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ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — al Szosowa 172 NIEŚWIEŻ — 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 04 
DUKSZTY — ui Oen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I POSTAWY — 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO ; — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BRIDA — ul, Majora Mackiewicza 63 

ŚWIR — uł 

sł. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA —ul Mickiewicza 24 
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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

  

NAD BAŁTYKIEM. 
W dniach kanikuły i urłopów daje 

się wyczuć na Łotwie pewne naprę- 
żenie oczekiwania. |Z nastaniem bo- 

wiem sezonu jesiennego, sezonu in- 

tensywnych prac sejmu i rządu ocze- 

kiwaae są powszechnie dalsze kroki 

rządzących dziś socjal-demokratów , 

po raz już wytkniętej, wyraźnej linji 

politycznej. Coraz wyraźniejsze odchy- 

lenie tej linji od dotychczas utartych 

dróg Łotwy, daje się zauważyć zwłasz- 

cza w dziedzinie polityki zagranicznej. 

Minister Zeelens nie ustępuje. Jego 

aktywność pokonała ostatecznie tra- 

dycje Mejerowicza. jego polityka w 

przerażający sposob zgadza się z 

programem bałtyckim Niemiec, z za- 

kulisowemi dążeniami Rosji sowieckiej, 
a jednak postępuje naprzód zwycię- 

sko. W istocie jakąż mogłaby zna- 

jeźć na swej drodze skuteczną prze- 

szkodę?—Sejm... 

Parafowanie traktatu z Sowieta- 
mi a podpisanie traktatu z Poiską. 

Tak więc, ma porządku dziennym 

zainteresowania politycznego Łotwy 
jest dziś: Czy traktat handlowy z So- 
wietami będzie ratyfikowany?-—Odpe- 
wiedź wszędzie wypada pozytywnie— 

będziel—Diaczego na miły Bóg „bę: 
dzie“ a nie „nie będzie”?|—pytamy na 
prawo i lewo—przecież od tego moż- 

na dostać zawrotu głowy, przecież 
cała prasa łotewska, która jest bardzo 

liczna, bardzo dobra i bardzo silna, 
jakoże na Łotwie niema wcale analfa- 
betów, występuje przeciwko zbliżeniu 

z Rosją sowiecką wogóle, a zawiera- 

niu z nią traktatów w szczególności, 

za jednym . wyłątkiem. półrządowego 

„Socjaldemokratsa“ i znienawidzonej 
„Rigasche Rundschau“, przecież 
wszystkie potężne stowarzyszenia go- 

spodarcze łotewskie wypowiedziały 

się przeciw?|—To jest—otrzymujemy 

odpowiedź—zakulisowa polityka już 

riie sejmu, ale poprostu jednostek, 

które jego tworzą, posłów sejmowych. 

Sejm łotewski jest zbiorowiskiem frakcji 

partji politycznych, które świadomie 

zupełaie zamykają sobie horyzonty, 

stają się równie Świadomie  krótko* 

wzrocznemi, w pogoni za osobistemi 

interesami. Spekulacja w tym wypad- 
| ku jest olbrzymia, a ma szerokie pole. 

Przeciętny bowiem wyborca—łotysz, 

jest to chłop spokojny, praktyczny i 
materialista; brak mu szerszego polo- 
tu. Dewizą jego: „bliższa koszula 
ciała", Zdobycze natury materjalnej 
są tylko dla niego realne. W ten 
sposób teren sejmu  iest ciągłym 
miejscem targów i przetargów. Za 
jego kulisami, dla małych, ale efektow- 
nych zdobyczy, często naiwnych, ale 

zrozumiałych masom, sprzedaje się 

interesy wielkie, interesy państwowe, 
sprzedaje się w pierwszym rzędzie 
politykę zagraniczną. Posłowie sejma- 

wi świadomie obniżają sztukę kiera- 

wania nawą państwa do poziomu ro: 

zumowania przeciętnego wyborcy. 
Ta ogólna plaga parlamentaryzmu, 

ta nieuczciwość sejmu  wybujała na 

Łotwie niepomiernie. Wzajemne, Cczę- 
sto brudne i prywatne rewelacje i 
zarzuty, jakiemi obsypują się: nawza- 
jem frakcje sejmowe, systematycznie 
podkopują autorytet sejmu, (na szczęś- 

cię dla Łotwy) i rozgoryczenie roš- 
mie, Może w krótkim czasie stanie 
się przyczyną przewrotu, putschu, na- 

razie jednak za słabe jest, by stawić 

skuteczny opór energicznej polityce 

ministra Zeelensa. 
Jak wiadomo poseł Łukasiewicz 

wręczył ministrowi Zeelensowi projekt 
polski traktatu handlowego z Łotwą, 

Sprawa ta również szeroko jest oma- 

wiana wśród ryskich sfer politycz: 
nych, jak też zainteresowanych ko- 

łach opinji. W danym wypadku 
chodzi tu jeszcze o początkowe roko- 
wania. Jakież losy spotkają tę nieś- 

miałą próbę nawiązania bliższych sto- 

sunkėw polsko-lotewskich?—Tak jak 
w pierwszym wypadku pewnem jest, 
że sejm łotewski parafuje traktat z 
Sowietami, —tak w drugim panuje 
przekonanie, żejdo podpisania traktatu 
handlowego z Polską nie dojdzie. 

—
 

Wprawdzie słyszy się, głosy ło- 

tewskie, że winną temu jest przedew- 

szystkiem Polska, która żąda ucią- 

żliwych warunków, dla Łotwy nie do- 

przyjęcia, że usiłuje jednocześnie ure- 

gulować i inne, dotychczas nie zlikwi- 
dowane, z Łotwą sprawy, w istocie 

są to tylko drobne powody, któremi 

zasłania się minister Zeclens, ażeby 

tego traktatu nie zawrzeć,*ażeby ani 
na jotę nie ustąpic z drogi, dziś już 
zupełnie skrystalizowanej swej polity- 

ki zagranicznej. — 

Zwycięstwo dyplomacji niemiec: 
ko-sowieckiej. 

Przedewszystkiem zachodzi pyta- 

nie: czy ta polityka jest samodzielna? 

Otóż wszelkie ku termu są dane, aby 

mniemać, że tak nie jest. : 

W obozie Niemców bałtyckich pa- 
nuje poważna i drażniąca rozbieżność 

zdań. Poglądy ziemian i wielkiego 
kupiectwa różne są nieraz od stano- 

wiska zajmowanego przez redaktora 

dr. Schiemanna w „Rigasche Rund- 

schau”, dlatego, że „Rigasche Rund- 
schau* w każdej powaźniejszej kwe- 
stji, nie licząc się z interesami miej- 
scowych Niemców, postępuje według 
wskazówek poselstwa niemieckiego 
w Rydze. Przytaczamy ten fakt dla 

jaskrawszego zilustrowania drugiego 
faktu, że właśnie „Rigasche Runschau" 
najenergiczniej popiera politykę mini- 

stra Zeelensa. Są pewne dane, świad- 

czące zdaje się, że ta zgoduość po- 

glądów organu rzekomo baronerji 

niemieckiej i jej najzaciętszego wroga 
socjal-demokratów, nie jest przypad- 

kowa. ‚ * 
Poseł niemiecki w Rydze siedzi 

bardzo cicho. Nie biega, nie werbuje 

sobie głośno przyjaciół, nie stara się o 
rozgłos, temniemniej stanowczy wpływ 

wywiera na zagraniczną politykę Ło- 

twy. Jeżeli nie czyni tego bezpošre- 

dnio, to posługując się swym sowie- 

ckim kolegą. 

A o cóż chodzi Niemcom i Rosji 

Sow.2 — chodzi im o zbudowanie 

pomiędzy sobą mostu: Litwa, Łotwa, 

Estonja. Chodzi im też o oskrzydłe- 
nie Polski. Belek pod taką budowlę 
nie chciały dostarczać dotychczas 
państwa bałtyckie, w słusznej obawie, 
że się kiedyś podzielić niemi mogą 
potężni inżynierowie z Berlina i Mos- 

kwy, 

Lecz oto za czasów premjerostwa 
Skujeneka, za czasów m nistra Zeelen- 

sa, za czasów rządów  socjał-demo- 

kratów, a reprezentowania interesów 
Polski przez p. Łukasiewicza, nastą- 

pił moment zwrotny: Łotwa podjęła 
się kontynuowania budowy mostu, 

napoczętego już dawno w Kownie. 
Mieliśmy na wiosnę nieśmiały i taje- 

mniczy zjazd w Kibartach. Mamy na 

jesieni otwarcie i głośno zapowiedzia- 
ną podróż ministra Zeelensa do Ко- 

wna. Tej samej jesieni doczekaliśmy 

się dnia, w którym na szpaltach pra« 

sy ryskiej znów zaczęto mówić o da- 

wno już zapomnianym i spleśniałym 
rzekomo w nieaktualności, projekcie 
sojuszu trzech państw bałtyckich: Li. 

twy, Łotwy i Estonji. Narazie o tem 

tylko głuche krążą pogłoski. Ale ten 

kto śledził politykę Łotwy ostatnich 
paru lat, kto widział pogardliwe do- 

tychczas Łotyszów wzruszanie ramion 

na samo wspomnienie tego projektu, 

wie, że to jest bardzo dużo, że to 

nowe zwycięstwo min. Zeelensa. 

Podróż kowieńska min. Zeelen- 
sa. — Zamienione role, — Klę- 

ska naszego dyplomaty. 

- Poco minister ;Zeelens jedzie do 
Kowna?—Stoimy w przededniu wy- 
padków politycznych pierwszorzędnej 

wagi. Oficjalny komunikat stwierdza, 

że jest to rewizyta złożona Wolde- 
marasowi za jego pobyt w Rydze na; 
pogrzebie prezydenta Czakste. Ale 
teżsame koła oficjalne nie skrywają, 
że chodzić tu będzie o pewnć roko- 

wania natury handlowej, które pod 

względem gospodarczym  przygoto- 

wać mają zbliżenie łotewsko-litewskie, 

na podobieństwo istniejącego poro- 

zumienia łotewsko-estońskiego. Tyle 

oficjałne koła w Rydze i Kownie. 
Niektóre nieurzędowe czynniki 

wyjaśniają nam, że rząd S. S. S. R. 
przez swego przedstawiciela w Rydze 

uczynił pewien nacisk na dalsze pra- 

ce w kierunku zawarcia traktatu о- 
nieagresji. Ponieważ Łotwa nie chce 
bądź ce bądź wstępować w te związ- 

ki z piętnem zupełnej izolacji, więc 

jedzie do Kowna celem  skoordyno- 

wania swej poliłyki z Litwą. 

„. Tak pierwsze jak drugie enuncja- 

cje odpowiadają rzeczywistości, jak 

też prawdą jest, że minister Zeelens . 

stara się usiłnie, by dr. Ackel, mini- 

ster Spraw _ zagranicznych Estonji 
pojechał do Kowna z nim razem— 

Nie poto jednak tylko jedzie on do 
Kowna, 

Minister Zeelens jedzie do Kowe 

na, bo dziś w jego ręku spoczywa 
inicjatywa, Dziś dia Niemiec i Rosji 
Sowieckiej Ryga jest tem, czem właś- 
nie zwolna, stara” się przestać być 

Kowno min. Waldemarasa. — Gdy 
w Kownie rozstrzeliwano bolszewi- 
ków, w Rydze rozpoczęły się z ni- 

mi układy, w sytuacji międzynarodo- 

wej najbardziej ku temu niesprzyja- 
jące; min. Waldemaras oświadczył, 
że wszelkie kombinacje sojuszu bał- 
tyckiego należy odnieść raczej do 

rzędu romantyzmów politycznych, za 

co oberwał tak od <Rigasche Rund- 
schau>, S$zaś dążeniem głównym i 

głośnym min. Zeelensa jest taki so- 
jusz bałiycki w myśl formułek nie- 
mieckich. Gdy Waldemaras , złożył 
ostatnio swe słynne oświadczenie, po 

powrocie z Genewy, (które zupełnie 
bez echa przeszło w prasie polskiej), 
że uważa sprawę wysuwania Wilna 
za nieodpowiednią w chwili gdy cała 

opinja Europy odwraca się od Resji 

sow,, a Wilno jest ważnym strategicz- 
nym punktem Polski, zrozumiano to 

oświadczenie w Berlinie jako wyraźne 
oświadczenie przeciwko dotychczaso- 
wym prądom na Litwie, jaka wyraźne 

zadekłarowanie się po stronie Zacho- 

du w ewentalnym konflikcie z Sowie* 
tami. Więcej nawet: to jest życzenie 
zwycięstwa Polsce w ewentualnej 

wojnie z Rosją sow. 1 w tym właśnie 
czasie min. Zeelens zložyi ošwiadcze- 
nie o «7-miu latach współżycia z 

bolszewikami». 
Gdy cały wysiłek polityczny min. 

Woldemarasa skierowany jest ku wy- 

zwoleniu Litwy z pod obcych wpły- 
wów, usamodzielnienia jej polityki za- 

granicznej. — Min. Zeelens okazał się 
potężnym i gorącym rzecznikiem bu- 

dowy mostu z Niemiec do Rosji i 
związania psństw bałtyckich z temi 
mocarstwami. 

Nie tylko więc w celach wyżej 

wzmiaakowanych jedzie min, Zeelens 

do Kowna, nietylko nawet dlatego, 

jak już wspomnieliśmy, że podjął 

inicjatywę kontynuowania budowy te- 

go mostu dawno w Kownie rozpo- 
czętego, ale być może też i dlatego 

ażeby ten napoczęty w Kownie Ва- 
wałek budowli wzmocnić, podeprzeć 
nowem belkowaniem, nie dać mu 
upaść, gdyż ostatnie wypadki w Kow- 

nie zda się go bardzo poderwaly. 
Dziś, inicjatorem takiej konstełacji, 

kombinacji politycznej nad Bałtykiem, 
która będąc sprzeczna z interesami 

państw bałtyckich, jest jednocześnie 
najbardziej nieprzychylna, wroga i 

sprzeczna interesom Polski, — jest 
nie jakikolwiek minister kowieński, a 
właśnie minister spraw zagranicznych 
rządu socjaldemokratów na Łotwie — 

p. Zeelens. 
Całe niebezpieczeństwo polega na 

tem, że akcja podjęta przez min. 
Zeclensa konsekwentnie i zwycięsko 
posunęła się już naprzód bardzo 
znacznie i że nie należy przypuszczać, 
aby znałazła w przyszłości skuteczny 
opór. Premjer Waldemaras nie zdełał 
jeszcze swych reform przeprowadzić, 
jęszcze jest ciągle zbyt słaby, by móc 

przeciwstawić się naciskowi dyploma- 
cji niemieckiej. Estonja samodzielnej 

inicjatywy podjąć nie może. Zachodzi 

Nacjonaliści gdańscy © pobycie Prezydenta 
Rzplitej na Pomorzu. 

GDANSK, 6VIll. PAT. Organ rządzących dziś w Gdańsku nacjona- 
listów pruskich Danziger Allgemeine Zeitung, wyprowadzony z równowagi 
serdecznem przyjęciem Pan» Prezydenta Rzeczypospolitej przez ludność 
Pomorza, a zwłaszcza przez ludność kaszubską, zamieszcza tchnący niena- 
wiścią de Polski artykuł, w którym mówi o dokonym przez Polskę <ra- 
bunku» Prus Zachodnich, twierdząc przytem, że Prusy Zachodnie i Ka- 
szuby nigdy nie były ziemiami polskiemi. Pretensje nasze — pisze Danz. 
Alig. Ztg, do „zrabowanych* nam przez Pelskę prowincyj są oparte na 
prawie, W dalszym ciągu dziennik identyfikuje się z państwem pruskiem 
i oświadcza w jego imieniu: Chcemy.mieć z powrotem to, co nam zrabo- 
wano, a co zawsze należało do nas. Musimy to odzyskać i odzyskamy, 
albowiem historja nie zna papierowych granic i sztucznych tworów. 

Powyższy artykuł, zamieszczony . przer organ sfer rządzących dziś 
w. m. Gdańskiem i odzwierciadlający panujące w tych sferach wobec Pol- 
ski nastroje, z pewnością nie przyczyni się do poprawy stosunków pslsko- 
gdańskich, których konieczność podkreślał przed kilku dniami tak wy* 
mownie organ niemiecko-gdańskiego centrum katolickiego Danziger Lan- 
deszcitung. Przytoczone wyżej wywody organu nacjonalistów niemieckich 
stoją w rażącej sprzeczności ze wspomnianym artykułem pisma centrowe- 
ge, który w całej opinji publicznej w Połsce wywołał bardzo dodatnie 
wrażenie. To też w obustronnym interesie, a przedewszystkiem w interesie 
w. m, Gdańska leżałoby niewątpliwie, gdyby oficjalne czynniki gdańskie 
zechciały pójść w tej mierze za przykładem polskich kół miarodajnych i 
potępić tego rodzaju wybryki prasowe, wnoszące tylko niepotrzebne roz* 
drażnienie we wzajemne stosunki i utrudniające możliwość porozumienia 
i zgodnej współpracy. 

Rozwiązanie milicji miejskiej w Wiedniu. 
WIEDEŃ. 6 8, Pat, Kanclerz Seipel zawiadomił 30 lipca burmistrza 

Wiednia Seitza, że otrzymał od międzysojuszniczej wojskowej komisji kon- 
trolującej w dniu 29 lipca notę, która, powołując się na art. 123 traktatu 
z St Germain, żąda rozwiązania milicji. miejskiej. Kanclerz prosił burmist- 
rza, by uczynił wszystko, celem zapobieżenia możliwości komplikacyj dy- 
plomatycznzch. W czasie wczorajszej konferencji z kanclerzem oświadczył 
burmistrz Szitz, że milicja miejska będzie rozwiązana 18 bm., a stworzona 
zostanie, stosownie do uchwały rady miejskiej, straż miejska, mająca na 
cslu ochronę budynków i zakładów miejskich. 

Włosi ostrzelali pociąg francuski. 
PARYŻ, 6VIII. PAT. Do dziennika Le Journal donoszą z Niceł, że na gra- 

nicy francusko-włoskiej Włosi ostrzeliwali pociąg francuski. 

Zbrojenia niemieckie. A 
PARYŽ, 6—VIli. Pat. Agencja Havas'a donosi z wszelkiemi zastrze- 

żeniami: Czasopismo L'Avenir publikuje tajny raport gen Guillaume, na- 
czelnego dowódcy armji okupacyjnej Nadrenji przesłany rzekomo przez 
niego ministrowi wojny Painievemu. W raporcie tym generał donosi minis- 
trowi, że Niemcy zwłaszcza w ciągu ostatniego roku pracują nad stwo- 
rzenieni na (erytorjum okupowanem sił zbrojnych zdolnych -do- podjęcia 
w razie potrzeby natychmiastowych działań przeciw wojskom  aljanckim* 
W dalszym ciągu generał zwraca uwagę ministra na tworzenie. przez Nieme. 
ców licznych organizacyj przysposobienia wojskowego, na budowanie 
więlkich baz lotniczych położonych w bszpośredniem sąsiedztwie z tere- 
nami okupowanemi, na systematyczne rozszerzanie linij lotniczych, sieci 
kolejowych, połączeń telegraficznych itd. nie wyłączając nawet powiększa- 
nia placówek Czerwonego Krzyża. Konkludując gen. Guillaume stwierdza, 
że obecność armji sprzymierzonych na terenach okupowanych stanowi 
przeszkodę w zrealizowaniu przez Rzeszę niemiecką programu, którego 
przeprowadzenia nic nie będzie mogło powstrzymać z chwilą zniesienia 
okupacji. 

Trzęsienie ziemi w Japonji. 
TOKIO, 6-VIII, PAT. Według otrzymanych tu z opóźnieniem wiadomości, 

w północno:zachodniej Japonji odczuto dzisiaj wczesnym rankiem wstrząśnie- 
nia podziemne najsilniejsze ze wszystkich, jakie odczuwano w tej okolicy w cią: 
gu ostatnich lat 30:tu. Komusikacja kolejowa i telegraficzną została przerwana. 
W mieście Fakuszima runęło wiele domów, znaczna liczba osób odniosła po- 
dobno rany. Szkody nie są jednak, zdaje się, zbyt poważne. Wstrząśnienia pod. 
ziemne odczuto również w Jokohamie. 

Zamachy bombowe w Stanach Zjednoczonych. 
LONDYN, 6..Vill. Pat. Do agencji Reuter'a donoszą z Nowego-Yorku, 

że wczoraj około północy nieznani sprawcy rzucili 4 bomby, z których 
najsilniej ekspiodowała bomba rzucona na stację kolei podziemnej przy 
4 Avenue. Skutkiem wybuchu uszkodzona została płaiforma stacji, zaś 
z okien w budynku stacyjnym powyłatywały szyby, 

LONDYN, 6 8. Pat. Agencja Reuter'a podaje szczegóły wybuchu na 
kolei podziemnej w Nowym-Yorku. Dwie stacje kolejowe zniszczone przez 
szereg oddzielnych eksplozji. 12 osób jest rannych. Stosunkowe niewielką 
ileść ofiar przypisać należy okoliczności, że przedstawienia w teatrach nie 
były jeszcze w chwili wybuchu skeńczone i publiczność nie udawała się 
SR do domów. Najwięcej ucierpiała od wybuchu dzielnica Broadway. 

jła wybuchu powyrzucała na ulicę towary ze sklepów. W wielu domach 
wyleciały szyby. ° 

LONDYN, 6.VIII PAT. Do biura Reutera donoszą z Filadelfji o za- 
machu terorystyczndm, dokonanym za pomocą bomby przez nieznanych 
sprawców w tamtejszym kościele presbiterjańskim. Bombę rzucono do 
kościała przez okno. Pretokuł policyjny nie wymienia, czy są zabici lub 
ranni. | ; : 

LONDYN, 6.VIII PAT. Biuro Reutera donosi z Filadelfji, że wybuch, 
który miał miejsce w tamtejszym kościele wzbudził powszechny postrach. 
Wskutek wybuchu wyrwane zostały z zawiasów ciężkie wrota kościelne, 
wszystkie okna wypadły, cały gmach uległ silnym uszkedzeniom. 

LONDYN, 6—VIil. PAT. Do biura Reuter'a: donoszą sz; Nowego 
Yorku, że władze państwowe zmobilizowały wszystkie siły policyjne w 
w liczbie 14.000 łudzi. Oddziały policyjne obsadziły dziś; rano niespodzie- 
wanie gmachy publiczne, remizę tramwajową, gmach giełdy, muzea oraz 
budynki użyteczności publicznej. Podobne zarządzenia wydane zostały w 
innych miastach Stanów Zjednoczonych. (> 

Cholera w Persji. 
BERLIN, 6-VIII. PAT: Rząd perski, celem przeciwdziałania szerzącej się 

we wschodnich prowincjach Persji epidemji cholery, zamówił drogą telegraficz- 

ną w zakładach przemysłu farmaceutycznego w Koechst 100.000 szczepionek 
przeciw cholerze. Zakłady wspomniane uskuteczniły niezwłocznie to zamówie- 
nie, wysyłając szczepionkę samolotem niemieckiej hanzy lotniczej, który w prze- 
ciągu 3-ch dni doleci do Teheranu. 

Lotnicy francuscy w Kownie. 
KOWNO 6 VIil PAT. Wczoraj o godz. 3 min. 45 po poł. wylądowali tu lotnicy 

francuscy Rene i Alfred Devitrolles, którzy dokonali lutu z Paryża do Kowna bez | 
dowania przebywając odległość 1800 klm. w ciągu 10 godzin 25 minut. W Porieddałek 
lotnicy powracają w ten sam sposób do Paryża. 
ESET SET EEST REA ROBOT W SERJOTSASOWI FSPOKETRA 

więc tyłko pytanie, czy jednolicie wro- 
ga polityce Zeelensa opinja łotewska 
potrafi zmusić sejm do jego obale- 
nia?... — Nieprzewidzenie zawczasu kai turai <Fi 
tego niebezpieczeństwa, nie dostrze- asd: wadi ch sd sj 
żenie jego źródeł=jest w każdym ra- próżnienie. 
zie wielką klęską naszego dyplomaty 
w: Rydze. m. 

Przy cierpieniach serca i zwapnie- 
nin naczyń, skłonności do udaru i ataków 
apoplektycznych, oraz atonji przewodu po* 

Wydź. Zdr. Nr 47. 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej, Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

Sejm i Rząd. 

Poseł Patek, 

WARSZAWA 6 VIll. (żel. wł.Słowa 
Pos. Patek wyjedzie do Moskwy nie 
wcześniej jak za tydzień. W Warsza- 
wie odbędzie konferencję za Stomo- 
niakowem, członkiem kolegium Narko- 
indieła, który onegdaj przybył do 
Warszawy. Pos. Patek urlop spędzi 
na Kaukazie, 

Minister Reform Rolnych. 
WARSZAWA, 6. VIli. PAT. Dziś 

rano powrócił do Warszawy z Wilna 
p. minister Reform Rojnych Witold 
Staniewicz. Wieczorem odjechał min. 
Staniewicz w towarzystwie E. Jasiń- 
skiego do Kalisza, celem wzięcia u- 
działu w uroczystości legjonowej. Do 
Warszawy powróci p. minister w po- 
miedziałsk rano. 

Zapasy złota w Banku Ро!- 
skim rosną. 

„WARSZA'WA, 6 Vill (żel. wł. Słowa) 
Lipiec, a zwłaszcza *ostatnia dekada 
wykazuje dalszy pomyślny rozwój ©- 
peracyj Banku Polskiego. Pokrycie 
złota w kruszcach j dewizach wyno- 
si 50,25 proc. W ostatniej dekadzie 
zawasy kruszcu i dewiz wzrosły o 
700.000 zł. 

Projekt nowego dekreta o 
pracy robotniczej, 

W. Ministerstwie Pracy odbyły się 
w ostatnich dniach narady w _ spra- 
wie projektu rozporządzenia Prezy- 
denta Rzplitej io umowach © pracę 
robotników, W konferencjach tych u- 
czestniczyli urzędnicy departamentu 
Pracy, Głównej Inspekcji Pracy i о- 
kręgowych inspektoratów Pracy. Przy- 
gotowany w ministerstwie projekt roz- 
porządzenia został poddany pad obra- 
dy specjalnej komisji prawniczej, na- 
stępnie rozesłano go do zaopinjowa- 
nia organizacjom pracodawców i pra« 
cowników, w najbliższym zaś czasie 
przesłany będzie wszystkim mitister- 
„stwom do uzgodnienia. Rozporządze« 
nie o umowach o pracę robotników 
obowiązywać będzie na całym obsza« 
rze Państwa, uchylając dotychczas 
obowiązujące przepisy prawne państw 
zaborczych. 

Marsz drużyn strzeleckich, 
KRAKÓW, 6—VII. PAT. Dziś o 

godz. 4-tej rane w obecności przed- 
stawicieli władz wojskowych i miej- 
skich oraz licznie zgromadzonej pu- 
bliczności nastąpił wymarsz 72 dru- 
żyn strzeleekich z Oleaadrów szlakiem 
kadrówki, Przed rozpoczęciem marszu 
powitał zawodników w imieniu do- 
wódcy O. K. gen. Wróblewskiego 
szef sztabu O. K. pułk. Bolesławo- 
wicz oraz prezydent miasta Krakowa 
Rolle. Po odczytaniu przez majora 
Nieszkowskiego, komendanta główne- 
go związku strzeleckiego, historyczne- 
go rozkazu komendanta Piłsudskiego 
z r. 1914 i po udzieleniu błogosła- 
wieństwa przez  kapelaca, drużyny 
kolejao w odstępach pół-minutowych 
wyruszaly ze startu. 

„ MIECHOW, 6. VIII. PAT. Dzi. 
siaj 0 gedz, 9-teį min. 30 rano za» 
częły przybywać tutaj na pierwszy etap 
marszu szlakiem kadrówki drużyny za” 
wodników, przebywając tem samem 
44 klm. drogi. Że 72-ch drużyn I 
miejsce zajmuje 42 pułk piechoty w 
czasie 5 godzin 26 minut 50 sekund; 
Il miejsce 48 p.p. w czasie 5 godzin 
39 min. i 27 sek. Należy zaznaczyć, 
że 2 drużyny, na które najbardziej li- 
czono, zwycięskie w r. ub., 27 p, p. 
z Częstochowy i najlepszy od szere- 
gu lat zespół strzelecki Orląt krakow- 
skich, uległy nieszczęśliwemu wypad- 
kowi. jeden z członków drużyny 
Orląt nadwyrężył nogę, wobec czego 
towarzysze jego oczekiwali nań, tra- 
cąc wszelkie szanse na tym etapie. 
Drużyna 27 p. p., już na starcie po- 
zbawiena swego dowódcy kapitana 
Wójcickiego, który był ranny wskue 
tek wypadku, szła pod dowództwem 
plutonowego Okonia, zeszłorocznego 
3.go zwycięzcy w marszu indywidu- | 
alnym. Plutonowy poważnie zanie- 
mógł w drodze, wskutek czego dru- 
żynę tę zdyskwalifikowano. 

Przy bramie tryumfalnej witali u- 
czestników marszu, przybywających 
do Miechowa, przedstawiciele władz 
miejscowych ze starostą Kosowskim 
na czele, władze strzeleckie z komen- 
dantem głównym Kierzkowskim, ofi- 
cerowie brygady kawalerji, odbywa- 
jacej w tych okolicach manewry, 
przedstawiciele prasy i liczna -pub- 
liczność, W dniu jutrzejszym o 4rtej 
rano żawodnicy wystartują da Jędrze- 
jowa odległego o 40 klm, 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
SŁ SETPLPOSOCHA WGSLKREDYTOWA 1 
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ZAMIERZENIA NOWEGO MAGISTRATU, 
Rozmowa z prezydentem miasta.p. Józefem Folejewskim. 

Pierwszem i kardynalaem zadaniem 
mojem i moich pomocników, rozpoczął 
p. Prezydent — będzie usprawnienie 
nadmiernie dużego, ale niestety nie- 
zupełnie odpowiadającego swemu prze- 
znaczeniu aparatu urzędniczego. Prze- 
szkolenie urzędników i pełną selekcję 
będziemy musieli przeprowadzić, jak 
tylko rozpatrzymy się trochę. Bzz- 
względnie przewiduję konieczność prze- 
prowadzenia redukcji; jakość urzędni- 
ków, a nie ich ilość stanowić ma o 
sprawności urzędowania całego n. b. 

* ogromnego aparatu Magistratu. 
" Płace personelu wynosiły dotych- 

czas 42 procent budżetu, co jest po- 
zycją zbyt wielką i nadmiernie ten 
budżet obciąžającą. 

Drugiem czołowem zadaniem na- 
szem, kontynuuje prezydent Folejewski 
—jest zupełna reorganizacja działu fi- 
nansowego, zwłaszcza w części doty- 
czącej podatków. Zarząd otrzymał w 
spadku 2:300.000 zł. nieopłaconych 
podatków, a sprawność  sekwestrato- 
rów,;z racji biurokratycznego systemu 
w wydziale, jest wprost minimalna. 
Stan ten musi być zmieniony zmianą 
systemu w biurze i drogą doboru 
sekwestratorów, którzyby prócz wy- 
maganych na tem stanowisku kwali- 
fikacyj dawali i gwarancję materjalną. 

Równocześnie z tem konieczna jest 
kompletńia reorganizacja wydziału 
prawnego, który dotychczas prowa- 
dzony 'był źle. Około 2000 spraw 
leży niezałatwionych, hipoteczne spra- 
wy nieuregulowane tworzą chaos. 

Wersje dotyczące rzekomego otrzy- 
mania przez Miasto pożyczki w kwo- 
cie siedmiuset tysięcy złotych nie 
odpowiadają prawdzie. Prawdą jest, 
że p. Bańkowski poczynił starania w 
Banku Gospodarstwa Krajowego i że 
Bank obiecał przyznać tę pożyczkę, 
ale pieniądze te do kas Magistratu 
jeszcze nie wpiynęły. 

W dniu 11 bm. odbędzie się pierw- 
sze posiedzenie płenum Rady i jednym 
z ważniejszych punktów obrad bę- 
dzie właśnie uchwalenie zezwolenia 
Zarządowi poczynienia - kroków w 
Banku Gospodarstwa Krajowego o 
przyznanie pożyczki w sumie 750,000 
złotych. 

Pieniądze te wykorzystane mają 
być na inwestycje, głównie na kana- 
lizację tej części miasta, gdzie prze- 
pływa podskórna rzeczka—Koczerga. 

Przy użytkowaniu tej pożyczki bę- 
dziemy brali pod uwagę, aby sumy 
te chłonęła jak najwięcej robocizna, 
co wpłynie dodatnio ma sprawę za- 
trudnienia bezrobotnych. 

Kwestja bruków jest nie mniej 
ważną i jej też dużo uwagi należy 
poświęcić. Chodzi o to, aby;peryfsrje 
miejskie, dotychczas zupełnie po ma- 
coszemu traktowane,  jaknaj prędzej 
otrzymały możliwe środki lokomocji 
z centrum. Co do projektowanych 
prób z jezdnią asfaltową, to obecnie 
trudno jest jeszcze cokolwiek kon- 
kretnego powiedzieć. Primo niewiado- 
mo jęszcze, jaki. wynik da próba przę- 
prowadzona na ul. Wileńskiej, a Se- 
kundo w pierwszą kolej należy zała- 
twić bolączką brukową na przedmie- 
ściach, gdzie stan jest doprawdy o- 
kropny, Zresztą wszystkie te projekty 
zależne są od otrzymania lub nie 
wspomnianej wyżej pożyczki. 

— Panie Prezydencie—zapytujemy 
—jnteresuje nas żywo jeszcze jedna 
kwestja, a mianowicie: Na przestrzeni 
wielu ulic przeprowadzono kanalizację, 
lecz poszczególne domy, należące do 
osób prywatnych, nie zostały włączo- 
ne do niej. Właściciele nieruchomości 
z braku środków nie mogą przepro- 
wadzić tego sami, wobec czego, czy 
panowie nie będą udzielać tym * wła- 
ścicielom domów, względnie Związko- 
wi Właścicieli nieruchomości poży- 
czek na te roboty? 

— Nie.” Nasze kredyty: przezna: 
czone są wyłącznie na remonty i wy- 
dawanie z sum tych pożyczek nie 
jest nam zezwolone, Właściciele nie- 
ruchomości, pragnący włączyć się do 
sieci kanalizacyjnej, anie mający po- 
trzebnego zasobu gotówki, będą mu- 

  

JÓZEF BEM, 
jedna z postaci tak niesłychanie 

wymownych: Polski genjalny oficer 
artylerji, polski rojalista, który do- 
wodzi rewolucyjnym Wiedniem, zbun- 
towanym przeciw cesarzowi, dowodzi 
rewolucyjnym Węgrom, potem, w po- 

szukiwaniu nici wiodących do nadziei 

restytucji państwa polskiego idzie: 
drogą coraz  rozpaczliwszą, coraz 
więcej beznadziejną, zmienia wiarę, 
przyjmuje Islam,—przežywa bankruc- 
two swoich nadzisi i swego odstęp- 
stwa, ina kilka dni przed śmiercią” 
zwyciężywszy powstanie Arabów, u- 

miera 10 grudnia 1850 w Aleppo w 

Turcji i tam na tureckim cmentarzu 
pochowany. 

Generał Józef Bem. : 
Jeden z tych, który po rozbiciu 

ich przez Mikołaja 1 ponieśli w świat 
sławę wojskową Polski i rzetelną zna- 
jomość rzemiosła żołnierskiego, a także 
rozbudzanie wszędzie idei nacjonalis- 
tyczno-demokratyczno-rewolucyjnej bo 
jdea ta biła wtedy w naszych za- 
borców. Większość z nich przywiąza- 
ła się do tych haseł, które były pol- 
skim orężem w zdobywaniu sobie nie- 
podległości. Mniejszość nie lubiła ich, 
dla niektórych, jak dla Bema, były 

one wstrętne. I właśnie gen. Bem stał 
na czele rewolucji wiedeńskiej 1848, 
płebejskiej, ultra-demokratycznej. 

sieli starać się © nią indywidualnie 
lub grupowo przy pomocy związku 
w Banku Gospodarstwa Krajowego: 

Jeszcze jedną b. ważną kwestję, 
jaką załatwić musimy, jest troska o 
potanienie cen na artykuły pierwszej 
potrzeby. W tym celu opracowane 
zostaną, ua mocy uprzednich badań 
cen, taksy obowiązujące. Tą drogą 
mamy nadzieję osiągnąć pomyślne 
rezultaty w walce ze spekulacją, ne” 
towaną obecnie na rynkach. 

To jest w skróceniu nasz pro- 
gram. Ciężko jest borykać się nam, 
nowym ludziom z trudnościami, gdyż 
wartka, bieżąca robota zabiera nam 
dużo czasu, a zostawić ją niezałatwio= 
ną to znaczy jeszcze pogorszyć Sy- 
tuację, Zresztą przyjdzie pan na po- 
siedzenie we czwartek i usłyszy tam 
moją deklarację, jak również i dekla* 
racje poszczególnych ugrupowań.; To 
da obraz kompletny naszych projek 
tów i przewidywań — kończy nasz 
uprzejmy informator. 
c — Aczy t. zw. „piegutki* będą 
przywrócone do życia, zapytujemy.— 

— Nie, brzmi odpowiedź, osła« 
wione „pieguiki* przyniosły około 
trzydziestu tysięcy deficytu i teraz 
mamy z niemi kłopot, bo nawet sprze- 
dać ich nie można. Kto to kupi? 

— A kiedy przejdziemy całkowi: 
cie na prąd zmienny? 

— Prąd zmienny w całem mieście 
będziemy mieli dopiero za lat kiłka, 
natomiast główne arterje już na jesie« 
ni roku przyszłego. Obecnie spro- 
wadzone zostały nowe kotły i turbi- 
na. W związku z tem rozszerzamy 
gmach elektrowni i ulepszamy sieć, 

Roboty kanalizacyjne zostaną zna» 
cznie rozszerzońe i właśnie wczoraj 
uchwaliliśmy dodatek na ubranie dla 
robotników, zmuszonych pracować 
przy tych robotach w wodzie. Doda- 
tek tem wynosi dla t. zw: sztajfiarzy: 
1 zł, 75 gr. dziennie. pomocników ich 
1 zł. 25 gr. i robotników niewykwa- 
lifikowanych 1.10 gr., prócz normal 
nej płacy dniówkowej.i4 

Niezależnie od tego, wszyscy ci 
robotnicy otrzymują specjalne buty 
gumowe. Dodatki te stosowane będą 
przy robotach kanalizacyjnych w re- 
jonie ulic, pod któremi, przepływa 
Koczerga, a więc Garbarskiej, Mo- 
stowej i innych. 

Kredyty na budowę bruków zo- 
stały już w związku z robotami, przed 
uroczystościami Koronacyjnemi wy- 
czerpane i na tem polu nie wiele mo* 
żemy obsacnie zdziałać. 

Zresztą o naszych zamierzeniach 
powie dokładnie p. prezydent Fole- 
jewski, na pierwszem posiedzeniu ple: 
num. 

Vice-prezydent inż. Witold Czyż. 

Palącą kwestją dla mas jest spo- 
rządzenie planu regułacji m. Wilna, 
określonego па 10—15-letni okres 
pracy. W tym czasie musimy prze- 
prowadzić regulację ulic, budowę pie- 
karń, gazowni, remiz tramwajowych 
it. d, bezwzględnie dołożyć starań 
aby wszystkie szpitale zostały usunię- 
te z centrum miasta i zgrupowane w 
jednym punkcie. Skasowanie oddziału 
psychjatrycznego przy szpitału św. Ja: 
kóba musi być przeprowadzone gdyż 
w obecnych warunkach antysanitar- 
nych oddział ten traci rację bytu. 

Stan sanitarny miasta podniesie się 
znacznie kiedy wprowadzony zostanie 
przymus'włączenia peszczególnych do- 
mów do sieci kanalizacyjnej. W spra* 
wie wprowadzenia tego przymusu kon- 
ferowałem z Panem Marszałkiem Pił- 
sudskim podczas ostatniej jego byt- 
ności w Wilnie. Z momentem włącze- 
nia domów do sieci kanalizacyjnej 
można będzie rozpocząć racjonalny 
remont bruków, gdyż obecnie prace 
te, ze względu na ewentualne rozko. 
py przy włączaniu byłyby przedwczes- 
ne i niecelęwe. W roku 1928 będzie- 
my mieli już normalne, ustawowe ko* 
mome i wówczas dopiero wszystkie 
te sprawy nabiorą aktualności. 

Kwestja gazowni obecnej, należą: 

Przyjmował rewolucję, jak później 

przyjął Isiam—dla pracy ku niepodieg- 

łości Polski. Są fakty historyczne w 
tragedji Polski tak straszne. 

Generał Zacharjusz Józef Bem u- 

rodził się 13 marca 1794, w rok pow- 

stania Kościuszkowskiego w Burku 

pod Tarnowem. Ojciec jego, Andrzej 
Bem, palestrant sądów szlacheckich, 

potem sędzia, posiadał dwie wioski 
pod Tarnowem: Gaj i Słabkowice, 
Pechodzenie Andrzeja Bema przepo- 
wiadało jakby polsko-węgierską karje- 
rę syna. Był on nieślubnym synem 
Józef hr Bema de Cosban barona 
vom Boemsdori. Ten Józef hr. Bem, 
dziadek generała, pochodził z rodu, 

który w XVH w. połączył sobie tytu- 
ły starożytnej rodziny hr. de Cosban, 
mającej od średniowiecznych czasów 
dobra w Siedmiogrodzie, i rodziny 
baroaów Bemów wem Boemsdorf z 
Pomorza. Bemowie mieli trzy linje.w 
swej genealogji: jedna prźez połącze- 
nie sięz Cosbanami dodała do. naz- 
wiska tytuł hrabiowski i nazwisko de 
Cosban, z dwuch innych jedna о- 
siadła w  Krakowskiem, druga ma 
Podlasiu. Dziadek: generała miał 
ślubną żonę i ślubne dzieci, Los ka* 
zał mu się przejąć wdziękami. Joan- 
my Venino, mieszczanki Lwowskiej z 
rodziny włoskiej, i tenże los nakazał 
ślicznej pannie nie być surową. Zja- 
wia się Andrzej, któremu trzeba ja- 

SŁ OW o 

Strajk generalny w Argentynie. 
BUENOS-AYRES, 6—VIII. PAT. 

sympatji dla Sacco i Vanzettiego, rozszerza się, przyczem 
Strajk generalny, ogłoszony na znak 

towarzyszą mu 
akty gwałtu. Według telegramu z Pergamino (prowincja Buenos-Ayres) 
rzucono przed pewną firmą automobiłową bombę. Wybuch zniszczył wie- 
le szyb wystawowych, Druga bomba rzucona ma tor kolejowy nie wy: 
rządziła poważniejszych szkód. Manifestanci urządzają pochody, zmuszając 
kupców do zamykania sklepów, i atakują kamieniami tych, którzy nie sto- 
sują się do wezwania. 

„Most Pokoju* w Ameryce Północnej. 
LONDYN, 6 VIII. PAT. Z Buffalo donoszą, że jutro odbędzie się 

uroczystość oddania do użytku publicznego uowo-wybudowanego «Mostu 
Pokoju», łączącego port Erie w Kanadzie z Buffalo w Stanach Zjednoczo- 
nych. Na uroczystości tej Wielką Brytanię reprezentować będą ks. Walji, 
ks. Jerzy i premjer Baldwin. W imieniu Stanów Zjednoczonych wystąpią. 
gen. Dawes, wice-prezydent Stanu i sekretarz stanu Kellog. Ceremonja 
otwarcia mostu będzie miała charakter uroczystości historycznej i będzie 
symbolem przyjaźni między W. Brytanją a Stanami Zjednoczonemi. Przy- 
pomnieć nałeży, że uroczystość jutrzejsza miała mieć miejsce przedźwojną, 
dla podkreślenia 100-letniego pokojowego spółżycia obu krajów. Podczas 
całej uroczystości działać będą mikrofony, przy pomocy których przemó- 
wienia i cały przebieg uroczystości rozpowszechniane będą przez stacje 
brytyjskie, australijskie, poludniowo-afrykanskie, kanadyjskie i Stanów Zje- 
dnoczonych, Odbędzie się bankiet w Toronto, który zaszczycą swą obec- 
nością obaj synowie króla angielskiego oraz Dawes, Baldwin i Kellog. 

Lot Paryż—Morze Kaspijskie. 
PARYŻ 6—VIll. PAT. Lotnicy major Whiłe i sierżant Assolant po- 

dejmą w poniedziałek z tutejszego lotniska Le Bourget o godz. 4-tej rano 
lot Paryż—Morze Kaspijskie i z powrotem. 
etapach. 

Esperantyści 
WARSZAWA, 6—Vill. PAT. W 

Lot ma trwać 7 dni w 7-miu 

w Warszawie. 
sobotę uczestnicy kongresu esperan- 

tystów byli o godz. 11-tej rano na mszy żałobnej w kościele Karmelitów 
za spokój duszy św. p. Antoniego Grabowskiego, zasłużonego pionera 
ruchu esperauckiego i zaanego tłumacza arcydzieł literatury polskiej, mię- 
dzy innemi „Pana Tadeusza", na esperanto. Mszę odprawił delegat włoski 
ks. Giovanni Bruno z Rzymu. 

Przewodniczący centralńego komitetu esperantystów w Genewie dr. 
Edmuud Privat był przyjęty w południe na dłuższej audjencji przez  kie- 
rownika Mestwa Spraw Zagran cznych Knolla. ` 

|Wieczorem znaczna część uczestników kongresu wyjechała do Białe- 
gostoku na uroczystość wmurowania tablicy pamiątkowej w domu, 
rym urodził się dr. Zamenhof, twórca esperanta. 

w któ- 

Prezydent Mościcki opuścił Gdy nię. 
GDYNIA, 6. VIII. Pat. Dziś o 

godz. 9-ej rano Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej Igaacy Mościcki wraz 
z małżonką i najbliższem swem oto- 
czeniem opuścił statek Żeglugi Pol- 
skie „Gdynia*, żegnany w przystani 
przez radę miejską i magistrat miasta 
Gdyni z burmistrzem Krausem na 
czele, przez starostę morskiego gen. 
Zaruskiego, dowódcy floty: wojennej 
komandora Uaruga, szefa sztabu flo" 
ty komandora Korytowskiego i licznie 
zgromadzoną ludność. 

W chwili gdy Pan Prezydent opu- 
ścił pokład statku «Gdynia», ze sto- 
jących: w porcie okrętów wojennych 
Rzeczypospolitej oddano przepisane 
salwy i równocześnie ściągnięto ° х 
masztów statku «Gdynia» banderę 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Na granicy m. Gdyni w pobliżu 

dworca ustawiła się kompanja* hono* 
rowa marynarki wojennej z orkiestrą, 
która w chwili przejazdu Pana Pre- 
zydenta odegrała hymn narodowy, 

a nastąpiło pożegnanie Pana 
rezydenta przez dowódcę portu wo- 

jennego Gdyni, komandora Fiianowi- 
cza. Pan Prezydent odebrał raport 
od dowódcy kompauji honorowej i 
przeszedł przed jej frontem, poczem 
wraz z małżonką i świtą odjechał w 
dalszą drogę samochodem do Lasko- 
wie, odprowadzony do granicy garni- 
zonu morskiego przez dowódcę floty 
wojennej komandora Unruga i szefa 
sztabu floty komandora Korytowskie- 
go. W Laskowicach Pan Prezydent 
wsiądł do swego pociągu, którym 
wa Grodzisk i Mławę odjechał do 

arszawy. 

cej do szwajcarskiego |obywatela p. 
Мосега, przedstawia się niezbyt po- 
myślnie. Gazownia ta, stanowiąca 
unikat (gdyż wyrabia gaz z drzewa) 
nie odpowiada swemu przeznaczeniu 
i w przyszłości nie wykluczona jest 
budowa własnej. 

Do dalszych projektów należy kwe* 
stja regulacji ulic, w pierwszym, rzę- 
dzie Zawalnej, jako ruchliwej arterji. 
Zniesienie postoju wozów ładunko- 
wych z plącyku naprzeciw szpitala ży. 
dowskiego, i urządzenie tam skwerku 
musi być koniecznie przeprowadzone, 
jak również oczyszczenie rynku drzew- 
rego i placu na Łukiszkach. ' Regula- 
cja zaniedbanych dotychczas przed- 
mieść jest niemniej naglącą. 

Kierownik wydziału finansowe: 
go, ławnik Żejmo. 

"Szersza reorganizacja — zaczyna 
swoje wyjaśnienia p. Żejmo—wydzia« 
lu finansowego, ze względów technicz- 
nych mie będzie przeprowadzona do 
Nowego Roku. Okres ten przezna- 
czam na przeprowadzenie badań i za- 
znajomienie ze sprawami oraz na za- 
siągnięcie informacyj w innych mias- 
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tach w sprawie techniki ściągania po- 
datków. 

Zreorganizowanie referatu egze- 
kucji podatków jest koniecznością 
dni najbliższych. Sprawy dotyczące 
egzekucji pedatków były tak rozprosz* 
kowane, że nikt nie wiedział co robi 
się w referacie, Utrudniało to ogrom- 
nie prace egzekutorów. Obecnie z ra- 
cji tego, że kasy miejskie świecą pust- 
kami i Magistrat ma kłopoty z wy- 
płatami zarządzam b. intensywne ścią- 
ganie podatków. 

W pierwszym rzędzie egzekwowa- 
wane będą podatki ed nieruchomości, 
których część ustawowo. idzie na ro- 
boty brukarskie i inwestycje. W razie 
nieściągnięcia tych podatków Magi- 
strat zmuszony byłby zawiesić roboty, 
gdyż, jak to już podkreśliłem ustawo- 
wo skrępowany jest z podatkiem od 
nieruchomości. 

Rzecz jasna, że dopuścić do tego 
nie można, a jedyny sposób—usilne 
egzekwewanie. Podkreślam, że termi- 
ny wyczekiwania skrócone zostaną do 
norm ustawowych podczas gdy daw- 
niej praktykowane były większe termi- 
ny ulgowe- Tak więc narazie ścią- 
gamy podatki i studjujemy. 

Wycieczka amerykańska na 
polach Radzymina. 

WARSZAWA, 6 Viil. PAT. W dniu + 
dzisiejszym wycieczka stowarzyszenia 
weteranów polskich z Ameryki 
dziła pobojoówisko radzymińskie, zaś 
po południu obecna była na popisach 
pierwszego gniazda sokolego. Jutro 
uczestnicy wycieczki będą przed po- | 
łudniem zwiedzali miasto, zaś po po- 
łudniu złożą hołd Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Ignacemu Mościckie- 
mu na Zamku. jutro, o godz. 8-mej 
wieczorem odbędzie się w dolinie 
Szwajcarskiej bankiet pożegnalny. Wy- 
cieczka opuszcza Warszawę w ponie- 
działek o 7-mej rano, udając się do 
Łodzi! 

Konsolidacja długu polskiego 
we Włoszech. 

RZYM, 6. VIII. PAT. Agencja Ste- 
fani. Dziennik urzędowy egłasza de- 
kret, wprowadzający w życie w całej 
rozciągłości układ w sprawie konso- 
lidacjj długu polskiego względem 
Włoch. Układ ten został podpisany 
w Warszawie dn. 18 grudnia 1926 r. 

DAZWORAZANECANA 

AGRUMINA 
rawdziwy włoski ekstrakt cytrynowy, do 
pmoniad i t. p. znakomity środek orzeź- 

wiający w czasie upałów 

ZNOWU DO NABYCIA! 
w aptekach, droguerjach, lepszych handlach 
kolonialnych: Gdzie zabraknie zwrócić się 
do Generalnej Reprezentacji <Tytanys, 

Lwów, Rzeźnicka 6. Teleton 36—52, 

zwie: ; 

  

'SPIESZ KUP LOS! $ 
Główna wygrana 600.000 zł, 4 

15.ej Państwowej Loterji. 
Niewiele josów pozostało. 

Nie omijaj szczęścia. 
Wstąp do nas po los, 
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    | CZRINIKR 
Znowu ukazała się w sprzedaży 
ZNANA ze swej WYDAJNOŚCI i 

smaku HERBATA marki 

„Czajnik“ 
Żądajcie wszędziel 
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OSTATNI TYDZIEŃ WYPRZEDAŻY 

TOWARÓW LETNICH, 
Oddajemy po cenach znacznie zniżonych: 

palta gabardinowe damskie i męskie, 
kretony, mušliny, batysty 1 inne, 

RABATY WE WSZYSTKICH ODZIAŁACH. 

Wil. Dom. Tow. Przemysłowy 

Bracia Jabłkowscy Sp. AKC. 
Wilno, Mickiewicza 18. 
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Roczne Kursa Handlowe 
Zarząd 

iż zapisy na 
w god: 

Arytmetyka Handlowa, 

cuski i 

wyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia 
ursą na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów co środę 

„Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu, 
Stenograija, Nauka Pisania na Maszynach oraz języki: Angielski, Fran- 

z. 12 — 2 w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach przy ul. Mickie- 
m wicza 22 m. 5. Wykłady rozpoczną się we wrześniu w g. od 6 — 9 wiecz, 

Program obejmuje następujące przedmioty: 
E ( Ogólna Handlowa, 

BUCHALTERJA/ Bankowa, 
E ( Przemysłowa. 

M. Przewłockiej w Wilnie, 

Niemiecki. 

  

Francuski ogródek dziecięcy N, Szepowalnikowowej 
ul. Trocka Nr 7. 

Przyjmuje się dzieci od 4 lat, Zapisy od 10 sierpnia codziennie, 
oprócz świąt, od 11 do 1 popoł. - 
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Eczaminy wstępne od 29 sierpnia. 
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| Suletra 
STANIAŁA 

i znajduje się w sprzedaży w Syndykatach Rolniczych, Stowarzyszeniach 

Rolniczo - Handlowych oraz w © 
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koś nadać szlachectwo. Hr. Bem. rę przodków, wrota Katedry Wawel- polskiej, skoro wyłoniły się trudności 

wynajduje innego Bema, mianowicie skiej muszą pozostać zamknięte. Po- złożenia prochów generała w  War- 
Adalberta, medyka tytularaego, i godzi nieważ jednak Wawel, po za kościo* szawie na forcie Jego imienia. Czyż 
go na małżonka pięknej Jeaany, a 
sam stara się 0 restytucję szlache- 
ctwa dla Adalberta. Rėstytuoja uzy- 
skana, młody Andrzej zestaje nietylko 
szlachcicem, lecz i właścicielem dwuch 
wsi, a żeni się wspaniale bo z Go- 
łuchowską ze starej małopolskiej ro- 
dziny, tej samej która wydała Age- 
nora Gołuchowskiego. Z tego małżeń= 
stwa rodzi się Józef Bem. 

W ten sposób jeden 2 najwybit- 
niejszych europejskich artylerzystów 
miał w sobie kraw czystopolską po 
matce i mieszaną polsko-węgiersko- 
włosko-niemiecką po ojcu. 

* 

Sprawa miejsca uredzenia gen. 
Bema stała się teraz aktualną, Oto 
oficjalńa Paź doniosła, iż rodzina gen. 
Bema wystąpiła z protestem, aby bo« 
hater, o sprowadzeniu zwłok którego 
z Turcji mówi się teraz, — miał być 
pochowany w Tarnowie. W liście 
tym rodzina gen. Bema wysuwa inny 
projekt, mianowicie: obronne mały 
Wawelu. 

Czytamy w liście: 
„Dla gen. Bema, który dla uko- 

thanej przez siebie Polski poświęcił 
zresztą li tylko formalnie — rzecz 
dla siebie najbardziej świętą, bo wia- 

lem, ma mury obronne i odwieczne 

  

Generał Józef Bem 
1794—1850 

(wedtug wspėtczesnego malarza  węgierakie- 
go Barabana). 

wały, z których armaty biły w nie 
rzyjaciół Polski, można byłoby zna- 

leźć ma jednym z tych! wałów miejsce 
na grób dla wielkiego, wodza artylerji 

na to mamy sprowadzać zwłoki gen. 
Bema z dalekiej obczyzny, ażeby je 
złożyć w pubiicznym ogrodzie Tar- 
nowskim, nienadającymm się ze wzglę- 
du na swój charakter na miejsce wie- 
cznego spoczynku bohatera narodo- 
wego? 

Gdyby przynajmniej Tarnów od- 
grywał jakąś rzeczywistą rolę w życiu 
generała, byłaby wówczas jeszcze pod- 
stawa ustępować przed żądaniem Tar: 
nowian. Ale Tarnów, to tylko wypad- 
kowe miejsce Jego urodzenia, tak 
samo prawie wypadkowe, jakiem był 
by. np. okręt na morzu, na którym 
mógł On przyjść na świat, Ani przed 
urodzeniem Józefa Bema, ani potem 
rodzina Jego nie miała żadnej ściślej- 
szej łączności z tem miastem, Ojciec 
Józefa Bema był dziedzicem dóbr 
Gai z Bryczyną Górną pod Krako- 
wem; będąc częściowo od 1792 r. 
adwokatem Sądu Szlacheckicgo w 
Tarnowie, miał tam z tej racji urzą- 
dzony na swoje przyjazdy dworek, 
w którym też przyszedł na świat w 
1794 r. Józem Bem. Już w dwa lata 
potem, bo w 1796 r. rodzice Jego 
pożegnali Tarnów na zawsze, zamie- 
niając go na bliższy od ich majątku 
ziemskiego Kraków, gdzie ojciec Józefa 
Bema aż do 1809 r, zajmował podo- 

N. SZEPOWALNIKOWOWEJ ш. Trocka Ne 7. 
Podania o przyjęcie do młodsz. i starsz. wstępnej, do 1 i 2 klas z załącz, 
metryki urodzenia i świad, o szczep, ospy, przyjmuje się w  kancelarji 
liceum od 10:go slerpnia codziennie, oprócz świąt, od 11 do 1 g. pop. 

Polskie — Francuskie 
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 Składach Nawozów Sztucznych. 

  

bnie jak w Tarnowie stanowisko 
adwokata Sądu Szlacheckiego. W Kra- 
kowie też przyszły generał pobierał 
pierwsze nauki i z Krakowa wyruszył » 
w 1809 r. ma pierwsze służby dla 
Ojczyzny, zaciągając się do szeregów 
ks. Józefa. W tym czasie ojciec Jego 
nabył iane dobra, Slabkowice, rów- 
nież w Ziemi Krakowskiej. Dobra 
Słabkowice pozostawały w - rękach 
najbliższej rodziny generała do epoki 
powstania 1863 r. 

Z tego widzć, że Ziemia Krakow- 
ska a nie Tarnowska, i że Kraków a 
nie Tarnów mają większe prawo 
upominać się o gen. Bema. Gdyby 
ktoś dowodził, że Kościuszko powi- 
nien spoczywać w wiosce Mereczow- 
szczyźnie, a ks. Józef w Wiedniu, dla- 
tego, że tam na Świat przyszii, to 
pomysł taki wydałby się zbyt dzi- 
wacznym, aby nad nim dyskutówać. 
Dlaczego więc społeczeństwa ma,dogar 
dzać prowiacjonalnemu egoizmowi w 
sprawie sprowadzenia zwłok gen. Be- 
ma? Komitet Tarnowski powinien zdać 
sobie sprawę, że idzie tu nle o ucz- 
czenie Tarnowa, łecz o uczczenie bo= 
hatera narodowego, a więc o złoże” 
nie Jego zwłok tam, gdzie miejsce 
jest potemu najodpowiedniejsze** 

Książę Józef nie powinien spoczy- 
wać w Wiedniu, na to się zgadzamy, 
miejsce Kościuszki jast w grobach 

$ н. MINKOWSKI $ 
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SŁOWO 

KURIER GOSPODARCZY 
Popularyzacja meljora= 

: cyj. 
Z nieznacznej ilości utworzonych 

dotychczas na terenie województwa 

Wileńskiego spółek wodnych («Male», 
«Balinpol», «Zapolce», «Las Rud- 
micki» ji kilku innych zawiązujących 

Się) należy wnioskować, że ogół rol- 

ników meljoracjom rolnym większego 

znaczenia nie nadaje lub wprost nie 

uświadamia dobroczynnych skutków 

ich dla zwiększenia produkcji roślin- 

nej. Spółka wodna powstaje z reguły 

tylko tam, gdzie inteligentna jednost- 

ka, osobiście zainteresowana w prze- 

prowadzeniu meljoracj, zdoła ideę 

spopularyzować i nakłonić innych do 

przystąpienia do spółki, biorąc na 

siebie załatwienie wszelkich formal. 

mości związanych z zatwierdzeniem 
statutu, wyjednaniem kredytów, za- 

angażowaniem fachowca i t. p. Jest 
to rzeczą zrozumiałą, jeżeli uwzględ- 

nić miski poziom kultury szerszych 

warstw rolniczych, małą liczbę  przy- 

kładów opłacalnośći _ meljoracyj, 

skomplikowany proceder tworzenia 

spółek wodnych, konieczność uzy- 

skania zgody wielu osób. 

Jak dotychczas, akcja naszych 
organizacyj rolniczych (Związku kó- 

' 

mania meljoracyj nie dała pozytyw 

mych wyników. 
Liczne spostrzeżenia wykazują, że 

wsie przeważnie odmaw'ają przystą- 

*.pienia do spółek wodnych, tworzących 
SIĘ na podstawie postanowień usta 

wy wodnej z dnia 19 września 1922 

r. zupełaie nie rozumiejąc korzyści 

wynikających z realizacji meljoracji i 

uniemożliwiając w ten sposób, względ- 
nie utrudniając powstanie spółki wod- 

mej i przeprowadzenie jej zadań. 
Przepisy znowelizowanej ustawy o | 

scaleniu gruutów normują poniekąd 
postępowanie w wypadkach koniecz- 
mości wykonania meljoracji na vbsza- 

rze scalenia, ustalając w tym wypad- 

propagandy przyśpieszyć spopulary- To też pożądanem jest, aby uwa- 

zowanie idei tworzenia spółek wod- ga wszystkich czynnych jednostek 
nych, nałeży zastanowić się, 

brana droga jest właściwa. 
Z doświadczenia na polu  szerze- 

nia wiedzy rolniczej wiemy doskona- 

łe, że setki odczytów i pogadanek nie 
zdołają zastąpić jednego realnego 

przykładu, stwierdzającego słuszność 

twierdzenia. Poletki doświadczalne — 

to przykłady, na których nasz rolnik 

wzoruje się, odczyty — to rozrywka 

do niczego nie obowiązująca. 

Czy nie należałoby również i na 
polu popularyzacji meljoracyj i idei 

tworzenia spółek wodnych uciec się 

czy 0- 

do przykładów realnych, niezbicie „ia 

oczach” 

rzyść i opłacalność przeprowadzonych 
ulepszeń rolnych. 

demonstrujących całą ko- 

Fundusze, na ten cel wyłożone, 

dla Państwa okupią się wielokrotnie 

w postaci 

racjonalizacji rolnictwa. 

wzmożonej produkcji i 

Harski, 

INFORMACJE. 
VII Targi Wschodnie we 

Lwowie. 

Wobec zbliżającego się otwarcia 
Vil Targów Wschodnich we Lwowie, 
wypada 

łek i organizacyj rolniczych i Tewa: przegląd polskiej wytwórczości i ren- Opad za do: 
rzystwa rolniczego) w kierunku po- dez-vaus najczyaniejszych jednostek % ® ш, 
budzenia ludności rolniczej do wyko- W Haszem życiu gospodarczem odbĘ- Wistr 

zaznaczyć, że tegoroczny 

dzie się pod nieco odmiennemi auspi- 
cjami, niż w roku ubiegłym, 

Rok gospodarczy 1926 był rokiem 
pomyślnej konjunktury, która w wie- 
łu dziedzinach gospodarstwa narodo- 
wego stworzyła nową, dogodną sy- 
tuację, co miało swój wpływ na 
kształtowanie się atmosfery i nastre- 
jów, w jakich dokonywała się zeszło- 
roczna impreza targowa, To też dy- 
namika naszej ekspansji gospodarczej 
szła przedewszystkiem po linji wyzy* 
skania tej sprzyjającej konjunktury i 
wykorzystania siły pomyślnych wia 
trów. 

Rek temu byliśmy jsszcze w tem 
położeniu, że nie mieliśmy innego, 
bardziej stałego punktu zaczepienia 
dla naszej myśli gospodarczej, zatem 
należało wyzyskiwać wszelkie — рггу- 
padkowo i niezależnie od nas stwo- 

ku tryb i termin zawiązania spółki rzone atuty, aby znaleźć wreszcie 
*wodnej. Atoli gdy chodzi o wieś nię- trwalszy grunt pod budowę przyszło 
komasującą się — tu odmowa jej co ści 
do przystąpienia do spółki z reguły nas 
prowadzi do zaniechania powziętej tyle, 
idei. |. 

naszej ekspansji. 

dzisiaj w odmiennej sytuacji o 
że weszliśmy już w okres nor- 

malnej, ciężkiej i żmudnej pracy, w 
W roku ubiegłym Okręgowy U- której już bez pomocy wydarzeń lo- 

Bilans gospodarczy roku stawia 

skupiała się dokoła targów, od po- 
wodzenia których w dużej mierze 
uzależnione jest powodzenie naszych 
planów ekspansji, 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 68, z dnia 

3-VIi1 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 15 lipca 1927 w sprawie 
uzupełnienia ustawy 0 zakresie działania 
Ministra Reform (poz. 598); е 

— Rozporządzenie Ministra Komunikacji 
7 dnia 30 lipca 1927 r. wydane w porozu- 
mieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Sxar- 
bu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o 
zmianach i uzupełnieniach części I Taryfy 
Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwie- 
rząt kolejami żelaznemi w Poisce (poz. 602). 

  

KRONIKA MIEJSCOWA 
— Zaopatrzcie się w węglel. 

Przedsiębiorstwe  Handiowo-Przemy- 
słowe „M. Deuli”* w 'Wilnie podaje 
do ogólnej wiadomości, że otrzymało 
od Zjednoczonych Kopalni Górno- 
śląskich „Progres“  zawiadomienie 
następującej treści: 

Wobec przewidzianych przez Mi- 
nisterstwo Komunikacji trudności tran- 
sportowych ma sezon jesienny i Zi- 
mowy, wskutek możliwego braku Я0 
staiecznej liczby wagonów lub wy- 
czerpania zdolności przewozowych 
niektórych odcinków kolejowych, 
przy wcześniejszem pokryciu wyżej 
wspomnianego zapotrzebowania na 
węgiel udziela Ministerstwo Komuni- 
kacji wszelkich możliwych ułatwień. 

Wobec powyższego leży w inte: 
resie każdego; skorzystać z resztki 
sezonu letniego i pokryć swoje za- 
potrzebowanie zimowe ma węgiel 
przed rozpoczęciem jesiennego ruchu 
towarowego na kolejach. 

  

"KRONIKA 
NIEDZIELĄ 

% oś Wsch, sł. o g. 4 m. 4 

Kajetana Zach. sł. o g.19 m. 21. 
jutro 

Cyrjaka   
Spostrzeżena meteorologiczne Zakład 

Meteorologii U. S. B, 
z dnia 6—VIII. 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie j aż 
Temperatura 
ei i ZE 

jų 

j Północno-wschodni 
przeważający 

U wag i: Pochmurno, deszcz, burza, 
Minimum za dobę -1-140C 
Maximum za dobę -190C 
Tendencja barometryczna bez zmian. 

RODOWY 

URZĘDOWA. 
Prezes Okręgowego Urzę- 

du Ziemskiego, Stanisław Łęczyń: 
ski, od dnia 8 do 13 b. m. włącznie 
nie będzie przyjmował interesantów, 
z powodu załatwiania pilnych spraw 
urzędowych. 

MIEJSKA. 
— (o) Komisje radzieckie. Na 

najbliższem posiedzeniu Rady miej- 
skiej odbęoą się wybory do komisyj 
radzieckich: rewizyjnej, technieznej, 
fiaansowej, sanitaraej i t. d, 

Jak się dowiadujemy, w skład 
tych komisyj będą powołani również 
fachowcy z poza Rady miejskiej. 

— (0) Sprawa połączenia 
przymusowego nieruchomości z 
przewodami wodociągowemi i 
kanalizacyjnemi. Jak wiadomo, o- 
gromna ilość nieruchomości w Wil- 
nie nie jest połączona z przewodami 
kanalizacyjaemi į  wodociągowemi, 
przez co niemožliwem jest doprowa- 
dzenie bruxow do stanu przyzwoite- 
go. Wobec tego, że obecnie w ko- 
łach rządowych rozważany jest pro- 
jekt ustawy” o przymusie połączenia 
nieruchomości z przewodami wodo- 
ciągowemi i kanalizacyjnemi, Magi- 
sirat ma nadzieję, że wydanie tej usta- 
wy znacznie przyczyni się do ulepsze- 

rząd Ziemski, mając na względzie, że am tai m olicji za. krokiem, 
w interesach i zadaniach Państwa jest "| Znaczenie targów lwowskich pole- 
osiągnięcie maksimum możliwości do ga nie tylko na zbliżeniu krajowej 
przeprowadzenia robót meljoracyjnych wytwórczości z zagranicznym nabyw- 
i hydrotechnicznych i że wykonanie RA targi e. to nie sko ne 
tych robót przed scaleniem da moż. "43 NMaszyc AEO AC 
mość racjonalnego ułożenia projektu NY ь szy. Wschėd, to nie tylko rėwja na- 
scalenia, polecił swym agendom  po- szej wytwórczości i próba sił naszej L : у ia bruków miejskich. wiatowym przy każdej sposobności prężności gospodarczei—są one rów- "4 aśni nież żywem źródłem rok rocznie od. _ — (0) Expose p. Prezydenta az oh radzającej się Śmiałej inicjatywy go- tm. Wilna. Jak się dowiadujemy, na acych meljoracji o koniecznościach i spodarczej, wykraczającej poza ramy posiedzeniu Rady miejskiej, które ode znaczeniu ulepszeń rolnych oraz in- codzienności, są one terenem, naktó- będzie się w dniu 11 sierpnia, pre- 
formować ich, że wnioski o scaleniu rym powstają nowe pomysły, mogą- zydent m. Wilna p. J. Folejewski wsi, które wejdą do spółki wodnej, ce s aa gospodarczą, kraj. V Ngak o iii : ej roli leży przyszłość targów l 7 > e NAŃ o add >> wschodnich i do tych zadań stopnie rzeń nowege « Magistratu we wszy- prawy oatćzo ple i załatwiane w „o one dorastają. stkich działach gospodarki miejskiej, 
pierwszej kolejce. Wielostronne znaczenie targów „ — (0) Budowa rzeźni miej- Pomimo dość energicznej w tym wschodnich dla życia gospodarczega Sklej. W najbliższym czasie Magi- kierunku akcji, prowadzonej przez po+ kraju pociaga za sobą poważne usta» Strat przystąpi do opracowania pro- wiatowe urzędy ziemskie, pozytyw Sumkowanie się do nich rządu i sfer jektu budowy nowej rzeźni miejskiej. 
mych wyników dotychczas takowa nie goSpodarczych. Dzięki temu, targi 
dała. jeżeli więc ani organizacje  rol- 
micze, ani zainteresowane urzędy nie już bog: 
mogą na drodze uświadomiania i cy gospodarczej. 

te, siódme z rzędu w odrodzonej 
Polsce, mogą się poszczycić dość 

atym dorobkiem na polu pra- 

— (0) Pożyczka na cele inwe- 
stycyjne i zatrudnianie bezrobot- 
nych. Magisirat przedstawi Radzie 
miejskiej na pierwszem jej posiedze- 
niu wniosek zaciągnięcia długotermi- 

królewskich, lecz gdyby spoczywał w 
rodzinnej Mereczowszczyźnie, nie by- 
łoby także pięknie. Lecz nie broniąc 
zresztą miasta Tarnowa, nie zbyt się 
przejmujemy argumentem listu rodzi- 
my bohatera (zresztą dalekiej rodziny, 
jeśli chodzi o metryczne pokrewień- 
stwo) że wały Wawelu, z których ar- 
maty biły,. Nie biły chyba armaty z 
wałów Wawelskich zbyt często, 

Kto wie zresztą? Wawel to taka 
skarbnica pamiątek. Może i byłoby 
piękne, gdyby, chodząc pod drzewami, 
dziedzińców zamczyska, opowiadały 
matki dzieciom skąd literaturze pol- 
skiej się zagubiło rosyjskie: Bok zna» 
jet, da glenierał Bem, 

Rok 1809, piętnastoletni Józef Bem 
jest słuchaczem « uniwersytetu  Jagie- 
lońskiego. Ks. Józef wchodzi wtedy 
do Krakowa, Bem zaciąga się do аг- 
tylerji konnej, baterji Włodzimierza 
wo Odbywa z nią kampanję. 
otem szkoła wojskowa w Warszawie 

Koleżeństwo z Ignacym Prądzyńskim, 
starszym od Bema O dwa lata. Du- 
mni możemy być, że i Prądzyński i 
Bem, te dwa genjalne nazwiska, zdo» 

, byli wykształcenie wojskowe w pol- 
skiej szkole. 

W artylerji konnej pełni Bem służ- 
bę podczas moskiewskiej kampanji 

, lNapoleońskiej. Podczas Królestwa 

  

Kongresowego wychodzi ze służby z 
powodu  nieznošnego“ charakteru 
W. Ks. Konstantego, potem jednak 
powraca do wojska skutkiem  przy= 
krości doznanych od macochy, Nale- 
ży do organizacji Łukasińskiego i, po- 
dejrzewany o to, jest aresztowany. Z 
braku dowodów zwolniony z 'więzie- 
nia, lecz i z wojska. Wyjeżdża do 
Galicji. 

W dzień bitwy grochowskiej mel- 
duje się Radziwiłłowi jako ochotnik. 
Walczy pod Igauiami, potem džwig- 
czało wspaniale jego nazwisko po 
historycznej jego brawurze w smutny 
dzień bitwy pod Ostrołęką. 

Jest kandydatem na Wodza Na- 
czelnego, ale obejmuje dowództwo 
nieudolny Rybiński 

Potem emigracja. Bem należy do 
białych, Jest inicjatorem legjonu pol- 
skiego w służbie Portugalii i przed- 
miotem strasznych ataków ze strony 
rodaków. 

W 1848 dowodzi zrewolucjonizo- 
wanym Wiedniem. Przyjeżdża do Wę- 
gier. Ma być wodzeń. Ale jakiś fana- 
tyk demokrata Polak dokonywuje za 
machu na jego osobę, Kompromituje 
to jego kandydaturę. Dostaje do- 
wództwo na Siedmiogradzie. Spełnia 
tu cudy: waleczności. Adjutantem jego 
jest Petófi — poeta węgierski, który 
umiera na rękach Wodza. 

Bem zostaje wodzem zapóżno, by 

uratować powstanie węgierskie, dość 
wcześnie, by okryć się wspaniałą 
chwałą. 

* 

Zaczynają się ostatnie lata emigra* 
cyjnej tułaczki, 

Aby w armji ottomańskiej dostać 
anowiske mussiry, t. j. marszałka 

polnego, przyjmuje Islam. Wprzód z 
Węgier, teraz z Turcji chce uczynić 
państwo zdolne odzyskać dla Polski 
niepodległość. Marzenia, gorączkowe 
marzenia, w których podziwiać należy 
tę ideową gorączkę i uchylić głowę 
przed wielkością tragedji żołnierza 
wygnanego z kraju. 

Względy polityczne nie pozwalają 
Turcji na skorzystanie z usług Bema. 
Generał został internowany w. Syrji, 
w Aleppo, gdzie rozbija powstanie 
arabskie na czele szczupłego gar 
nizonu. 

Dstatni czyn znakomitego oficera. 
Węgrzy mu wznieśli wspaniały 

pomnik w stolicy siedmiogrodzkich 
szeklerów. 

Rumuni w 1918 zniszczyli ten pom- 
nik. 

Polska chte jego prochy de / oj- 
czyzny sprowadzić. 

W. W, 
r 

SIE 

nowej pożyczki w wysokości około 
1.000.000 zł. na roboty inwestycyjne 
w celu zatrudnienia bezrobotnych. 

— (o) Nieprawdziwa  wiado- 
mość. Że źródła miarodajnego dowia- 
dujemy się, że podana wczoraj przez 
jedno z pism wileńskich wiadomość, 
iż w dniu 1 sierpnia r. b, zakończyła 
swe urzędowanie komisja likwidacyj- 
na komisji przemeldunkowej, nie jest 
zgodna z rzeczywistoscią. Prace tej 
komisji będą trwały co najmniej jesz- 
cze od 2 do_3 miesięcy. 

— Kandydaci na architekta 
miejskiego. Jest nadzieja, że Wilno 
pożyska wybitną siłę architektoniczną 
na stanowisko architekta miejskiego, 
ale miasto będzie musiało prawdopo- 
dobnie wyznaczoną na to stanowisko 
VI kategorję płac urzędników pań- 
stwowych podnieść do V.ej kat. Jest 
już wiadomem, że wyrażali chęć osie- 
dlenia się w wilnie i przyjęcia urzę- 
du architekta miejskiego wybitni spe- 
cjaliści, jak jeden z profesorów ро|- 
techniki warszawskiej oraz p. Nagur- 
ski, wilnianin, którego projekt budo- 
wy gmachu Ligi Narodów w Gene- 
wie był reprodukowany :w wielu pis- 
mach i spotkał ;się z licznemi przy- 
chylnemi wzmiankami, jako prawdzi- 
we dżieło sztuki architektonicznej 

— (o) Dodatki do plac robot- 
ników, zatrudnionych przy kana- 
lizacji, Magisirat postanowił przyz- 
nać tym robotnikom, którzy pracują 
w wodzle przy miejskich robotach 
kanalizacyjnych, za niszczenie ubrania 
pewne dodatki do pobieranej przez 
nich płacy dziennej. Wysokość tej 
płacy wynosi obecnie 5 zł. 5 gr. 
dziennie. 

— (o) Jubileusz miejskiej stra- 
ży ogniowej. Magistrat przedstawi 
Radzie miejskiej na  najbliższem jej 
posiedzeniu do zatwierdzenia projekt 
obchodu 125-lecia straży ogniowej m. 
Vilna. 

— Dr. Maleszewski wz'ąl urlop 
roczny, jednak nadał będzie pra- 
cował dorywczo. Naczelny lekarz 
Kasy Chorych dr. Maleszewski zło- 
żył podanie, w którym prosi o udzie- 
lenie mu rocznego urlopu, jednak z 
prawem praktykowania w klinice Ka- 
sy Chorych w przeciągu dwuch go- 
dzia dziennie. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
— Starania Magistratu o los 

bezrobotnych. Na poniedziałkowem 
posiedzeniu Magistratu  przedyskuto- 
wana będzie sprawa gruntownej 
zmiany systemu wydawania zapomóg 
bezrobotnym oraz sprawa zwiększenia 
liczby bezpłatnych obiadów dla bez- 
robotnych. 

SZKOLNA. 
— Dyrekcja Państwowego Se- 

minarjum Nauczycielskiego Mę- 
skiego im, Tomasza Zana. przy 
ul. Ostrobramskiej 29 zawiadamia, że 
egzamina jesienne na kursa |, l, Ill 
1 IV odbędą się dn. 30 i 31 sierpnia, 
a 29 sierpnia oględziny lekarskie. 

Egzamina i oględziny Įekarskis 
rozpoczną się o g. O-ej rano. 

Podania wraz z dokumentami kan- 
celarja przyjmuje codziennie od 10—12 
rano do 27 sierpnia. 

; POCZTOWA, 
— Inž. Ciemnołoński preze- 

sem Dyrekcji Poczt, Z powódu 
przeniesienia p. Jana Popowicza na 
stanowisko prezesa Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów we Lwowie, został za- 
mianowany prezesem Wileńskiej Dy- 
rekcji Poczt i Telegrafów p. inż. Mie- 
czysiaw Ciemnołoński, który ad duia 
dzisiejszego objął: urzędowanie. 

RÓŻNE. 
— Koleżeńskie pozdrowienie, Znakó- 

mity masz kolega, Czesław Jankowski, prze- 
bywający na wywczasach nad Bałtykiem, na« 
desłał nam aus Rigastrand taką oto kartkę; 

„Ofo moje mieszkanie, oto mój balkonik 
Proszę tego do żadnej nie podawać 

[z kronik, 
Pocztówka to jedynie okolicznościowa, 
Pozdrawia i uściska kolegów ze „Sło* 

[wa*, 
— Polska Dyrekcja Ubezpieczeń 

Wzajemnych, przyzdała -następującym in- 
stytucjom bezzwrotne subwencje, które Od. 
dział Wileński już zaczął wypłacać: 

Polska Macierz Szkolna Ziemi Wileń- 
sklej w Wilnie zł, 1.000, Towarzystwo Przy- 
jaciół Nauk w Wilnie zł. 1.000, Bursa aka- 
demtcka Uniwersytetu St. Batorego w Wil- 
nie zł. 1.000, Internat 00. Salezjanów w 
Wilnie zł. 1.000, Tow, Przeciwgruźlicze w 
Wilnie zł. 500, Dom Dzieciątka Jezus w Wil- 
nie zł. 2.000, Żłobek im. Maryi w Wilnie zł. 
500, Pogotowie Ratunkowe dla dzieci w 
Wilnie zł. 1.000, Ochronka dia dzieci w Czar- 
nytn Borze zł. 500. 

Most na Mereczance zawalił się, 
Na nieczynnej już dziś odnodze 

kolejowej Olita—Orany, służącej kie- 
dyś jako linja strategiczna rosyjska, 
wybudowany był.przez rzekę Mere- 
czankę most kolejowy. 

Obecnie most ten, jak i 
cała odnoga, nie ma znaczenia 

zresztą 
io 

konserwacji jego nikt się nie troszczył, 
co spowodowało zupełne zawalenie 
się mostu: 

Czyżby rozebranie tego mostu na 
materjał nie opłacało się władzom ko- 
lejowym. 

Wybory burmistrza w NowosSwięcianach, 
Na pierwszem posiedzeniu nowe: 

obranej Rady miejskiej dokonano wy- 
borów zarządu miasta, a raczej tyłko 
burmistrza i jego zastępcy.  Burmist- 
rzem został kandydat PPS., p. J. 
Swierbutówicz, zastępcą p. N, Micha- 
łowski. Ławnika nie obrano, z powo- 
du niemożności osięgnięcia większo- 
ści głosów. 

Przy wyborze burmistrza i zastęp- 
cy, trzej radni żydzi i dwaj bezpartyj- 
ni oddali białe: kartki. Obydwaj kan- 
dydaci otrzymali po siedem głosów, 
przy. pięciu białych. 1 

Prócz tego, radni żydzi złożyli 
deklarację, w której zaznaczeją, że 
zdejmują z siebie odpowiedzialnośc. 

Wybory do Rady miejskej w Podbrodziu, 
W dniu 5 bm. rozpoczęło się tu 

postępowanie wyborcze do Rady 
miejskiej. Dotychczas zawiązały się 

trzy komitety: Endecji, Partji Pracy i 
PSL. Piast. Wybory same odbędą się 
w dniu 5 września. 

Katąstrofa_ lotniczą 
W okolicy m. Lubachowa spadł 

ćwiczebny samolot wojskowy. Na 
szczęście samolot uległ tylko nie- 

znacznemu uszkodzeniu, a pilot i ob= 
serwator wyszli cało. 

Wykopaliska historyczne pod Warszawą. 
Wczoraj donieśliśmy pokrótce © 

natrafieniu przy robotach ziemnych 
na wykopaliska. Szczegóły tego od- 
krycia przedstawiają się następująco: 

Tuż poza domami miasteczka, le- 
źącemi wzdłuż szosy: Warszawa— 
Wawer—Miłosna, robotnicy, rozkopu- 
jąc pagórek, skąd wywożą ziemię na 
wał kanału odwadniającego— natrafili 
na 9 szkieletów ludzkich. Sześć z 
nich znajdowało się bezpośrednio w 
ziemi, trzy zaś w trumnach. 

Wydobyta w tygodniu bieżącym 
prymitywna trumna drewniana zawie- 
rała szkielet wyższej rangi oficera ro- 
syjskiego, © czem można wnioskować 
z bardzo dobrze przechowanych srebr- 
nych epoletów. Na epoletach tych o 
zuakach generalskich znajdują się 
gwiazdki, tudzież cyfra „3%. Przecho- 
wały się również dobrze przy mun« 
durze tego oficera guziki posrebrzane, 
znaczone orłem rosyjskim. Przy in- 
nych szkieletach odnajdywano rów= 
nież metalowe guziki z dwugłowym 
orłem, lub cyfrą 10. 

Niezależnie od tego wydobyto z 
ziemi mosiężny zamek karabinu z li- 
terami: „W. P.“, całą masę okrągłych 
kul armatnich oraz pancerz zabezpie” 
czający od cięcia szabli, 

Jako, szczegół interesujący, przytoy 
czyć nałeży okoliczność, że przedmio« 
ty powyższe znajdowaly się na głębo- 
kości od połowy do 1-go metra pod 
ziemią, 

Przedmioty, jak: amunicja, epolety, 

— Nareszcie. Mieszkańcy ulicy 
Mickiewicza, a z nimi i całego miasta 
dziś rano zostali mile zdziwieni. Oto 
gdy jeszcze wczoraj kładli się spačį 
na placu u wylotu ulicy Mickiewicza 
na plac Katedralny tkwiły jeszcze 
ohydne budy drewniane, szpecące 
niesłychanie główną ulicę miasta i na- 
dające całej dzielnicy piętno jakiejś 
prewincjonalnej dziury. Dziś rano mi- 
ła niespodzianka! Obdrapanych bud 
ani śladu, tylko stosy zgniłych desek 
przypominają, że wczoraj możńa tu 
było jeszcze napić się wody sodowej 
i kupie „siemieczek*, 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). «Ra- 

dość kochania» Verneuilla cieszy się w. 
Teatrze Polskim wzrastejącem powodzeniem, 
co dowodzi, że publiczność wileńska zatęskni- 
ła do poważniejszej komedji, mimo to <Ra- 
dość kochania» niebawem ze względu na 
urlopy artystów schodzi z re aru, ustę- pertu 
pując miejsca krotochwili Danin-Markiewi- 
Cza, «Cnota Pana Tosia». 

— Najbliższa premjera. Próby z kro- 
tochwili Dunin-Markiewicza <Cnota Pana 
Tosia» już są na ukończeniu. Premjera zapo- 
wiada się nader ciekawie. Niewątpliwie -ko- 
lorytu i barwy tej krotochwili nadadzą od- 
bywające się w trzecim akcie «dożynke z 
charakterystycznemi špiewami i tańcami, 

Na premjerze obecny będzie autor. 
7 с"Ге.&ьРап“:’і w Wilnie, A Koranie pa- 

mięci znakomitej spółki pisarskiej, wystawia 
jedną z panek majdowoipniejszych ko- 
medji Caillaveta 1 de Flersa p. t. «Papas, 

której premjera graną będzie we środę 17 
sierpnia. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Samobójstwo podoficera 3 

p a. c. W dniu wczorajszym na 
czwartym kilometrze szosy niemen- 
czyńskiej popełaił samobójstwo po- 
doficer 3 p. artylerji ciężkiej, ognio- 
mistrz Konrad Struniewicz. Przyczyną 
desperackiego kroku był. silny roz- 
strój nerwowy, spowodowany nagłą, 

„ ciężką i nieuleczalną chorobą żony 
(suchoty). Zmarły był najbardziej za- 
służonym podoficerem pułku, odzna- 
czony został na wojnie *pelsko-bol- 
szewickiej krzyżem „Virtuti, militari* 
oraz trzema krzyżami walecznych, był 
kontuzjowany i kilkakrotnie silnie 
ranny, 

— Śmieć wskutek porażenia stonecz- 
nego. W Wilejce wskutek porażenia sło* 
necznego zmarł 14 letni Witoid Samojlis. 

— Samobójstwa. Na stacji kol. Usza 
pow. Mołodecz. żona urzędnika kolejowego 
38-letnia Zofja Abakanowicz, w celu pozba- 
wienia się życia, nożyczkami przebiła sobie 
lewy bok w okalicy serca. Przyczyna samo- 
bójstwa— rozstrój nerwowy. 

— W Jaszunach otruła się esencją kar: 
bolową A. Chwina, która natychmiast zmar- 
ła Dochodzenie ustaliło, iż desperatka zam, 
A Kiejdziarskich Pasiekach gm. Solecz+ 
nickiej. 

— Kradzieże. M. Pieczkowej (Ponarska 
51) skradziono 500 zł. gotówlią. 

— Z. Plottow: (Wiłkomierska 7) skra- 
dziono 500 zł. gotówką oraz 2 książki Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego. 

guziki i tp. są z miejsca robót przez 
kierownictwo zabierane. Kości zaś 
ludzkie układane są w specjalnie przy- 
gotowaną skrzynię i pozostawiane na- 
razie na miejscu. 

W niedalekiej odległości od cmen- 
tarzyska kierownictwo robót zauwa- 
żyło charakterystyczae otwory w ziemi 
o średnicy około 3 metrów. Otwory 
te, znajdujące r równych nieomał 
odstępach od siebie, są zalane wodą. 
Pragnąc zbadać ich głębokość, kie- 
rownictwo robót dokonywało pomia* 
rów. Głębokość niektórych otworów, 
zwanych popularnie „oknami', sięga 
ponad 10 metrów, w innych nato- 
miast dna nie dosięgnięto. 

Według przypuszczeń  kierownic- 
twa robót, na miejscach obecnych 
„okien* musiały stać jakieś ciężkie 
przedmioty, pod któremi zarwała się 
zakorzeniona warstwa  trzęsawiska: 

Prawdopodobnie były to armaty, 
Niemniej interesująco od poprzed- 

nich przedstawiają się wykopaliska 
przy robotach na: terenie Gocławia. 
Wydobyto już cały stos kości i szkie- 
letów ludzkich. 

Sądząc ze stanu kom letaego już 
sprochnienia wydobywanych kości, 
można wnioskować, że znajdują Się 
one w ziemi conajmniej kilkaset lat. 
W „wielu wypadkach odnajdywane są 
przy szkieletach metalowe m 
szwedzkie, pochodzące prawdopodob- 
nie z okresu inwazji skandynawski, 

Odnalezienie wykopalisk, o który: 
mowa powyżej, jest dziełem przypad- 
ku. Na terenach bowiem Wawra i 
Gocławia prowadzone są roboty nie 
o charakterze archeologicznym, lecz 
zwykłe prace przy budowie przeko: 
pów, mających służyć odpływowi 
wód z bagnistych tereaów. Docenia- 
jąc jednak historyczną wartość i zna- 
czenie wydobywanych przy tej okazji 
z ziemi wykopalisk, kierownictwo ro- 
bót wydało zarządzenia, by w mo. 
mencie natrafienia na jakiś przedmiot, 
wstrzymywano pracę aż do przybycia 
władz. 

Tak więc o zagubienie lub znisz- 
czenie jakowychś rzeczy niema о* 
bawy. : 

Wszystkie odnajdywane w ziemi 
przedmioty są narazie grupowane w 
ini Baki Wodnej, prowadzącej na w; nianych terenach roboty. 

Przedmioty te albo zostaną ode- 
słane, albo też — pozostawione na 
miejscu odkrycia. Gmina Wawer bo» 
wiem wykazała w stosunku do wyko: 
palisk olbrzymie zainteresowanie, wye 
rażające się m. in. io 
utworzenia na swym terenie specjal- 
nego muzeum, gdzie odnajdywaną 
przedmioty miałyby być przechowy: 
wane. | 

w dążności do 

Gmina projektuje nawet, dla wzbo- 
gacenia mającego powstać muzeum, 
przeprowadzeńie pewnych robót ar- 
cheologicznych na własny koszt. 

Kości i szkielety ludzkie, pocho- 
dzące z wykopalisk, będą pochowane 
na cmentarzu, 

SPORT. 
Od Niemna do Gdyni. 

„ W dniu 6 Vili r. b. członkowie sekt wiośiarskiej 3 Pułku Saperów PP- ac 
ukowski Tadeusz i Bulsewicz Tadeusz 

rozpoczęli wycieczkę turgstyciną od stacji 
kolejowej Niemen do Gdyni. 

Wycieczka obliczona jest na 16 dni; 

Makkabi— Pogoń 3:1 (1:1). 
Towarzyskie spotkanie rywalizujących o miano najsilniejszej w okięgu drużyny Makkabi i Pogoni znów przyniosło tej 

pierwszej zasłużone zwycięstwo. Na boisko wyszły drużyny w następujących składach. Makkabi w pełaym składzie, Pogoń bez Nowaka i Szłuińskiego, z Baniakiem па |е- wem skrzydie. "omimo słabego składu, do przerwy przewaga Pogoni. Atak. jej prze- prowadza szereg natarć na bramkę, lecz brak strzału psuje całość, Prowadzenie „zdobywa Makkabi z łądnego strzału w rożek: „Po przerwie przewaga Makkabi, a z chwilą kiedy kapitan drużyny Pogoni usuwa. z boiska jednego gracza (ca brak posłu- szeństwa), szale zwycięstwa przechylają si na stronę Makkabi. Padają dwie dobre bramki. Gra, pomimo des.czu 1 ciężkiego bo- iska, ciekawa. N=zjlepszym na boisku bez spornie Birnbach. Makkabi nie miała specjal- nie słubych punktów. W Pogoni słaby 
bramkarz i Centr ataku. Pozatem WSZyScy 
nie odenalzali się ani nadzwyczajną grą, 
ani brakiem chęci, jajs to często bywa w tej 
drużynie, Sędziował p. Wiro-Kiro,
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morska eskadra handlowa w ostatnich 
swych rejsach odwiedziła następują: 
ce porty zagraniczne: „Kraków* po 
przyjściu z Norkóping do Lulea 
(Szwecja), przyjął ładunek rudy żelaz- 
nej i 31 lipca zawinął do Gdańska, 
«Poznań» ładuje w Gdańsku drzewo 
do Francji lub Belgji, «Wilno> . wy- 
ruszył z Gdańska do Antwerpji z ła- 
dunkiem 754 standartów drzewa tar- 
tego i 30 lipca minął kanał Kiloński, 
«Katowice» po przybyciu z Malmė 
do Gdyni załadował 2819 ten węgla 
i odpłynął do Limhan (Szwecja), «To- 
ruń> 1 b. m. wyruszył z Gdańska 
do Goteborg z ładunkiem 2.700 ton 
węgla, «Warta» ładuje w Gdańsku 
w Gdańsku węgieł do Góteborg. W 
następnej podróży „Warta* uda się 
z węglem na południe i podobnie, 
jak za piśrwszym razem, przywiezie 
do kraju tytuń dla Polskiego Menoe* 
polu Tyten' owego, 

— lle wydajemy na alkohol? 
Ogół ludności na ziemiach całej Rze- 
czypospolitej wydał w r. 1926 ym 
na wódkę sumę 656.818 740 zł., to 
znaczy trzecią część tego, ile wynosi 
budżet Rzplitej na wszystkie wydatki, 
związane z istnieniem i utrzymaniem 
całego państwa, 

— Nowy basen portowy w 
Gdańsku. Wobec zrealizowania po- 
życzki dla gdańskiej Rady Portu, roz- 
poczną.się w niedługim czasie prace 
około nowego basenu portowego w 
okolicy przedmieścia gdańskiego Wi- 
sloujšcie, : 

udowa tego basenu jest koniecze 
na i nagląca, czego dowodzi wzrasta- 
jąca stale liczba okrętów, odwiedza- 
jących port Gdański, W 1925 r. przy- 
było de Gdańska 4 tys. okrętów, o 
łącznej pojemności 1.9 miij. ton, re- 
jestrowanych netto. Ówczesne urzą- 
dzenie portu wystarczyło do odpra- 
wy tych okrętów. Jednak już w 
pierwszej połowie r. b. liczba  okrę- 
tów, które zawinęły do Gdańska wy: 
mosiła 400 o łącznej pojemności 1.9 
milį. ton rejestrowanych netto. Wo- 
bec tego rada portu w Gdańsku wi- 
działa się zmuszona do przyśpiesze- 
nia budowy wspomnianego basenu, 
Basen ten przeznaczony będzie do 
przeładunku towarów masowych, a 
mianowicie z jednej strony dę skspor- 
tu węgła, z drugiej — do wyładunku 
importowanych do Gdańska rud że- 
łaznych i podkładów. 

7Е ŚWIATA, 
— Tryumfalny pochód do 

więzienia. Niezwykły widok przed- 
stawiał szereg samochodów wspa- 
niale ukwieconych, który przed paru 
dniami wolno przejeżdżał ulicami pa* 
ryskiej dzielnicy St. Mande. Odpro- 
wadzano tryumfalnie do więzienia 
młodego farmaceutę, p. Rosseta, ska- 
zanego pržez trybunał stołeczny na 1 
dzicm więzienia za otwarcie apteki 
swojej w niedzielę, co sprzeciwia się 
obowiązującym we Francji przepisom 
o niedzielnym odpoczynku, rozciąga- 
jącym się—rzecz niezwykła—również 
na ten zawód tak pożyłeczny. P. 
Rosset otworzył aptekę, by okazać 
pomoc choremu, który nagle zanie 
mógł, surowi jednak sędziowie, nie 
bacząc na tak humanitarne pobudki 
pestępowania aptekarza, skazali go 
na wiezienie—1-dniowe coprawda— 
względnie na grzywnę. Poniewaž os- 
karżony kary pieniężnej nie chciał 
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EDGAR WOLLES. 

® Lłowieszcza postać. 
— Czy pani jest zdrowa?—zapy- mówi, on chce ożenić się z panią, 

tał Ralf. 
Elza z uśmiechem skinęła głową, 

a doktór westchnął z ulgą. 
— Chwała Bogu, gdyby pani źle 

się czuła, musiałbym zaprosić praw: 
dziwego doktora. 

To mówiąc, z właściwą sobie nię« 
zręcznością, starał się  dopomódz 
dziewczynie przy zdejmowaniu płasz- 
cza, kapelusza irękawiczek, przyczem 
rozrzucał te rzeczy na krzesłach. 

— Czy pan wie, że master Tarn 
nie jest moim wujem? 

— Ach, tak?—zdziwił się Ralf. — 
Więc jest on dalekim krewnym pani, 
czy tak? Zabawny stary dziwak z 
niego, prawda? 

— On chce ożenić się ze mną, 
Ralfie—zawołała tragicznym głosem, 
Doktór właśnie wziął szklankę z kre- 
densa i miał ją postawić na stole; gdy 
wypowiedziała te słowa, szklanka wy 
padła z brzękiem na podłogę, rozbi- 
łając się na tysiąc drobnych kawa- 
łeczków. 

Prosimy naszych Sz, sz. Abonentów o łaskawe 

Kontu Czekowe Słowa PKO | 
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eskortowany przez przyjaciół, których 
samochody posiadały iranspsrenty Z 
napisami, wyjaśniającemi „przestęp- 
stwo“ p. Rossaeta, 

— Samobėjstwo carob6jcy. 
W Charbinie popełnił samobójstwo 
przez powieszenie słynny czekistą 
Józef Fazan, jeden z uczestników za- 
mordowania cara Mikołaja jl i człon- 
ków jego rodziny w Jekaterynburgu, 
Przedtem zajmował Hazan stanowis= 
ko w «czrezwyczajce» w Kijowie i 
był jednym z morderców metropolity 
prawosławnego Włodzimierza w tem 
mieście. Wskutek udziału w morder- 
stwie cara odznaczony był Hazan or- 
derem <Czerv onego Sztandaru», 0- 
statnio zajmował w Charbinie stano» 
wisko członka zarządu kolei wschod- 
nio - chińskiej z / ramienia rządu 
sowieckiego. Samobójstwo popełnił 
w przypadku silnego rozstroju ner- 
wowego. Na kilka doj przed samo- 
bójstwem zjawił się Hazan w įedneį 
z cerkwi |Charbifskich podezas od. 
prawiania nabożeństwa za duszę cara 
Mikołaja Il w Ostą rocznicę jego 
śmierci. Obecność mordercy w cerkwi 
wywołała ogólne poruszenie į tylko 
dzięki zimnej krwi jednego z księży, 

który przemówił do modlących się, 
nie doszło do bójki w cerkwi. Hazan 
musiał jednak opuścić świątynię. 
Obecnie popełnione przez niego Sa- 
mobójstwo każe przypuszczać, że 
Hazan dręczony był ostatniemi czasy 
wyrzutami sumienia, 

— Zęby a stan psychiczny. 
Duże wrażenie sieje cy 
świecie lekarskim referat, wygłoszony 
przez d-ra Williama  Huniera na 
kongresie . „Medical Association“ 
Edynburgu. Uczony ten mianowicie 
stwierdził, na zasadzie licznych, sta 
rannie przeprowadzonych badań w 
słynnym szpitalu londyńskim „Cha. 
ring Gross“, 2e zły stan zębów przy- 
czynia się do rozwoju chorób umy- 
słowych i znacznie utrudnia ich le- 
czenie. Wywody d-ra Huntera w zu- 
pełaości podziela nowojorska powa- 
ga medyczna, dr. Cocton, który wy» 
kazuje, że odsetek wadliwego uzę- 
bienia jest bez porównania większy 
w klinikach dła chorych psychicznie, 
aniżeli w innych szpitalach. Dane 
statystyczne poświadczają te sensa- 
cyine rewelacje, Okazuje się bowiem, 
że racjonalne leczenie zębów umożli- 
wia w 40 proc. wypadków chorób 
umysłowych zupełne uzdrowienie pa- 
cjentów. Przed terapją współczesną 
otwierają się nowe i szerokie hory- 
zonty. 

— Nowe loty transatlantyckie. 
Do  Berliaa donoszą z Nowego 
Yorku, że podczas gdy w Europie 
przygotowują się do lotu transatlan- 
tyckiego, Ameryka przygotowuje rów- | 
nież 5 nowych lotów transatlantyc- 
kich, które w nazbiiższym tygodniu | 
zostaną zrealizowane, Loty te są na. 

а, 
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Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) 
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wyšwietlany film: 1 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Początek seansów: w 
niedzielę i święta o g. 4-ej, w soboty o g. Stej, i inne dnie o 

gr. balkon — 30 gr. Ostatni seans o godz. 10. parter — 
g. 6. Ceny biletów: 
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Majątków 
ziemskich od 300 do 
1.000 ha posrukuje- 

    

  

  

    

otrzyma kto pożyczy 

Makowski Zawalna 15 

Zakopane 
; Sprzedam matę willę 

nego miesiąca zac 
łatwiamy dowodnie. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we, Ad. Mickiewi=f, 
cza 21, tel. 152. 

Adres telegraficzny:| 
WUBEKA, | 

zł. 500 do 1.000, 
Informacyj udziela 

  

  

  

    

    

   

  

    
     

         

murowaną w prze- Lekarz-Dentysta 
do samowarów i żelazek Ea Oz 5 ` МАВУА 

„nowska, Kościelisko, mi + Gazownia 2 Zakopane.  * (żyń ska-Smolska. 
Wilno, ul. Cicha 5, tel. 713. * Sz jamy = 

° z ombowanie usti- 
a to nie, ale bardzo A Zamienię wanie zębów bez bólu. | 
£ DARMO niedrogo przez cały a za dopłatą mieszkanie Porcelanowe i złote i 
m sierpień sprzedaję wszystko (rabat 10 ® % 3 pokoi, kuchnia, korony. Sztuczne zęby, 
m proc.), ponieważ mam wielkie wypła- = przedpokój z wygoda» Wojskowym, urzędni= 
m ty, weksie, podatki, komorne, a go- m Mi, W centrum miastą kom i uczącym się 
m tówki brak. Rodacy!  Zachęcajcie m na. mieszkanie „4 po-znižka. Oliarna 4 m. 3, 

m Swoich znajomych do "kupowania u = kojowe również w Wydz. Zdr, Nr 3 
= mnie, Wyratujcie mnie z biedy. centrum miasta. Zgło- 
z. Polski Skład Apteczny W. TRUBIŁŁY = szenia do adm. <Sło-| Niskoprocen- 
m ul. Ludwisarska 12, róg Tatarskiej. „ Wa» pod <Fapieb, | +ówe pożyczki 

ZM szybko, |) 
7 dogodnie na różne 

m CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? » TELEFON 3 пппі\.з]у. ! R Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 3 3-29 Wileńskie Biuro 
= spondencyjn, prof.  Sekułowicza, $ ||//uvica DOBRA 6. Komisowe-Handlo- 
m Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- ® KOPJ OWANIE we Ad. Mickiewi- 
+ czają listownie: buchalterji, rachunko= Z cza 21, tel. 152. 
+ wości kupieckiej korespondencji s|| PLĄNOW.. Adres tejegraficzny: |. 
= handlowej, stenografji,. nauki handlu, » [AA Gwją 'ŁODRUKI WUBEKA. 
= prawa, kaligrafji, pisania na maszy- B Jna.KRUPOwiE m nach, Po ukończeniu świadectwo. I Wii 
2 ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! = Nowo-otworzony 

INTERNAT 
dla chłopców w pos 

Pokoju bliži kół, 10 i umeblowanego poszu: P1/ŻU Szkół, „min. 

kuje S une drogi. Opieka wyjątko- 
państw., kawajer. wo solidna. Reierencje 

  

  

    

   

  

    

  

    

    
   

  

      
    

  
  

  

: j ® do kupna za inistr: internatu solidne. / poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego / nz Oferty do administr: idn 
j Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji ® D. HK. Zachęta» «Słowa» dja P. T. Adres a. Smar 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. m. 6, 1 piętro 
| Łaskawe zaofłarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa tel. 9—05. z . 

6644 . *0)00924090070 : Poszukuje 87 ha folwark 
p a LMS Rokų k ziemia orna gęś 

uchnią. Zgłoszenia | no-buraczna 1 kla- FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE Pieniqdze sanis Zdpozzenie | no-araczna 1 kia 
pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych na Oprocentowahie | ———— sowa, zabudowania 
firm nowe i używzne sprzedaję i wynajmuję lokujemy dogodnie FIARNYM murowane, 

Dom H.-K. <Zachę- о R Sprzedamy — zaraz K. DĄBROWSKA ia Gdańska 6, | CZYTELNIKOM| „9k2zyinie. 
1 piętro tel. 9—05, | poleca administracja KB PAW IE: 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 aaa godzinę xBo- | we Ad." Mickiewi- 
-—— r————— ZTOSLAJAC: ez Śro w 

ba S SIS TC ъ DOKTOR do ži i obecnie ak aš aa 

W dniach 810 sierpnia od godz 12 w joan) | FBĘB głowy В, ZELDOWIGT | „Apesziorena „LS WUBEKA || 
Starostwa Wileńsko-Trockiego w Wilnie przy ul. chor.WENERYCZ. | olisry przyjmuje adm. 

5 dbędzie si i : „Słowa* dla. „Rodziny я 
e " е i WYCZERPANIE NE, SMERE 7 wyeksmitowanej*. Poszukuje 

oraz zaburzenia żołądkowe, dołęgii- od 10-1, od 5-8 ślę na stałe prakty- 
ści wątroby, nerek, kamienie żół- ’ w. EE wo $ * ' Bs iii kanta mierniczego do- 

, ‘“.°…;1' 'е""'і‘д"у]'ш- ”“"”'"Ьас‘:;::; DOKTOR p IANINO robót wyliczeniowych 
myśliwskiej oraz różnych przynależności skonfisko- Ak wzeWiRA TARCIA IOCZYBZEZEJ 6 Zeldowi fabr. A. Rauser, kon-i polowych.  Wynąs ы j i ; złą przemianą materji i zanieCzys2 „L6I00WIGZOWa t i rodzenie miesięczne wanej na rzecz Skarbu, Przedmioty wystawione na niem krwi w organizmie ludzkim certowe, zagraniczne £ 
licyt można oglądać w Starostwie w dniach prze- KOBIECE, WENE: | w dobrym stanie, do 250, Bliższe: icytację 1a oglą ion cje sł Zioła ż gór Harcu d-ra Lauera RYCZNE i chor, | sprzedania. Adres: Informacje: ul. Słucka 
targu w godzinach od 9 do 11.30. Nadmienia się, i sprzyjają dobrej przemianie materji, DRÓG MOCZ, Stara ul, Nr 13, Nr 11, m. 2. 
do przetargu stawać mogą osoby posiadające pozwo- pobudzają trawienie, oczyszczają krew, rz. 12- fod 46 
łenia na broń oraz puszkarze, posiadający odnoeśne ki patiaa Jerina zł Lei a: SOBA MŁODA, 7300025 1 
świadectwa przemysłowe. я к 21Т. 0 (22 lat) niezać ało | 

; L. Witkowski A aj on || W Za ВГ ЧЙ еа poszakie|śony zaśdaacł oai | 
о' el Jet Starosta Wileńsko-Trocki. Zioła z gór Harcu d.ra Lauera ir. 6. Wolfson do małych dzieci luo aż koo a 

usuwają z organizmu zbyteczne nie- weneryczne, MOCZO- wychowawczyni, mo- do sprzedania. + 

        

   

   
   stępujące: 1) New York—Rzym, lotnik @` 

Bertand, 2) New York—Paryż, lotnik 
francuski, kpt, Fonck, 3) New York— 
Rzym, pilotka miss Roy, 4) New 
York—Londyn, pilot Philip, 5) New 
York—Europa, miejsce lądowania jesze : 
cze nie ustalone, lotnik wynalazca 
aparatu—Strohschein. 

Administracja «Słowa» poleca zreduko: 
wanego pracownika kolejowego, chorego na 
płuca niezdolnego do pracy, obarczonego 
rodziną. Nie posiada żadnych Środków do 
życia. Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 
<Słowa» dla <Zredukowanego pracownika». 

nistracji. 
prenumerat, 

aty na SIERPIEŃ. 
tudzież 

  

   

  

    

                      

PRZECIW 
MUCHOM 
MOLOM 

KOMAROM 
PLUSKWOM į 
PCHLOM i WSZOMŲĖ 
KARALUCHOM 
MROWKOM 

Elza spojrzała na Ralfa, był blady, swego zdumienia. 
jak płótno. — Oczywiście pani odmówiła mu? 

— Cóż ze mnie za niezgrabajłol— Pani nie pasuje do niego... 
głos jego brzmiał twardg.— Co pani 

ten, ten?.. 
Skinęła głową twierdząco. 
— Otóż właśnie! Przecież to coś 

strasznegol Ach, Ralfie, jestem tak 
zmęczona! Coś ty bi żę dzieje się z 
nim w ostatnich dniach. Pokłócił się 
z majorem Emery... 

— Proszę opowiedzieć mi wszyst- 
ko po kolei. Więc pokłócił się z 
Emery? - Z tym, który przyjechał z 
Indyj? 

Krótko opowiedziała zajście  dzi- 
„e ranka. Ralf gwizdnął. 

— Stary lot, —mrukną! doktėr.— 
Ale o co mu chodzi, skąd ta nagla 
chęć do żeniaczki? Nigdy nie robił 
wrażenia człowieka przygotowującego 
się do ślubu. Stanowisko jego żony 
nie jest chyba wymarzonem dla pani? 

— Wyjeżdża zagranicę, —przerwa- 
ła dziewczyna. Dlatego tak chodzi 
mu o pośpiech. Ach, nie powinnam 
była mówić panu o tem. 

Zapóźno przypomniała sobie roz- 
kaz opiekuna. Ale Ralf nie okazał 

Elza miała wrażenie, że doktór 
chciał dodać coś jeszcze, lecz opano- 
wał się. Ogarnął ją na chwilę gwał- 
towny sirach ma myśl, że czekają ją 
drugie oświadczyny: w oczach Ralfa 
wyczytała wyraz, który ją zaniepokoił. 
Lubiła ona doktora Chałłama, ale iza: 
czej. Był on doskonałym, miłym ko- 
legą, ale stosunek ich byłby się zmie- 
nił, gdyby jakieś słowo gorętsze wyr- 
wało się z jego ust. Ale Ralf zaczął 
mówić o czem innem. 

— Cóż to za człowiek, ten pani 
„hindus*?—zapytał — W Indjach był 
on na służbie państwowej? 

Wzruszyła ramionami. 
— Znam go bardzo mało, wogóle 

mało o nim wiemy, Podobne nie jest 
on nawet Anglikiem, pochodzi z ame- 
rykańskiej linji Emery,ch. Stary Eme- 
ry wystarał mu się o posadę w Indjach, 
Jest to bardzo dziwny człowiek. 

Ralf Chałłam uśmiechnął się. 
— Może warjat? Większość miesz- 

kafńców Indyj ma bzika. To ed słoń- 
ca... 

Elza kiwnęła głową przecząco. 
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towary kolonjalne, 
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dowlane, poleca 

— Nie, warjatem nie jest. Okrop- 
nie się zachowuje, jest ordynarny. A 
jednak jest w nim coś pociągającego. 
Nieraz zastanawiam się, jakie mogło 
być jego dotychczasowe życie, czem 
się zajmował? Zdaje się, że otacza 
go atmosfera tajemnicy. Nie mogę 
mówić panu o tem, co się dzieje w 
biurze, byłoby to nielojalnie z mej 
strony, ale korespondencja jego jest 
zupełnie niezwykła. Ma on w sobie 
jakąś siłę magnetyczną. Czasem, gdy 
patrzy na mnie, mam wrażenie, że 
nie mam własnej woli. To wygląda 
dosyć dziwnie, nieprawdaż? 

— Naturalnie, —odrzekł zdumiony. 
—Może on hypnotyzuje panią? 

— Może... mówiła niepewnie, mo: 
że.. Przypomina mi dzikie, zręczne 
zwierzę. Czasem patrzy na mnie tak 
krwiożerczo, że mam ochotę zapłakać, 
ale wogóle jest wstrętny, nienawidzę 
gol.. Roześtniała się z tege naiwne- 
go wyznania... jassy Deem nazywa!go 
„złowieszczą postacią”, może ma ra- 
cję. Mam czasem wrażenie, .że na tym 
człowieku ciąży jakaś straszna zbrod- 
nia. jest taki podejrzliwy, niedowie- 
rzający. Gdy zadaje pytanie, robi to 
tak, jakby oczekiwał, że skłamię. 

Wydawca Btaułaław łAsekiewios Redaktor w/s Czesław Karwowaki SĘ Odpowłudzialny za głoszenia Xenon Ławiński, 

użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 
się osadów, następstwem których jest 

reumatyzm i artretyzm. 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się 
kamieni żółciowych 

cierpienia hemoroidalne. 
Cena pół pudełka Zł. 1.50, 
podwójne pudełko Żł. 2.50 

przedaż w aptekach i składach 
aptecznych. 

   

Nowo-otwarty sklep 

J. KALITY 
® przy ul. A. Mickiewicza Nr 4, 

wielkim wyborze 
krajowe i zagraniczne, Wódki, likiery, © 

różnej wędliny 
firmy K, Bartoszewicz. 

CENY PRZYSTĘPNE. 

  

Opałowy na zimę najlepszych gatun- 
ków czysty bez miału po cenach 

y najniższych z dostawą do domów, 
12 Oraz węgiel kowalski, koks, 
Ž drzewny i wszelkie materjaty 

wł. M. JĘDRZEJKOWSKI. 
Wiino, ul. Mickiewicza 34, tej. 370. 

  

Akuszerka 
W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

46 m. 6. 
W: Z. P. Nr 63. 

oraz łagodzą 

    

  

   -POKOJOWE 
MIESZKANIE, 
możliwie w cent- 

rum miasta poszuku 
Zgłoszenie sub. J T. 
do adm. «Słowa». 

  

  

$ 
+ 
+ 

+ Młode 
wina $ MAŁŻEŃSTWO 

poszukuje kobiety 
vczciwej i Czystej 
najchętniej wdowy do 
wszystkiego. Zgłaszać 

| się: Subocz Nr 21 m.8 

   oraz wielki wybór 

  

  

R Osoba 9 а s = inteligentna 
giel g w średnim wieku, zna 

. język polski i nie- 
miecki, bardzo dobrze 
krawiecczyznę, krój, 
haft, freblowstwo, uczy- 
ła się w Warszawie. 

) Posiada dobre śŚwia- 
) dectwa Prosi o posadę 

do dzieci i pomoc wgo- 
spodarstwie, zą utrzy- 
manie. Łaskawe zgło- 
szenia do adm. <Sło- 
wa» lub ul. Królewska 

Nr 3 m. 9, 

węgiel 
= 

D.-H. <MURPOL»    

  

Czuje się, że on ciągle śledzi wszyst- 
kich. Cały jest taki dziwny. Nosi 
grube obuwie na gumowej podeszwie 
i chodząc skrada się, zawsze wzdry- 
gam się; gdy tak podejdzie nisoczeki- 
wanie. Master Tarn nienawidzi go... 

— Bardzo nieprzyjemny jegomość, 
— rzekł Ralf, śmiejąc się,—ale widać 
umie rozkazywać. Niechże pani nie 
odda mu swego młodego serduszka, 
Co zaś dotyczy oświadczyn Tarna, to 
uważam, że najlepiej byłoby, żeby pa- 
ni wyjechała na jakiś czas. Pani nie 
zna mojej bratowej? 

— Nie wiedziałam 
bratowąl į 

Doktór uśmiechnął się, 
— Będzie się pani podobała. Po- 

proszę, by zaprosiła panią do siebie 
na kilka dni. 

W tej chwili wszedł lokaj z tacą, 
umilkii więc, dopóki nie pozostali 
znów satmi. Elza skończyła Śniadanie 
i miała już wyjść, gdy posłyszeli, że 
przy bramie zatrzymało się auto. Ma- 
ster Chałłam wyjrzał na ulicę. 

— Proszę poczekać, —rzekł. 
Wyjrzała też, ale nie mogła po- 

znać człowieka, płacącego  szoferowi. 
— Кю to?—zapytala. 

že pan ma 

Drukarnia «Wydawnictwo Wilłeśskie» Kwaszelna 23. 

ciowe i skórne. uj ŻE również prowadzić 

ileńska 7, tel. 1067, gospodarstwo domo- 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handio- 
we Ad. Mickiewi- | 
czą 21, tel. 152. В 

Adres telegraficzny: 
WUBBKA. 

we, wymagania skrom- 
ne: Najchętniej w 

Wilnie, zgodzi się 
również ną wyjazd, 
Posiada 4-klas. wy- 
kształcenie, oraz 2-letni 
pobyt w seminarjum 
naucz. Lubi bardzo 
dzieci i ž przyjem- 
nością zajmie się ich 
wychowaniem. Adresi 
Wilno, ul. _ Dobrej 

Rady 7 m. 2, 
1. Szachnowska. 

  

    

DWA DOMY 
w dobrym punkcie 

sprzedamy 
za 12.000 zł. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo- Handlo- 
we Ad. Mickiewi- 
cza 21, tel. 152, | 

Adres tejegraficzny: |. 

    

    WUBBKA. 

Poszukuję ——* = 
dzierżawy  mająku POSZUKUJE 
150—300 h. w pobliżu 
st. kolejowej na szla- od zaraz LETNISKA. . 

w _ suchej  miejsco-- 
Me a wości, z całodziennem 
Lwowska T *utrzymaniem, malžefi- 

Fedoryńska dla K. Migtwo z 2 dzieci (2 

zer A ad i 

M.Wilenkin 
i S-ka 

adresem: Wilno, ul. 
Antokoiska 30, Sien- 

S a z ogr. od 
Vilno ml Teta k 
20, dom wiasny 

kiewicz. 

Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane { 
angielskie, kreden= 
sy, stoły, szafy, 
olurka,  krzesłą 
dębowe i t,d. 

Dogodne warunki i 
ma raty: 

| 
  

  

  

POTRZEBNA 

nauczycielka 
do trojga młodszych: 
dzieci na wieś. Prakty- 
ka nauczania. Zgłosze- 
nia przyjmuję tylko. 
piśmienne z załącze- 
niem. życiorysu i ko- 
pij świadectw. Adresz 
p. Lunca, maj. Czer- 
lona, woj. Bialostoc- 
kie. Ks. Lubomirska. 

    

  

— Tarn. Sądzę, że lepiej jest, by“ 
pani nie widział tutaj. Proszę wejść | 
do bibljeteki, pani zna drogę. Gdy | 
przejdziemy do jadalnego pokoju, pa- 
ni będzie mogła wymknąć się. Posta- 
ram się, by pani nie dostrzegł. 

Roziegł się dzwonek i Elza śpiesz- 
nie ukryła się w gabinecie. Za chwilę: 
usłyszała niski głos Marycego Tarna, 
poczekała parę minut i na palcach 
minęła korytarz, otworzyła drzwi £ 
wyszła. 

Tarn, którego nerwy były naciąg- 
nięte, usłyszał skrzypnięcie drzwi ż 
podejrzliwie się obejrzał. 

— Co to byłe? 
— Służący mój wyszedł=uspokoiż | 

Ralf. — O co chodzi? ; 
Kilka chwil Tarn milczał; potem z. 

jękiem upadł na kanapę i zakrył twarz. 
rękami. 

— Co się stało? 
— On wie—wyjęczał głucho Tarn. 
— Kto „on*? jegomość z Indyj? 

Cóż on wie? 
— Wszystko, Ralfie, to—Soiokał — 
Chałłam otworzył usta i wpatry- 

wać się zaczął w Tarna, 
— Zwarjowałeś! Soioka? 
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