówkał.. 

Czworo świadków tej dziwnej sce- 
ny spoglądało kolejno na dwuch |а- 
now Marenil i zwolna dostrzegać za- 
częło różnicę. Niepewność znikła. Byli 
to dwaj ludzie bardzo podobni do 
siebie, nic więcej. 

Gilberta znałazła się w ramionach 
narzeczonego, tuląc twarz do jego 
piersi. Wreszcie Lionel zapytał, wska- 
zując włóczęgę: 

— Kto jest ten człowiek?—w gło- 
sie jego brzmiała źle tłumiona złość. 

— Bescard Leon, tak zwany Fre- 
ddy—wążl—odrzekł Jan Marenil spo- 
kojnie i ironicznie. Freddy podobny 
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“ poszukuje pracy dla człowieka lat šrednich posiadającego Ž 

‚ Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji $ 

› oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 1 

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa 4 
эФ 

  

ААА УЧТЕ 

2 
: 
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R. Schulz, Poznań, P. Wawrzyniaka A 

ES kia Bs Adas o A A Wódka 

Dzisiejsza modna pani 
używa przeiw wszystkim chorobom 

cery jak i też zamiast pudru tyłko 

Risin. Zamiejscowym wysyła się dużą 

tubkę po otrzymaniu zł. 2,50. W ra- 

zie nieskutecznym zwraca się pieniądze. 

Ё 

Główny skład na Polskę: 

Ogłoszenie 

Intendent Urzędu Wojewódzkiego prosi 
P. P. Ziemian z najbliższych okolic Wilna (nie dalaj 

20—30 kl.) by zechcieli złożyć ofertę na stałą dosta- 

wę siana, słomy i ewentualnie owsa dla 8 koni które 
karmi Urząd Wojewódzki. 

Miesięczne zapotrzebowanie: 
siana około 1800 kig. 
słomy ‚ 800 , 
owse „ 1200 , 

Bliższe wyjaśnienia udziela, oraz oferty przyjmuje 

Intendent Urzędu Wojewódzkiego w Gmachu Woje- 

wódzkim (Plac Magdaleny 2 pok. 53) w godzinach 
urzędowych. 

(—) Z. Kucharski 
Intendent Urzędu Wojewódzkiego. 

OGŁOSZENIE. 
Państwowy! Bank Rolny, Oddział w Wilnie 

sprzedaje w drodze ograniczonego przetargu, poprze- 

dzonego konkursem ofert: 
działkę zabudowaną w maj. Krynica, pow. Woł- 

kowyskiego o obszarze około 25,0590 ha, odległeść 
od st. kol. Roś—5 klm. 

Termin składania ofert upływa dnia 15 sierpnia 
1927 r. © godz. 12-tej. 

Szczegółowe warunki sprzedażne są do przejrze- 

nia w Wydziale Agraraym Państwowego Banku Rol- 

nego Oddział w Wilnie, W. Pohulanka 24 oraz w 

Oddziale Głównym Państwowego Banku Rolnego w 
Warszawie, ul. Traugutta Nr. 11, 

  

  

Redakcja „Słowa'”; 

rum miasta poszuku 
Zgłoszenie sub. J 
do adm. +Slowas, 

zalatwiamy szybko, 
dogodnie na różne 

terminy. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlo- 
we Ad. Mickiewi 

Cza 21, tel. 152. 

Miód 
a 

lipcowy 
naturalny świeży j 

poleca skad 

А. Jenuszewicza 

* 
    

Do wynajęcia 

2 pokoje 
z korzystaniem kuchni, 

  
godami, ul. Mickie- 
wicza Nr 48 m. 3. 

  

|” DOSTÓR 

В, ZELDOWICZ 

    

od 10-1, od 5-8 w, POWOÓZIK 

    
   

   

6-cio mieszkaniowa 
do sprzedania 

Śpiesznie za 3000 
dolarów. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we. ul. Mickiewicza | 

21, tel. 152, 

PIANINO 

  

certowe, 

  

ze wszystkiemi WY- fabr. A. Rauser, kon- 
zagraniczne 

w dobrym stanie, do 
sprzedania: Adres: 

Stara ul. Nr 13, 

posady 

  

chor.WENERYCZ- SOBA MŁODA, 
ul. Zamkowa 20a. NE, MOCZOPŁC. 0 (22 lut) nieza” 

SKÓRNE leżna poszukuje , 
nauczycielki 

do małych dzieci lub 
e DOKTÓR wychowawczyni, mo- 

ego. robram- że ró ż (dzić 
ska 25, u właściciela S.Zeldowiczowa Sosa d 

domu, KOBIECE, WENE. 
RYCZNE : chor,   

  T DRÓG MOCZ, | Wilne, zgodzi si 
Do odnajęcia rz. 12- iod 46| ównież na wyjamie 
dwa pokoję zamotne:| ul.Mickiewicza 24 | Posiada 4-klas. wy- 
mu ze wszysikiemi tei. 277. kształcenie, oraz 2-letni 
wygodami i telefonem. 
Kasztanowa 5 m. 7. 

"POSZUKUJĘ Dr. 6. Wolfson 
wykwalifikowanego  wereryczne, 

"W. dr. Nr. 31. 

nauczyciela łaciny ipłciowe i skórne. ul 
matematyki na -lato Wileńska 7. tel. 1067, 
na wies Ūla MOZA NOA 
8 klasy. Mickiewicza 7 
m. 5, od 5 — 6 godz, 
Warunki dogodne. 

$ Czerwca D. r. 
książeczkę woj- 

skówą wyd. przez 
KU. Sid etrocinik POSADĘ 
1890, na imię Chaima otrzyma kto pożyczy 

Lejby Gumnica, zł. 500 do 1.000, mie- 

Akuszerka 

przyjmuje od godz. 9 
do 19.     Mickiewicza 

kradziona dnia 24 46 m. 

  

    
       

  

W! Z. P. Ni 63. 

ne. Najchętniej w 

naucz 
dzieci i & 

we, wymagania skrom= 

pobyt w seminarjum 
Lubi bardzo 

przyjem- 
nością zsjmie się ich 

Wilno, ul. 
Rady 7 m. 2, 
1. Szachnowska. 
  

zbiornik żelazny 
pojemneści około 

100.000 litr. 

moczo- wychowaniem. Adrest 
Dobrej 

  

W. Smiałowska posZUKIWANY jest 

dla ma- 
gazynowania spirytu“ 
su. Oferty przesyłać: 
prosimy pod acresem: 
Zarząd Lóbr Wielkie 

    

> Н Е i, t: 
uniewažnia się. sięczna RA zł. 100, W. SA Tyso 

przewozić towar. i р 
L LAY Informacje udziela p 
Powoje Makowski Zawalna 15 

Szkoły Handlowej, NAJTANIEJ     

1,2 ы : 
praktyką biurową, po- praktyką biurowa. po. _ BezinłereSoWnie 
znajomość księgowości, Poszukuje na wieś 
(system amerykański, 40 1-g0 września, 

  

piszemy podania 

przepisujemy na 
maszynach i tłoma- 
czymy na wszyst- i nauczycielka, zajęcia S 

i i Tanos) * dziećmi, AGA: kie języki. 

korespondencji handlo* —..._ SkA 6—L. Wilenskie Biuro 
wej, piszący na ma- Komisowo-Handlo- 
szynie z szybkością O SOBA |weul. Mickiewicza 
135 uderzeń na  mi-z dobrej rodziny (P.P.) 21, tel. 152. 

nutę, usilnie  proslznajdująca się bez 
W.P.P. o zaofiarowa-środków do życia, 
nie jakiejkolwek posa- prosi o łaskawe za* 
dy błurowej, może ofiarowanie pracy, 
być na wyjazd, Ła- tylko za utrzymanie i 
skawe zgłoszenia pro: mieszkanie. 
szę skierować do adm. Łaskawe  zaofiarowa* 

«Słowa» pod nie: Zawalna 5 m. 5. 
<Zdolny 19». 

Z natychmiast do 
odstąpienia lokal 

duży składający się z 
2 pokoi przy ulicy 
Mickiewicza w  cent- 
rum. Wisdomość w 
Biurze Reklamowem 
Ś. Grabowskiego 

ul. Garbarska 1. 

Pożyczki 
na termin od jed- 
nego miesiąca za: 
łatwiamy dogodnie, 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo - 
we, Ad, Mickiewi: 
cza 21, tel. 152. 

Poszukuję ы 
POSADY BONY 
z szyciem do dzieci, 
od lat 3. Mogę zająć 
się gospodarstwem. 
Zgodzę się na wyjazd. 
Wielka 23 m, 4, 

mieszk. por. Chrysto. 
w. 

  

powodu wyjazdu 

  

  

ZAGINĄŁ 
przed czterema dniami 
pies, biały szpic, wabi 
się „Nix*, ostrzyżony 
na lwa. Osoby mające 
jakiekolwiek / wiado- 
mości uprasza się ła- 
skawie o zakomuniko- 
wanie, za wynagro- 
dzeniem, pod adresem: 
Cukiernia B, Sztralla, 
EE i Ši 

44 sowicz Micha! ad- 
Poszukuje mienia się przytem, 

się dwóch pokoi zże samowolne przy- 

    

  

    
  

  

ż Smoła GUZ0GA do budynków $j | NIERUCHOMOŚCI 
i dyzeniekcji 2 ziemskich poszyku- 

2 jemy do kupna dia 

+ Węgiel Drzewny | 

  

   
  

  

ю 3 Istnieje od 1843 r. 
kuchnią. Zgłoszenia trzymywanie psa ) 

do adm. <Słowa».  bęozie | policyjnie PEC 

: ścigane. jadalne, sypialne, 
Ž Rau dnia 24 —— | šalony, | ganisių, 

iotej že Zona Pas, ode. : 

porada * dak ALA ni. "Bonn, | „tir, E | 
brać można w auto. 1924 Boya przez A AA d 
busie Ne 14,275 lub Komisarjat Rządu na | poztdne warunki i k | imię Arkusklego Zel- | Ровоспе №а 
u RA KG mana zam. przy ul. na raty» 

Tecueko w tymże Cheimskiej Nr 61. 
  

  

nabywców z Kon- 

do samowarów i żelazek 

jest do mnie, jak brat, szczególnie w p. de Prase, bled nąc i mimowołnym 

  

  

PLACOWKA 
Polska Meblowa 

J. Makowski. 
Zawalna 15. 

Posiada salony ma- 
honiowe obite ma- 
"erją od 690-zł., sa- 
lon dębowy 415 zł, 
toaleta 90 zł., stół 
jadalny z Cera'ją 
wiedeński 85 zł. 
Przyjmuje zamó- 

wienia salon cze- 
czotkowy 1000 zł.,, 
materace, otomany, 
kredensy, szafy, Sy- 

pialnie, 
Wykonanie solidne, 
fachowe, 38 lat pra* 

cy, ną raty. 
Z poważaniem 

  

  

Makowski |: 

  

    

M.Wilenkin 
i S-ka 

Spčika z ogr. odp. 
ilno,ul.Tatarska 

20, dom własny       

gresówki za go- 
tówkę całkowicie. 

Gazownia 
Wilno, ul. Cicha 5, tel. 713. 

nocy i gdy się nas widzi oddzielnie. 
Oto wszystka! 

Gilbertę i 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo* 
we. Ad. Miekiewi- 

cza 21, tel. 152, 

Delikatnie odsunął 
wszedł do gabinetu. Lecz uśmiech 
zniknął z jego twarzy a wyraz jej stał 

się stanowczy i rozkazujący. 
— No cóż, Freddy, czemu cze- 

kasz i nie otwierasz tej kasy? Przeszko- 
dziliśmy ci. Dalej przyjacielu, kończ 
swą robotę! 

Paląca się rurka czekała, zdawało 
się, chwili odpowiedniej, by rozpocząć 
atak we wprawnem ręku Freddy—WĘę- 
ża. Freddy bez słowa ukląkł i zabrał 
się do pracy. 

Dysząca ciężko p. de Prase krzy- 
kuęła przerażona: 

— Nie! Panie... proszę zaczekać! 
Zachwiała się na nogach, przera- 

żona, wzruszona. 
—Więc proszę mi dać klucz,—rzekł 

Jan Marenil,—ten klucz, który panią 
nigdy nie opuszcza... 

— Poco? Skłamaliśmy oboje z 
Lionelem. Ta kasa jest pusta... przy- 
znaję, że niema tam nic, prócz doku- 
mentów. 

— Wiem 6 tem doskonale! Pani 
jest zbyt przewidująca, by mogło być 
inaczejl.. Ale tem niemniej proszę 
otworzyć. Nięch pani sama otworzy, 
to będzie o wiele prostsze. Nie cho- 
dzi mi o pieniądze. 

— Ja nie oiworzęl — oświadczyła 

ruchem przyciskając rękę do piersi, 
wskazując tem, że klucz w istocie nie 
opuszczał jej. — Są tam listy... listy 
których nie mam prawa pokazywać, 
gdyż nie były pisane do mnie... 

— Ach, achl Listy kompromitują- 
ce, nieprawdaż? |... adresowane do... 

— Do mnie! — rzekł twardo Lio- 
nel. — Przypuszczam, że pan „wie, 
przez kogo były pisanel A 

— Proszę otworzyć kasęl — roz- 
kazał jan Marenil. 

— Za nić! — zaprotestowała 
de Prase. 

Ciało jej wyprężyło się, twarz 
przybrała wyraz stanowczości. Odzy- 
Skała zwykłą Swą zimną krew. 

— Freddy otwieraj! 
Drwiący i uszczęśliwiony z awan- 

tury, której mógł być Świadkiem, 
Freddy usłuchał rozkazu. 

Lionel napisał kilka słów na kartce 
w notesie i podał do przeczytania 
Janowi Marenil, nie wypuszczając jej 
2 rąk: 

* Checiaż listy te nie są tak bardzo 
kompromitujące pamigė mojej ciotki, 
nie przypuszczam jednak, by czytanie 
ich miało sprawić przyjemneść Gil- 
bercie. Ciotka moja chciała wpłynąć 
na mnie dodatnio, ale tajemnica, którą 
otaczała swołą korespondencję, nadaje 
jej pewien charakter, podkreślenie te- 
go lub nie odemnie tylko zależy. 

Proszę pozostawić w spokoju tę ka» 
sę, w przeciwnym razie Gilberta do- 
wie się natychmiast, że matka jej pi- 
sała do mnie w tajemnicy, a właśnie 
tego pragnie pan uniknąć, odbierając 
owe listy. Jeśli pan ich dotkuje—tem 
gorzej dla Gilberty! Zmuszę pana do 
pokazania ich Gilbercie, a sam zajmę 
się komentowaniem ich treścil” 

Jan Marenil, po przeczytaniu tego 
ultimatum, aamyślał się chwilę, Sspo- 
glądając kolejno na Lionela, jego 
matkę, Gilbertę i Aubry'ego, który 
krył się w cieniu... 

— Poczekaj chwilę, Freddyl—roze 
kazał, a zwracając się do p. de Prase, 
rzekł spokojnie: Pani otworzy tę kasę. 

— Zobaczymy! — brzmiała odpo- 
wiedź. 

— Pani otworzy. A pan nie zdra= 
dzi tajemnicy tych listów. Pięć minut, 
dziesięć może, wystarczy by zmusić 
was do tego. Potrzebuję tyle fylko 
czasu, by wytłomaczyć wam rzeczy, 
których nie podejrzewacie, ani wy, 
ani ten rodzaj starej małpy, który 
dyskretnie kryje się w cieniu... Aubry, 
zdaje się? Dobrze. 

— Posłuchajcie więc. Chodzi tu 
o sprawę o wiele poważniejszą, Niż 
się wam wydaje. 

DIE 
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/x Cząsław Karwowskig” Odęowiadzialny za ogłoszmia Zenon Ławiński. Drukarnia «Wyd.wnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23,


