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Paryż, 11 czerwca, 

Pod osobistem przewodnictwem 
p. Doumerge, prezydenta Republiki 
Francuskiej odbyło się specjalne po- 
siedzenie rady ministrów poświęcone 
dwom sprawom, mianowicie przykró- 
ceniu nadmiernego importu do Fran: 
cji z zagranicy przedmiotów ...zgola 
niepotrzebnych tudzież obmyšleniu 
sposobów jakby też ograniczyć „po- 
puszczanie pasa* przez obywateli 
francuskich nadmiernie, zdaniem rzą- 
du, jedzących i pijących w  dzisiej- 
szych ciężkich czasach. 

Powołano do życia specjalną ko- 
misję która zajmie się właśnie Ścią- 
gnięciem cugli z jednej strony kupo- 
waniu zagranicznych towarów, z dru* 
giej „życiu nad stan*. Do komisji 
rzeczonej weszli ministrowie Monzie, 
Binet, Durand i Vincent“ 

Cała zaś ta akcja ma na celu: 
ratowanie franka. Program de limita- 
tion ma być wprowadzony w życie 

natychmiast po powrocie p. Brianda 

z Genewy. Jak widać periculum in 
mora. 

W/ prasie aż huczy. Sypią się wy- 

wiady. P. Briand powiedział: „Musi- 

my koniecznie ograniczyć nasz - im: 

port, ponieważ nie możemy przecie 

bez korica kupować więcej niż prze- 
dajemy zagranicy! Taki system może 

być wprost zabójczym dla naszych 

dewiz. Opłaty na zewnątrz trzeba 
przecie uskuteczniać dewizami obce- 
mi, co obniża kurs naszego franka. 

Najlepsza rada: kupować dziś jak. 
najmniej. Obywać się tem, co się 
mal — oto jakie powinno być na 

dziś hasło. To nie wesoie. Ale gor- 
sza rzecz wciąż drżeć o frank lub 

trzeć jak spada i spada*, 
> z mówie Brać Łatwo so- 
bie wyobrazić minę kupców czytają- 
cych te dobre rady dawane przez p. 
Brianda narodowi francuskiemu... a 
pośrednio i innym narodom zachwia- 
-nym ekonomicznie. || 

A p. Raul Peret, minister skarbu 
powiedział w którymś wywiadzie: 

„Samowystarczalność Francji jest 
ogromna. Żaden kraj nie może tak, 
jak Francja viore sur lui mćme to 
jest konsumować to jedynie, co sam 
wyprodukuje, Frank jest zagranicą 

*zdeprecjowany; jeśli będziemy nadal 
kupować bez pamięci i miary towa 
ry obce, frank jeszcze bardziej spa- 
dnie*. 
Tym zaś którzy wołają: „Na litość 

Boską! A toż my przecie nacierpieli 
się dosyć podczas wojny! Same 
wówczas były prywacje i prywacje.. 

Nie żyło się normalnie. Odmawiał 
sobie człowiek wszystkiego. Dajcie 
nam raz przecie żyć normalnie. Niech 
wolno będzie każdemu za własne, 
rodzone pieniądze kupować co mu 
się żywnie podoba. To przecie Świę- 
te prawo każdego wolnego człowie* 
ka. Dosyć już mamy zakazów, ogra- 
niczeń..* otóż tym, którzy tak biadają 
i rozumują i wołają odpowiedział w 
którejś gazecie poseł z Paryża p. Ro- 
baglia tak: 

— Ograniczenia, które rada mini- 
strów na razie tylko zasadniczo u- 
chwaliła, przedewszystkiem nie będą 
się stosowały do klasy pracującej, 
do robociarzy pracujących rękami, Ć 
la classe laborieuse, aux travailleurs 
manuels; niema mowy 0 zmniejsze- 
niu @@а nich normalnej ilości artyku- 
łów pierwszej potrzeby, jako to chle- 

ba, mięsa, cukru itp. (wielka to po- 
ciecha la inteligencji, pracującej... 
nie rękami i nogami lecz np. głową!) 
Chodzi—mówił dalej p. Robaglja—o 
to aby mnóstwo osób nie objadało 
się i nie marnowało pieniędzy. Będą 
jednocześnie wydane zakazy importo- 
wania wogóle niektórych towarów 
tudzież eksportowania z Francji arty 
kułów pierwszej potrzeby. Zakupy 
wszelkie wypadnie ograniczyć do 
najniezbędniejszych potrzeb. Czy to 
ograniczenia? Czy to jakieś zadawane 
tortury? Broń Boże! To tylko zapo- 
bieżenie— rozrzutności. 

P. Painlevć wyraził się, że należało 
by wprowadzić na Francję całą wo” 
jennych, dobrze znanych kart na 
chleb, mięso ete., tak zwanych cartes 
de consommation. 

Słychać, że raz na tydzień będą 
zamykane piekarnie a jatki przez dwa 
dni w tygodniu. 

EwPIEGI UE 
plamy i opaleniznę 

usuwa krem 

Precioza 
Perfection 

Do nabycia w pierwszerzędnych 
perfamerjach i składach aptecznych. 
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EREZYBZERI 

Dymisja gubinetu Briandn. 
Min. Skarbu Peret podał się do dymisji. 

PARYŻ, 15.VI. PAT Minister finansów Peret podał się do dymisji. 
2 ° 

PARYŻ, 15 VI. PAT. Rada Gabinetowa odrzucając myśl re- 
konstrukcji gabinetu w zwązku z dymisją ministra finansów 
Pereta postanowiła dymisję człego gabinetu. Natychmiast po tej 
uchwale o godz. 8 wiecz. Briand wręczył prezydentowi republi- 
ki Doumergueowi dym sję gabinetu. Prezydent Republiki przy- 
jął dymisję, polecając równocześnie członkom ustępującego rządu 
tymczasowe załatwianie spraw bieżących do chwili sformowa- 
nia nowego rządu. 3 

PARYŻ, 15.V1. PAT. Prezydent Republiki rozpocznie konferencje w 
sprawie utworzenia nowego gabinetu jutro ranQ. 

Abd-el-Krim na Madagaskar [?]. 
PARYŻ. 14 VI. Pat. Wediug Petit Parisien Abd el-Krim ma być de- 

poriowany do jednej z kolonji irancuskich najprawdopodobniej na Mada- 
gaskar. 

Kongres eucharystyczny. 
NOWY JORK. 15 VI. Pat. Wczoraj na ulice miasta wyległy olbrzy* 

mie tłumy publiczności, jak obliczają około pół miljona osób ażeby wziąć 
udział w procesji, na której czele szedł delegat papieski kardynał Bonzano 
w otoczeniu biskupów, przybyłych tu w drodze na kongres eucharystycz- 
ny w Chikago: Setki widzów klękało na ulicach aby otrzymać błogosła- 
wieństwo papieskie. 

Pelletier d'-Oisy w Krasnojarsku. 
KRASNOJARSK, 15.VI. PAT. Przybył tu lotnik Pelletie d'Oišy, 

Samobójstwo Andrzeja Sobola. 
LWÓW 15 Vj PAT. Pisma sowieckie donoszą o samobójstwie głośnego literata 

rosyjskiego Andrzeja Sobola. Powodem samobójstwa miałasbyć niemożność pogodzić 
się z ideologją bolszewizmu. Sobol był prześladowany za swoje przekonania i utwory 
literackie dawniej przez rząd oarski, a następnie przez władze bolszewickie, a z lochów 
czerezwyczajki uratował go tylko przypadek. Sobol usiłował popełnić samobójstwo już 
w roku zeszłym, wówczas jednak uratowano go od śmierci. 

Wisła grozi powodzią. 
WARSZAWA, 15.VI (żel, wł. Słowa). Z Krakowa donoszą że woda 

na Wisle znacznie się podnrosła wskutek ostatnich obfitych opadów. O 
ile deszcze potrwają dłużej istnieje groźba powodzi, 

LP LLS 

Stan wojenny po stronie litewskiej. 
W 20-tokilometrowym pasie granicznym. 

Z Kowna donoszą: W związku z objęciem władzy przez nowy rząd; 
stan wojenny na Litwie zostaje zniesiony. Według doniesień z ostatni 
chwili stan ten będzie utrzymany nadal wzdłuż granicy polskiej na 20 
kim. wgłąb. 

Faszyści na Litwie. 
Z Kowna donoszą, Policja polityczna przystąpiła do likwidacji, zakrojo: 

nej na szeroką skalę, organizacji faszystowskiej, która miała dokonać przewro: 
tu i wprowadzić dykiaturę. Głównemi siedzibami organizacji były Możejki i 
Kowno. W związku z tem aresztowano około 1l osób, głównych kierowników 
organizacji. Na czele spisku stał niejaki Dudo i Szatunas. 

Całą sprawę przekazano prokuratorowi. 

REC EOS PINO NEI KT K AAA SIS 

Po utworzeniu rządu w Kowienszczyznie, 

Deklarację programową przedstawi Sleżewicz w końcu 
bieżącego tygodnia. 

Z Kowna donoszą 
W poniedziałek premjer Sležewicz przedstawił prezydentowi republiki: 

nowy gabinet, który już przystąpił do urzędowania. Prezes ministrów wy: 
stąpi w Sejmie z programową deklaracją w końcu bieżącego ewentualnie 
w początku przyszłego tygodnia. Oczekiwana deklaracja wzbudza w tu- 
tejszych kołach wielkie zainteresowanie, przedewszystkiem ze względu na 
to, jak szef nowego gabinetu przy omawianiu polityki zagranicznej Litwy 

  

  

  

      
  

ujmie kwestję stosunków polsko-litewskich. 

Dzień sejmowy. 
WARSZAWA. 15.VI (żel. wł.Słowa) 

W dniu dzisiejszym Marszałek Rataj 
przyjął vice-ministra skarbu p. Mar- 
kowskiego w sprawie ustawy stem- 
plowej, która została już uchwalona 
przez Sejm a do których zgłosił sze- 
reg poprawek Senat. Vice-minister 
Markowski prosił o załatwienie tej 
ustawy w czasie trwania obecnej 
sesji 

O godz. 11—-30 przedstawił się 
marszałkowi Ratajowi min. skarbu p. 
Klarner, kióry przy sposobności 0- 
mówił z Marsz. Ratajem prowizorjum 
budżetowe na kwartał III. Jak wiado- 
mo projekt ten ma być w najbliższych 
dniach wniesiony przez Radę Mini- 

strów do Sejmu. 
W godzinę później odwiedził p. Rataja 

pos. Medard Kozłowski (Z.L N.) w celu 
poinformowania się w sprawie zwo- 
łanej przez pos. Putka komisji admi- 
nistracyjnej na dzień jutrzejszy. Jak 
słychać członkowie tej komisji nie 
otrzymali jeszcze dotychczzs zawia* 
domień o tem, że się komisja ma 
zebrać o terminie zebrania dowiedzie- 
li się z gazet. 

W kuluarach sejmowych zwróciły 
uwagę rozmowy marszałka Rataja z 
poszczególnemi posłami z P.P.S. pos. 
Barlickim, Ziemięckim, Liebermanem i 
Niedziałkowskim. 

Hr. Skrzyński w roli pojedynkowicza. 
WARSZAWA, 15 VI (żel, wł. Słowa) 
Dziś o godzinie 630 rano w jed- 

nej z sal warszawskich odbył się po- 
jedynek pomiędzy Aleksandrem hr. 
Skrzyńskim a gen. Stanisławem br. 
Szeptyckim Ze strony hr. Szeptyckie- 
go sekundantami byli ppułk, Przędzy- 
mirski i p. Zdrojewski a ze strony hr. 
Skrzyńskiego gen. Dreszer i pułk. 
Kutrzeba. Broń wybierał hr. Skrzyń: 
ski a mianowicie pistolety z muszka- 
mi. Warunki pojedynku obostrzone, 
dystans 15 kroków, strzał na komen- 
dę, pojedyńcza wymiana strzałów. 
Pierwszy strzelał gen. Szeptycki i 
chybił wówczas hr. Skrzyński opuścił 
rękę w której trzymał pistolet i po 
odliczeniu czasu przez przewodni- 
czącego oświadczył: 

— „Nie strzelałem zupełnie świa- 
domie. Ktokolwiek w Polsce sądzi, że 
ma prawo strzelać do mnie, do tego 
co ja reprezentuję, niech strzela, Ja 
strzelać nie będę". 

Przeciwnicy rozeszli się nie po- 
dawszy sobie rąk. Sekundanci uznali 
Sprawę za obusironnie honorowo za- 
łatwioną. 

Jak donosi „Kurjer Czerwony* hr. 
Skrzyński miał oświadczyć jednemu z 
przyjaciół który go dziś odwiedził w 
celu złożenia gratulacyj: 

— „Chybiać nie umiem, trafić nie 
chciałem". 

Przyp. Red. Wiadomości powyższe 
podaj.my z pewnem zdziwieniem na 
odpowiedzialność prasy warszaw- 
skiej. 

BRASEAW — ul. 3-90 Maja 

W sprzedaży detalicznej cen„ pojedytc:ego n-ru I5 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 

DUKSZTY —- ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wiieńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
64 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ui, Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 98 . 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 26 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

Obowiązek klubu Chrześcj,-Nar. 
Stronnictwa lewicy oświadczyły się 

wbrew proponowanemu przez rząd p. 

Bartla prawu umożliwiającemu wyda- 

wanie praw-dekretów podczas ferji 

sejmowych, oświadczyły się przeciw 

najistotniejszemu z punktów propono- 
wanej przez p, Bartla zmiany konstytucji, 

Stronnictwa lewicy sejmowej życzą 

sobie natychmiastowych: wyborów. 

Stronnictwa te w naszem przekonaniu 

niszczyły i niszczą Polskę, ich postę- 

powanie obecne jest może z punktu 

widzenia patrjotycznego przestępcze, 

lecz jest przynajmniej konsekwentne, 
gdyż: 

Stronnictwa naszej lewicy bronią 
uparcie demokracji parlamentarnej jako 

formy rządów. 

Stronnictwa te upatrują dla siebie 
w chwili obecnej wyjątkowo korzyst- 
ny moment dla kampanji wyborczej. 

Przeciwnik ich—to jest partje ósemki 
i Piast—jest bezsiiny. Psychologja 

tłumu wyborczego ma coś w sobie z 
psychologji totalizatora. Jak się nie 
stawia na konia, który nogi połamał 

przed metą a mimo to zabiera się 

biegać ponownie, tak nasze tłumy 

wyborcze będą się uchylać od „sta- 
*wiania" na „numery* które przegrały 

w wojnie domowej. Zamach stanu 

był jednak maczugą, która uderzyłą 

w kredyt polityczny . ósemki i Piasta, 

Zdwoiło to szanse wyborcze lewicy, 

Nie boi się przeciwnika. 

W razie jednak otwarcia walki 

wyborczej, marsz. Piłsudski stanął by 
pod zarzutem, że nie wypełnia swo- 

ich obietnic, Marsz. Piłsudski oświad- 
czył się przeciw partjom, obiecał nam, 

że jego zamach nie był obliczony na 
zwiększenie szans jednej partji wobec 

drugiej, lecz dla wykorzenienia z ży: 
cia polskiego brzydkich jego wad i 

rozświetlenia wielkich ideałów. Toteż 
rząd, powołany przez marsz. Piłsud- 

skiego stara się jego obietnic docho- 
wać i jak się zdaje demagogji lew ;. 
cowej się nie ulęknie, Lewica zaś nie 

est dość silna aby otwartą rzucić 
rękawicę marsz. Piłsudskiemu. 

* 

Poseł Głąbiński imieniem  związ- 

ku ludowo narodowego oświadczył, 
„że nie przesądza zupełnie stanowis- 

„ka klubu ZLN. w sprawie zmian 

„Konstytucji, jakkolwiek właściwie ta 

„Strona powinna popierać propozycje 

»rządu, która się za rządem oświad- 

cza. 
„W każdym jednak razie ZLN. 

„tylko wówczas mógłby się godzić 
„na wzmocnienie wpływów | rządu, 

„gdyby równocześnie przez zmianę 
„ordynacji wyborczej powstała gwa- 
„rancja, że przyszłe rządy będą od: 
„powiadały interesom państwa i na- 
rodu. 

Przed wyborami prezydenta pisa- 
liśmy: „obecnie endecji nie chodzi już, 
aby Piłsudski nie został prezydentem”. 
Mówiliśmy, że po tym wyborze en- 
decy zastosują swą metodę biernej 
obstrukcji. 

Tak się też stało. 

Istotnie widzieliśmy, że walka o 

kandydaturę p, Bnińskiego nie była 
zbyt intensywną, przeciwnie robiłajwra- 

żenie raczej demonstacji, niż walki. 

Wystawiając warunek zmiany or- 

dynacji wyborczej w danej chwili, 

pp. endecy wiedzą dobrze, że jest 

on nie do przyjęcia, że rząd nie mo- 

że w obecnych warunkach zmienić 

ordynacji wyborczej pod presją wła- 
śnie zw. lud. nar. 

Od r. 1922 słowo wskazywało 
nieraz na specjalnie dogodne momenty 
naszej sytuacji parlamentarnej, w której 

Stronnictwa uważające się za prawicę 

powinny były z projektem zmiany 
ordynacji wyborczej wystąpić Całemi 
tygodniami prowadziliśmy zacięte 

kampanje celem propagandy myśli o 

o zmiąnie ordynacji wyborczej. Z 
żadnego jędnak dogodnego momentu 

w sytuacji parlamentarnej zw: ludowo- 
narodowy nie skorzystał Zawsze 

miał ważniejsze. sprawy na głowie, jak 
np. udzielanie pomocy p.Witosowi w 

destrukcji naszych warsztatów rol 

nych. Dziś gdy p. Bartel chce nas 

oswobodzić od Sejmu, zw. ludowo: 

narodowy raptem poczuł wyrzuty 

sumienia i powiada: „ordynacja wy- 
borcza tak nam leży na sercu, że 

nawet koniecznych pełnomocnictw 
nie możemy dać rządowi, bez jej 

spelnienia“. Dotychczas to sumienie 

spało, teraz się obudziło! 
Po - drugie: zmiana ordynacjijwy* 

borczej w interesie Polski musi na- 
stąpić i prędzej czy później nastąpi. 

Ale właśnie projektowana przez zw. 

ludowo-narodowy zmiana ordynacji 

wyborczej przyniesie mam więcej 

szkody, niż korzyści, 

Projekt zmiany ord. wyb. ogło- 
szony w Gaz. Warsz. Por. oparty 

jest taksamo 0 ultra demokratyczne 
wzory i więcej ma na względzie in- 

teresy stronnictwą «Piast» aniżeli in- 

teresy klas oświeconych. 

Po trzecie: da się powiedzieć, że 
jeżeli lewica żądając nowych wybo- 
rów stawia żądania niebezpieczne dla 
państwa, — to jednak z punkiu wi- 

dzenia swego partyjnego "egoizmu 

postępuje konsekwentnie—to stano- 
wisko prawicy sejmowej konsekwentne 

nie jest. 

Dziś nie mamy innego wyjścia: 

albo pełnomocnictwa dla rządu, albo p, 

nowe wybory. Nowe wybory są nie: 

bezpieczne  przedewszystkiem _ dla 
stronnictw ósemki. Więc w czem 

znajdujeusprawiedliwienie ta obstrukcja 

przeciw pełnomocnictwom, przeciw 

idei praw-dekret6w? 

sk 

Co należy przewidywać? Jak się 
sprawa zakończy? 

Możliwe są następujące wyjścia. 
Albo lewica ustąpi. 
Albo na lewicy będzie miał miej- 

sce rozłam. P. P. $, podzieli się na 
Piłsudczyków i anty-Piłsudczyków, 
podobnie Wyzwolenie i inne stron- 
nictwa. : 

Albo marsž. Pitsudski wykona 
swą zapowiedź, którą umieścił w 
dużo mówiącem zdaniu z dnia 29 

maja. 

— „Raz jeszcze spróbuję rządzić 
bez bata“, 

Wszystkie te wyjścia są dla praw* 
dziwej prawicy polskiej, dla umiar- 

kowanych żywiołów polskich—nie- 

pożądane i niebezpieczne, jakkolwiek 
niebezpieczeństwo to nie jest tej 

klasy, co możliwość nowych wyborów, 

W interesie polskiej prawdziwej 

prawicy leży, aby rząd marsz. Piłsud- 

skiego bez względu na swój pseu- 
donym: 1) uzyskał pełnomocnictwa, 

2) uzyskał konstytucyjne oparcie dla 

dekretów-praw, 3) rządził bez parla- 

mentu, 4) w rządach swoich współ- 
pracował z konserwatystami. 

Konserwatyści są zawsze państwu 

potrzebni. Nie należy zapominać mi- 

mo wszystko, że Polska należy do 
rzędu państw kapitalistycznych, W 
takiem państwie żaden rząd nie mo- 
że pracować bez współpracy z ele- 
mentami reprezentującemi produkcję. 

Czasy rządów sejmowych miały to 
do siebie, że klasy produkcji. polskiej 
reprezentowane były politycznie przez 

zgraną grupę zawodowych  agitato* 

rów demagogicznych, Coś jakby Mi- 
kołaja Il reprezentował, pop Hapon. 

Rząd bez parlamentu będzie musiał 
w taki czy inny sposób uregulować 

swój stosunek do klas produkcyjnych 
w narodzie. Nie może być o to żad- 

nej obawy! 
Tutaj się otwiera piękna rola 

przed klubem chrześcj.-narodowym. 
Ma to być reprezentacja interesów 

ziemiaństwa. Niech że więc zrozumie 

wreszcie, że w gdanej chwili histo: 
rycznej interesy stanu ziemiańskiego 

jako narodowego czynnika  konser= 

watywnego, a interesy endecji roze 

chodzą się djametralnię. Е 

  

Sejm i Rząd. 
Pobory urzędnicze, 

WARSZAWA,15.IV (żel. wł, Słowa) 
Rady Ministrów na posiedzeniu ju- 
trzejszym rozpatrzy sprawę przywió: 
cenia pracownikom państwowym po- 
borów w wysokości płac grudnio- 
wych. R:ąd nie zamierza jednak 
przyznać urzędnikom mnożnę rucho- 
mą w zależności od wzrostu dro- 
žyzny. Mnożna pozostanie na wyso- 
kości 43 punktów. 

Min. Romocki zrzekł się 
mandatu, 

WARSZAWA, 15—VI, Pat Miano- 
wany ministrem kolei poseł z chrześci- 
jańskiej demokracji Paweł Romocki 
nadesłał do kancelarji sejmowej pis- 
mo, w kiórem zawiadamia, że rezy- 
gnuje z mandatu poselskiego. Na 
miejsce pos. Romockiego wchodzi р Józef Sobiech z pow. Ostrołęckiego. 
Rokowania handlowe Polsko. 

Niemieckie. 
WARSZAWA, 15 VI (żel wł. Sło Rokowania handlowe ZOO kie toczące się obecnie w Berlinie obejmują wyłącznie sprawy taryfy celnej, tranzytowe oraz osiedlania się 

osób fizycznych i pdawnych. Sprawa ostatnia nastręczała dotychczas duże trudności ze względu na postulaty niemieckie które jednakże w ostat- nich czasach uległy rewizji ze strony Niemiec i zostały znacznie złagodzo- 
ne. Po załatwieniu tego, rokowania handlowe weszły na drogę szybkiej 
realizacji, 

Dolar w Warszawie. 

, WARSZAWA, 14.VI (fel. wł. ziś dolar w obrotach bok tech w żądan'u 10,17 w płaceniu. Bank Ро! - ZE 9,98. Złoto 535 Akcjami ruch 
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Niech poprze żądania marsz. Pil- 
sudskiego, niech wykaże, że jest 
klubem o samodzielnej linji poli- 
tycznej. ы 

I jeszcze jedno. 
Prawdziwa polityka nie powinna 

się załamywać o personalja. Każde 
stronnictwo wysuwa takich ludzi, 
którzy są w danej chwili najbardziej 
odpowiedni. P. Barthou powiedział: 
„lU'homme politique jest człowiekiem 
nie tracącym nigdy nadziei*, lecz 
tensam Ihomme politique o ile nosi 
w sobie zadatki na męża stanu ro- 
zumie, że się zdarzają w życiu 
stronnictw okresy, kiedy mu wy: 
pada wyjechać na Riwjerę francuską 
lub do Szwajcarji. Dlatego nas tak 
dziwi, że kierownictwo klubu chrześcj: 

narodowego nadal spoczywa w rę: 
kach pp. Dubanowicza i Strońskiego, 

Cat,



  

Nowy list Zinowjewa. 
Straszenie blokiem anglo-polsko niemieckim. 

Wszyscy pamiętają zapewne 0- mesa o konieczności wyboru Pił- 
publikowanie przez rząd Macdonalda sudskiego*. 
w roku 1924 sowieckiego dokumentu Komentując następnie oświadcze- 
pod nazwą „listu Zinowjewa”. nie ministra Zaleskiego, prasa so- 

Dokument ten miał stwierdzać wiecka inaczej przedstawia sobie te 
współpracę „Kominternu* z rządem dążenia polityki zagranicznej Polski, 
Sowietów w ich wywrotowych za- które mają gwarantować pokój. 
mierzeniach w stosunku do Anglji. A wiec „Izwiestja“ w | artykuie 

Rząd Sowiecki nie przyznał auten: swym „Stosunki polsko sowieckie” 
tyczności tego listu i wprost zarzucił mówią: „jeden z liderów niemieckiej 
rządowi angielskiemu rozmyślne sfał-. socjal.-demokracji Breiisteid, wystę: 
szowanie dokumentu dla zdyskwalifi- -pując z oceną ostatniego traktaiu 
kowanta Sowietów. niemiecko-sowieckiego powedział, że 

Tem nie mniej fakt ten zawrócił traktat ten w żadnym razie nie jest 
raptownie opinję angielską z rozpo: skierowany przeciwko Polsce, z rzą- 
czętej już drogi rokowań handlowych dem której Niemcy potrafią być może 
z Sowietami, wytwarzając następnie jeszcze łatwiej skonsolidować współ- 
całą gamę wciąż rosnących nieporo- pracę". 
zumień. «ż „Tym sposobem, twierdzą * „lz- 

Niedawne oświadczenie czterech wiestja” niemiecki socjal.«demokrata 
konserwatystów po ich bytności w nie. uważał za potrzebne zachować 
Moskwie, stwierdzające możliwość miarę wstrzemięźliwośri, jaką okazał 
nawiązania stosunków ekonomicznych polski minister spraw zewnętrznych. 
z Rosją, przy wypełnieniu jednak Breitsteid bardzo przejrzyście pod- 
przez nią pewnych warunków, a kreślił to, czego nie powiedział Za- 
mianowicie: zaprzestania propagandy leski. To przemówienie, cytowane 
i uznania długów przedwojennych— wyżej jest bardzo charakterystyczne 
zostało naogół życzliwie przyjęte i w zupełności potwierdza wypowie- 
przez sfery bolszewickie, które gwa» dzianą przez nas opinię w momencie 
rantowały jakby swą dobrą wolę wystąpienia Piłsudskiego, że polityka 
przy ewentualnem rozpoczęciu ro- tego ostatniego będzie dążyć do po- 
kowań handlowych. rozumienia się z Niemcami. Co się 

Lecz ten sielankowy nastrój dyplo- zaś tyczy drugiej części oświadczenia 
macji bolszewickiej został nagle prze- ministra, t. j. jego zapewnień, że 
rwany przez kontrakcję angielską, kraje te t.j. Polska i Rosja wchodzą 
która po załagodzeniu strejku górni- w okres wzajemnego zaufania, to nie 
ków, zapowiada według zdania So- zawadzałoby zaznaczyć, że w ocenie 
wietów, opublikowanie jakiegoś no: sowieckiej polityki Polski, prasa. so: 
wego csfałszowanego oryginału» coś wiecka rozchodzi się w poglądach z 
w rodzaju listu Zinowiewa, stwierdza- ministrem Zaleskim. Ostatnie zamie 
jącego niezbity udział rządu SSSS. rzenia polskiej dyplomacji, skierowa- 
w popieraniu antypaństwowych wy- ne do zawarcia z państwami bałtyc- 
stąpień w Anglji, ; kiemi wojennnego przymierza, nasza 

Co ma zawierać w sobie ten za- prasa uważała wprost za wrogie kroki 
gadkowy dokument, znaleziony według w stosunku do S. S, S, K., a nie za 
rewelacji angielskiego ministra spraw przejaw wzajemnej ufności”. 
wewnętrznych p. Hiksa w lokalu Widzimy więc, że prasa bolsze- 
zajmowanym przez angielską partię wicka w związku 2 ustosunkowaniem 
komunistyczną—rząd Sowietów jakoby się państw innych do przewrolu w 
nie wie. Podaje przeto jedynie wyciągi Po'sce, jak również zaostrzeniem się 
z gazet angielskich, np. Times ztego jej własnych stosunków dyploma- 
powodu ma pisać: «pieniądze, prze- tycznych szkicuje nieśmiałe zarysy 
słane Generalnej Radzie trade unio nowych możliwych politycznych ugru- 
nów, zostały zaczerpnięte przez powań europejskich. 
związki zawodowe Sowietów z Ke 
kredytów, otrzymanych w  Anglji, 
i wobec tego pieniądze te nie są REALS PE SEAT WORZOROEZZCNA PREZ 

dob! ! i sk i i у : obrowolnemi składkami robotników Zjazd Hygjenistów Polskich. 
rosyjskich, a stanowią własność 
rządu . SSSR.. i w dodatku jeszcze Drugi i ostatni dzień obrad. 

W drugim i ostatnim dniu obrad 
uzyskaną ze źródeł angielskich». 

Ten zagadkowy właśnie dokument 
miał być przedmiotem ostrych wy- Zjazd Hygjenistów Polskich powziął 
stąpień w izbie gmin ministra spraw szereg uchwał wśród których pierwsze 
wewnętrznych p, Hiksa i ministra od miejsce zajmują rezolucje w sprawie 
spraw Indji p. Birkenhead'a. walki z alkoholizmem drogą organi: 

Wystąpienia te według prasy, so- zowania wykładów dla młodzieży, 
wieckiej miały na celu między inne- organizacji władz sanitarnych oraz 
mi osłabienie tego efektu, jaki w przez staranne wykonywanie ustawy 
przemysłowych sferach angielskich antyalkoholowej, w sprawie organi- 
wywołało oświądczenie tych konser- zacji sanitarnej samorządów, roli szpi- 
watystów, którzy zwiedzali Rosję. talą w walce z gruźlicą, 'w sprawie 

Trzeba tu zaznaczyć również, że walki z jaglicą i wiele innych. 
obecne stanowisko rządu angielskiego Po skończonych obradach przed 
które według „Izwiestij* zdn, 13 bm. zamknięciem Zjazdu uchwalono tekst 
ma być «począ'kiem przeciwsowieckiej depeszy do Prezydenta Rzeczypospo- 
kampanji», Sowiety zaczynają nie- litej treści następującej; 
jednokrotnie łączyć z przewrotem w „Obradujący w Wilnie w dniu 
Polsce, t. j. z dojściem do władzy 13 i 14 czerwca Zjazd Lekarzy Hyg- 
marszałka Piłsudskiego. jenistów i Lekarzy Sanitarnych prze- 

Te same „Izwiestja“ w dniu 1.Vl Syła p. Prezydentowi wyrazy, hołdu 
" b. r. pisały: „W swoim czasie, oce- i Czci". 

_ niając przewrót w Polsce z punktu _ Pozatem wysłano depesze do 
widzenia polityki zagranicznej, zwra- prezesa ministrów, domagając się 
caliśmy uwagę na tę pomoc, jaka zespolenia spraw zdrowotnych i o- 

była okazama przez Anglję. Zwłaszcza pieki społecznej, pod kierunkiem Ie- 
w ostatnich czzsach okazywanie tej karža, aprzeto koniecznego utworzenia 
pomocy już dla nikogo nie jest ta- Ministerstwa Zdrowia.  Uchwalono 
jemnicą. Charakterystycznem jest to, również wyrazić Magistratowi m. 
że w przeddzień zgromadzenia naro- Wilna podziękowanie, za zorganizo- 

Ostatnia sesja Rady. 
(Od własnego korespondenta). 

Genewa 12 czerwca. 

Wbrew wszelkim przewidywaniom 
ostatnia sesja Rady, zamknięta wczo- 
raj wieczorem, obfitowała w szereg 
bardzo ciekawych i doniosłych mo- 
mentów. 

Już w poniedziałek, w dzień 
otwarcia sesji, nastąpiła konsternacja 
—Hiszpanję reprezentował w Radzie 
drobny urzędnik poselstwa, a Brazylji 
wogóle nikt nie reprezentował. Po 
raz pierwszy Rada zasiadła w nie- 
kompletnym składzie; jasnem było 
dla wszystkich, że zachodzi w tym 
wypadku związek z wymaganiem Hi: 
szpanji i Brazylji udzielenia im stałe- 
go miejsca w Radzie. Wszyscy czeka- 
li na wyjaśnienie sytuacji, co nastą- 
piło dopiero wczoraj, ostatniego dnia 
sesji. 

Zrana, przedstawiciel Hiszpanii 
odczytał misterną deklarację nadesłaną 
mu z Madrytu: Wobec tego, że 
Hiszpanja nie przyjmie nadal stano- 
wiska członka Rady z wyboru (a 
wymaga stałego miejsca w Radzie), 
upada przesłanka dla której dotych- 
czas Hiszpanja nie ratyfikowała po- 
prawki do 4-go artykułu paktu: 

«Zgromadzenie ustala większością 
dwuch trzecich głosów przepisy ty- 
czące niestałych członków Rady i w 
szczególności przepisy tyczące trwa- 
nia ich mandatów oraz. ponownego. 
ich wyboru». 

Na mocy tej poprawki Zgromadze- 
nie od dłuższego już czasu pragnęło 
przyjąć system wyborów rotacyjny, 
ułatwiający wszystkim członkom. Ligi 
udział w pracach, Rady. 

Po odczytaniu deklaracji, nastąpił 
zabawny moment. Członkowie Rady 
z deklaracji hiszpańskiej zrozumieli, 
iż. Hiszpanja  ratyfikuje poprawkę, 
lecz nie zrozumieli, iż Hiszpanja,- aż 
do czasu nadania jej stałego |miejsca 
w Radzie przestaje interesować się 
sprawami Ligi. P. Chamberlain, a za 
nim i inni członkowie Rady zaczęli 
wobec tego prześcigać się w po: 
dziękowaniach, oraz w wychwalaniach 
czynu  Hiszpanji, a zebrani na sali 
dziennikarze, z których niejeden do: 
kładnie zrożumiał znaczenie deklaracji 
hiszpańskiej, nie mogli wyjść z po- 
dziwu, nie zdając sobie sprawy, czy 
grzeczności publicznię manfestowane 
Hiszpanji są kpinami, czy też wyższą 
jakąś polityką, 

Popołudniowe 
wyjaśniło. 
przyznać się publicznie, iż nie dosły- 
szeli najciekawszego ustępu z deklą- 
racjj i dopiero po przeczytaniu ta- 
kowej zrozumieli całe. jej znaczenie. 
Zdając sobie sprawę, że ranne po- 
dziękowania. były nie. zupełnie na 
miejscu, członkowie Rady popołudniu 
zaczęli wyrażać żal, ubolewania i smu* 
tek z powodu aktu Hiszpanii. 

Pod wieczór zabrał głos p. Mello 
Franco w imieniu Brazylji, zgłaszając 
dymisję Brazylji ze stanowiska.człoa- 
ka Rady. Dymisję Brazylja zgłasza, 
mówił p. Mello Franco, w ostatniej 
chwili, aby w ten sposób nie uda- 
remnić prac Rady, Statut bowiem 
Rady, przewidując prawomocność po- 

zebranie Sprawę 

siedzeń, na których nie są obecni . 
wszyscy członkowie Rady, nie do- 
puszcza jednak, aby .legalny skład 
Rady nie odpowiadał regulaminowi. 

Wobec tego, że stanowisko człon 
ka Rady nadawane. jest nie przez- 
Radę, lecz przez. Zgromadzenie, Rada 
formalnie dymisji Brazylji nie przyjęła.. 

Mamy więc dziś zupełnie nową 
Sytuację: Hiszpanja i Brazylja nie 
występując z Ligi, przerywają z nią 
współpracę aż do czasu nadania im 

Członkowie Rady musieli: 

Przed zmianą konstytucji: 
Opinje parlamentarzystów. 

„N. K. Polski* zamieszcza  inte= 
resującą ankietę na temat zmiany 
konstytucji w kierunku rozszerzenia 
uprawnień Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, Odpowiedzi posłów i se- 
natorów  ilustrują—powiedzmy—nie- 
oficjalnie stanowiska klubów, które 
reprezentują wobec palącego zagad: 
nienia ustrojowego jakim jest zmiana 

Konstytucji. Na stanowisku «bez* 
względnem, że konstytucję "nasza 
zmieniać nie potrzeba stoją jedynie 
P. P. S$. Bardziej -elastyczne stanowi- 
sko zajmuje „Wyzwolenie*. Stron- 
nictwa środka natomiast wysuwają 
różne koncepcje zmiany ustawy kon- 
stytucyjnej przez Sejm obecny, 

Sen, Buzek (Piast), 
Na pytanie „jak naprawić konsty- 

tucję* odpowiedział: 
— Prezydent Rzplite j powinien 

otrzzmać prawo rozwiązywania 
Sejmu. ' Należy zmienć art. 25 
Kostytucji celem oznaczenia długości 
sesji zwyczajnej sejmu. W nryśl kon 
stytucjj marcowej sesja zwyczajna 
sejmu rozpoczyna się w październiku 
celem uchwalenia budżetu, oraz sta- 
nu liczebnego i poboru wojska, Jest 
rzeczą konieczną określenie terminu, 

poza który sesja nie powinna się 
przeciągać. 

Tak samo powinnaby Konstytucja 
wzbogacć się o przepis, iż zamknię- 
cie sesji powoduje utratę nietykal- 
ności poselskiej: oraz - utratę dyet 
Prezydent Rzeczypospolitej: otrzymał: 
by więc także wpływ na odbywanie 
sesji sejmowej. Pozatem uważałbym 
za rzecz konieczną rozszerzyć prawa 
senatu i nadać prezydetowi .prawo 
veta usławodawczego. 

Pos. Józef Chaciński (Ch.-D.) 

Podniósł konieczność rozszerzenia 
uprawnień . Prezydenta. podkreślając; 
że wniosek o zmianę art. 26 Konsty- 
tucji został złożony na długo przed 
wypadkami majowemi, Był on podyk- 
towany troską o naprawę ustroju. 
Przepisy art, 26, mocą którego Sejm 
sam może się rozwiązać większością 

"2/3 głosów, są przepisami iluzorycz- 
nymi. Trudno bowiem -przypuścić, 
aby mogła się w Sejmie znaleźć więk- 
szość wymagana przez Konstytucję, 
któraby się zgodziła na jeden akreś- 
lony termin rozwiązania Sejmu. 
Obecnie rozlegają się głosy nawet z 
pośród tych, którzy mój wniosek.po: 
parli, że wobec zmienionych  warun- 
ków, po. wypadkach majowych wnio- 
sek mój należałoby wycofać, pozo- 
stawiając sprawę przyszłemu Sej- 
mowi. Nic _ bardziej  fałszywe- 
go. Konstytucja państwa układa się 

bowiem nie dla: osób i 
lecz dla państwa i. narodu. 

warunków; 
Zemściła 

się już na nas taktyka „Sejmu+ usta» - 
wodawczego. | jeszcze jedno: pójście 
do wyborów bez uchwalenia wnios 
ku o rozszerzenie uprawnień Prezy- 
denta byłoby -mojem zdaniem skokiem 
w przepaść. Nikt bowiem nie jest w 
stanie przewidzieć, czy «sejm przyszły 
będzie zdolny -do pracy. ustawodaw= 
czej, czy będzie podobny do obec 
nego. czy lepszy lub gorszy. Trudno 
też 'przypuścić, aby nowy Sejm mógł 
rozpocząć swój żywot Od upoważ- 
nienia Prezydentą do rozwiązywania 
parlamentu, 

Kiub Ch. D, któremu mam zasz= 
czyt przewodniczyć "— oświadczył w 
końcu p. Chaciński — dołoży »wszel- 
kich starań, aby znalazła” się. -wielka 
większość dla wniosków o rozszerze- 
nie-uprąwnień Prezydenta: Rzplitej. 

Pos: Niedziałkowski (P, *P. 'S.y 
W ten sposób określił stosunek 

Sejmu przez prezydenta: с 

— Owszem godzimy się na nie 
w pewnych. określonych... warunkach. 
"Jedno wszakże - nieskromne pytanie: 
skoro sejm obecny nie odzwierciadla- 
„w najmniejszym stopniu opinji pu* 
blicznej, to dlaczego i na jakiej zasa- 
dzie on właśnie ma zmieniać konsty* 
tucję.. w przededniu sejmu konsty- 
tucyjnego. 

— A veto zawieszające? 
— Proszę mi przedtem odpowie:- 

dzieć na pytanie czy jesteśmy demo- 
*kratyczną Rzecząpospolitą, czy: też mo»- 
narchją konstytucyjną z połowy 19 

_stulecia... najpóźniej. 
swego klubu do sprawy rozwiązania — Zapytany z kolei co sądzi o 

dekretach -z mocą ustawy?* pos. Nie: 
działkowski odparł: 

— Znały je konstytucje dawnej 
Austrji 1. dawnej Rosji — odpowiada 
p. Niedzialkowski.—Koniec nadszedł: 
dla Austrji w r. 1918, dla Rosji w 
r. 1917, Koniec wcale fatalny! Wogó- 
le przypuszczam, że projekt powstał 
w redakcji wileńskiego „Słowa”. Zło: 
šiiwi widzą autora w p. prof. Ma: 
kowskim. Sądzę jednak, że kryje się 
tu jakieś nieporozumienie, P, Makow- 
skiego uważano bowiem dotychczas 
za zdecydowanego <demokratę. : 

Sen.-Jan Woźnicki (Wyzwolenie). - 
Uwagi swoje ujął następująco: 

Parlament" zdyskredytowany w op nji 

„tak doniosłej rzeczy, jak zmiana kon- 
stytucji. Jeśli nie odźwierciadla, na- 

strojów opinii publicznej, winien »się 
rozwiązać .i ustąpić miejsca nowemu: 

„publicznej nie może decydować o Sejmowi. Ten dopiero będzie mógł 
zmienić konstytucję. 

Czy pan. senator chce przez 

dowego P. A. T. podał do wszy. 
stkich gazet wyciąg z artykułów Ti- 

ANTONI SKURJAT 
artysta-fotograf 

  

tel, 328 Wilno, Micklewlcza T.       

9 Wraženia rumunskie, 
— Dokończenie. — 

Na zjezdzie w Galaczu, podczas 
któregoś z posiedzeń konferencji, od: 
czytał nam jeden z delegatów rumuń- 
skich redaktor naczelny bukareszteń- 
skiego wielkiego dziennika „Lupta* 
(Walka) p. Emil D. Fagure obszerny 
referat traktujący o stosunkach po- 
litycznych między Rumunją—wyreźnie 
między Rumunją, czyli nowoczesną 
formacją Wołoszczyzny i Mołdawji— 
a Polską. Przypomniał tedy red. Fa- 
gure jak to już w 1917-tym nastąpi- 
ło w Paryżu zbiiżenie polskiego Ko- 
mitetu Naiodowego z grupą rumuń- 
skich parlamentarzystów i dziennika- 
rzy skupiających się dokoła wydawa- 
nego w stolicy Francji żurnału „La 
Roumanie*. A byli wśród tej grupy 
i generałowie liiesco i Floresco, Nie- 
mal zaś jednocześnie, za oceanem, w 
New Yorku i Waszyngtonie, gdy 
Paderewski prowadził tam swoją kam- 
panję pro Polonia, nietylko pomagali 
mu prof. Massaryk obecny prezy- 
dent Republiki Czesko-Słowackiej, 
nietylko znakomity Serb, Hinkovici, 
lecz i Rumun z Transylwanji, put- 
kownik Stoica. Było ich czterech, 
wespół z Paderewskim, którzy 15 
września 1918-go, zażądali w niujor- 
skim Carnegie: Hall, przed obliczem 
narodu 'amerykańskiego: rozczłonko- 
wania monarchji Austro- Węgierskiej, 

wanie zjazdu i serdeczne przyjęcie, 
zaś USB. za udzielenie Auli Kolum- 
nowej i pp. profesorom USB. г ]. М. 
Rektorem Zdziechowskim na _ czele, 
za czyncą pomoc wykazaną podczas 
Zjazdu. W drugim dniu Zjazdu u- 
częstnicy zwiedzili Wilno i jego za- 
bytki pod kierunkiem prof, F. Rusz- 
czyca. (x) 

którzy położyli społem swoje na- 
zwiska pod petycją głoszącą, że 
wskrzeszenie państwowe Polski za- 
równo pokój da światu jak wróci 
mu poczucie sprawiedliwości... 

Faktycznie jednak oficjalne zbli- 
żenie się nowej, powojennej Rumunii 
i wskrzeszonej Polski nastąpiło do- 
piero w maju roku 1919-go za prze- 
bywania hr. Skrzyńskiego na posel- 
stwie w Bukareszcie—w chwili gdy 
Niemcy i Rosja usiłowali społem wbić 

stałego miejsca w Radzie. Trudno 
już dziś przewidzieć wszelkie konse* 
kwencje, lecz nie ulega wątpliwości, 
że we wrześniu Niemcy wchodzą do 
Ligi i otrzymają stałe miejsce w 
Radzie, a sądząc „z nasirojów, nie 
można wątpić, że w tym, samym 
czasie i Polską zostanie, wybraną do 
Rady, Wybór Polski będzie * dokona- 

przez stolicę należącej do Rumunii 
Bukowiny. Był to pierwszy, wcale 
realny, awantaż z sojuszu po!sko- 
rumuńskiego, > 

W rok potem zawarto polsko ru 
muński traktat handlowy: chodzi już 
obecnie tylko o rewizję niektórych 
paragrafów a raczej tylko klauzul. 
Traktat handlowy polsko rumuński 
bardzo a bardzo «nie w. smak poszedł 
Rosji. Zinowjew parokrotnie . atako- 
wał go gwałtownie, wysuwając plan 

klin między Polskę i Rumunję w kampanji przeciwko Polsce i Rumunji 
postaci quasi państwowego nowo: jednocześnie—w dziedzinie produkcji 
tworu zwanego raz Rusią, raz Ukrai- rolnej obu krajów. Od tej też daty, 
ną. Wojska rumuńskie ruszyły wów- 
czas na Bukowinę i zajęły ją posu- 
wając się aż pod Kołómyję gdzie 
nastąpiło połączenie się z sobą wojsk 
rumuńskich i polskich, Nie było już 
miejsca między Polską a Rumunją na 
żadną Ruś, na żadną Ukrainę, 

Gdy się to stało, wszczęto pod 
auspicjami hr. Skrzyńskiego prelimi- 
narja do formalnego porozumienia 
dyplomatycznego (entente). Dopro- 
wadziły one do traktatu politycznego 
z dn. 21 marca 1919 go, dopetnione- 
go rychło potem przez układ. militar- 
ny zawarty podczas pobytu marszał- 
ka Piłsudskiego w Bukareszcie. | 

Dzięki temu ostatn.emu traktato: 
wi, miała Polska, podczas bolszewic- 
kiej inwazji z lipca i sierpnia roku 
1920 go. wolną drogę dla dostaw 
amunicji i broni—przez Czerniowce, 

powoli lecz wytrwale, dążą Polska i 
Rumunja do wytworzenia wspólnego 
frontu ekonomicznego, co jest najlęp: 
szem odparowaniem rosyjskich —pla- 
nów i pogróżek, 

Król i królowa rumuńscy odwie: 
dzili Warszawę trzy lata temu. To- 
warzyszył im wówczas prezes . rady 
ministrów p. Bratiano,  niemniejszy 
orędownik aljansu rumuńsko:polskie- 
go niż b. rumuński minister spraw 
zagranicznych, znakomity mąż stanu, 
Take Jonesco. Parlamentarzyści ru- 
muńscy pojechali do Polski; odwza- 
jemnili się in w roku zesziym parla: 
mentarzyści polscy czyniąc dłułszą 
wycieczkę do Rumunii. 

Oto była, w najsumaryczniejszym 
zarysie droga, którą się szło do za- 
warcia w dn. 26 marca roku  bieżą- 
cego, 1926 go, między Rumunją a 

  

Walki religjne .w Indjach. 
SIMLA, 15/VL.PAT. W czasie starć.w Pindi. między: muzułmanami 

sekty. Nadto odniosło rany 14 muzułmanów. Rozwałono -i -zdemolowano* 
wiele budynków między innemi -hale - dla = handlu zbożem.--W chwili. 
obecnej wojsko opanowało sytuacjętw mieście. 

ny według wszelkiego prawdopodo- Hiszpanja zasadniczo nie zgłosiła 
bieństwa na 3 lata z. tym jednak, że swego. wystąpienia już dzisiaj. z Rady,. 
Polsce zostanie przyznane prawo, a jak to zrobiła „Brazylja, lecz nawet 
może nawet zostanie uczynione za- Brazylja po swej deklaracji, spokojnie 
pewnienie, że po upływie tego termi. dalej. współpracuje z. Ligą, jako. czło- 
nu, Polska ponownie zostanie wybra- nek poszczególnych. komitetów zasią- 
па do Rady, jednocześnie będą czy: dając tam z tytułu obecności Brazylji 

nione zabiegi, aby ponownie pozyskać. w Radzie. : 

Hiszpanję i. Brazylję dla. Rady. Wobec togo . może wolno mieć 

Z niektórych szczegółów całej nadzieję, że sprawa z Hiszpanją i 

tej sprawy wynika, że deklaracje Hisz- Brazylją jakoś da się jeszcze. ułożyć 

panji i Brazylji należy rozumieć do września, 
bardziej jako demonstracje, niż jako , 
postanowienia 

S. Neyman. 

Polską traktatu gwarancyjnego *). cego stale od urodzenia w Bukaresz- 
Treść artykułu 2-go tego układu za- cie dra Jana, Żalplachty, syna -pol- 
сгерпо-ойрогпесо pozwoliłem sobie skiego powstańca i emigranta do Ru- 
położyć jaką moćło na froncie niniej. munji—w samej rzeczy, „po powsta: 
szych impresyj. niowi uchodźcy. nasi zarówno sami 

Podczas tejże naszej konferencji mieli zawsze--na rumuńskiej ziemi 
w Gałlaczu referował nam kulturalne „dach nad głową” i „kawałek chleba”, 
oddziaływanie na siebie—od dawna— jak też i sami powrastali, aby, się tak, 
Polski i Rumunji kolega bukareszteń- wyrazić, w gościnną ziemię rumuńską. 
ski, zarazem radca ministerjalny Hea: Wiele, wiele znalazłoby się w Ru- 
rie St. Streitman redaktor „Pochodni* munji rodzin polskich: wywodzących. 
(Facla). W dawiiych czasach —mówił się od emigrantów naszych politycz- 
red. Streitman—my do Polski cho. nych; niejedna rodzina czysto polska 
dilišmy po kulturę; a gdy zawrzały wynarodowiła się.. sporo krwi pol- 
w Polsce wałki o niepodległość, iluż skiej weszło w krew rdzennych, ru- 
to Polaków „znalazło , schronienie na muńskich autochtonów. . Niejedna też 
wołoskiej i mołdawskiej ziemi! A' nie ręka polska pomagała Rumunom 
była to Rumunja dzisiejsza. Niebyło „wznosić-gmach. tak „dziś wspaniały 
tu więcej nad 3 miijony ludności; by: ich państwa. 
liśmy cali sponiewierani. i potłuczeni Red. Sireitman cytował np. mię: 
przez okupacja wraże,  drżeliśmy dzy innymi niejakiego „hrabiego Żu-. 
wobec Austrji, pod jej kontrolą, drżę- rawskiego" (Jurawski). Niech imię, 
liśmy wobec Rosji: tem bardziej. A jego będzie błogosławione! — wy- 

„jednak z otwartemi,. rękami przyjmo- raził się red. Streitman. , Rozbitek in- 
waliśmy każdego z. waszych. . bohate- surekcji. 1863 go przybył do Rumunji 
rów, czy to z pod Ostrołęki czy z nagi i.bosy, opanował wprost „zna; 
pod sztandaru Langiewicza. Z radoś- komicie język rumuński, ciężko. zarą- 
cją zaś mówimy: uchodźcy Polscy. bia na życie, rozpoczyna zawód peda- 
zacnie odwdzięczyli się Rumunii, która goga od belferki.po szkolach „ele- 
ich przygarnęła. mentarnych, on człowiek  wszech- 

W samej rzeczy—a tu niech po- stronnie i głęboko wykształcony, po- 
wołam się na świadectwo mieszkają: tem jest. znakomitym profesorem, 

potem publicystą, potem. jednym „z: 
*) Pełny tekst* podała «La Roumanie filarów. narodowego. rumuńskiego. 

Nouvelle» w 13 zeszycie tegorocznym, mó- Ogrodzenia. Zna go cała. Rumunja 
wiąc nawiasem, wybornie redagowane, pod į z > 
kierunkiem naczelnym b. ministra p. Fiore. pod przybranem imieniem i nazwis- 
sco, czasopismo bukąreszteńskie, 
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to powiedzieć, iż sejm odmówi rzą* 
dowi uchwalesia zmian konstytucji? 

— Nie sądzę, mimo, "iż jestem 
zdania, że. konstytucji nie *należy” 
zmieniać. Jeżeli chodzi o « Wyzwołe- 
nie»; to nie odmówi ono rządowi 
konieczności państwowych na okres 
wyborczy. 

Ossendowski © swej 
podróży. 

olski podróżnik i powieściopi- 
ssendowski . powrócił niedawno 

z jednej ze swych licznych egzotycznych 
podróży w głąb Afryki środkowej. Po paro- 
dniowym odpoczynku w Paryżu p. Ossen- 
dowski wyjechał do Polski "i ni bawem za- 
wita w Warszawie, 

W czasie. kró.kiego pobytu w Paryżu, 
p. Ossendowski formajnie Był oblegany przez 
dziennikarzy * interesujących 'się szczegółami 
jego ciekawej pełnej niebezpieczeństw po« 
dróży. 

Redaktor «Le Quotidien> !ak opisuje 
= odwiedziny u znakomitego * podróż- 

nika. 
Europejczyk Ossendowski jest poetą fan- 

tastycznej podróży. Tęsknotado dali, wy: 
pełniająca dzieciństwo każdego człowieka, 
mie opuściła go w dojrzałym wieku. 

Siedzę w gab'necie -pisarza. Obok jest 
szkoła muzyczna p. Ossendowskiej. Docho- 
dzą nas dźwięki: różnych instrumentów mu- 
zycznych. 

— Zwiedziłem obecnie — opowiada mi 
Ossendowski — Senegal, Angielską Gambję, 
Gwineję, franc. Sudan, Kolonje Wysokiej 
Wolty, wybrzeże Kości: Słoniowej, a więc 
zachodnią połać łęku rzeki Niger. 

W roku 1927 planuję odbyć dalszą po: 
dróż po następujących krajach: Kongo, Ka- 
merun, Dahomy*"i kolonje francuskie w re- 
jonie jeziora Czad. 

Podróże. moje odbywam dla wrażeń li- 
terackich i badań naukowych. 

Zajmuję się szczególnie etnograiją, folk: 
lorem i geografją ekonomiczną krajów, które: 
zwiedzam. „Zbiory zoologiczne, botaniczne i- 
"okazy etnograficzne ofiarowuję uniwersyte 
tom polskim i muzeom narodowym: 

_ W. pracy” wielce "pomocną jest mi żona” 
moja, która: w ostatniej: podróży zebrała róż- 
ne murzyńskie: motywy muzyczne. Motywy 
te opracowuje ona teraz. 

Film, który" wkrótce wystawię, będzie 
właśnie ilustrowany utworami muzyki mu- 
rzyńskiej. 

Z podróży .po wymienionych krajach, 
przywiozłem :ze sobą 700 fotografij i 5000 
metrów zdjęć. 

O swojej «twórczości titerackiej Ossen= 
dowski mówi; 

— Zacząłem, jako powieściopisarz—be- 
letrysta. Powieści podróżnicze pisuję dopiero 
w ostatnich fatach, Pierwszą moją puwieść 

=p. t© <W<kurzawie ludzkiej» "wydrukowałem 
w ozasopismie «Społeczeństwo», redagowa- 
nem przez dwa Dawida, Debiut mój koszto- 
wał i mnie i redaktora czasopisma bardzo” 
drogo, musieliśmy zapłacić tysłąc rubli kary 
za <kramolne -tendencje». Obecnie pracuję 
nad powieścią p. t. <Q człowieku ukrytym». 

— Eanielė podróżnicza? 
ie. 

Znany 
sarz A. F, 

„| — Tego panu nie mogę powiedzieć: ta 
jemnica autorska, + 

„ —_ W. krająch, * które pan obecnie zwie: 
dził, niewątpliwie spotykał pan Żydów... 

Otóż wyobraź pan*sobie, że podczas 
całej podróży:-nie spotykałem vani Żydów, 
ani Polaków» 'W południowejsAfryce Żydzi 
zamieszkują wyłącznie kolonje „angielskie, w 
których nie byłem. Natomiast często widy- 
wałem ich w północnej: Afryce. Żydów tamt'- - 
tejszych*nie można nazywać Żydami; są to 
raczej izraełici. Nie są oni wyznawcami tal- 
mudu, Religja ich ulega silnemu, bardzo 
wytaźnemu wpływowi islamizmu — przez 
zetknięcie się ze światem śmutoktdkskkh. 

Wierzenia i obrządki religijne tych dzra: 
„elitów są bardzo 'podobne-do wierzeń i ob- 

a członkami sekty Škhs zabitych zostało .8 muzułmanów i- 9 członków. « 7Ad5óW, muzułmańskich. 
ydżi: w północnej Afryce mieszkają już 

od wielu wieków. Kościół chrześcijański w 
mieście Sphrax, w Tunisie, « założony przez 
Żydów:w drugim: wieku jest jednym z naj- 
starszych śladów ich pobytu w Afryce w 

*erze chrześcijańskiej. W katakombach tego 
kościoła odczytano napisy hebrajskie; + 

Е Dotychczas uważano. powszechnie,:' że 
izraelitów. albo wogóle semitów w Sudanie: 
nigdy nie było. Otóż podczas mojego pobytu. 
w Sudanie zdarzyło mi się, co następuje: 

Podczas polowania, w pogoni za pante- 
rą wpadłem do jakiejść jaskini, w której 
znalazłem pewien napis. ; Okazało się, że 
jest to napis semicki. 

Ovecnie właśnie paryski Instylut Napi- 
sów Starożytnych . wysłał tam delegację dia 
zbadania: tego napisu, Jaskinię tę pozwoliłem 
sobie nazwać «jaskinią Polonji»—kończy Os- 
sendowski z uśmiechem. na wielkiej, suro- 
wej twarzy: * 

  

Ateneum, gdzie on i jego przyjaciele 
polityczni setki wygłosili prelekcyj 
budząc z uśpienia ducha narodowe- 
go rumuńskiego. Cytował dalej red. 
Streitman studją Roli.Piekarskiego 
nad.sztuką rumuńską, i zasługi około 
dobycia jej na światło dzienne, dalej 
dziennikarza Skupiewskiego, co po- 
dobno około rozwoju prasy rumuń- 

„skiej wielkie położył zasługi; wymie: 
nił red. Streitman Tadeusza Ajdukie- 
wicza, na którego obrazach żyje Ru- 
munja z całą swoją 'malowniczością, 
żyją zarazem i rumuńskie dni chwały. 
Przyjacielem był mu-fi admiratorem 
Król Karol. - Polskiego” pochodzenia 
był Macedonsky 'najsubtelniejszy ar- 
tysia wśród rumuńskich poetów. 
Mnóstwo Polaków — mówił red. 
Streiiman — brało pjonierski:- udział * 
w. rumuńskim ruchu naukowym;  li- 
terackim, artystycznym,  przemysto- 
wym... 

To żyje — jeżeli nie w pamięci 
narodu rumuńskiego" to w bezwied- 
nej. jakiejś inklinacji ku nam, Pola» 
kom. Dźwięk. imienia: Polski i,Pola- 
ków ma w Rumunii jakieś specyficz- 
ne brzmienie. Na dźwięk imienia Pol- 
ski Rumun odwraca. się — i słucha. 
Coś mu do ucha zaleciało jakby: mu: 
ktoś daleko gdzieś odhuknąłw lesie: 
Bywajl=« s: 

Dobry, tęgi -polski «wyraz. „Bywaj,-- 
towarzyszu! — gdy w dom mój 

przybywasa.. Bywajlo— gdystia tros 
kiem jerzy Assaky. On to założył gę biją dzwony. A gdy zwoływać się
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KURJER GOSPODARCZY 
Międzynarodowy Kon- 
gres Leśny w Rzymie. 

! (Korespondencja „Słowa”) 

Międzynarodowy: Instytut Rolniczy 
w Rzymie zorganizował Międz. Kon- 
gres Leśników. W _ drugiej połowie 
kwietnia zaczęli się zjeżdżać uczestni- 
cy, otwarcie. Kongresu nastąpiło 29 
kwietnia w obecności króla Włoch i 
Prezesa Rady Ministrów Musgolinie: 
go. Zamknięto Kongres 5 maja. 

Jak bardzo zagadnienia leśne inte- 
resują społeczeństwa wskazuje liczba 
uczestników Kongresu: około 800 
osób reprezentujących pięćdziesiąt 
kilka państw i kolonji, Przybyli przed- 
stawiciele najodleglejszych stron świa: 
ta, Australji, Ameryki, Afryki i Azji. 

Z Polski przybyło o: oło 60 osób. 
Szefem polskiej reprezentacji delego- 
wanej przez państwo był Dyrektor 
Departamentu Miklaszewski. Z grona 
naukowego polskiego byli pp. Pro- 
fesorowie Mokrzecki, Jedliūski, Kozi- 
kowski, Szwarc, Wielgosz i inni. 
Sporo zjechało nadleśniczych pań: 
stwowych i kilku prywatnych; brał 
udział w Kongresie Dyrektor Lasów 
Państw. z Wilna p. Grzegorzewski, 
Licznie reprezentowane były polskie 
organizacje leśne, prywatnych właści: 
cieli lasów było też kilku, m. in. hr. 
Adam Stadnicki. 

Przewodniczącym Kongresu został 
p. Senator Reyneri (Włoch), wice- 
przewodniczących Kongresu miało być 
sześciu. Przy podziale wiceprezesur 
Polskę niestety pominięto, mimo 
tak wielkiego zalesienia i znaczenia 
Ojczyzny naszej w exporcie drewna. 
Stało się to z powodu braku starań 
w tym kierunku ze strony osób ma- 
jących zająć się kwestją udziału 
Polski w Kongresie. -Zawdzięczając 
usilnym staraniom delegacji naszej 
przybyłej na Kongres i poparciu osób 
życzliwych, w szczególności senatora 
hr. Soderiniego, udało się już po 
rozpoczęciu prac Kongresu stworzyć 
jeszcze jedną wiceprezesurę Kongre: 
su dla reprezentanta Rzeczypospolitej 
Polskiej; zaszczytne to stanowisko 
objął prof. jedliński z Warszawy. 

Prace Kongresu podzielono ро- 
między następujące seacje: 

1) statystyki leśnej, polityki leśnej, 
ekonomiki leśnej i leśnego prawodaw- 
stwa, nauki o leśnictwie; 

2) przemysłu i handlu drzewnego; 
3) techniki leśnej i użytkowania 

lasów; 
4) regulacjj potoków, zalesienia 

w górach, chorób drzewostanów, 
szkód przyczynianych przez wiatry i 
t. p. turystyki, propagandy, polowań 

i rybołóstw, różnych drzewostanów 
tropikalnych, użytkowania drewna tro: 
pikalnego. 

Referatów wogóle zgłoszono po: 
nad dwieście. 

Z Polski nadesłali referaty niżej 
wymienieni: 

P. B. Prof. Jedliński, Mokrzecki, 
Paczoski, Kozikowski, Szwarc. Bich- 
ler, Bonasewicz, dr. Sokołowski, p. 
Szafer, p. Frommer, Związek Stud. 
Leśnictwa i: inni. 

Cały rezultat prac kilkudniowego 
naukowego Kongresu, liczącego kil- 
kaset osób (przybyłych z 58 państw), 
często nie władających dostatecznie 
językami aby się móć wzajemnie 
porozumieć, nie uwydatnia się pode 
czas samego Kongresu. 

Referatów z braku czasu nawet 
nie można odczytać; dyskusja nad 
zgłoszonemi wnioskami jest niełatwa 
ze względów językowych. a z po- 
wodu tłomaczeń zabiera niezmiernie 
wiele czasu. Zgłaszane wnioski są 
częstokroć odzwierciadleniem nastro- 
ju i dążności tylko mniejszości ucze- 
stników, bardziej rzutkich i lepiej się 

® 
  

ZIEM WSCHODNICH 
nie ma myśl wytycźna przyjęta przez 
członków i przekazana zazwyczaj do 
wykonania ciału stalszemu niż Kon- 
gres. Pozatem ważną stroną takiego 
Kongresu jest zapoznanie się człon: 
ków licznej nieraz delegacji danego 
państwa pomiędzy sobą, a też i z 
delegatami państw innych, ułatwia 
to współpracę i wymianę myśli. Po- 
litycznie stykanie się delegacji róż- 
nych krajów ma też swe znaczenie 
niemałe. Pozatem zgłoszone referaty 
są drukowane (nakładem Międz. Inst. 
Rolniczego) i rozdawane, wzgłędnie 
rozsyłane, członkom Kongresu, sta- 
nowiąc bardzo interesujący zbiór 
krótkich prac, znakomicie cechujących 
zarówno kierunek naukowy jak też i 
zainteresowania gospodarcze delegacyj 
leśników prawie całego świata. 

Rezultatem bezpośrednim Kongre- 
su była uchwała powołania do życia 
przy Międz. Instytucie Rolniczym 
działu statystyki leśnej, któraby mia- 
ła za zadanie zebrania danych doty: 
czących wszechświatowego stanu la- 
sów, produkcji i konsumpcji drewna. 
Dane te może wyjaśnią, czy Są uza* 
sadnione wyrażone na Kongresie o: 
bawy, iż obecnie konsumpcji drewna 
jest większa od produkcji. Pozatem 
ma być przygotowane powołanie do 
życią „„Międzynarodowego Instytutu 
Leśnego. 

Kierowanie pracami Kongresu łat- 
wem nie było; miały miejsca tarcia i 
uieporozumienia; nie wszyscy prezesi 

sekcyj stali na wysokości zadania (tak 

np. przedstawiciel Szwecji p. Heisel- 
mann nie powinien w _ przyszłości 
spełniać funkcji «przewodniczącego, a 
p. Siman, przedstawiciel Czech po: 
winienby najpierw się nauczyć po 
francusku lub angielsku—gdyż język 
niemiecki dla przewodniczenia sekcji 
międzynarodowego Kongresu nie jest 
wystarczającym). >4 

Podział wiceprezesur nie powinien 

następować według znaczenia poli- 
tycznego danego "państwa (obecnie 
jedną z wiceprezesur objęła Japonia!) 
lecz według przestrzeni zalesionej, 
rozwoju nauki leśnej, znaczenia go* 
spodarczego produkcji drewna w 
danem państwie. 

Należałoby dążyć do tego aby 
następny kongres leśny (zwołanie któ- 
rego ustalono na rok 1930). odbył się 
w kraju o wyższej kuliurze leśnej niż 
Włochy. 

Ważnym krokiem dla wiedzy leś" 
nej będzie powołanie niezależnego 
Instytutu międzyn. leśnego. 

Dla Rzeczypospolitej Polskiej wie: 
dzy leśna ma znacznie pierwszorzęd- 
ne, ważnym więc będzie udział Pol- 
ski w mającym powstać Instytucie. 

Należałoby dopilnować zby inte- 
resa Polski były wzięte należycie pod 
uwagę. Ponieważ projekt dotyczący 
Miedz. Inst. Leśnego ma być opra- 
cowany obecnie przy Międz. Inst, 
Rolniczym, rzeczą zasadniczej wagi 
jest aby Polska już obecnie była 
reprezentowana należycie przy Międz. 
Inst. ;Rolniczym. Obecny nasz tam 
przedstawiciel, radca hańdiowy przy 
Poseistwie Polskim przy” Kwirynale, 
p. Mikulski, jest zajęty swą pracą 
przy poselstwie do tego stopnia, że 
trudno mu zajmować się nawet po: 
wierzchownie ważaemi dla Polski 
kwestjami związanemi z Międz. Inst. 
Ко!мсгут; pozatem nie jest on ani 
rolnikiem, ani: leśnikiem i wpływy 
jego w lustytucie, otwarcie mówiąc, 
są minimalne. 

Byłoby wskazanem aby organi- 
zacje leśników poparły starania orga- 
nizacji rolników przed czynnikami 
miarodajnemi w kierunku  powierze* 
nia reprezentacji Polski przy Międz. 
Inst. Rolniczym w Rzymie jednostce 
odpowiedniej do tego przez swe 
fachowe wiadomości, przez czas 
którym dysponuje, i przez cechy 

międzynarodowym  (znanie języków i 
t. p.). Tylko przez należyte przygoto- 
wanie terenu i odpowiednią pracę 
unikniemy w przyszłości tej dezor- 
ganizacji, tych trudności i narażenia 
prestiżu państwa na szwank, na co 
się natknęła tym razem na Kongresie 
w Rzymie delegacja Rzeczypospolitej. 

E H. Czapski. 
Rzym, w maju 1926, 
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ŠRODA / 
16 Dris Wsch. sł, og. 2 m.34. 

Benona, Jus. Zach. sł, o g. 7 m. 31 
Jutro 

Adolfa b. 

KOŚCIELNA. 
— Nabożeństwo żałobne za 

duszę ś. p. Władysława Mickie- 
wicza. W czwartek, dnia 17 b. m. w 
kościele św. Jana o godz. 10 odbę: 

dzie się nabożeństwo żałobne za 
spokój duszy Ś. p. Władysława Mic- 
kiewicza, profesora honorowego Uni: 

wersytetu Stefana Batorego. Po na: 

bożeństwie o godz. 1lej w Auli 
Kolumnowej uroczysty obchód ku 
uczczeniu ś. p. Władysława Mickie- 
cza, na który się złożą przemówienia: 
1) J M. rekiora prof. dr. Marjana 
Zdziechowskiego, 2) prof. dr. Stani- 

sława Pigonia i 3) prof. dr. Wincen- 
tego Lutosławskiego. 

URZĘDOWA. 
— (o) Walka z drożyzną. Min. 

spraw wewnętrznych wydało okólnik 
w sprawie walki z drożyżną. Okól- 
nik ten poleca władzom 2 instancji, 
aby czuwały nad utrzymaniem cen 
na właściwym poziomie i ścigały nie- 

uzasadnione zwyżki cen artykułów 
pierwszej potrzeby. Zarządy gmin, w 
myśl rozporządzenia Rady ministrów, 
na mocy ustawy Oo zabezpieczeniu 
artykułów pierwszej potrzeby z dn. 
29 grudnia 1925, winny powołać do 
życia komisja obywatelskie mające 
prawo wydawania opinji dla zarzą: 
dów gmin miejskich co do wyzna- 
czania cen maksymalnych. 

— (t) Kancelarja muftiego ma- 
hometańskiego jest już czynną. 
Kancelarja muftiego mahometańskiego 
w Wilnie mieszcząca się przy zaułku 
Św. Michalskim 5 rozpoczęła już 
urzędowanie. 

We wszelkich sprawach związa: 
nych z kościołem maliometańskim w 
Polsce i reprezentacją jego udzielane 
są porady i wyjaśnienia w godzinach 
10 do 14ej. 

; MIEjS KA 
— (n) Znowu brak quorum. 

Wyznaczone na dzień 14 czerwca 
posiedzenie miejskiej komisji prawnej 
nie odbyło się po raz drugi powodu 
nieprzybycia ustalonej liczby człon* 
ów. 

— (n) Otwarcie poradni dla 
przepracowanych, zdenerwowa: 
nych i nałogowców. Wczoraj, dnia 
15 czerwca. o godz. 11-е] w lokalu 
poradni  przeciwgruźliczej (Żeligow- 
skiego 1), odbyło się otwarcie po- 
adni dla przepracowanych, zderer« 
wowanych i nałogowców  (alkoholi- 
cy, kokainiści, morfiniści). 

Na naszym gruncie jest to insty- 
tucja zupełnie nowa, wchodąca w 
zakres medycyny zapobiegawczej i 
wzorowana na podobnej instycji w 
Paryżu w myśl zasad „prophylaxie 
mentale*. 

Inicjator i organizator tej insty- 
tucji prof. dr. Władyczko w swojem 

wysławiających. Wielkie zato znacze: ułatwiające prace w środowisku przemówieniu wyjaśnił jej cel i za- 

yz TE O НЕОИа ОНООСНщООЕ 5еа ПСЕ ЕНечОо ВЕО И Еня ОЕа 

przyjdzie... no, to, jak Bóg na niebie, 
gdy polskie „Bywajl* potoczy się 
wpłóż Dunaju i o Dniestru brzeg 
uderzy, nie będzie nikogo ktoby nie 
zrozumiał — od Tatr Leśnych aż pod 
Warnę na Czarneni morzul 

Wrażenia swoje streszczam tu — 
nie wiecej. To piszę tu, co się wy. 
czuwa, - 

A moment był akurat taki, że, kto 
czutkie ucho miał i wrażliwą duszę, 
mógł doskonale pochwycić zadźwię- 
czenie w całej Rumunji najdelikatniej- 
szych strun. Wypadki warszawskie, 
z całą ich nieobiiczalnością, uderzyły 
jak młoteczkami na odlew we wszy* 

stkie struny rumuńskiej gęśli. 
I cóż? 

1 to, że we wszystkich bez wyjąt- 
ku organach opinji publicznej, że w 
każdej rozmowie z ludźmi bynaj- 
mniej nie podejrżewającymi, iż mają 
przed sobą Polaka, że w natychmias- 
towem zahamowaniu wszelkiej speku- 
lacyi giełdowej na kursie złotego, 
że.. słowem w każdym geście i od: 
ruchu -wyczuwało się jedno tylko: 
szczerą, mocną troskę aby się cza- 
sem z Polską czegoś złego nie stało, 
aby, strzeż Boże, to, co stało się-w 
Warszawie, nie sprowadziło na Pol- 
skę jakiego nieszczęścia... 

Nie przyszło na myśl żadnemu 
rumuńskiemu dziennikowi zatytuło- 
wać sarkastycznie wiadomości z Pol- 
Ski «Le dėsordre regne a Varsovie". 

* 

W dniu kiedy Belweder został za- 
jęty, późnym wieczorem wracaliśmy 
do hotelu po zwiedzeniu redakcji oraz 
maszyn w pełnym ruchu <Adeveruie» 
i «Dimineaty» tudzież sąsiadującego 
z nimi „Uniwersula*, trzech najwięk- 
szych dzienników bBukareszteńskich, 
ale też jak zainstalowanych! Niema w 
Polsce ani jednej gzzety rozporządza- 
jącej takim lokalem, takiemi wygoda- 
mi.. Maszyny, być bardzo może, ma 
np. «Kurjer Warszawski» nie usiępu- 
jące pracowniom np. „Adeverule“, 
lecz o salach, pokojach, gabinetach 
takich jak tam— nikomu z nas, polskich 
dziennikarzy, ani merzyć! Co do wa- 
runków w jakich pracuje nawet sta- 
łeczna prasa polska,.. 

Lecz nie o tem my mówiliśmy z 
naszym dobrym, zacnym przyjacieiem, 
członkiem redakeji «Uniwersula», re- 
daktorem naczelnym <Roumanie Nou- 
velle», który nas po «zaczarowanym 
pałacu” trzech dzienników oprowa- 
dzał, z kolegami z «Adeverula» i «Di- 
mineaty» poznajomił, wszystko po- 
kazał, wszystko objaśnił i teraz jesz- 
cze nas do domu odprowadza krót- 
szą drogą, bocznemi na przełaj ulica- 
mh Olimp Grigore Joaa—tak Się pi. 
sze na bilecie wizytowym imię i naz- 
wisko, które łatwo wziąć jedno za 
drugie. 

, Nazajutrz, po dwudniowej  przer: 
wie, już miał odejść z Ghica Voda 

pociąg do -Warszawy; tedy aby nań 
trafić trzeba było wczesnym rankiem 
z Bukaresztu wyjechać. Szkoda! Tyle 
by się jeszcze chciało zobaczyć, nie- 
co jeszcze życiem pożyć bukareszteń 
skiem! Lecz pali się bruk zagraniczny 
pod nogami. Co tam w Warszawie 
co w kraju, co w Wilnie?! 

Jeszcze stoją przed oczyma —jak- 
by wyraził się Słowacki — Galacz, 
Dunaj, miasta, gmachy... W. monu- 
mentalnej sali frontowej, na piętrze, 
galackiego Palatul Administrativ czyli 
prefektury, potężne trzy stały  usta- 
wione jak rzymskie źriclinium, ą jak 
my mówimy «w podkowę». W  po- 
środku prezydjuim.. w prawo delega- 
cja polska. w lewo rumuńska... Stoły 
przykryte aż po ziemię przepysznemi 
mołdawskiemi kilimami i dywanami; 
fotele o wysokich oparciach; przez 
okna sali ostrołukowe, w rumuńskim 
stylu, światło nie pada lecz wlewa się 
z taką akurat grandezzą, jaką tchnie 
cały przybytek. My sami w tej maje- 
statycznej sali robimy wrażenie jakiejś 
Rady, nie Dziesięciu lecz Dwudziestu 
Czterech zasiadającej w weneckim Pa- 
łacu Dożów, a już co najmniej 
jakiegoś posiedzenia zredukowanej — 
ze względów oszczędnościowych — 
Łigi Narodów. 

Oto tylko co, zda się, przemawiał 
przewodniczący delegacji rumuńskiej 
Barbe Voinescu prezes syndykatu 
prasy  bukareszteńskiej.. Sekretarz 
konferencji, Anastasiu, odczytuje jakiś 

  

NIKA 

dla pojedyńczej osoby bez rodziny— 
30 proc., składającej się z 2 osób — 
35 proc., od 3 do 5 osób—40 proc. 
i więcej 8iu osób—50 proc. swoich 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
16 czerwca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. Borć 

Dolary 10, 5221002 938 * PODOTÓW. 
Holandja 402,60 403,60 401,60 — Zarząd Kasy Chorych m. 
Londyn 48.11 48,89 48065 Wilna na posiedzeniu w dniu 14-go 
Nowy-Vork  10— 10.02 208 b. m. załatwił m. in. następujące 
Paryž 27,75 27,82 21,63 ROZ * ' iępują 
Praga 29,69 29,76 . 29,62 Sprawy: 5 > 
Szwajcarja 193,95 194,43 1 1) ustosunkował się do treści 
Wiedeń 14153, 141,88 ` dotąd nieuzgodnionych punktów pro- 
Bao a S 2 jektu umowy głównej z lekarzami i 
Stokholm aś 2 в przekazał ostateczne załatwienie spra- 

wy Komisji Porozumiewawczej; ai : R 
Pożyczka dolarowa 69,25 (w ziolych 690,— Rad Kasy als RO du. 7 

оо wolejowa EU T lipca b. r. o godz. 7 wiecz. w sali 
obrad Rady Miejskiej; 

3) przyjął do wiadomości referat 
Dyrekcjj w sprawie prac, przedwy- 
borczych do Rady Kagy Ch. i za- 
twierdził wnioski Komisji Finansowo- 

S Gospod. w sprawie pokrycia kosz- 
dania oraz, dziękował zebranym Za tów związanych z temi pracami; 
przybycie i zainteresowanie się nową 4) udzielił Dyrektorowi L. Soko- 
placówką, która powstaje z niczego łowskiemu oraz Naczelnemu Lekarzo- 
a będzie miała niezmiernie doniosłe wj W. Maleszewskiemu 6 cio tygod: 
znaczenie w sensie zapobiegania npiowych urlopów wypoczynkowych, 
chorobom nerwowym i nałogom. powierzając zastępstwo  Dyrektora 

W czyściutkiej sali poradni zebra: Naczelnikowi Wydziału | p. Į » God- 
ła się grupka inteligencji ze Świata wodowi, decyzję zaś w sprawie za- 
lekarskiego, przedstawicieli władz i stępstwa Naczelnego Lekarza odra- 
instytucyj. | = czając do następnego posiedzenia; 

W podniosłem przemówieniu 0- 5) zatwierdził wnioski Komisji 
becny na uroczystości .E. ks. biskup Świadczeń w sprawie warunków le- 
Michalkiewicz życzył tpowodzenia częnia w Lecznicy Ocznej, oraz w 
inicjatorom w korzystnej i obywatel- paru sprawach, dotyczących  Świad- 
skiej pracy. : „| CzeŃ; 

W imieniu wojewody przemawiał / 6) zatwierdził wnioski Kom. Fi- 
dr. Kozłowski, naczelnik wydziału nansowo-Gospod. w szeregu spraw, 
zdrowia. p dotyczących  obowiązku ubezpiecze- 

Śród zebranych widzieliśmy Na: nią oraz zatwierdził skierowanie do 
czelńego lekarza Kasy Chorych dra sadów 3 ch spraw o nieprawne ko- 
Maleszewskiego, lekarza Kliniki cho- rzystanie ze Świadczeń Kasy Cho- 
rób nerwowych. Magistratu nikt nie ; ch; 

reprezentował, co podkreślone było “ 7) wydelegował Komisję w skła! 
w. przemówieniach. ‚ ‚ @2е Przewodniczącego Zarządu J. 

Przyjęcie chorych rozpocznie siĘ Kgrolca i członków Zarządu  Zasz- 
za tydzień, o czem nastąpi specjalne towta, Frieda i Gradowskiego dla 
zawiadomienie. > opracowania wniosku w sprawie wy: 

Mamy nadzieję, że społeczeństwo korzystania działki ziemi w Miłejszy- 
miejscowe zainteresuje się tą insty: szkąch; . 

incją, która tylko dla jego dobra i / Sg) wysłuchał i skierował do po 
korzyści została stworzona. szczególnych Komisji zakotmuniko: 

: į wane przez Dyrektora okėlniki oraz 
PRACA i OFIEKA SPOŁECZNA. wyjaśnienia obowiązujące władz nad- 

° * > h 

— (t Rekrutacja robotników Zorczych. 
do Francji. W dniu 26 bm, odbędzie ы > 2 A AT AA ARES nic roln o 6 ‚ Ё. aleci 
Las ės й e byta maszynistką V-go Komisarjatu 

Na roboty te przyjmowani będą policji państwowej, prowadząc jedno : 

WORSE ma LEA i R P. mo- 
: A w wieku od 27—45 lat, wała nakazy płatnicze napływające do 

kobiety od 21 lat. Mężczyżni młodzi Komisarjatu z urzędu Komisarza Rzą: 
psią oe ai NE o ge za M poniai a par 

jazd w SZOPIE 2 ‚ r wo: 
WYEKślkóydka zarekrutowani muszą Waniu od płatników pieniędzy przyj: 

posiadać na drogę 30 zł. Rekrutacja > je a, r Da kaune Taki 
odbędzie się w biurze państwowem "Yo rzeczy trwat aż do rewizji, któ- 

urzędu Pośredńictwa Pracy — Za- kris Lao aR przeszło 
walna 4. . 

A Pani Irena z komisarjatu powędro- 

dla Gp sagół ud wała prosto na Łukiszki, gdzie Gość : CHR ZARA Ai y O“ długo oczekiwała na sąd. Wczoraj 
PE ao tei eks A Wypadki, dopiero odbyła się rozprawa na któ: 

 orEGNNA в6 й ‘ё dnie w jalicy rej sąd w składzie: sędzia Kazimierz 
nie orjentują się dokładnie w jakich Kontowit (przewodniczący) i sędzio: 
mad PZ at OE wie Jodziewicz i p. Bohdanowicz 

Bie BĘ moż" UbECanki e o skazał. niesumienną  maszynistkę na 
kowe. Wobec powyższego zaznaczyć rok więzienia zaliczając jej na poczet 

należy, iż minist. pr. i opieki społeczn. 
wydało ostatnio Ścisłe przepisy z 
których wynika, iż przy bezrobotny 

umysłowo pracujący, który utracił _ __ promocje. W środę dn. 16 
pracę po 20-ym Miłym r.b. i był p m. o godzinie 12 i pół w Auli 
zatrudniony w przedsiębiorstwie przez Kolumnowej Uniwersyteiu odbędą 
20 tygodni (przedsiębiorstwie, które się promocje na doktora wszech nauk 
zatrudniało co najmniej 5 osób), jękarskich następujących studentów 
oraz zgłosił swe pretensje do zasił- Vydziaiu Lekarskiego Uniwersyietu 
ków w ciągu miesiąca od dnia utraty Stefana Batorego: 
pracy, ina prawo do pobierania zasił- bia 
ków państwowych, jak w. formie jana Zakrzewskiego: 
ustawowej, tak i doraźnej. Równo- SZKOLNA 
cześnie petent traci prawo do zasił- Egzamin podmistrzowski 
ków, jeżeli w ciągu miesiąca się nie krawiecki. W dniu 9 czerwca rb. 
zgłosił po takowe, lub nie stosował złożyły egzamin podmistrzowski przy 
się do wspomnianych przepisów. Po: cechu krawców następujące uczennice: 
wyższa ustawa ustala „ następujące Stanisława Zakrzewska, Bronisława 
normy pobierania zasiłków przez Bielanówna, Jadwiga Zakrzewska, 
bezrobotnych umysłowo pracujących: Tekla Bujwidówna, Millerówna S:b:- 

‘ Papiery wartościowe z 

prewencyjriego. 

UNIWERSYTECKA. 

Wstęp wolny. 

protokuł.. Cicho uchylają się drzwi, miljonów, Rumunja 16. Dwa bogate 
przyległej sali, gdzie pracuje bez wy- kraje, fwzajemnie siebie pod wzglę- 
tchnienia, znakomicie zorganizowany, dem importu i eksportu potrzebujące 
sekretarjat konierencii... Kol. Sikorski i uzupełniające. Rumunja w dodatku 
prezes warszawskiego związku dzien mająca świetne położenie ; geogreficz- 
nikarzy sportowych coś tłumaczy ne. Polska i Rumunja w ścisłym ze 
Beaupre' mu; chodzi mu o nawiązanie sobą aljansie przemawiające w imie- 
stosunków sportowych między mło: niu 46 miljonów ludności, reprezen- 
dzieżą polską i rumuńską; zjazd sior- tujące te miljony w Lidze Narodów. 
mułuje i pod tym względem swoje Ależ to potęga! Polska idąca ręka w 
dezyderaty... : rękę z Rumunją, mająca z nią wspól- 

Reminiscencje... _ przypomnienia... my trakł wodny od ujścia Wisły do 
Lecz to wszystko szczegóły, akcesorja. ujścia Dunaju—ależ to leader polityki 
Jedna wielka mozajka: dużej roboty wschodniej Europy! 

i potężnej porcji wrażeń, — Niech pan doda, że ów sojusz 
— Kijeński w swym referacie ko: nie potrzebuje bynajmniej być zwró- 

rzystał, między innemi z informacyj conym przeciwko Rosji. 
udzielonych mu przez jeden z naj- 

tej kary dziewięć miesięcy aresztu 

większych zakładów transportowych, 
Schenker i Sp. Dzięki dogodnościom 
i ułatwieniom zaprowadzonym przez 
koleje polskie już towary rumuńskie 
idą do Hull (Anglja) i z powrotem 
transporty angielskie do Rumunji nie 
wia Sztetyn lecz via Gdańsk- Warsza- 
wa. A dopieroż jeśliby stanął trakt 
wodny Gdańsk-Galącz! Cóż za ogrom- 
ne skrócenie drogi! I kosztów prze- 
wozowych! 

— Ominięte i Niemcy i Rosja. 
— Otóż to, — rzekłem — że idea 

naszego aljansu ekonomicznego i po- 
litycznego z Rumunią jest prosta i 
jasna. Żadnych nie trzeba frazesów, 
żadnych „naciągań”. Ktoś słusznie. 
wyraził się: c'est de la politique deux 
fois deux quatre. Polska ma 130 

— Oczywiście. Chodzi jedynie o 
to aby mocną mogą na własnych 
ziemiach stać. A że te ziemie akurat 
leżą u samej granicy Rosji i to aż 
od Dyneburga do Odessy, to.. tak 
już się złożyło. 

— Taki mocny wspólny front 
polsko-rumuński nie w smak być 
może Niemcom. Dawnoż to znikł z 
przed ich oczu—pamięta pan?— miraż: 
Hamburg Bagdad! 

— Hm... tak, to tak. Lecz czyliż 
by Drang nach Osten miał być mo- 
nopolem Niemiec i Niemców?... 

Tak rozmawialiśmy idąc przecud- 
ną nocą majową po bukareszteńskiej 
ulicy, przycichającej zwolna po dzien- 
nym gwarze, uspakajającej się zwoina 
po całodziennym ruchu. 
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na, Kozłowska Wanda, Michałowi- 
czówna Anna, Szajewska Marja, Bućko 
Lidja, Parfjanowicz Antonina. 

ŻAŁOBNA. 

— Ś. P. Emilja Makuszyńska. 
Cios bolesny dotknął znanego pisa- 
rza Kornela Makuszyńskiego. Dn. 
14 go b. m. w Warszawie życie za- 
kończyła po krótkiej chorobie, za- 
ledwie 40-letnia jego małżonka. 

Ś p. Emilja Kornelowa Maku: 
szyńska, córka nieżyjących już dziś 
Michała i Anny z Ipohorskich - Len- 
kiewiczów małżonków  Bażeńskich, 
pochodziła ze starej ziemiańskiej ro: 
dziny, mającej gniazdo swoje w ma- 
jątku Burbiszki (powiat Poniewieski 
na Žmudzi) 

Żywo interesująca się każdą spra- 
wa społeczną i patrjotyczną, wrażli- 
wą na ludzką niedolę, dobra i do- 
broczynna pozostawia po sobie szcze- 
ry żal wśród szerokich sfer inteli* 
gencji stołecznej, z którą łączyły ją 
towarzyskie stosunki tudzież wspólna 
służba publiczna zwłaszcza filantro- 
piina. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Ż Towarzystwa Przyjaciół 

Francji. Na zebraniu Towarzystwa 
w letnim lokalu Klubu Sziacheckiego 
(góra Trzykrzyska) we środę 16 bm. 
o godz. 830 wiecz. p. Werner Thor- 
magne będzie mówił o nowej książce 
Georges Bernanosa „Sous le Soleil 
de Satan“. 

Gości mile widziani, . 
— 04 Wileńskiego Towarzy 

stwa Opieki nad zwierzętami. 
Wileńskie T-wo Opieki nad zwierzę: 
tami zawiadamia, że w piątek 18-go 
czerwca © godz. 6-ej wieczór w lo- 
kalu jadłodajni <Kresėwka» przy ul. 
Zawałnej 1 odbędzie się walne zgro- 
madzenie członków T-wa. 

— Wycieczka do Rygi. W 
związku z organizowaną wycieczką 
krajoznawczą do Rygi i wybrzeża 
bałtyckiego, zainicjowaną przy popar- 
ciu Konsula Łotewskiego z okazji 
mającego się odbyć tam święta śŚpie- 
wu i muzyki oraz wystawy rolniczo: 
przemysłowej, Oddział Wileński Pol. 
Twa Krajoznawczego komunikuje, 
że lista uczestników, z powodu ogra- 
niczenia ich liczby do 40, zostanie 
zamknięta o godz. 10 ej w dniu dzi- 
siejszym. 

Osoby zapisane na listę mają do | 
tejże godziny dostarczyć w miejsce 
zapisu dowody osobiste (obywatel: | 
stwa polsk.), niezbędne w celu uzys* 
kania zbiorowego paszportu zagra- 
nicznego, niedopełnienie bowiem te- 
go warunku spowoduje skreślenie z 
listy uczestników, 

Wyjazd nastąpi w piątek „dn. 18 
b. m. o godz. 8. m. 25 rano, pocią- 
giem pośpiesznym, z miejca zbiórki 
na dworcu kolejowym, wyznaczonej 
punktualnie na godz. 7 m. 30. | 

Z ramienia Polsk. T-wa Krajo- 
znawczego wycieczkę ' poprowadzi p. 
Leonard Chociłowski. ; 

    
RÓŻNE : 
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— Podziękowanie, Koło Polonistów | 
Słuch. U. S. B, tą drogą pragnie dać wyraz | 
swej niewygasłej wdzięczności względem 
z wszystkich, co w jakikolwiek sposób 
opomagali Kołu spełnić obowiązki gospo- 

darza Il-go ogólnego Zjazdu Związku Kół 
Polonistycznych P. M. A. 

„Do grona osób, które swą życzliwością 
poparciem i oflarnością zdobyły serca człone 
ków Koła zaliczyć musimy; PP. Bafikow=- 
skiego Witolda, Prezydenta m. Wilna, Bor- 
kowskiego Franciszka, kapit. 22 Baonu K. 
O. P, Budrewicza Władysława, burmistrza 
m. Trok, Budrewicza Wacława, majora do- | 
wódcę 22 Baonu K. O. P., Chmielowskiego | 
Jana, Naczelnika Wydz. Samorz. Wojew. 
Wil., Gutkowskiego Olgierda, prof. U. 5. B., 
Kozłowskiego dr. Marjana, Naczelnika Wydz. 
Zdrowia, Korduka dr. Marjana, por. 22 Ba- 

Rudolfa Łotysza i опи K. O.P., Limanowskiego Mieczysława, - 
prof, U. $. B., Osterwę Juljusza, Dyrektora 
<Reduty», Ruszczyca Ferdynanda, prof. U. 
S. B, Hr. Tyszkiewiczów z Zatrocza, Wit- 
kowskiego Lucjana, Starostę Wil.Tr. 
spół «Reduty», Radę miejską m, Wilna i m 
Trok, "Sejmik Wileńsko-Trocki i Zarząć Gmi- 
ny N. Trok. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Letni w ogrodzie po'Ber- 

artystów Warszaw* nardyfńskim. Zespół 
k. Horbowskiej, H. Sla- s kich w osobach 

  

    

Wyrazy biegły swobodnie za to- 
kiem myśli, rwały się jak one, częstĘ 
gęsto tylko „markując* to, czego nie 
trzeba było bynajmniej tłumaczyć 
lub podkreślać. Ot, jak się zwykle 
rozmawia gdy się wie, że byle wyraz, . 
byle intonacja głosu —wystarczy. 

— To, co nas teraz tak zaprząta 

„Ze 

i bierze—odezwałem się—djablo mi | 
jakoś wygląda na... ideologję Galaczu, 
Prawda? Skąpaliśmy się w niej aku- 
ratnie. Dobra była, 
ożywcza kąpiel! To jakby się wyszło 
z zatęchłych zakamarków „iradycyj: 
nej" polityki na szerokie jakieś prze- 
stwory. Pełniej się oddycha i wzrok 
dalej sięga z wylotu Dunaju... niż z 
nad Wilji u Zielonego mostu a choćby 
nawet z samego Szczyiu góry Trzy- 
krzyskiej. 

— Sprawa _ wielka... — dorzucił 
ktoś—ogromiiej doniosłości a zarazem 
i trudna niepomiernie. Lecz, jak dob- 
rze powiedział Braniszteanu, pokole- 
nie nasze widziało większe cuda, co 
zostały : zrealizowane szybciej niżby - 

Trzeba | ktokolwiek mógł przypuścić! 
tylko mocno chcieć 
sił. 

i nie żałować 

Czesław Jankowski, 

wzmacniające,
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ińskiej, Z, Kosińskiej, W. Jastrzębca, С. 
koniecznego i Z. Malinowskiego wystąpi 
Teatrze Letnim dwukrotnie dziś we środę 

jutro w czwartek b.m, w mozajce artysty= 
nej <Słomiani wdowcy łączcie się» 
ładającej się z najnowszych skaetchów, 
alogów, piosenek oraz produkcji tanecz: 

h. Biiety od 5 do 50 gr. w kasie Teatru 
Btniego od g.11—1 i 4—9 w. Początek o 

aa J. Wes Teat — si В rzyna w Teatrze 
olskim SE katalaj Zapowiedź wystę: 
bw znakomitego artysty Józefa Węgrzyna 
az zespołu Teatru Narodowego wzbudziła 
ielkie zainteresowanie. Wystawiona zosta- 
le w piątek i sobotę najbliższą najnowsza 
inka Z. Kaweckiego «Ludzie tymczasowi» 
udziałem: J. Węgrzyna, Pichor-Sliwickiej: 
ndorfówny, Myszkiewicza,  Wrąckiego i 
nych. Kasa czynna od 5—8 w. 

— Koncerty symfoniczne w ogrodzie 
piBernardyńskim. Jutro — VII koncert 
ppularny. Na sobotę zapowiedziany został 
lielki koncert wil. orkiestry symionicznej 
działem znakomitego skrzypka Michała 
denko. 

— <Halka> w ogrodzie Bernardyf- 
skim. Dn. 16 czerwca br: o g. S-ej wieczór 
w ogrodzie Bernardyńskim, na scenie otwar: 
tej Wileński Zespół Operowy odegra <Hal< 
kę» w 2'ch aktach według l-ej koncepcji 
muzycznej, 

Udział wezmą: pp. Hendrich, Korsak- 
Targowska, Ludwig, Malinowski, Wine. 
Witas. Chór z 50 osób Zespołu, przy dzwię. 
kach wileńskiej orkiestry teatralnej, 

Jest wszelka gwarancja, że publiczność 
tłumnie podąży do ogrodu aby usłyszeć 
pierwszy raz <Halkę» daną w ten sposób, 
jak ją Moniuszko pod dyrekcją swą poraz 
pierwszy stawił. 

Dochód 50 proc. użyty będzie na koło: 
nje wypoczynkowe dla uczenic gimn. im 
Elizy Orzeszkowej. 

Ceny wejściowe 75 gr, 50 gr. 1 siedzące 
1 zł. 50 gr. 

Ofiary. 
Giedrojć Antoni w dniu imienin składa 

na dom sierot im. św. Antoniego na Anto: 
kolu zł 5. 

A EL LL SLL LL 

Swięto przysposobienia wojskowego. 
Jak juź podawaliśmy pierwszy dzień 
więta przysposobienia wojskowego 
bejmował w programie swym ćwi- 
zenia polowe bataljonu P. W. skła- 
jącego się z trzech kompanji. Ćwi- 
enia te prowadzone w okolicy Koj- 
n wykazały nadzwyczajną spręży- 
ość, zapał młodzieży i sprawne wy- 
ońywanie rozkazów. Uczestnicy prze: 
aszerowali przeszła 40 kilometrów. 
wiczenia odbywały się od 7—1 po 
ołudniu. Po posiłku podwiezionym 
rzez kuchnie polowe odbył się dal- 
zy ciąg ćwiczeń poczem nastąpił 
rzemarsz przed kierownikiem — сао- 
si ppłk, Kohutnickim oficerem P. W. 
dywizji. 
Konkurs strzelecki na 200 mtr. na 
elnicy garnizonowej w  Zakrecie 

rzyniósł zwycięstwo Michniewiczo- 
Ji członkowi związku Strzeleckiego 
e Staro - Święcian (78 punktów). 
brugie miejsce zajął Sulewski czł. 
lufca szkolnego gimn. Lelewela (65 
kt) Nagrodę przechodnią, puhar 
rebrny ufundowany przez Radę 
iejską m. Wilna na rok 1926 zdo- 

ył w ten sposób Związek Strze- 
1. 

›° Pięciobój wojskowo sportowy 
gromadził 22 zawodników. Hufce 
jzkolne wysłały tu po dwóch za- 
odników, resztę stowarzyszenia jak 
larcerstwo i związki Strzeleckie Wil- 
ha i Święcian. 

Pierwsze miejsce zajął Hryhoro- 
icz, huf. szk. gimn. im, Lelewela 

22 pkt.) drugie — Pełejko, huf. szk. 
bimn. Lelewela (28 pkt), trzecie — 
żymont, huf. szk, seminarjum nau- 
zycielskiego (36 pkt), czwarte — 
Bałaszew, huf. szk. szkoły ogrodni: 
'zej (39 pkt.) i piąte — Bielkiewicz. 
luf. szk, gimn. Mickiewicza (40 pkt.) 
lagrodę przechodnią wojewódzkiego 
omitetu W. F. i P. W. na rok 1926 
piastować będzie szk, im. Lelewela, 

Dzień drugi. 

| Drugi dzień święta przysposo- 
bienia wojskowego rozpoczęty został 
la boisku 6 p. p. Leg. o godz. 7 
ino. Odbyły się tu przedbiegi bie- 

bów na 100 i 400 metrów oraz bie- 
bu sztafetowego 4x100. 

— ©О godz. 9 rano }. E. ks. biskup 
Bandurski odprawił na specjalnie 
zbudowanym u wejścia do Bazyliki 
płłarzu mszę polową, której wysłu- 
hały zebrane na placu oddziały 
przysposobienia, Po mszy Świętej 
oddziały przedefilowały przed zgro- 
nadzonymi u wejścia do Banku Pol: 
skiego przedstawicielami władz woj- 
skowych z gen. Kubinem i admini- 
Stracyjnych z panem Wojewodą Wł. 
Raczkiewiczem na czele. 

Po defiladzie oddziały rozeszły 
się z placu Łukiskiego, aby wkrótce, 
uż nie w szyku bojowym znaleść 
się w gmachu uniwersytetu, gdzie 
odbyła się podniosła akademia. 

Przewodniczący wojewódzkiego 

komitetu W. F. i P. W. wice-woje 
woda wileński p. Olgierd Malinowski 
zagaił akademję przemówieniem o 
celach i zadaniach W, F. i P. W, 
którego prace zdążają do wychowa- 
nia młodzieży na zacnych obywateli— 
dzielnych żołnierzy. 

Po wysłuchaniu przemówień ze: 
brani mieli możność usłyszeć Śpiew 
solowy p. Hendrychówny i prof. A. 
Lidwiga oraz deklamację p. Kisielew- 
skiego (Pobudka), Na zakończenie 
chór „Echo* odśpiewał Rotę. 

Po południu o godz. 3:ej boisko 
sportowe znów zapełniło się publicz- 
nością. 

Wyniki zmagań młodocianych iek- 
koatletów były nasłępujące: 

Bieg na 100 mtr. wygrał Ordy- 
łowski, huf. szk, gimn. Lelewela, czas 
12.2; 400 mtr.—Dunecki, huf. szkłoy 
technicznej, czas 57.2; 1500 mtr. — 
Brzozowski, harcerz, czas 455.8, 

Bieg sztafetowy 4100 wygrała 
sztafeta hufca szk. Seminarjum na- 
uczycielskiego w czasie 51.2 zdoby: 
wając nagrodę przechodnią na rok 
1926 ufundowaną przez Kuratorjum 
Qkręgu Szkolnego. 

Rzut kulą—Eymont, hut. szk. sę: 
minarjum naucz. 9.08 mtr, rzut 
oszczepem—Hryhorowicz, huf. szk. 
gimnazjum Lelewela, 41,94 mtr, rzut 
dyskiem— Eymunt, 2835 mtr. 

Skok wzwyż — Mackiewicz, hui, 
Szk, gimnazjum Słowackiego, 150 
cent., skok w dal-—-Bielkiewicz, gim. 
Mickiewicza 539 cent., skok o tyczce— 
Hryhorowicz, gimn. Lelewela 200 
cent, 

, Pokaz wzorowej lekcji gimnasty- 
ki, który n. b. nie wypadł imponują- 
co demonstrował hufiec szkolny semi- 
narjum nauczycielskiego, pokaz szer: 
mierczy, hufiec gimn. Lelewela, Pierw- 
sze miejsce w tej konkurencji zajął 
Bereszko, drugie Kobyliński. 

Po ukończeniu zawodów woje- 
woda wileński p. Wł Raczkiewicz w 
obecności ]. E. ks. biskupa Bandur- 
skiego oraz przedstawiciei władz cy- 
wilnych i wojskowych wręczył zwy- 
cięzcom nagrody. Defiladę zwycię- 
skich zawodników prowadził przed 
zebranymi Hryhorowicz jako zwycięz- 
ca w pięcioboju wojskowo-sporto- 
wym. 

Nagrody indywidualne ofiarowa- 
ne zostały przez woj. komitet W.F, i 
P. W., Radę Miejską, zakłady szkolne, 

harcerstwo; Sokoła, związek strzelec- 
ki i Radę opiekuńcza gimn. im, Sło- 
wackiego, 

Święto przysposobienia wojsko- 
wego, które mieliśmy możność ob- 
serwować przez dwa dni zadanie 
swoje spełniło. Potrafiło zaznajomić 
szersze warstwy ogółu z zadaniami i 
znaczeniem przysposobienia, dało nam 
doskonały obraz sprawności cielesnej 
i wojskowej młodzieży, tej młodzieży, 
na barkach której ma się oprzeć po- 
tęga Polski. z 
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Kino Kameralne 

„Poloni 
ul. Mickiewicza 22 

sė 
4“ + Ja 

se Uosobienie w: i 

wo 

Dziś premjera! Najnowsza 

zz=-band 
atrakcja sezonuj 

i.a śmiech ich jest — 
śmiechem przez łzy... 

dramat salonowy w 8 aktach z życia współczesnej młodzieży. 
poezji CORINNĘ GRIFFITH oraz uosobienie pikanterji i wyiwóruości МЕГА 

ALDI w rolach głównych. Niebywały sukces za granicą i w Warszawie II! 
  

Kino-Teatr es 

„Helios“ $$ Madame 
es Najsłyn. Kobiety świata w roli tytuł. premjowana pieknošė 

Największa sensacja sezonu! 

Sans 
Potężny dramat z 
tajemnic świata Gėne w 10 ak'zch 

HESPERJA NAPOLEON—E. RiNALDI 
Film o niebywałem przepychu wystawy. Dła młodziczy dożwolone. 

iliejski Kmematograi 
KULTURALNO OŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

  

  

Dziś będzie wyśietlany film 

„М 1еза то w it sen“ 
(PRZEŻYCIA JEDNEJ NOCY) opowieść fantastyczna w 10.cin aktach 

oraz nad program „Dziennik flmowy amerykański Nr 4* w i akcie 
3 : Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzao W. Szczepańskiego 
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed. dnie od godz. 4 m. 30 

BE 3-ej w powszednie dnie od godz. 5-ej. 
arter50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr. 

Początek seansu: w niedzielę od 
CENA BILETOW: 

  

  

Lefniska wiejskie 
Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 od g. 3—5 po poł. 

1) przyjmowanie ofert na letniska z utrzymaniem i bez niego, 

2) informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 

  

    
  

SpołdzielniaRolna 
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 
ZAWALNA 1 ; Z © TELEFON 1—47 

Poleca: 

NASIONA 
ZIEMNIAKÓW 

O:.W 8: .A 

JĘCZMIENIA 

RADELI 
NICZYNY 

OTKI 
INU 

E 
o 

$ 
K 
TYM 
ŁUB 

UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki 
przez Wileńsk Stację Oceny Nasion sprze- 
dajemy w ząplombowanych workach 
  

maa -—-NEER   

Po 3 

Obwieszczenie 
Sąd Okręgowy w Wilnie | Wydział Cywilny 

Ogłasza, iż na żądanie Anny Gawrońskiej decyzją z 
dnia 12 maja 1925 roku postańowił: 
nywania wszelkich tranzakcyj i wypłat z listów zastaw- 
nych Wileńskiego Banku Ziemskiego wartości nominal- 
nej po 1000 rubii serji Il NrNr 001767, 001768, 003302, 
004116, 003936; serji III NrNr 
serji VIll NrNr 42066, 44775, 44776, 49310, 52303, 

72226, 72225, 88558, 88559, 88593, 
90081, 90090, 93024, 93025, 95294, 

97280, 
Х1 

140635, 
sėrji XX NrNr 161464, 

54588, 61311, 

95316, 95317. 97278 
97282, 97283, 97284, 97285; 
serji XIV Nr Nr 140634, 
XVI NrNr 149429, 149430; 
161469, 161470, 161471, 
161475, 161476: serji 
Nr 169624; serji XXVIINr Nr 174691, 
serji XXVIII NrNr 176879, 176880, 
163884, 176885, 176886, 176887, 

97279, 
serji 

161472, 

196226, 196950, 106951, 196952, 
196955; serji XXXVII Nr'Nr 212747, 212747, 212750, 
212751, 212752, 212753, 212754, 212755, 212756, 
212757; serji 40 NrNr 227836, 227837 

wszystkich 
prawa do powyższych tytułów aby w ciągu lat dwuch 
licząc od daty wydrukowania pierwszego ogłoszenia 

Wzywa się przeto 

XXI Nr 167850; serji XXIII 

176888, 
serji XXXIII 192327, 192328, 192329, 194368, 194369, 

  

    
  

95314, 95315, 
97281, 

Nr. 132749; 
140636; serji 

    

    

  

161473, 161474, 

175779, 175780; 
176881, 176883, 

177106; 

196953, 196954, 

w Monitorze Połskim złożyli je w Sądzie Okręgo- 
wym lub zgłosili sprzeciwy Nr spr. Z—212/1925. 

Sekretarz 
(—) podpis nieczytelny. 

OPO. iiij 

chnicznej w Wilnie, 
po cenach ko SECA 
okna z okuciem i drzwi jednoskrzydło: 
we z futrynami w 
użytku. 

  

Do WYNAJĘCIA 

MIESZKANIE 
składające się z 6 po- 
koi i kuchni z weran- 
dą. Całkowicie odno! 
wione, może zastąpić 
letnisko. Filarecka 3, 

Są do nabycia w Państwowej Szkole Te- 

Nr_138(1148 

  

TYLKO PARĘ ĆWIARTEK 
WOLNYCH 

na dzisiejsze  ciągnienie 
Państw. Lot. Klns. 
Cena ćwierci zł. 30. 

Dom H/K, ZACHĘTA» Portowa 14, 
telef, 9 05 KOLEKTURA Witoldowa 53 

w każde sumie z zu* 
Gotówkę pełną gwarancją lo- 

kuje najkorzystniej 

Ill Klasy 

  

  

    

  

    

    

Dom r «« Portowa 14 
Hek. „Zachęta (ros, 

+ 

WE WSZYSTKICH 

„4 SKŁADACH APTECZNYCA 

OCLŁOOLOLPOEOPLOOLOOLOLP<" 

Druskieniki 
Pensjonat Józefy  Pietkiewiczowej 

ul. Jagiellońska 11. 
Informacje ul. Ad, Mickiewicza 34. 

Tow. Murpol tei. 370. 

922229 994 

Mieszkania 
w okolicy placu Katedrainego, Mic- 
kiewicza, Wileńskiej, Uniwersyteckiej 
i przyległych ulic 5—6 pokojowego 
ze wszelkiemi wygodami poszukuję. 
Dzierżawę opłacę za czas dłuższy z 
góry. Szczegół, oferty Bonifraterska 

EEZEEBEEZKEKERA 

  

   NIEZAWODNY 

W.Z.P. Nr 33, Wilno, dn. 15-VI-26, 

фф ооооооеоз фофефеозооороф ффч овоенооч 

Akuszerka 

M. Brzezina 
ul. Micklewicza 44 

m. 17. Przyjmuje od 
godz. 9 rano do 7 w 
W.Z.P. Nr 3903 Wilno, 

dn. 22 V-26 r. 

ierownik  Zakła- GA || | [ |, 
K dów handlowo- 

ogrodniczych, |] w różnych  jakoś- 
posiadający dwuletnią] ciach i w każdej 
praktykę z ukończoną| i | o Ś c i dostar- 

V via ra |ondycję 
do inteligentnego do» 
mu, na czas wakacji 
letnich — oferty pro- 
szę składać w Admi- 
nistracji «Słowa» pop 
«studentka _ przyrod: 
niczka<. 

    

  

Szkołą Ogrodniczą w] cza pod korzystny- 
> ARE 1 bardzo] mi warunkami, 
om < + 6« dobremi świadectwami, 

Handl. „Blawat Wileński poszukuje odpowied” | Maurycy PIEPES, 
Wilno ul. WILEŃSKA 31 tel 382. niego zajęcia. Adres LW6W 

Wielki wybór towarów letnich. Sprzedaje. poczta Ducyn, powiat a 
my po ce ach zniżonych od 5 do 10 pro- Rowieńsk, majątek] ul. Dąbczańskiej 7. 
cent. Ubrania męskie i palta robimy' na Szupków, Szkoła Pań: —- 

zamówienie na raty. 
Poduszki, kołdry, sienniki, pierze i 
zawsze są na składzie. Ceny niskie. 

otrzyma WP. szczegółowy prospekt i niespodziankę. 
Posiadamy dużo listów EYE 

Przedsiębiorstwo Handlowe «RECORD», Łódź 7, Piotr- 
kowska 37. 

  

Od r. 1843 istnieje 

GILENKIN 
ul. Tatarska 20. 

MEBLE 
jadalne, sypialne, sa- 
lonowe i gabinetowe 
kredensy, AO 

i td; 1 szafy, łóżka 
че Wykwintne— Mocne— 

Niedrogo. 4 
roszczących SPRŽE DA.ž 

NA=R A TV 
Li 

    

ka lub do wšzyst- 
kiego gposzukuje 

posady, może na wy- 
jazd. Posiada reko- 
mendacje. Jakėba Ja- 
sifiskiego 

ul. 

KI kuchar- 

Ponarska Nr 63, 
nych 

stanic gotowym do 

0209009000990000009700000020000000 

stwowa Rolnicza. 
wata nisław Gągsicki. 

  

7 m. 5,nie wejście, 

sta- , 

      

    
     

     

    

   
   

  

  

    

    

  

.2000020000000 Oważniej 
Gzy odgadniecie? rancuzki przeczytać: 

mloda | oje " РОМ в шоы E Tak drogie i pożądane w dzisiejszym nw 
Z.A-N-O-P.N | czasie kamgarny na ubrania i kostjumy codziennych. е 
B-L-1-N-L-U damskie, b-eliznę damską 1 pościelową, Zgłoszenia:  Admini- Do wszyst: $ 

a gotowe ubrania i płaszcze męskie i dam- stracja «Słowa». W.Z, jggj kich pism KK 
L.N.O-W-l skie, kołdry watowe, zegarki złote, dam- ogłoszenia, K 

ae i męskie, aparaty žologralicsje, : in- Alden 1 nekrologi i 
Н ne przeamioty, możecie u nas otrzymać zupełnie bezpłatnie, różne rekla- 

wzbronić dckoa- I Nieda S inezo ryzyka. NieGowódzEGa wykluczone, Pro- w. Smiałowska my nid 
simy nadesłać nam prawidłowe rozwiązanie obok umieszczone- przyjmuje 0a godz, godniej za- 
go zadania, litery należy ułożyć w šzersz, które oznacza trzy do 19. Mickiewiczs łatwić za 
miasta polskie. Wraz z zadaniem prosimy w liście podać do- 46. m. 6 pošred- 

010756, 011278; kładny adres, oraz załączyć znaczek pocztowy na 30 gr., na co WZP Nr 63, nictwem 

  
  

Do wynajęcia 

skle 
przy ul. Wileńskiej 10. 
Dowiedzieć się; Mi- 
ckiewicza 22 „m. 36. 

B. Szyrwindt 
Choroby skórne, we 
neryczne i moczo- Iš 

płciowe. 
Wielka 19 od g. 10—1 įši 

1 ой 4 — 7, 
W.Z.P_Nr 11, Wilno, 

dn. 22 XI 1924 r, 

R Reklam owego © 
Stefana $ 

š Grabo wskiego ši 
Kw Wilnie X 
E ul, Garbarska1 | 

telefon 82, 

  

   

  

  

ONDYCJI poszu- 
„aus student 

; M ydziału Mat.- ача Ра В, Sw Ba p zyjmuje ob. Tgierencje nauczyciel. 
stalunki i / suknie, gimnazj ri wen płaszcze, kostjumy. WD.. Mickiewicza 37 
Eleganckie wykończe. | M 1 tel. 657. 
nie. Suknie letnie 0] —— 
5 zł, Przyjmuje ucze: 
nice na naukę kroju i 
rysunku, wyucza w 
ciągu miesiąca. Sko- 
pówka 7, m. 8, Ostat-rzeką 

  
  

  

ETNISKA 
JASZUNY maj. 
Bujki. Sosn. las, 
prod Inf. što 

Włady! 0 y dake. m. 34 

| еа — i i i i iii iii = 

ICONAN DOYLE. 

>? Kot Brazylijski. 
| Nie należy przejmować się jej 
słowami— mówił daiej—byłbym nie- 
zmiernie zmartwiony, gdybyś zech- 
lciał opuścić nas prędko. Chodzi o to, 
nie chcę tego ukrywać przed tak 
bliskim krewnym, że biedna, dobra 
moja żona jest niezmiernie zazdrosna 
|Znieść nie może, by ktokolwiek bądź 
mężczyzna, czy kobieta, stawał po- 
między nami, psując choćby na chwi- 
jlę nasze tete a tete. Oto masz, kuzy- 
nie wytłomaczenie jej zachowania, 
które w danym wypadku jest bliskie 
|do postępowania maniaków. Powiedź 
imi, że zapomnisz o tym przykrym 
epizodzie 
| — Ależ naturalnie, naturalnie! 
_ — Więc teraz pokażę ci swój 

| zwierzyniec. 
-_ Dzień caly spędziliśmy na o: 

|glądaniu ptaków, zwierząt i płazów, 
| Niektóre okazy były puszczone wol- 
no, inne mieszkały w klatkach, a jesz- 
cze inne miały swe legowiska w do: 
mu. Z entuzjazmem opowiadał mi o 
| powodzeniach swych i niepowodze- 
|niach, o śmierci i narodzinach 
rzadszych egzemplarzy i nie mógł 
powstrzymać okrzyku radości, na wi- 
| dok jakiegoś ptaka o jaskrawem upie- 
| rzeniu, wylatującegoz trawy. Nareszcie 
| zaprowadził mnie do kurytarza, którym 
zakończone było jedno ze skrzydeł 
| domu, na końcu kurytarza były drzwi 
| z okrągłem okienkiem oszklonem, o- 
|bok nich wmurowane było w ścia- 

| nę koło z korbą do kręcenia. 
|  — Pokażę ci perłę mojej kolekcji, 
jedyny okaz w Europie, jest to kot 
 prazylijski. 
t 

E 
> 

Ё E 

Wydawca Stanisław Mackiewicz — 

— Czem różni się od zwykłe 
kota?—zapytałem. 3 ok 

‚ — Zaraz zobaczysz,—zawołał ze 
śmiechem  Everard— proszę, odsuń 
zasłonę przy oknie i zajrzyj. 

Spełniłem jego życzenie i ujrzalem 
duży pokój pusty, wymoszczony pły- 
tami kamiennemi, oświecany promie- 
niami stonecznemi,  przechodzącemi 
przez małe okienko zakratowane, w 
tylnej ścianie. 

[Na środku pokoju, na ztocistej 
plamie, utworzonej przez promienie, 
przedostające się pomiędzy kratami, 
leżało olbrzymie zwierzę, wielkości 
tygrysa o błyszczącej, czarnej szerści, 
przypominającej heban. Był to kot 
niezwykłych rozmiarów, syty i utu- 
czony, pławił się teraz w żółtym je-- 
ziorku Światła. Zwierzę było tak pię- 
kne, tak pełne gracji, tak miękko wygi- 
nało grzbiet, a jednocześnie było w 
niem coś demonicznego i strasznego 
że nie mogłem odejść od okna. 

— Nieprawdaż, cudny —zapytał z 
dumą Everard, 

— Wspaniały. Nigdy nie widzia- 
łem tak szlachetnego zwierzęcia. 

— Nazywają go czarnym pumą, 
ale to nie jest puma. Przed czteremx 
laty był on małym kotkiem, czarnym, 
puszystym kłębkiem, w którym  biy“ 
szczało dwoje żółtych oczu. Sprzeda-- 
no mi go jako nowonarodzone kocię, 
W pustyni u ujścia Rio-Negro. Matkę 
jego zakłóto dzidami, lecz zanim do* 
konano tego, zabiła dwunastu ludzi. 

— Więc kot ten należy do zwie- 
rząt niezmiernie krwiożerczych? 
‚ — Są to najbardziej zdradzieckie 
i krwiożercze stworzenia na świecie. 
Wspomnij o kocie brazylijskim 
przy indjaninie, a zobaczysz, jak 

w/z Czesław Karwowski 

skakać zacznie. Lubią one nadewszy- 
stko mięso ludzkie. Mój kot nie pró: 
bował nigdy jeszcze krwi -żywej 
istoty, lecz, gdy sprobuje tego przy- 
smaku, stanie się strasznym. Teraz 
mnie jednemu wchodzić pozwala do 
siebie. Nawet Baldwin — stróż, nie 
może się na to odważyć. Jestem dla 
niego ojcem i matką. 

Mówiąc to Everard, ku memu zdumie- 
niu, otworzyłdrzwi, wsunął się do po” 
koju zwierzęcia i zamknął drzwi za 
sobą. Na dźwięk jego głosu, zgrabne 
zwierzę wstało, ziewnęło i otarło się 
„miękko głową o niego. King gładził 
go i mówił pieszczotliwie. | 

— Teraz, Tommi, pójdziesz do 
klatki. 

Niezwykły ten kot podszedł do 
ściany i skręcił się pod wiszącą, niby 
baldachim, nad nim, siatkę żelazną. 
Kuzym mój wyszedł z pokoju i zakrę- 
cił żelazną korbę, którą zauważyłem, 
wchodząc. Szereg żelaznych prętów 
stojących przy ścianie posuwać się 
zaczęło przez otwór i zbliżając się 
ku siatce żelaznej, utworzyły klatkę 
wokoło 'zwierzęcia. Wtedy King za- 
prosił mnie do pokoju, pełnego oste- 
go zapachu, właściwego wielkim zwie- 
rzętom mięspżernym. 

— Pozwala my—murzekł Everard— 
spacerować po pokoju, lecz na noc 
osadzamy go w klatce, za pomocą 
ruchomej siatki z prętów, poruszanej 
tą korbą. Nie, nie, tego robić nie 
można! — zawołał widząc, że wsu- 
wam rękę, by pogładzić kota bły 
szczący bok. Everard chwycił mię 
za ramię z wyrazem przestrachu na 
twarzy. 

— Zapewniam cię, kuzynie, że 
nie jest to bezpieczne. Że mogę się 

z nim obchodzić bez ceremonji, nie 
dowodzi to, by nie był on niebez- 
piecznym. Jest bardzo wybredny w 
wyborze przyjaciół. Prawda Tommi? 
Aha. słyszysz, że niosą ci jedzenie, 
słyszysz mój mały? " 

Na kamiennej |posadzce kurytarza 
rozległy się kroki, zwierzę zerwało 
się ichodzić szybko zaczęło po klatce, 
jego oczy żółte pałały, purpurowy 
język wysuwał się, drżącą pomar- 
szczony pomiędzy białą linją ostrych 
zębów. Wszedł służący, niosąc tacę 
z mięsem i kościami dla kota. Gdy 
wrzucił je do klatki zwierzę jednym 
skokiem znalazło się przy pożywieniu 
i zaczęło rwać mięso okrwawione, 
podnosząc chwilami broczący. pysk, 
by spojrzeć na nas. 

— Nie dziwisz się, kuzynie, że 
go lubię, nieprawdaż? Wychowałem 
go, wyniańczyłem. Niemało trudu 
kosztowało mi przewiezienie go... 
tutaj. Zarząd ogrodu zoologicznego 
szalenie pragnie go uzyskać, ien je- 
dyny w swoim rodzaju okaz, nie 
mogę jednak rozstać się z moim 
Tommi. 

Mój południowo'amerykański ku- 
zyn był tak bardzo pochłonięty myślą 
o swym ogrodzie i jego mieszkań- 
cach, że zdawało się, iż nie posiadał 
innych zainteresowań. Okazało się 
jednak, że miał dużo interesów i to 
eniezmiernie ważnych i terminowych. 
Dowodem tego była wielka ilość 
depesz, zotrzymywanych przez niego. 
O każdej porzdnia przychodziły de- 
pesze, które otwierał zawsze sam, 
nie bez pewnego wzruszenia. 

Sześć dni spędziłem w domu 
Everarda, nie traciiem tam czasu i 
wszedłem w bliskie stosunki z kuzy- 

Odpowitdzialny za egło ;scnia Zenon Ławiński. 

nem. Wieczory spędzaliśmy w gabi- 
necie, on opowiadał nadzwyczajne 
swe przygody w Ameryce, tak nie- 
zwykłe i szalone, że patrząc na jego 
okrągłą twarz i pulchną postać, nie 
mogłem tego, co słyszałem z osobą 
opowiadającego skojarzyć. Z kolei 
opisałem życie me w Londynie i:tak 
dalece zainteresował się niem, że 
obiecał odwiedzić mnie wkrótce. 
Chciał poznać wesołe życie stolicy i, 
Oczywiście nie mógłby znaleźć lep: 
szego odemnie w tem życiu prze: 
wodnika - kolegę. Dopiero w 
ostatnim dniu pobytu mego, - ойуа- 
żyłem się wspomnieć-mu o tem, co 
od początku tkwiło w moich zamia- 
rach. Przyznałem się Szczerze w 
swych kłopotach pieniężnych i gro- 
żącej mi ruinie i prosiłem go o radę, 
(chociaż miałem nadzieję uzyskać coś 
bardziej realnego). 

— Wszakże jesteś spadkobiercą 
naszego krewnego lorda Sou tertona? 

— Mam wszelkie prawa ku temu, 
lecz on mi nic nie daje. 

— Słyszałem, że jest skąpy. Bied- 
ny Marszalu, jesteś istotnie w ciężkiej 
sytuacji. Powiedz mi, czy nie słysza- 
łeś jak się ma wuj obecnie? 

— Od urodzenia słyszę stale, że 
jest umierający? 

— А właśnie!. Skrzypiące drze: 
wo, Może długo będzież wusiał cze- 
kać na ten spadek. Boże, cóż za sy- 
tuacja! 

— Miałem nadzieję, kuzynie, że 
może zgodzisz się... 

— Ani słowa drogi chłopcze! -— 
zawołał serdecznie — Dziś wieczór 
omówimy tę sprawę i daję ci słowo 
honoru, że zrobię wszystko co bę: 
dzie w mojej mocy. 

„ Nie żałowałem,. że chwila wyjazdu 
się zbliżała. Nieprzyjemnie jest miesz- 
kać w domu, gdzie ktoś pragnie 
naszego odjazdu. Chuda twarz pani 
King i oczy jej zimne wydawały mi 
się coraz bardziej wstrętne. Nigdy 
teraz nie zwracała się do mnie z wy- 
razami obelżywemi, ale milczała upar- 
cie, nie zwracając na mnie wcale 
uwagi, widocznie zazdrość jej przy- 
bierała rozmiary chorobliwe, wszel- 
kiemi sposobami starała się utrudnić 
mi życie we własnym jej domu. W 
dniu o którym mowa, zachowanie 
jej było tak wrogie, że niezawodnie 
byłbynr wyjechał natychmiast, gdyby 
nie zapowiedziana rozmowa z Eve- 
rardem na którą pokładałem wielkie 
nadzieje, co do poprawy mych inte- 
resów. Spotkaliśmy się tego wieczoru 
późno, gdyż King, po otrzymaniu 
większej niż zwykle ilości depesz, 
udał się do swego gabinetu i po- 
wrócił dopiero potem, jak wszyscy 
poszli spać. Był w szlafroku i czer- 
"wonych nocnych pantoflach, rozsiadt 
się wygodnie w fotelu, popijając grog, 
w którym zauważyłem, że było wię- 
cej alkoholu, niż wody. 

— ©О Boże, cóż za nocl — za. 
uważył. 

Istotnie wicher wył i gwizdał nad 
domem. Okna i okiennice trzeszczały 
i drżały, jakby miały wypaść. Żółte 
światło lampy i aromatyczny dym 
cygara wydawały się przyjemniejsze 
stanowiąc kontrast z tem, co się 
działo na dworze. 

(D. C. N.) 
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