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Wiedeń, 25-go lipća. 

Jadą do Polski pariamentarzyści 
Węgierscy. Wszyscy oni należą prze. 
ważtiie do nowego Stronnictwa, na- 
zwanego „Jedność*, Jedzie podsekre- 
tarz stanu Neubauer, jedzie prof. 
liles, jedzie poseł Rubinek. Myślę, że 
nie od rzeczy będzie dać moim czy- 
telnikom wyobrażenie co to jest owa 
„Jednošė“. 

Jednym z głównych jej twórców 
jest b. minister skarbu Tibor Kallay, 
a przyłożył do niej goriiwie ręki hr. 
Stefan Bethlen, szef teraźniejszego 
rządu. Rzecz jest w tem, że Buda- 
peszt zaczął powoli tracić swoje do: 
tychczasowe znaczenie polityczne 
wobec—prowincji. Hr. Bethlen prag- 
nie „odzyskać* Budapeszt, Często 
ęsto szedł Budapeszt własnemi po 

fycznemi drogami, krzyżującemi nie- 
raz drogi rządu. Temu pragnie kres 
położyć hr. Bethlen przy pomocy 
właśnie „Jedności*. Bywało np. że 
politycznie brał górę nad stolicą taki 
np. prowincjonalny Kecskemet, gdzie 
są doskonałe gatunki śliwek, gdzie 
urodził się Ivan Hejja co jednak 
wszystko nie daje żadnych kwalifi 
kacyj na... wodzenie za nos w  poli- 
tyce takiego miasta jak Budapeszt. 
Owóż „Jedność* budapeszteńska ma 
też za zadanie niedopuścić do tego 
aby takie Kecskemsty brały stolicę 
niejako pod swoją ferułę, narzucały 
swoją wolę miastu o miljonowej bez 
mała ludności. Co innego miasta 
uniwersyteckie, jak Debreczyn, jak 
Szegedyn... a i to jeszcze wręcz nie 
wypądaj aby pierwsże skrzypce w 
polityce zie grała stolica, Budapeszt. 

Kierował właściwie całą sprawą 
sam hr. Bethlen; liberalny eksminister 
Tibor Kailay tylko przed nim „ścieżki 
prostowai“, Chodziło o zgromadzenie 
do kupy mieszczańskich eiementów 
stolicy, nie mających nic wspólnego 
ani z chrześcjańsko-socjalaym obozem 
Wolffa ani: z lewicowemi demokra- 
tami, Chodziło o stworzenie buržuą- 
zyjnej platformy, a obszernej, dlatego 
aby sporo ludzi mogło się na niej 
pomieścić. Owa mieszczańska «Jed: 
ność» to istotny budapeszteński żiers 
ótat. jeśli kto woli, są to demokraci 
z prawego Skrzydła. Wśród przewod: 
ników i wedzów partji znajdziemy 
wielkich przemysłowców, jak np. dr. 
Chorin, wielkich kupców, renomowa: 
nych adwokatów; jest wśród nich 
znany liberał Ereky, jest prof. Sigiescu, 
były prezes rady kolei państwowych 
Tolnay. Centrum stronnictwa stanowi 
grupa Ripki tworząca coś pośredniego 
między demokratami a grupą Wolita. 

«Jedność» to wielki blok liberałów; 
jest nawskroś liberalna. Utworzenie 
jej znaczy przedewszystkiem to, że 
hr. Bethlen nie chce już opierać się 
wyłącznie na  chrześcjańsko socjalnej 
grupie Wolffa a nawet szuka kontr: 
partji, Chce mieć pełną od grupy Wolifa 
niezależność. Liberaini wyborcy Bu- 
dapęsziu, którzy dotąd albo popierali 
demokratów aibo socjalistów, mają 
teraz port dla głosów swych szeroko 
otwarty, mianowicie właśnie ową 
świeżo powstałą «Jedność», 

Jak słychać, hr. Bethlen zorgani- 
zowawszy liberalne mieszczańskie 
elementy Budapesztu zamierza _zrze- 

szyć je i na prowincji, po prowincjo- 
nai miastach, 

yle przynajmniej obecnie wiądo- 
mo o nowem stronnictwie. 

Powrót z Ameryki ekskanclerza d-ra 
Seipla poruszył cały Wiedeń. Nie- 
przejrzane tłumy pociągnęły na kolej, 
na jego spotkanie. Okrzykom i ma- 
nifestacjom końca nie było. D r Seipel 
jest naprawdę ogromnie popularny— 
i kochany. Sześć tygodni bawił @г 
Seipel w Stanach Zjednoczonych 
studjując pilnie amerykańskie insty- 
tucje ekonomiczne oraz stosunki tam- 
tejsze polityczne i socjalne. Udając 
się za ocean zatrzymał się po drodze 
w Paryżu i miał wykład w Sorbonie, 
Był w Kanadzie. Jest zachwycony i 
przejęty kongresem Eucharystycznym, 
wyrażając się o nim, że pomijając 
niesłychanie imponujące zaaranżowa- 
nie kongresu, była to manifestacja 
katolickiego świata— jakiej chyba dotąd 
nigdy jeszcze na ię skalę nie było. 

W cieplarni w Schónbrunn za“ 
kwitła Victoria regia—po raz pierwszy 

wojnie. Tłumy ludzi śpieszą na* 
rozkoszować się widokiem  przecud- 
nych kwiatów o bajecznej woni, co 
kwitną — tylko; trzy dni. Liście też 
są nadzwyczajne, IiŚć w pełni rozwi: 
nięty może utrzymać na sobie do 35 
kilo ciężaru. Niech dodam, że w 
cieplarni gdzie się Victoria regia znaj: 
duje temperatura musi mieć stale 20 
do 25 stopni Reaumiura a woda 25 
do 30 stopni. Victoria regia jest, jak 
wiadomo, rośliną wodną. 
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DUKSZTY -— ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE  — ul. Witeńska*"1' * 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI. — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
| W eprzedzży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

  

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ui: 3-go' Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 | 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

ul. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
. NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 

Moskwa w obliczu wojny domowej. | 
W numerze «Słowa» z dn. 23 bm. 

zamieściliśmy krótką, lecz sensacyjną 
wiadomość o wielkich aresztach w 
Moskwie, dokonanych na skutek przy” 
gotowanego rozłamu partji komuni- 
stycznej. Tym razem ofiarą czerwo- 
nych represji padło szereg najwybit- 

niejszych dygnitarzy państwa sowiec- 

kiego i partji komunistycznej. — Nie- 
bawem otrzymaliśmy wiadomości nie- 

tylko potwierdzające początkowe in- 

formacje, ale uchylające rąbek tajem- 
nic kremiewskiego zamku, w którym 

zasiadają obecni władcy Rosji. Do: 
wiadujemy się o poważnym fermencie 
w łonie partji, o groźnym kryzysie 
przez nią przežywanym, o niezado- 
woleniu z rządów, o koterjach «pa- 

łacowych», jeżeli je tak nazwać moż- 

na, jednym słowem o potężnym 
rozłamie, przygotowanym przez, do 
niedawna jeszcze, wszechpotężnego 

kierownika «Kominternu» —Zinowjewa. 

Pokrótce biorąc, wypadki te miały 
następujący przebieg w ujęciu chro- 

nolegiczne m: 

W grudniu ubiegłego roku, na 

14 zjeździe komunistycznej  pattji, 

Zinowjew wystąpił z ostrą krytyką 
rządu i partj, głównie powstając 
przeciwko NEP'owi, czyli nowej po- 
lityce gospodarczej Sowietów, która, 
w obliczu przeżywanego kryzysu, 

szuka coraz nowych dróg i oddala 
się coraz bardziej od czystego mark- 
sizmu, a tem samem od pierwotnych 

zasad i pogłądów komunistycznych 

na sprawy ekonomiczne. Zdanie Zi- 
nowjewa podzielało szereg wybitnych 
członków partji i rządu, jak Kamie- 
niew, Sokolnikow, Łaszkiewicz, Krup- 

skaja i t. @. Wytworzyła się poważ: 
na Opozycja, z siedzibą w Peiersbur- 

gu, o czem swojego czasu -glośno 
było w prasie zagranicznej. Jednakże 
na tym samym 14 zjeździe, opozycja 
ta poniosła klęskę, nie zdołała prze- 

prowadzić własnych uchwał i... jak 
gdyby przycichła. Ze swej strony, 
Centralty Komitet Partji Komuni- 
stycznej, kierowany przez Stalina, Ry- 

kowa i Bucharina, uważał za sto- 
sowne całą sprawę wszelkiemi šrod- 
kami tuszować i łegodzić, uważając, 

że rozgłos, jakiby niewątpliwie na- 

brał rozłam u szczytu Komuny, od- 

bije się ujemnie na ogólnym prestige'u 
i <zdobyczach rewolucji światowej»... 

Zinowjew pozostał na swem od- 

powiedzialnem stanowisku, kierując 

w dalszym ciągu <Kominternem» jako 

członek zasiużony dla partji i posia= 

dający rozległe stosunki za granicą. 
Mylili się jednak ci, którzy przy- 

puszczali, iż wewnętrzne tarcia zosta- 
ły załagodzone. Przeciwnie, od tej 
chwili, opozycja, z Zinowjewym na 
czele, przeszła z otwartej walki w 

lochy konspiracyjnego podminowa- 
nia rządzących sfer komunistycznych, 

Od tej chwili też, wśród mas, a na- 

wet sfer bliżej stojących steru partji, 

w prasie zagranicznej, a zwłaszcza 
rosyjskiej emigracyjnej, pojawiały się 
wiadomości o ostrych tarciach i przy= 

gotowywanym rozłamie. Zacieklejprze- 
czyłyj temu pisma urzędowe sowiec- 

kie, piętnując wiadomości jako plotki 

bezpodstawne, a z palca wyssane. 

Jednakże plotki te prawdą były, 
prawdą, której szczegółów dowie- 

dzieliśmy się przed kilku dniami. 
Grupa Zinowjewa, po klęsce po- 

niesionej na 14 zjeździe partji, zorga* 
nizowała spisek, skierowany przeciw- 
ko C. K. W. Spisek był świetne zor- 

ganizowany. Poszczególne grupy o: 
pozycjonistów porozumiewały się ze 

swoimi przywódcami za pomocą ku: 

rjerów oraz szyfrów. Odbywały się 
tajne narady i zebrania, na których 
omawiano plany działania. Ostatnie 

zebranie odbyło się w ustroniu leś- 

nem, na które przybyło około 170 
przedstawicieli grup opozycyjnych. 

Opozycja formalnie przeistoczyła się 
w buat, 

l oto zaszedł dziwny zbieg oko: 
liczności: śmierć Dzierżyńskiego i li: 
kwidacja buntu Zinowjewa. Na tle 

tym powstało szereg niezliczonych 

pogłosek i plotek: Dzierżyński otruty, 
zastrzelony i t. d. Oficjalne źródła 
opublikowały tekst protokułu lekar- 
skich oględzin zwłok, celem położe- 

nia kresu tego rodzaju plotkom. 
Jednakże niepodobna przejść do po- 
rządku nad dziwnym zbiegiem tych 

dwuch dat: aresztów i śmierci, jeżeli 

się zważy, że wykrywanie wszelkiego 

rodzaju podziemnych spisków, skie- 

rowanych przeciwko prawowitej wła- 

dzy $. 5. S$. R. należy do G. P. U, 

którego kierownikiem był Dzierżyń- 

Ski. Nie prędko się jeszcze zapewne 

dowiemy o faktycznych przyczynach 

nagłej śmierci Dzierżyńskiego, narazie 

najwięcej danych jest ku temu, że uległ 

on atakowi serca, skutkiem zdenerwo: 

wania na posiedzeniu Centr. Kom. Wy: 
konawcz. Komunistycznej Partji. Na 
posiedzeniu tem, które odbyło się dn. 

19 lipca, Zinowjew gwałtownie zaata* 

kował Dzierżyńskiego za jego represje 
wobec opozycji, a zwłaszcza za aresz- 

towanie Łeszkiewicza |i Sokolnikowa 
i za izolowanie Zinowjewa. W odpo- 
wiedzi Dzierżyński, przemawiając w 

niesłychanem podnieceniu, zdemas- 
kował rolę Zinowjewa, jako rozia- 
mującego partję komunistyczną. 23-go 
odbyło się posiedzenie Centralnej 
Komisji Kontrolującej, odgrywającej 
rolę czrezwyczajki wewnętrzno-par- 
tyjnej. Na tem posiedzeniu Dzierżyń- 
ski zażądał usunięcia Zinowjewa z 

Politbiura i Centralnego Komitetu 
WKP. Powróciwszy do domu Dzier- 
żyński dostał rzekomo z nadmierne- 
go zdenerwowania ataku sercowego 
od którego umarł. 

Tymczasem Centr, Komitet Partji, 
na posiedzeniu w tym samym. dniu 
odbytem, postanowił rzeczywiście 

wykluczyć ze swego grona  Zinow- 

jewa, usuwając go jednocześnie z 

Politbiuro. Na jego miejsce wybrano 
Lotysza, Rudzutaka, komisarza ludo» 
wego komunikacji. 

Wobec tego członkami biura po- 
litycznego są obecnie: Stalin, Rykow, 
Bucharin, Tomskij, Kalinin, Mołotow, 

Rudzutak i Trockij. Liczba członków 

kandydatów Biura Politycznego zo 

stała rozszerzona z 5:ciu do 8-miu i 
zatwierdzona w składzie: Piotrowski, 

Ugłlanow, Ordżonikidze, Andrejew, 
Kirow, Mikojan, Kaganowicz i Ka- 

mieniew. 

Ten bunt Zinowjewa, zduszony 

w zarodku, przygotowany byłz wiel- 

ką siłą, Urzędowe sfery moskiewskie 

nie mogły o wypadkach tych prze- 

milczeć, ani je też ukryć, więc wyda- 

ły komunikat urzędowy, utrzymany 

w tonie suchym,  demaskujący 
wszakże robotę opozycjonistów, przy- 

znający, że spisek miał znaczenie 

międzynarodowe i zakrojony był na 

takąż skalę, że opozycjoniści usiło- 

wali zdemaskować partję w oczach 

świata i t. d. Jednym słowem ko.nu- 
nikat Tass'a stwierdza w formie u- 

rzędowej wszystkie pogłoski, które 

od czasu ujawnienia opozycji na 
zjeździe obiegały prasę, © rozłamie 
u szczytu sfer komunistycznych. 

Bez wątpienia ostatnie wypadki 
zapowiadają dalsze rewelacje, areszto- 

wania i akty teroru partyjnego w 
Rosji, w imię utrzymania jedności 

i jednomyślności partji, która prze- 

żywa kiyzys i kłoni się do upadku, 

nie tylko sama, ale i rząd, zbudowa- 

ny na kruchych fundamentach ideo- 
logii komunistycznej.  Niepodobna 
bowiem do dnia dzisiejszego prze- 
prowadzić wyraźnej linji, rozgrani- 

czającej partję komunistyczną, od 

wił wystąpić aktywnie. Opozycja 

niejszych członków partji. 

przebierać w środkach 

łona G. P. U. 

monatchji. 

nienawiść do Stalina. 

jednem ze zgromadzeń urządzonem 

dzenia oraz przedstawili szczegółowy 

nemi 

szy z urlopu nie objął 

stycznych organizacyj całego związku 

Zadowolenie 

że program finansowy nowego rządu 
chwili bieżącej. 

wiłoby klin między Niemcami a Rosją 

Węgrzy uznają 

Z komisji senackiej. 
Przyjęcie projektu zmiany kon- 
ah i pełnomocnictw. 

WARSZAWA, 28 VII. PAT. Senac* 
ka komisja konstytucyjna mą dzisiej” 
szem posiedzeniu przedpołudniowem 
obradowała nad ustawą 0 upoważ- 
nieniu Prezydenta do wydawania roz- 
porządzeń z mocą ustaw. Projekt 
ustawy referował sen. Krzyżanowski 
(Kl. Pracy) wnosząc poprawkę o 
skreślenie wyłączeń z praw objętych 
artykułami 49 i 69 Konstytucji (umo- 
wy handlowe i celne oraz rozgrani- 
czenie źródeł dochodów między Pań- 
stwem a samorządem), ustaw Satno- 
rządowych i szkolnych oraz zmiany 
ranic województw jako tych spraw, 

rządu SSSR. które rozporządzeniami rezydenta 
M.  zręgulowane być nie mogą. Ponadto 

referent opowiedział się za popraw* 
SARE RZ SWARZER ką sen. Czerkawskiego (Kl. Ukr.) o ą g 

skreślenie wyłączenia ustaw įęzyko- 
wych. 

Sen. Posner (P. P. S$.) wniósł ze 
swej strony poprawkę o skreślenie 
z wyłączeń zwiększenia obiegu bile- 
tów zdawkowych i bilonu ponad 
dotychczasowe uprawnienia. 

Sen. Thullie (Ch. D.) wniósł o 

Ow i @& karmowy 

poleca 

Wilenski Syndykat Roiniczy 
Wilno, Zawalna Nr 9 telef. 323. 
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Zinowjew gromadzi wojsko? 
Według wiadomości nadeszłych z Moskwy, stolica S.S.S.R. 

przeżywa obecnie trwożne chwile. Zinowjew jakoby postano- 
uważa, że skutkiem postano- 

wienia C. K. W. Partji Komunistycznej, ma już ręce rozwiązane' 
Plan opozycji polega na usunięciu przemocą kilkunastu : wybit- 

W niektórych miejscowościach 
ściągane są wojska, które wypowiedziały się po stronie opozycji. 
Wszędzie mówią o możliwości zbrojnej walki, W kołach opo: 
zycyjnych czekają na wystąpienie Trockiego, który ma pociągnąć 
za sobą tr:y czwarte czerwonej armji. 

Z drugiej strony G. P. U. otrzymało instrukcje, ażeby nie 

likwidacji 
aresztowany. Jednakże w Moskwie rozeszła się w ostatniej 
chwili pogłoska, że opozycja zdołała przeniknąć również do 

opozycji. Zinowjew ma być 

Jednocześnie z kół rządowych puszczono wiadomość, że 
wokół opozycji zgrupowały się wszystkie elementy niezadowo- 

lone z rządów sowieckich, włącznie do skrajnych monarchistów, 

którzy ewentualną wojnę domową, chcą wyzyskać dla restauracji 

Trwożny nastrój w Kremlu. 

LWÓW, 28 Vil, PAT. W uzupełnieniu wiadomości o wykryciu 
wśród; działaczy opozycji komunistycznej antyrządowego spisku donoszą 
z Moskwy, że fakt istnienia spisku nie ulega żadnej 
nazwiska ujętych prowodyrów nie są jeszcze ustalone. Cała sprawa oto* 
czona jest jaknajściślejszą tajemnicą. Stwierdzono, że na początku ub. 
miesiąca nastąpiło połączenie wszystkich odłamów opozycji obu skrzydeł— 
prawicy i lewicy, przyczem wszystkich opozycjonistów łączyła głównie 

wątpliwości, choć 

Celem spiskowców było nie obalenie rządu moskiewskiego, jak 
donoszono, lecz usunięcie przemocą obecnych kierowników Politbiura 
oraz zmiana dotychczasowego kierownika politycznego tej instytucji. W 

przez spiskowców wzięło udział 
przeszło 100 wybitnych dygnitarzy wojskowych i cywilnych, wśród nich 
też kilka szpiegów Oraz prowokatorów nadesłanych z Politbiura. Oczy- 
wiście, że ci natychmiast poinformowali Politbiuro o przebiegu zgroma- 

wykaz uczestników spisku. Stało 
się to jeszcze na 3 dni przed śmiercią Dzierżyńskiego. 

Po ogłoszeniu sprawozdania agentów na tajnem posiedzeniu Czeki 
zabrał głos Dzierżyński, który wedle późniejszego oświadczenia Rykowa, 
nigdy w życiu jeszcze nie wygłosił takiej gwałtownej mowy. Między in- 

miał on powiedzieć. że obecna wewnętrzna sytuacja sowietów do- 
prowadzi cały ustrój sowiecki do zagłady i żądał natychmiastowego usu: 
nięcia wszystkich zdrajców. Większość uczestników posiedzenia przyłą: 
czyła się do zdania Dzierżyńskiego. Usuwanie takie już się rozpoczęło. 

W Kremlu panuje niezwykle trwożny nastrój. amieniew powrėciw- 
U stanowiska komisarza handlu i w imieniu całej 

opozycji zażądał zwołania nadzwyczajnej konferencji przedstawicieli komu- 
sowieckiego. Politbiuro. odmówiło 

oświadczając, że sytuacja kraju wymaga spokoju i twórczej pracy, a nie 
pozwala na rozpoczęcie kampanji wyborczej. ! : 

we Francji. 
PARYŻ, 28.VII, PAT. Dzienniki podkreślają, że większość jaką uzy 

skał wczoraj rząd w lzbie Deputowanych, jest niebywała. Sądzą naogół, 
odpowiada całkowicie potrzebom 

O Polsce, Kownie i Sowietach. 
BERLIN, 28,Vil, PAT. Moskiewski korespondent Hamburger Frem- 

denblatt donosi, że lzwiestja w korespondencji 
szereg oświadczeń polityków polskich, którzy propagują myśl unji z Litwą, 
ponieważ Polska nie może dopuścić do germanizacji 
zyskują ciągle nowe wpływy w Kownie. Połączenie Polski z Litwą stano” 

z Warszawy cytują cały 

Litwy, Niemcy zaś 

sowiecką. Przy tej sposobności 
podkreśla korespondent Izwiestji, że konflikt między Polską a Litwąjuwa- 
żałaby Rosja za naruszenie sfery swych interesów. 

„rząd Cyryla.* 
BUDAPESZT, 27 VII. A,W,—„Magyar Orsag* donosi, że w Buda- 

peszcie bawi obecnie pełnomocnik rosyjskiego wielkiego księcia Cyryla, 
którego rząd węgierski ma zamiar uznać dyplomatycznym  przedstawicie- 
lem antyrewolucyjnego rządu rosyjskiego. Rosyjskie poselstwo antyrewo- 
lucyjne ma w niedługim czasie rozpocząć urzędowanie. 

skreślenie wyłączeń ustaw samorzą 
dowych zaś marszałek Trąmpczyński 
o skreślenie zbywania nieruchomego 
majątku Państwa, jeżeli wartość tego 
majątku nie przekracza 100.000 zło- 
tych. 
4 Sen. Ringel (Kolo Žyd.) w prze- 
mówieniu swem podkreślił, że takie 
pełnomocnictwa jakie są zawarte w 
omawianej ustawie można dać tylko 
rządowi, do którego ma się zaufanie, 
Mówca ten zaproponował ogranicze- 
nie czasu trwania pełnomocnictw do 
chwili ustąpienia obecnego rządu. 

W głosowaniu wszystkie popraw- 
ki z wyjątkiem poprawki marsz. 
Trąmpczyńskiego i jednej poprawki 
referenta o skreślenie wyłączenia u- 
staw szkolnych —upadły, Wymienio- 
ne 2 poprawki przyjęto a z niemi 
przyjęto ostatecznie całą ustawę. 

Na posiedzeniu popołudniowem 
komisja przyjęła w  3-em czytaniu 
projekt ustawy o zmianach Konsty- 
tucji. Projekt ostatecznie uchwalono 
w brzmieniu przyjętem w 2:im czy« 
taniu, W czasie 3-go czytania posta: 
wiono jeszcze wniosek o wyłączeniu 
z zakresu pełnomocnictw spraw ob- 
jętych art. 105:ym Konstytucji a do. 
tyczących prasy. W rezultacie głoso* 
wania wniosek upadł. 

W n-ch świątecznych 
25 proc. drożej, 

Sejm i Bząd. 

Odczyt marsz. Piłsudskiego. 

"WARSZAWA 28, VII (tel-wł Słowa) | 
' W drugim dniu zjazdu legionistów, 

w Kielcach 6:go który. się, odbędzie 
ы odczyt marszałek sierpnia, wygłosi 

Piłsudski. 

Koniec prac lzby Poselskiej. 

WARSZA WA, 27.VH. (żel.wż.Słowa) 
Po posiedzeniu komisji konstytucyj- 

nej odbyło się posiedzenie konwen: 

tu senjorów Senatu pod przewod- 

nictwem p. marszałka Senatu Trąmp- 

czyńskiego. Tematem obrad była 

sprawa ustalenia sposobu załatwienia 

przez plenum Senatu obydwu ustaw 

ostatnio opracowanych przez komi- 

sję konstytucyjną, a dotyczących 

zmiany Konstytucji i pełnomocnictw. 

Postanowiono zakończyć obrady 

Senatu w sobotę 31 b. m. z tem, że 

na posiedzeniu tem będą jeszcze za: 

łatwione ustawy przyjęte przez Sejm 
na posiedzeńiu piątkowem. 

Porządek dzienny najbliższego 
posiedzenia Sejmu wyznaczonego па 
30 lipca między innemi przewiduje: 

Sprawozdanie komisji budżetowej o 
sprawozdaniu Najwyższej lzby Kon: 
troli Państwa za rok 1924 i sprawo- 

zdanie komisji skarbowej w sprawie 
samoistnego podatku wyrównawczego 

dla pokrycia deficytów budżetowych 
gmin wiejskich b. zaboru rosyjskiego 
1926 r. wniosek klubu ukraińskiego 

w sprawie votum nieufności dla wi- 
ce-marszałka Dębskiego oraz spra- 
wozdanie komisji konstytucyjnej © 
wnioskach poselskich w sprawie roz- 
wiązania Sejmu. 

W. poniedziałek odbędzie się posie- 
dzenie lzby Poselskiej poświęcone 
poprawkom Senatu w projektach u- 
staw zmiany konstytucji i pełnomoc- 
nictw, a w połowie przyszłego ty- | 
godnia lzba rozjedzie sięna kanikuły. 

Zwołanie następnej sesji nastąpi 
19 września. 

Nominacja bar. Tolla jeszcze 
nie zdecydowana, 

WARSZAWA, 28 VII. (fe/,wł. Słowa) | 
Nominacja bar. Tolla na stanowisko 
delegata min. wyznań przy metropo- 
licie Dyonizym nie jest jeszcze osta- 
tecznie zdecydowana, Jak słychać, 
niektóre sfery prawosławne wołałyby 
widzieć na tym stanowisku b. dyrek- 
tóra kancelarji metropolitalnej p. 
Gołuchowskiego. 

Fuzja «Echa Warszewskiego» 
z „Kurjerem Polskim*. 

WARSZAWA 28 VII. (żel.wł,Sżowa) 
Od dnia jutrzejszego wychodzące w 
Warszawie popołudniu «Echo War- 
szawskie» uchodzące za organ Piasta, 
i «Kurjer Polski» organ przemysłu 
wojennego (fabr. «Pocisk») połączyły 
się w jeden organ. 

Exc, Gałecki. 

WARSZAWA, 28 VII (żel.wł. SŁowa). 
W. kołach oficjalnych _ zaprzeczają 
pogłoskom jakoby exc Gałecki miał 
być mianowanym Prezesem Najw. | 
Izby Kontroli Państwa. cd 

Fałsze „Rzeczypospolitej*. 

WARSZAWA, 28.VII(tel, wł Słowa) 
Władze wojskowe įaknajenergicz- 
niej zaprzeczają wiadomościom po- 
danym przez „Rzeczpospolitą“ O rzė- 

'komeį mobilizacji Strzelca i jego 
ćwiczeniach nad granicą litewską. 

Dolar w Warszawie. 

WARSZAWA 28 VII (fel,wł.Słowa). 
Dolar w obrotach prywatnych 9,09, 
Bank Polski płacił 8,98, Obroty dola- 
rowe wzrosły. 

  

s: 

Jan Bułhak: 
Jagiellońska 8. Przyjmuje. 9—6, 

Ceny zniżone. 

  

       

     

        

Blacha cynkodana, 
akcesorja dachowe cynkowane, wiadra 

do wody i t. d. fabryki p. f. 

„Cynkownia 
Warszawska” 

(Właśc. Inź. T. Rapacki i Z. Świę: 
cieki) 
oleca 

Zygmunt Nagrodzki w Wilnie 
ui. Zawalna Nr. ila. 

Przedstawicielstwo i składy 
fabryczne.  



ECHA KRAJOWE 
Historja jakich wiele. 

Umarł w Nowogródku wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z flo- 
werem, mimo dokonania operacji, 
młody chłopak lat 16, jedyne dziecko 
obrońcy sądowego P. Aleksiuka. 
Rozpacz rodziców była bez granic,” a 
wszyscy bez wyjątku obywatele No- 
wogródzcy byli przepełnieni współ- 
czuciem dla nieszczęśliwych i nie- 
ukojonych w smutku rodziców. 

Pan Aleksiuk uznał za odpowied- 
nie ogłosić w gazetach podziękowa- 
nie za wyrażone kondolencje i jedno- 
cześnie umieścił w kilku dziennikach 
list otwarty do D-ra Biłobrana, kie- 
rownika szpitala i chirurga, który do- 
konał operacji. W liście tym p. Alek- 
siuk daje wyraz wielkiemu oburzeniu 
na panujące nieporządki w szpitalu i 
stawia publicznie szereg zarzutów 
d-rowi Biłobranowi za „czyny grani: 
czące z przestępstwem *. Zarzuty spro- 
wadzają się do dokonania operacji 
bez zezwolenia rodziców, niezbadania 
przed operacją stanu płuc i serca, 
zbyt długiego przetrzymywania cho: 
rego w narkozie eterowej, przeocze- 
nia rozwiniętego po operacji zapale- 
nią płuc, lekceważenia ciężkiego stanu 

-chorego, z jakim d-r Bilobran odno- 
sił się do chorego syna p. Aleksiuka 
i chorych szpitalnych wogółe, wreszcie 
do horendalnych porządków panują: 
cych w szpitalu i smutnej jego mar- 
tyrologji. 

List p. Aleksiuka wywarł w mieś- 
cie duże wrażenie, Wśród lekarzy 
Województwa Nowogródzkiego za- 
panowało zaniepokojenie i konster- 
nacja. Pan Wojewoda w konsekwen- 
cji polecił Wydziałowi Zdrowia prze- 
prowadzenie dochodzenia i przedło- 
żenia wniosków. Wydział Zdrowia, w 
imię bezstronności, powołał do roz- 
patrzenia sprawy komisję, do składu 
której weszło czterech znanych leka- 
rzy-chirurgów z obcych miast, Radca 
Prawny Urzędu Wojewódzkiego i 
Naczelnik Wydziału Zdrowia w cha- 
rakterze przewodniczącego. Powołano 
do przesłuchania 20 Świadków, mię- 
dzy innymi tych, którzy uczestniczyli 
w naradach lekarskich, byli obecni 
podczas narkozy i operacji, jako cho- 
rzy leżeli w sąsiednim pokoju, gdzie 
przebywał syn p. Aleksiuka, wreszcie 
osoby, które przez czas dłuższy 
przebywały w szpitalu i dokładnie 
znają panujące tam stosunki. Na kil- 
ka dni przed posiedzeniem komisji 
p. Aleksiuk był w Wydziale” Zdro- 
wia i wtedy zaproponowano mu, 
aby ze swej strony podał świadka 
według swego uznania. Z uczynio- 
nej mu propozycji p. Aleksiuk nie 
skorzystał. 

Wezwany na posiedzenie komisji 
w charakterze świadka p. Aleksiu 
wystąpił z oświadczen., krytykującem 
zarządzenia p. Wojewody. Od złoże- 
nia zeznań kategorycznie uchylił się. 

Ważniejsze wnioski komisji przy- 
taczam in extenso: 

„Komisja złożona z przawodniczą- 
cego p.o. Naczelnika Wydziału Zdro- 
wia d-ra Zygmunta Domańskiego, 
kierownika państwowego szpitala w 
Lidzie d-ra chirurga Stefana Kozu: 
bowskiego, kierownika szpitala sejmi- 
kowego w Baranowiczach, d-ra chi- 
rurga Leona Abramowicza, kierow- 
nika szpitala sejmikowego w Stolp- 
cach d-ra chirurga Nauma Grynberga, 
ordynatora szpitala sejmikowego w 
Nieświeżu d.ra chirurga Michała Łycz- 
kowskiego, radcy prawnego przy 
urzędzie wojewódzkim Witolda Schre- 
era—w charakterże członków Komisji 

i urzędnika prowizoryczn. VIll st. sł. 
przy Urzędzie Wojewódzkim Włady- 
sława Paszkiewicza — w charakterze 

* protokulanta, na posiedzeniu w dniu 
17 lipca 1926 r. po dokładnem roz- 
patrzeniu sprawy zarzutów skierowa- 
nych w pismach przez p. Pawła 
Aleksiuka do dra Franciszka Biło- 
brana kierownika szpitala sejmikowego 
w Nowogródku z powodu śmierci 
syna p. Aleksiuka, operowanego przez 

Nowogródek. 

sejmikowego w Nowogródku po wy* 
słuchaniu 18 świadków — doszła do 
następujących wniosków: 

Kierunek strzału z lewa na prawo 
przy zewnętrznej ranie w okolicy 
nadbrzusza na trzy poprzeczne palce 
na prawo od linji ścodkowej, nie- 
znaczna ilość wymacalnych  $гис!т 
bezpošrešrednio pod skórą brzucha, 
wtedy gdyfilość śrucin w naboju wy- 
nosiła około 25 sztuk, skonstatowanie 
podczas operacji kilku śrutin w sieci 
z przebiciem otrzewnej i krwiaków w 
okolicy sieci i w mięśniach brzusz- 
nych—dowodzą, że wskazania dla 
dokonania operacji były w zupełności 
usprawiedliwione. 

Zgodne zeznania felczera Hipolita 
*Skopowicża i pielęgniarki Drozdównej 
kategorycznie stwierdzają, że dr. Biło- 
bran przed przystąpieniem do opera- 
cji zbadał dokładnie u chorego Alek- 
siuka stan jego płuc, serca i dużych 
naczyń krwionośnych, 

Zeznania Świadków dr. dr. Piet- 
kiewicza i Marmursztejna stwiedzają, 
że rodzice zmarłego Aleksiuka nie 
tylko wyrazili zgodę na dokonanie 
operacji, lecz nsiinie prosili d-ra Biło: 
brana o niezwłoczne wykonanie za” 
biegu. 

Operacja polączona z otwarciem 
jamy brzusznej u podnieconego cho- 
rego nie mogła być dokonaną przy 
miejscowem znieczuleniu; ogólna nar- 
koza była nieodzowną. 

Wyraźne i poważne objawy nie- 
domogi sercowej nakazywały  leka- 
rzowi chirurgowi stosować narkozę 
eterową, ą nie chłoroformową. 

Niedoprowadzenie do pełnej nar- 
kozy jak również zastosowanie ma- 
łej maski, dozwelającej na częściowe 
'ulatnianie się eteru było zupełnie pra- 
widłowo zastosowane ze względu na 
stan serca chorego. 

Czas pozostawania chorego w 
półnarkozie, według zeznań śŚwiad- 
ków obecnych podczas operacji w 
żadnym wypadku nie przenosił 75 
minut; zużycie na dokonanie operacji 
wskazanego czasu jest w zupełności 
usprawiedliwione trudnościami tech- 
nicznemi. 

Zgodnie z zeznaniami licznych 
świadków, jak ze strony personelu 
szpitala, tak też ze strony chorych 
pozostających w szpitalu, a leżących 
w tym czasie w sąsiedztwie chorego 
Aleksiuka — dr. Biłobran otoczył cho- 
rego należytą opieką, odwiedzał cho: 
rego wielokrotnie w ciągu dnia, a 
mawet dwukrotnie w ciągu nocy. 

Wbrew zeznaniom Dra Pietkie- 
wicza stwierdzają Dr. Dr. Marmur- 
sztejn i Blaustejn, że dominującym 
momentem u chorego. Aleksiuka była 
niedomoga sercowa i obrzęk płuc; 
objawy włóknikowego zapalenia płuc 
były niewyraźne. W płucach stwier- 
dzono dawne ognisko pochodzenia 
prawdopodobnie gruźliczego i ostry 
bronchit. Śmierć nastąpiła z powodu 
niedomogi sercowej. 

Dr. Biłobran nie zaniedbał stoso” 
wania środków podtrzymujących dzia. 
łalność serca chorego i stosował jak 
ze swojej inicjatywy, tak też w re- 
zultacie narad z kolegami kamforę, 
kofeinę, digalen wśródżyłlnie, 

Dr. Biłobran dokonał od 1 1—26 
roku 271 zabiegów chirurgicznych, z 
których tylko 11 skończyło się 
śmiercią. Komisja stwierdza, że bardzo 
zresztą nieliczne wypadki Śmierci na- 
stąpiły w wypadkach już rozpaczli- 
wych, nie rokujacych prawie żadnej 
nadziei na wynik pomyślny. Wobec 
powyższego Komisja znajduje, że 
wszystkie przytoczone w liście otwar- 
tym p. Pawła Aleksiuka zarzuty 
przeciwko d rowi Biłobranowi i za- 
rządowi szpitala sejmikowego w No- 
wogródku są bezpodstawne“. 

Prezes T-wa Lekarskiego w No- 
wogródku dr Z. Domański, 

NOWA WILEJKA. 

Wywrotowa _ działalność 
" d-ra Biłobrana, i do zarządu szpitala, Wyzwolenia*. W dniu 20 b. m. 

O z, ПеНв 

Z Kapitolu na Tarpej- 
` ską skałę. 

— Materjały dyskusyjne — 

Ks. prałat Witold Czeczott, z rzadką 
czujnością śledzący splatanie się i rozplata« 
nie najróżnorodniejszych zagadnień współ- 
czesnych, nie omieszkał zwrócić uwagi na 
prąd nowej opinji usłłującej podważyć sę: 
dziwy i jakże wynoszony przez długie lata 
pod niebiosa Romantyzm Polski z zajmo- 
wanego dotąd przezeń stanowiska świeczni- 
kowego w dziejach naszego piśmiennictwa, 
a pośrednio w ewolucji wogóle ducha pol- 
sklego oraz polskiej myśli politycznej w t. 
zw. porozbiorowej epoce dziejów naszego 
narodu, 

Osnutym na tym temacie uwagom czci- 
godnego ks. prałata, nadesłanym nam z Piń- 
ska, gdzie ks. Czeczott stale przebywa, chę: 

tnie dajemy tu miejsce. Kwestja aktualna. 
W wysokiej mierze charakterystyczna dla 
współczesnych u nas nastrojów, dla meta- 
morfozy wielu idei, wielu poglądów, wielu 

odczuć i inklinacyj. 
Zapowiedziany na rok przyszły obchód we 

Francji—czytać należy: w Paryżu—stuletnie- 
go jubileuszu Romantyzmu (wyłącznie fran- 
cuskiego, z Wiktorem Hugo na czele) poru- 
szył iu nas w Polsce nmysły — i serca. 

Jeszcze sam dźwięk imienia <Romantyzm!» 
ma dar poruszania ludzi. Może już tylko od- 
ruchowo... może już tylko z gestem -szuka- 

nia miotły, którą by się pragnęło resztki 
Romantyzmu wymieść z naszego podwórka... 

Tak jest lub owak—dość, że uwagi ks. 
prałata Czeczotta zawierają sporą dozę ma* 
terjała do dyskusji. 

W paru miejscach nie dotrzymują kroku 
ścisłości—co też i zagabnięty autor artykułu 
<Na przełomie» omówić nie omłeszka w 

treściwem post scriptum. 

Oto zaś, co pisze ks. prałat Czeczotl: 

‚ W „Slowie“, a i podczas zjazdu 
polonistów-akademików w Wilnie po- 
ruszony zostat przez p. "Czesława 
Jankowskiego projekt obchodu w 
Wilnie jubileuszu romantyzmu  ро!- 
skiego, który jak się zdaje uzyska 
aprobatę Świata literackiego. 

Uniwersytet Stefana Batorego jesz- 
cze się nie wypowiedział, ale niepo- 
dobna przypuszczać, aby wielka mani- 
testacja narodowa, która ma ściągnąć 
do Wilna licznych przedstawicieli 
młodzieży ze wszystkich krańców 
Rzeczypospolitej, odbyła się bez jego 
udziału i kierownictwa. O programie 
uroczystości jubileuszowych mało do- 
tąd wiemy; trudno mi jednak przy- 
puścić, aby się wielce mógł różnić 
od wszystkich innych obchodów te- 

SŁ. O W O 

„Dziwny wywiad. 

„Głos Codzienny” w N-rze 199 7 
dn. 28. VII. b.r. umieścił wywiad z 
szefem sztabu p. mjr. Miinnichem, 
Treść artykułu nie zasługiwałaby na 
specjalną uwagę, gdyby nie ustęp 
poniższy, przytoczony przez nas in 
extenso. 

— „lle—panie majorze—jest praw- 
dy w wiadomościach o napadach i 
tp. ze strony Litwinów?" 

— „Naogół bardzo mało. Pogra: 
niczna straż litewska zachowuje się 
naogół poprawnie, a traftające się vd 
czasu do czasu wypadki przestawia- 
nia znaków granicznych są raczej 
wynikiem nieorjentowania się w trud: 
nym tamtejszym terenie niż chęci 
szukania zwady. Zresztą z chwilą 
objęcia i dokładnego obsadzenia gra- 
nicy przez K, O. P.—wypadki te pra- 
wie ustały" (II) 

Oto niewiarogodna treść pomie- 
nionego ustępu! Wywołał on zrozu- 
miałe zdumienie i oburzenie pośród 
miejscowej ludności. Bo jakże, słu- 
chajcie tylko: wypadki przestawiania 
znaków granicznych prawie ustały, 
podczas kiedy dnia jednego niema, 
żeby nie notowano napadów litew- 
skich na znaki graniczne. Od kilku 
lat rząd kowieński stosuje planową 
akcję prowokacyjną, a pan major po- 
wiada, że na granicy panuje spokój, 
że pograniczna straż litewska za: 
chowuje się naogół (!?) poprawnie! 

A dalej major Miinnich usiłuje 
tiumaczyć  Litwinów—„Przestawianie 
znaków granicznych jest wynikiem 
nieorjentowania się w trudnym tam- 
tejszym terenie.” 

To prawda, że tamtejszy teren 
jest trudny do orjentowania się, ale 
chyba tylko dlatego, że cały szereg 
majętności polskich pogranicznych 
bezceremonjalnie dzieli granica, że 
włościanie i ziemiaństwo polskie wal- 
czyć musi niesłychanie o to, żeby 
móc uprawić i sprzątnąć swoje za- 
siewy po tamtej stronie. 

Dziś kiedy wiechy i słupy gra: 
niczne są tak gęste, bo zaledwie o 
kilka metrów od siebie, trudno my- 
śleć o nieorjentowaniu sięl Dawniej 
były ustawione rzadziej i Litwini łat 
wo przechodzić mogli granicę. Bacz- 
niejsze strzeżenie granic nie podoba 
im się, dzień w dzień usiłują wiechy 
przewracać, Czyż nie jest to jawne 
szukanie zwady? 

„Zdumieni tym ustępem mowy p. 
majora Miinnicha, wydelegowaliśmy 
naszego przedstawiciela do szeregu 
źródeł najbardziej miarodzjnych, gdzie 
nas poinformowano, że ustęp wy- 
wiadu, tyczącego „poprawnego zacho. 
wania* litewskiej straży granicznej, 
nie odpowiada zupełnie prawdzie, na- 
tomiast faktem jest, że tak litewska 
straż graniczna, jak też organizacje 
„Szaulisėw“, stale i świadomie na. 
ruszają spokój na granicy i usiłują 
prowokować poszczególne posterunki 
KOP, 

(e. s.) 

przez nieznanego osobnika na dwor- 
cu kolejowym w Nowo-Wilejce zo: 
stały poroztzucane z okna pociągu ja- 
dącego w kierunku Święcian, odez- 
wy O treści wywrotowej, a podpisa- 
ne przez główny zarząd „Wyzwo- 
lenia“, 

LANDWAROW. 

— Uroczyste poświęcenie ko- 
ścioła paraf. w Landwarowie. 
W dniu 8 sierpnia r. b. w Landwa- 
rowie odbędzie się uroczyste poświę- 
cenie nowozbudowanego kościoła 
parafjalnego. W uroczystości tej wez- 
mą udział; ]. E. ks. biskup Michal- 
kiewicz, wojewoda p. Raczkiewicz, 
starosta pow. Wil.-Trockiego p. Wit- 
kowski, oraz cały szereg przedstawi- 
cieli władz komunalnych i poszcze- 
gólnych organizacji społecznych. Nad- 
mienić należy, iż košciolek ten, któ- 
rego budowę rozpoczęto jeszcze 
przed wojną, dzięki staraniom obec« 
nego proboszcza, jak i członków 
sejmiku pow. Wil. Trockiego został 
całkowicie wykończony. 

go rodzaju. Będą więc przemówienia, 
odczyty, akademje, adresy, pochody, 
uczty itoasty... Czy poza tym szablo- 
nowym programem powstanie i urze- 
czywistni się jakaś myśl wielka i 
oryginalna? —Rzecz więcej niż wątpli- 
wa. 

W tej chwili jednak nie o prog- 
ram i szczegóły mnie chodzi, lecz © 
samą jego zasadę, 

Ma się proponowany 
przyczynić do rozbudzenia ducha i 
podniesienia poziomu umysłowego w 
narodzie, czego wyobrazicielem był 
zapoczątkowany w Wilnie przed stu 
laty romantyzm, który tak wyjątkowo 
świetną kartę w dziejach narodu na- 
szego pozostawił; ale wszelkie rocž- 
nice, a tembardziej jubileusze z natu- 
ry swojej muszą być przywiązane do 
jakiegoś taktu dziejowego, do jekiejś 
daty biograficznej—jeżeli to ma być 
uczczenie jakiejś wielkiej osobistości. 
Oczywiście powstanie romantyzmu 
nieda się Ściśle do żadnej określonej 
daty przywiązać, tembardziej że pow 
stał on zagranicą i dopiero stamtąd 
został przeszczepiony do nas, gdzie 
też odrębnej nabrał cechy, Czuł to 
zapewne i inicjator projektu jubileu- 
szowego, kiedy ubolewał, że przeo- 
czyliśmy Brodzińskiego, a działalność 

obchód. 

Polska i Austrja. 
WIEDEŃ, 28 VII. Pat, Austrjacka Rada Narodowa przyjęła wczoraj 

bez dyskusji projekt traktatu arbitrażowego między Austiją a Polską. 
Dzisiaj nastąpi zamknięcie sesji letniej. Między większością rządową a 
opozycją toczą się rokowania w sprawie szkolnej. Jak przypuszczają dzien- 
niki, rokowania te doprowadzą niebawem do porozumienia. 

Rosja przeszkodą 
LONDYN, 28 Vil. PAT. W mowie wygłoszonej 

do rozbrojenia. 
w  Oksfordzie hr. 

Grey powiedział między innemi, že ogėlne rozbrojenie jest ® ogromnym 
stopniu utrudnione pizez politykę Rosji- sowieckiej i 

jeśli Niemcy wstąpią do Ligi Nzrodów i Rosja poszła wskazanem, aby 
w ich ślady. 

dlatego byłoby 

Związek porozumienia międzynarodowego. 
BERLIN, 28.VHI, PAT. Nowozałożany związek porozumienia między” 

narodowego publikuje odezwę nawołującą do kontynuowania polityki 
rozpoczętej w Locarno. Związek dopatruje się możności stworzenia nowej 
orjentacji umysłowej dopiero po ogólnem rozbrojeniu. Osiągnięcie 
stanu jest możliwe przez pogłębienie 

tego 
idei pokoju i solidarności ludów 

jakoteż przez współpracę gospodarczą. 

Zamordowanie gubernatora Syrji. 
LONDYN 28 VII. Pat. Jak donosi Daily Express z Damaszku, po- 

wstańcy zamordowali gubefnatora Syrji. į 

Walki religijne w Meksyku. 
MEKSYK, 28.VII. PAT. Pisma denoszą, że w mieście Nothstlan 

prowincji Zacatecas, tłum zlinczował burmistrza za to, 
księdza. Według innych wersyj, 
członkowie jego rodzłny. 

iż napadł on na 
prócz burmistrza zabici zostali wszyscy 

Targi włocławskie odwołane. 
WROCŁAW, 28, Vil, Pat. 

września r. b. zostały odwołane. 

Współpraca 

Targi, które miały się odbyć 5—7 go 

katolików. 
PRAGA, 28,VII, Pat. Prager Presse dowiaduje się, że praski kongres 

inteligencji katolickiej wyłonił specjalny komitet dła opracowania progra- 
mu zbliżenia katolików Małej Ententy i Polski zwłaszczaa przez propa: 
gandę prasową i wzajemne organizowanie turystyki. 

Sytuacja w Indjach. 
LONDYN, 28,Vil Pat, Na dzisiejszem posiedzeniu Izby Lordów lord 

Olivier zwrócił się do przedstawiciela 
macyj co do sytuacji w Indjach. Odpowiadając na 

rządu z prośbą 0 udzielenie infor- 
powyższe pytanie 

sekretarz Stanu do spraw Indji lord Birkenhead zaznaczył, że pod kon- 
trolą władz policyjnych w Indjach znajduje się obecnie 125 osób podej- 
rzanych o zakłócenie spokoju i akcję przeciwpaństwową. 

Samobójstwo Kara-Kemola. 
KONSTANTYNOPOL. 28,Vil. PAT. Policja wykryła wczoraj w Kon- 

stantynopo lu miejsce pobytu Kara-Kemala skazanego zaocznie na karę 
śmierci za udział w spisku przeciwko Prezydentowi Republiki, Kara- 
Kemal widząc, że nie ujdzie aresztowania, popełnił samobójstwo. 

TEIKIANTI IST NSI E ST I I ISA OECD WZA TZOOWSZZATEZCZA 

Wylew Dunaju. 
BUKARESZT, 28.VIl. PAT. Masto Galac i okolice nawiedzone zo- 

stały straszną ulewą. Szczególnie ucierpiały dzielnice Galac—Noi i Badalan. 
Stan wody na Dunaju znacznie 
znaczne szkody w gminie Zablau. 
stoją pod wodą. 

Straszliwy 

się podnió Ł Ulewa spowodowała 
Dziesiątki hektarów ziemi uprawnej 

huragan, 
PARYŻ, 28 VIl PAT. Matin donosi z St. Domingo: Gwałtowny huragan zni- 

szczył plantacje trzeiny čukrowej przytem 11 osób poniosło śmierć, a około 1 000 stra: 

Gwaltcwny orkan. 
NOWY YORK, 28 VIi PAT. United Press podaje: Gwałtowny orkan wy- 

rządził na wybrzeżach Florydy straszne spustoszenia. Wiele hoteli zostało oba: 

ciło dach nad głową. 

Зас! 
lonych jak domki z kart. Liczne miejscowości zostały zniszczone. Na wybrze- 

h wschodnich wyspy Porto'Rico szaląła również ewałtowna burza. Mosty 
kolejowe runęły do rzeki. Połączenia telefoniczne i telegraficzne są zerwane. 
Wiele miejscowości jest odciętych od świata. 

Echa kaiastroty Starogardzkiej. 
Rola Gdańska w pretensjach 

niemieckich. 

GDAŃSK, 28-VI1. PAT. W związku z 
ogłoszonym przed kilku dniami wyrokiem 
trybunału rozjemczego niemiecko : polsko - 
gdańskiego w sprawie katastrofy pod Staro- 
gardem, która wydarzyła się w maju roku 
ubiegłego, Baftische Presse zamieszcza dziś 
obszerny artykuł w którym szczegółowo 
omawia wyrok trybunału rozjemczego oraz 
jego znaczenie zarówno merytoryczne jak i 
polityczne. 

O ile chodzi o stronę polityczną wyroku 
Baltische Presse stwierdza, że akcja podjęta 
przeciwko Polsce przez Niemcy w związku 
z katastrofą starogardzką podyktowana była 
względami politycznemi i miała na oku cełe 
wyłącznie polityczne. Akcja rządu niemiec: 
kiego biegła równolegle do bardzo silnej 
agitacji domagającej się rewizji niemłeckiej 
granicy wschodniej. Rząd niemiecki pragnął 
wykazać, że Polska „nie jest 'w możności 
wypełnić postanowień traktat1 dotyczącego 
tranzytu ani też podołać przyjętym na sie- 
bie obowiązkom i dlatego konieczne byłoby 
przeprowadzenie rewizji stanu prawnego 

Mickiewicza nie nastręcza nam wy- 
raźnej daty z przed stu lat, któraby 
dała wyraźny powód urządzenia wiel- 
kiej narodowej rocznicy. 

Możnaby tę trudność ominąć, nie 
krępując się datą, a nazwawszy cały 
projekt nie jubileuszem, ale wprost 
hołdem oddanym zasługom Adama 
Mickiewicza—jako twórcy romantyz- 
mu polskiego. Wzniesienie od tak 
dawna projektowanego pomnika, a 
chociażby położenie węgielnego ka- 
mienia dałoby wyraźny, niezależny od 
daty cel zjazdu. 

Pomimo czci, jaką żywię dla 
Nowogródzkiego wieszcza, pomimo 
chęci ujrzenia jego pomnika jak naj- 
prędzej nad Wilją, nie mogę zam- 
knąć oczu na mało stosowną do te- 
go chwilę obecną, zwłaszcza po wy* 
padkach majowych w Warszawie. 

A jest jeszcze i inna przyczyna 
oprócz politycznych rozterek i spo- 
łecznych powikłań. 

Już oddawna Mickiewicz przestał 
być najwyższym wyobrazicielem du- 
cha narodowego wśród młodzieży, 
która, jeżeli nie wzięła rozbratu z 
romantyzmem, to bardzo dlań zobo” 
jętniała, przenosząc sympatje swoje 
na epigonów Słowackiego, których= 
byśmy lewicą Parnasu nazwać mogli. 

istniejącego w korytarzu. 
Akcja rządu niemieckiego podjęta na 

podstawach bardzo słabych zakończyła stę 
zupełnem niepowodzeniem i udowodniła 
wobec całego Świata jaką wartość mają 
twierdzenia niemieckie dotyczące korytarza* 
Wyrok trybunału rozjemczego jest bowiem 
jednoczesnem odparciem wszystkich nieuza- 
sadnionych oskarżeń Polski, 

Rząd niemiecki w swej akcji przeciwko 
Polsce otrzymał energiczną «pomoc» ze stro! 
ny wolnego miasta Gdańska aibowiem gdań- 
skie władze policyjne, które uczestniczyły 
w początkowych dochodzeniach przeprowa: 
dzonych na miejscu katastrofy i które ze- 
brały obfity materjał świadczący na nieko- 
rzyść Polski, ofiarowały później rządowi 
niemieckiemu swą pomoc w jego dążeniu 
do udowodnienia, że stan materjału kolejo- 
wego na torze był zły. Jednakże starania 
władz gdańskich spotkały się również z nie- 
powodzeniem. 

„ Tego rodzaju objawy — kończy dzien- 
nik — mogłyby przyczynić się do zakłóce- 
nia stosunków pomiędzy Polską a Gdańskiem. 
Dlatego też dziennik radzi wolnemu miastu, 
aby przy wszelkich sporach między Niem- 
cami a Polską zachowywało się neutralnie, 
zajęcie bowiem stanowiska po stronie Nie- 
miec jest nielojalnością wobec Polski. 

Dają się przy tem słyszeć tak 
wyraźne dysonanse, jak wystąpienie 
p. J. N. Millera w „Wiadomościach 
Literackich", które omawia sam p. 
Czesław Jankowski („Słowo* z 9 lipca 
r. b: „Na przełomie*) Możeby na- 
leżało wprzód póstarać się te dyso- 
nanse rozwiązać, a przynajmniej zła- 
godzić, zarządziwszy coś w rodzeju 
ankiety. Wyobrażam ją Sobie jako 
zebranie komitetu literatów - polo» 
nistów, którzyby, porozumiawszy się 
między sobą co do głównych punk- 
tów spornych i sformułowawszy je 
wyraźnie a szczegółowo, zawezwali 
społeczeństwo do spokojnej i rzeczo- 
wej na nie odpowiedzi. Powstałaby 
z tego pamiątkowa książka zbiorowa, 
jako podstawa do pomnika, 

A teraz o samym pomniku słów 
kilka: jakim ma być? W jakim stylu 
i rozmiarach pojęty? Dotychczasowe 
konkursy udarowały nas szeregiem 
kolumn lub pjedestałów, na których 
wznosi się postać naszego wieszcza 
w uroczystej, natchnionej postawie, 
ale gdyby nie podpis, niktby się nie 
domyślił, że to postać poety, a tem 
niniej poety naszego. Mógłby on 
równie dobrze przedstawiać każdego 
wybitnego męża: uczonega, filozofa, 
dyplomaię, filantropa, / misjonarza. 

Dalsze szczegóły afery 
szpiegowskiej. 

PRZEMYŚL, 27 VII. Afera szpie 
gowska na rzecz państwa ościennego, 
zatacza coraz szersze kręgi. W dniu 
24 bm. wykryto nową placówkę 
szpiegowską w Jaworowie. Utrzymy- 
wała ona stały kontakt z Przemyślem 
i centralą krakowską. Aresztowano w 
Jaworowie 3 osoby. Dalsze śledztwo 
w toku. 

Rewizja dała wyniki pozytywne. 
Przy aresztowanych znaleziono pisma 
szyfrowe i korespondencję. 

Wśród aresztowanych w Jaworo* 
wie znajduje sę jeden z kierowników 
całej akcji szpiegowskiej. Do Krako- 
wa cdesiano 20 aresztowanych z 
Przemyśla. Są to przeważnie s uden- 
ci absolwenci gimnazjum  ukrsińskie- 
go. Wiadomości jakoby wśróa are- 
sztowanych znajdowali się oficero- 
wie, okazały się uieprawdziwe. Do 
chodzenie ustaliło, że oficerowie w 
akcji szpiegowskiej nie brali udziału. 

LTEN ERSTSIESSI 

Co robič? 
Głowią się ludzie w Wilnie, co robić z 

czasem w iecie, kiedy i pogoda dopisuje i 
zajęcia materji poważniejszej nie stają na 
przeszkodzie. 

Pytali mnie znajomi o to — powiedzia- 
łem, że muszę pomyśleć, 

I coś niecoś oto wymyśliłem. 
„.Dobrze jest wziąć z przystani kajak 

czy skuling i <z falą wzawody» popłynąć w 
górę Wilji. W południe brzegi Wilji są za- 
rumienione od ciał iudzkich, 

Ludziska kąpią się dowoli kto chce i 
gdzie chce! Nie wypada wszelako trzymać 
się zbyt blisko brzegu, gdyż domorosłe wi- 
leńskie najady często gęsto kąpią się bez 
kostjumó w. 

„„Dobrze jest zajechać na plażę Anto: 
kolską, gdzie są pusiki i człowiek dowoli 
może się gmecać w. piasku i kulać zgóry na 
dół. Degryngolada taka nie przedstawia nie 
bezpieczeństwa, a przysparza radości i przy: 
pomina chmurne, górne i zasmarkane dzie: 
ciństwo. 

„„Dobrze jest też wsiąść na statek i po- 
jechać do Werek, Wybór samorzutny statku 
jest niemożliwy, Konkurujący właściciele 
naszych okrętów formalnie rozrywają pasa" 
żerów, ciągnąc ich do siebie. W Werkach 
można dostać zsiądłego mieka, malarji i 
reumatyzmu. 

„„Dobrze jest iść do teatru, Nie wiem, 
dlaczego dotąd nikt nie wpadł na ten po- 
mysł, Teatr jest pusty. Zapawne dlatego, 
że wystawiają nięmoralne sztuki. 

„„Dobrze też iść do kiną, Cóż, kiedy 
dobre tllmy wyświetlają w paskudnych ki- 
nach, a mizernych obrazów nikt nie chce 
ogłądać. 

„„Dobrze jest iść do cukierni z ogród. 
kiem na muzykę. Muzyka jest wszędzie tał 
szywa Er z gorąca struny się roz- 
ua resztą fałszywe są cenniki i ko- 

tlety. Ceny są słone, zupy wprost przeciwi 
nie, a ciastka z podeszew, 

„Dobrze jest..., nie! najlepiej stanowczo 
jest w domu. S 

Bigamja. 
Dawid Sz., mieszkaniec Wilna widząc, 

że interesa jego majątkowe nie są zbyt 
świetne, pojechał w roku 1917 do Niemiec, 
gdzie osiedlił się w jeduem z miast pro- 
wincjonalnych. Po dwóch latach pracy pan 
Sz. posiadał już kapitalsk, który pozwoliż mu 
pomyśleć o ożenku. Znalazła się narzeczona, 
odbył się ślub, życie zaczęło iść znów try- 
bem normalnym i po kilku latach małżeń: 
stwo miało juź troje' dzieci. 

Pan Sz. przyzwyczaił się do życia na 
obczyźnie jednak nostalgja sprawiła, że w 
roku 1924 przyjechał on do swoich — do 
Wilna. Przyjęchał i pozostał. Pozostał — bo 
pokochał Łaję Abeiównę. A na mocy do- 
kumentów głoszących, że jest kawalerem, 
otrzymał ślub. lyniczasem żona (pierwsza) 
zaniepokojona o los męża zwróciła się do 
konsulatu w Berlinie. Sprawa wyszła na 
jaw i prokuratura wszczęła sprawę. 

Bigamistę aresztowano, zwolniono za 
kaucję, ą tymczasem sędzia śledczy zwrócił 
się do rabinatu z zapytaniem, jak w tej 
sprawie postąpić według rytuału. 

Rabinat wyjaśnił, źe Sz. nie wolno żyć 
z drugą żoną aż do czasu otrzymania roz: 
wodu od pierwszej, 

adna z żon jednak nie zgadza się dać 
rozwodu i niefortunny żonkoś prowadzi per- 
traktacje aby drogą odstępnego uzyskać roz- 
wód z Io voto. 

Czyim mężem pozostanie p. Sz trudno 
przewidzieć, faktem natomiast jest, że 
wkrótce odpowiadać będzie przed sądem za 
bigamję. Pierwsze chwile wznowionego ро- 
życia małżeńskiego spędzi on za karę w 
więzieniu. T. 
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Wina tej szablonowości nie tyle leży 
w nieudolności projektu, ile w bar- 
dzo szczupłym zakresie myśli, jaką 
w spiž lub kamień wcielić można. 
Jak temu zaradzić? Jak stworzyć coś 
oryginalnego, a zarazem swojskiego 
i popularnego? _ Przedewszystkiem 
należy odtworzyć Adama Mickiewi- 
cza takim, jakim był w Wilnie t. j. 
w wieku młodzieńczym, jakim wy- 
obraża go sobie każdy, czytający 
„Dziady“ i „Wallenroda“. 

Obraz Wańkowicza, przedstawia- 
jący wieszcza naszego „wspartego 
na Judahu skale“, tak głęboko 
utkwił w mojej wyobraźni, a repro- 
dukcje onego tak były rozpowszech- 
nione na Litwie, że wieszcza z pod 
góry Mendora żaden Nowogródzia- 
nin inaczej sobie wystawić nie może. 
Wiem, że obrazu na rzeźbę prze- 
trad sponować nie można; tak dalece 
różni się w wykonaniu malarstwo 
od rzeźby. W danym jednak wypad- 
ku wyjątkowo, jak. mi się zdaje, 
rzeźbiarz mógłby odtworzyć myśl 
malarza, byleby znalazł stosowne do 
tego tło. Takiem tłem nie „może 
być oczywiście plac publiczny, ale 
nadaje się do tego  jaknajdosko- 
nalej Góra Zamkowa w Wilnie. Wy-



Ne 174 (1184). 

KURJER GOSPODARCZY 
/ZIEM WSCHODNICH 

Przegląd prasy. 
„Przemysł i Handel", w artykule 

czołowym „polepszenie“, w ten spo- 
sób rysuje obecną sytuację skarbowo - 

podarczą: : 

Już ubiegły maj, a w znacznie 

bardziej wyraźnym stopniu czerwiec 

oraz pierwsza połowa lipca — wyka- 
ją wyraźną poprawę stosunków go- 
spodarczych w kraju w każdej bez 

wyjątku dziedzinie. Zmniejszyła się 
więc wydatnie w tym czasie i zmniej- 
szą się stałe w dałszym ciągu liczba 
bezrobotnych w przemyśle, wzmaga 
się produkcja w głównych gałęziach 
naszej wytwórczości: w  górnietwie 
węglowym, hutnictwie żelaznym i cyn- 
kowym, w przemyśle naftowym we 
włókiennictwie. Rosną stale obroty w 
handlu zagranicznym, przyczem bilans 
handlowy kształtuje się dla nas coraz 
pomyślniej dzięki znakomicie zwięk- 
szonemu eksportowi. Powiększyły się 
przytem cyfry eksportu nietylko dla 
węglu, gdzie wskutek sytuacji na ryn- 
ku międzynarodowym oraz dzięki 
wysiłkom Rządu i przemysłowców 
osiągnięto rezultaty wyjątkowe — lecz 
także dla innych podstawowych arty» 
kułów wywozu polskiego: drzewa, 
przetworów naftowych, produktów rol- 
nietwa etc. Równolegle notowane są 
objawy wzmożenia konsumpcji we- 
wnętrznej. W związku ze zwiększe- 
niem obrotów towarowych, wzrósł 
znacznie ruch na kolejach, zaś oba 
porty są wykorzystywane w maksy- 
malnym stopniu ich przepuszczalno- 
ści. Poprawie stosunków gospodar: 
czych towarzyszy wyraźne polepsze- 
nie w położeniu Skarbu Państwa oraz 
w stosunkach finansowych w kraju. 
Wpływy z podatków stale od pewne: 
go czasu przekraczają sumy prelimi- 
nowane, podatki są przytem płacone 
przez społeczeństwo beż tego wysił- 
ku nadmiernego, który doniedawna 
był tak charakterystyczny u nas. 

Świadczy 0 tem m. in. mniejsza 
ilość egzekucyj podatkowych. Wyko- 
nanie budżetu jest coraz bardziej po- 
myślne: wpływy, stale przekraczające 
simy preliminowane, wydatki — są 
niższe od odnośnych pozycyj preli- 
minarza. Dziąki temu deficyt budżetu 
okazał się w ostatnich miesiącach 
znacznie mniejszy, niż to przewidy- 
wano, zaś ostatnie zarządzenia Mini- 
stra Skarbu pozwalają mieć nadzieję, 
że w miesiącach najbliższych wogóle 
deficyt zniknie. Bank Polski powięk- 
szył w ostatnich czasach wydatnie 
swoje zapasy walut i dewiz, przez 
co pokrycie złotego (przy zwiększo- 
nym obiegu, jest dziś wyższe. Kurs 
złotego w związku z tem uległ po- 
prawie i co jest jeszcze ważniejsze— 
ustabilizował się wyraźnie, Stabiliza- 
cję pieniądza umacnia stabilizacja 
cen, gdzie nawet ostatnio dała się 
zauważyć pewna tendencja zniżkowa. 
Najistotniejszym 
mentem sytuacji obecnej jest zapo- 
wiedź dobrych urodzajów. Obawy, 
jakie w tym względzie można było 
mieć przed miesiącem jeszcze, kiedy 
urodzaje zarówno zbóż jak i okopo- 
wych zdawały się być zachwiane 
przez deszcze—w znacznym stopniu 
rozproszyła „ustabilizowana* pogoda 
w drugiej połowie czerwca i w pier- 
wszej połowie lipca. Rozpoczęte już 
żuiwa wykazują przebieg pomyślny 
i zbiory tegoroczne prawdopodobnie 
nie będą o wiele gorsze od zeszło- 
rocznych, kióre przecież mogą być 
uważane za bardzo dobre. W ten 
sposób ten najważniejszy dla nasze- 
go kraju rolniczego czyrmik—dobry 
urodzaj, współdziała również w po: 
prawie ogólnej sytuacji gospodarczej 
kraju. Poprawa położenia gospodar- 
czego jest już powszechnie wyczu- 

waru i dyskontowana. Objawia sę 

to m. in. zagranicą—w rosnącem za- 
interesowaniu kapitału zagranicznego 
inwestycjami w Polsce; kilka intere- 
sów prywatnych w Polsce zostało 
ostatnio stinansowąnych przez kapi- 
talistów zagranicznych 

W «Przeglądzie Gospodarczym» 

artykuł wstępny porusza sprawę po 
lityki cen: 

W oświadczeniach rządowych, zło- 
żonych w izbach prawodawczych i w 
prasie, bardzo dobitnie została pad- 
kreślone dążenie do powolnego i 
cierpliwego przezwyciężania trudności 
gospodarczych ciągłym - wysiłkiem, 
przystosowanym do naszych możli- 
wości gospodarczych. Przytem nasze 
zagadnienia gospodarcze są rozwa» 
żane w płaszczyźnie europejskiej i 
pod kątem widzenia kooperacji euro- 
pejskiejj Nie ulega bowiem kwes'ji, 
że trudności, jskie przechodzi Polska, 
są tylno fragmentem trudności, prze 
żywanych przez caią Europę. Waż- 
nym wynikiem ostrożnej polityki #- 
nansowej, prowadzonej już od pew- 
nego czasu, jest fakt, że błędy i nie- 
domagania naszej polityki gospodar- 
czej posiadają już wymiar przeciętnie 

ropejski. Przed paru laty polityka 
finansowa Polski przedstawiała na 
gruncie europejskim objaw swoisty 
i odrębny o cechach raczej specyficz- 
nie polskich, obecnie zaś nasze błę- 
dy i niedomagania należą do typu 
europejskiego. Przy tej sposobności 
należy pewiedzieć, że jednego nie- 
wątpiiwego rezultatu oczekujemy od 
misji profesora Kemmierera, mianowi- 
cie stwierdzenia faktu, że trudności 
Polski są jedną z odmian trudności, 
przeżywanych przez Europę. 

Położenie przez rząd głównego 
nacisku na kwesiję cen uważamy za 
słuszne. Jedynie tylko właściwy sto- 
sunek cen polskich do cen šwiato- 
wych daje rękojmię aktywności bilan- 
su handlowego i bilansu płatniczego. 
Żadna pożyczka zagraniczna, żadna 
interwencja giełdowa nie jest w sta- 
nie doprowadzić do stabilizacji walu- 
ty, jeżeli oparta na właściwych ce- 
nach wymiana Polski z zagranicą nie 
będzie jej gwarantować. Wprawdzie 
czasami odnosi się wrażenie, że na- 
der skomplikowane zagadnienie cen 
bywa traktowane metodą cokolwiek 
policyjną, ale nie nasuwa to nam po: 
ważniejszych obaw, gdyż sądzimy, 
iż rząd rychło się przekona o jej 
bezużyteczności. 

INFORMACJE. 
Zaliczki na podatek obrotowy. 

Ministerjum Skarbu przypomina, że cd- 
roczony termin płatności (bez pobrania kar 
za zwłokę i odsetek za odroczenie) zaliczki 
na podatek od obrotu za I-szy kwartał 1926 
r. upływa z dniem 31 lipca r. b. | 

Przy płatności tej zaliczki niema zasto- 
sowania 14'dniowy ulgowy termin. 

Niedotrzymanie terminu, pociągnie za 
sobą utratę prawa do korzystania zulg przy 
spłacie dalszych zaliczek, z 

Leży więc w interesie płatników uiścić 
w oznączonyrti terminie, gdyż z dniem 1 
sierpnia r. b, władze skarbowe przystąpią do 
bezwzględnej egzekucji tak zaliczki za 1-szy 
kwartał, jak również i za ll-gi z pobraniem 
kosztów egzekucyjnych oraz kar za zwłokę, 
licząc od ustawowych terminów płatności, t. 

jednak bodaj mo- J. od dnia 15-g0 maja 1 15 go lipca r. D. 

Bilans Banku Folskiego. 
Bilans Banku Polskiego z dnia 20 lipca 

r. b. wykazuje powiększenie zapasu kruszcu 
i walut o 169 tys. zł. przy nieznacznerm po: 
większeniu zobowiązań walutowych о 112 
tys. zł. uwzględniając zmniejszone o 403 
tys. zł. zobowiązania reportowe. Nieznaczne 
tylko powiększenie waiut przypisać należy 
Odpisaniu części długu w Federal Reserve 
Bank, na co uży:e zostały wpływy wałuto- 
we z bieżącej dekady. 

Mimo, że portieł weksiowy zmniejszył 
się o 5 miłj. zł, 8 pożyczki zabezpieczone 
papierami o 2 miij, 865 tys. zł., obieg bile- 
tów bankowych zmniejszył się tylko o 873 
tys., a rachunki żyrowe o 2 milj. 239 tys. zł. 

Pokrycie kruszcowe biletów banzo wych 
pozostało na tym samym poziomie. 

Zbiory Inu na Łotwie. 

Łotewscy eksporterzy Inu nie są zachwy- 
ceni tegorocznemi zbiorami Inu i rzećzywi- 
ście zbiory te zapowiadają się nie nadzwy- 
czajnie. Posucha, która gościła na Łotwie 
przez szereg tygodni wpłynęła ujemnie na 
urodzaje wogóle, co się zaś tyczy lnu, to 
brak dostatecznej ilości deszczów odbił się 
w znacznym stopniu na jakości urodzaju, 
dzięki czemu zbiory tegoroczne dadzą w 
większej swej cześeł niższo gatunki Inu. 

Wobec spać cen na len na rynkach 
europejskich, ps :strzefń zasiewu Inu na Lo 
twie w roku ":-ż. zmniejszyła się o blisko 
30 proc. 

——— 11 222 >> 

obražmy Sobie, że na skłonie tej 
góry, Spuszczającym się ku Wilence, 
wśród odłamu skał, stoi posąg na- 
szego wieszcza, wspariego łokciem 
na jednej z nich, z pięknym profilem 

młodzieńca'wygnańca (jakim na zaw- 

sze pozostał), lecącego myślą „w 
okolice dałekie* i niestety jeszcze 
dalsze czasy; jak wsłuchuje się w 
ciszę stepów Akermańskich, aby choć 
słaby głos z Litwy usłyszeć; jak 
wreszcie wieszczym wiedziony — @ш- 
chem przepowiada, że ze zranionego 
serca poety wytryśnie pion pieśni, Z 
których wieki kiedyś uploią ozdobę 
jego skroni, Czyż to nie wdzięczny 
temat dla artysty rzeźbiarza, któremu 
zamiast sztucznej ornamentyki żywa 
natura w pomoc przychodzi. 

X. W, Czeczott. 

Przypisek. 

Niech mi wolno będzie — dla u- 
niknięcia wszelkich ewentualnie zbo- 
czeń w dyskusji--następujące dołą: 
czyć do uwag ks, pralsta wyjaš- 
nienia: 

1. Zgoła nie było mowy o zapro- 
szenie do Wilna na obchód Roman- 
tyzmu wyłącznie tylko młodzieży aka- 
demiekiej. Projekt zwracał się najwy- 

  

raźniej do wszystkich, komu drogą 
jest pamięć epoki romantycznej a o- 
sobliwie do jej badaczów. 

2. Niema obawy aby program 
obchodu trzydniowego był „banalny* 
lub „szabionowy”, Gwarancję daje 
wszelką choćby tylko szeroki udział 
Reduty, albo np. projektowana, wielka 
„majówka filarecka" w okolicach 
Wilna, 

3. Co do miejsca, na którem ma 
stanąć pomnik Mickiewicza w Wilnie, 
to Komitet Główny Budowy już po- 
wziął nieodwołalne postanowienie i 
figuruje ono w warunkach konkurso 
wych jako sine qua non. Pomnik m: 
stanąć na placyku przed frontem sta- 
rego Ratusza (ul. Wielka). 

Co zaś natomiast wieku, w jakim 
ma być wystawiony Mickiewicz na 
wileńskim pomniku, to zdania są po- 
dzielone. Są którzy obstają przy wi- 
zerunku Mickiewicza najpopularniej - 
szym to jest z epoki „Pana Tade- 
usza* lub późniejszej jeszcze. Kwestja 
otwarta. Zamknie ją twórca premjo- 
wanego i przeznaczonego do wysta- 
wienia pomnika, 

С 

— (o) Sprawa poboru nad- 
zwyczajnego dodatku do podat- 
ków. Władze skarbowe otrzymały 
nowe przepisy o poborze nadzwy- 
czajnego dodatku do podatków. 

Dodatek ten doliczany będzie w 
wysokości 10 proc. od podatków 
bezpośrednich, z wyjątkiem podatku 
dochodowego, pośrednich, ozłat stemp 
lowych, uiszczanych w gotówce, z wy” 
jątkiem podatku emisyjnego i' od 
darowizn. 

Dodatku tego jednak nie będzie 
musiał uiszczać płatnik podatku ma- 
jątkowego, podatku od lokali i placów 
niezabudowanych, opłat celnych. Rów: 
nież nie znajdzie on zastosowania do 
podatków samorządowych. 

Wymienione wyżej dodatki będą 
pobierane do 30 grudnia r.b., © ile 
w tym czasie przypadają terminy 
płatności zasadniczych podatków, ob- 
ciążonych owym dodatkiem. 

Natomiast od dńia 1 września do 
30 grudnia r. b, będzie pobierany 
specjalny dodatek od wszystkich za- 
ległości wzmiankowanych podatków, 
wpłacanych, względnie nawet przy- 
musowo ściąganych w  tvm okresie 
bez względu nawet czy zaległości te 
powstały z winy płatnika, czy też 
zostały odroczone lub rozłożone na 
raty. Rygor ten jednak nie ma zasto- 
sowania do podatków pośrednich, 
pokredytowanych, względnie odro- 
czonych przez właściwe władze Skar- 
bowe przed dniem 16 lipca r. b, o 
ile odroczone kwoty zostaną wpłaco: 
ne w wyznaczonym terminie. 

Nadzwyczajny dodatek pobierany 
będzie równocześnie z uiszczaniem 
danin publicznych. Obliczanie zaś i 
pobór dodatku będą należały do 
tych organów, które są do tego ро- 
wołane. 

— (tb) W sprawie zniesienia 
cła wywozowego ;od pszenicy. 
Na mocy rozporządzenia Ministrów: 
Skarbu, Handlu i Przemysłu oraz Ral- 
nictwa i Dóbr Państwowych uprzed- 
nie rozporządzenie w sprawie usta- 
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URZĘDOWA 
— (0 Memorjał Pana Woje- 

wody w sprawie kredytów dla 
miasta. W wyniku konferencji w 
sprawie zatrudnienia bezrobotnych 
Wojewoda Wileński p. Wł. Raczkie- 
wicz wystosował w dniu 'wczoraj- 
szym memorjał w sprawie przyzna» 
nia dodatkowych kredytów na roz* 
szerzenie robót inwestycyjnych w 
Wilnie, celem zatrudnienia większej 
ilości bezrobotnych. Memorjał ten 
przesł'ny do Ministerstwa Robót Pu- 
blicznych i Min. Pracy i Opieki Spo- 
łecznej, mówi o tem, że dotychcza- 
sowe kredyty wynoszące około 60 
tvs. miesięcznie, dają pracę załedwie 
500 robotnikom, podczas gdy ogólna 
liczba bezrobotnych dosięga 5000. 

Pan Wojewoda w  metmorjale 
swym apeluje do rządu aby ten 
przyznał m. Wilnu pożyczkę w wy: 
sokości 200 tys. zł. miesięcznie, co 
dałobyj możność zatrudnić 1200 
bezrobotnych. 

Względy polityczne — pisze pan 
Wojewoda — grają tu znaczną rolę, 
Wilno oddziaływa na nastroje lud- 
ności Województwa Wileńskiego i 
sąsiadujących. Konieczne jest pieczo - 
łowite łagodzenie wszelkich zaog* 
nień na ie ekonomicznem  tembar- 
dziej, że są one specjalnie obserwo- 
wane przez odnośne czynniki 2akor- 
donowe i wykorzystywane dla celów 
antypaństwowych. 

W końcu memorjału stawia pan 
Wojewoda wniosek o poddanie re- 
wizji dotychczasowych zasad . repar- 
tycji pożyczek na zatrudni:nie bez- 
roboinych i prosi o przyznanie m. 
Wilau 200 tys. miesięcznie, w okre- 
sie od 1 Vili — 1 1 1927, 

Jeżeli pożyczka ta zostanie przy: 
znana, magistrat m. Wilna przystąpi 
niezwłocznie do dalszych robót 
wśród których przewiduje się: 1) bu- 
dowa kanału na ul. Trockiej, Mater- 
jał do tej roboty jest już zapewniony 
z zatwierdzonego już 20 proc. dodat- 
ku do podatku od _ nieruchomości. 
2) Skanalizowanie rurami kamionko- 
węmi ul. M:ckiewicza (od Wileńskiej 
do Orzeszkowej) Orzeszkowej, czę- 
ści Dąbrowskiego, Suwalskiej, Obja- 
zdowej, części z. Wingierskiego, Ko: 
lejowej, Ostrobramskiej (ad Kolejo: 
wej—N. Aleji), Parkowej. i Tomba- 
kowej. Roboty te  poniosłyby za 
sebą kaszt 250 tys. złotych. 3) Uło- 
żenie rurociągu wodociągowego na 
ul Siraszuna, Św. Mikołaja, Lidzkiej, 
z. Franciszkańskim, Szawelskiej, z. 
Dziśnieńskim,  Oszmiańskm i ul. 
Klaczki — na sumę 71 tys, złotych i 
4) uregulowanie brzegów  Wilenki 
przy drodze przechodzącej  przęz 
Wielkie Leoniszki — kosztem 30 tys. 
złotych. 

— (t) Zmiany w ustawie no- 
tarjalnej okręgu Wileńskiego. 
Weszła w życie ustawa o zmianie 

nowienia cła wywozowego od psze- 
nicy zostaje unieważnione z dniem 1 
sierpnia 1926 r. 

— (k) Walka policji z t zw. 
„dzikiem robołówstweim”.Na zażą: 
dzenie władz wojewódzkich policja 
obowiązana jest okazywać pomoc 
właścicielom i dzierżawcom jezior w 
zwalczaniu <dzikiego rybołówstwa», 
opierając się na art. 623 K. K, w 
trybie wydanych przez Komendę 
Główną Policji wskszówek o udzialę 
policjj w ściganiu przestępstw z 
oskarżenia prywatnego. Zaś z urzędu 
ściga się te przekroczenia stosowne 
do art. 246 cz. Il K. K., jako po- 
gwałcenie norm prawa pubiicznego. 
Obowiązuje  przytem Ros. Ustawa 
gosp. wiejskiego. 

Wyciąg (t. Xil cz. Il zb. pr. b. Ces. 
Rosyjsk.). 

494. W pobliżu brzegów morskich 1 
brzegów jezior, od strony ujścia rzek, jak 
również na samych rzekach nie wolno wy* 
konywać rybołówstwa za pomocą <samoło- 
wów» i innych sieci któreby utrudniały 
swobodne przejście ryb z morza do rzek i 
w górę po rzekach. 

.; Uwaga: «samołowy» składają stę z prze- 
ciągniętej w wodzie na dużą odległość, cza: 
sem w poprzek całej rzeki, iiny lub cien- 
kiego sznura z nawieszotymi haczykami, 
w ten sposób iż tylko nieliczne ryby mogą 
przejść koło nich bez załaczenia. 

„ 495, Osobom uprawiającym rybołówstwo 
žawodowo na wszelkich rzekach nie wolno 
używać niewodów dłuższych niż połowa 
szerokości rzeki, jak również nie wolno za: 
rzucać niewodów zidwóch przeciwnych brze- 
gów jednocześnie i w jednym kierunku. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

28 lipca 1926 r. 
Dawizy i walnty: 

Tranz, Sprz. Kupno. 
Dolary 1,05 901 8,06 
Holandja 366,50 367,46 365,60 
Londyn 44.34 44,30 44,41 
Nowy-York 9,10 9.07 9,09 
Paryż 2230 22,35 | 22,25 
Praga 27,00 27,07 26,93 
Szwajcaria 176,55 177,00 176,10 

Wiedeń 129 00 129.32 128.68 
Włochy 28,80 28,87 2873 
Belgja 2235 | 2240 22,30 
Stosnolm 244,20 244,80 243,60 

Papiery wartościowe. . 

Pożyczka dolarowa 64,50 (w złotysz: 585,87 
> kolejowa 143,03 143,50 — 

5 pr. pożycz konw. 45,23 4350 — 
pr. pożyczk, konw, — - —Ą 

—gproc. listy zast. 
ziemskie przedw, 30,15 3025 — ; 

  

А 
niektórych postanowień ustawy no- 
tarjalnej, obowiązującej w okręgu 
Wileńskim Sądu Apelacyjnego. 

Zmiany te przewidują, że: „przy 
aktach odwołania testamentu oraz 
przy wszelkich aktach, jeżeli chociaż 
jedna ze stron nie umie lub nie mo- 
że czytać, albo jest ślepa, głucha czy 
głuchoniema, konieczna jest obecność 
dwóch świadków, którzy mogą tęż 
stwierdzić tożsamość osób uczestni- 
czących w akcie. Zamiast tych świad- 
ków może być przywołany drugi 
notarjusz, urzędujący w okręgu, w 
którym zostaje sporządzony akt". 

„Notarjuszom wolno przyjmować 
na przechowanie wszelkiego rodzaju 
dokumenty i pisma nawet w opie: 
czętowanych pakietach*. 

— (x) Przedstawiciel Min.Wyzn. 
R iO.P. w Wilnie. W  najbliż. 
szych aniach przyjeżdża do Wilna 
przedstawiciel Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 
dła spraw żydowskich. Przedstawiciel 
ten odbędzie konferencję z p. Woje: 
wodą w Sprawie przeprowadzenia 
wyborów do wyznaniowej gminy 
żydowskiej, 

Po zapoznaniu się ze sprawami 
żydowskiemi w Wilnie, pomieniony 
przedstawiciel zwiedzi również inne 
miasta na Kresach Wschodnich, gdzie 
zamierza konferować również w tych 
samych Sprawach. 

— (0) Pobory urzędników pań - 
stwowych w sierpniu. J:k się do: 
wiadujemy, miejscowe władze i u- 
rzędy otrzymały polecenie wypłace- 
nia urzędnikom państwowym tytu- 
łem uposażenia za srerpień poborów 
z dodatkami w wysokości ustalonej 
na lipiec r, b. bez procentowego 
zmniejszenia, to jest według pełnej 
mnożnej 43 grosze. 

— (k) Awanse niższych funkc. 
policji. M. S. Wewn. okdinikiem. 
zmiemło $ 11 Tymcz. Instr. 0 awan- 
sach niższych funkcjanarjuszy policji 
w ten sposób, że wszystkie wnioski 
o awanse rozpatruje Komendant 
wojewódzki, co do kiórych władze 
administr. | instancji żadnych zastrze* 
żeń mie poczyniły; w przeciwnym 
razie wniosek przekazuje Się do. wła- 
dzy il instancji, która sprawę roestrzy- 
ga; w razie niezgody Il instancji, 
komendant wojewódzki całą sprawę 
przekazuje do Komendy głównej 
policji. 

SAMORZĄDOWA 
— (i) Gminę Mołodeczno obo: 

wiązują zwykłe przepisy. Mini. 
sterstwo spraw wewnętrznych powia- 
domiło Urząd Wojewódzki, że na 
mocy porozumienia z. Ministerstwem 
Skarbu przepisy ustawy z dnia 
11/VIII—23 r. dotyczące gmin wiej. 
skich mają zastosowanie i do gminy 
wiejskiej Mołodeczno, w pow. Wilej- 
skim województwa Wileńskiego. . U- 
stawa ta mówi o tymczasowem ure- 
gulowaniu finansów komunalnych. 

Rozporządzenie to wchodzi w ży- 
cie od 1 stycznia 1927 r. 

— (x) Postępy szkoły roln. w 
Bukiszkach. Szkoła rolnicza w Bu- 
kiszkach pad Wilnem zorgańizowa- 
na, jak wiadomo, staraniem sejmiku 

  

Gustaw Reutt 
student 3:go kursu wydziału inżynierji politechniki Lwowskiej w dniu 28 

lipca 1926 r., opatrzony Ś.Ś. Sakramentatni, zasnął w Bogu. 

Eksportacja z domu żałoby (Portowa 4) i pogrzeb odbędą się w 
dniu 29 lipca o godzinie 10 rano. 

O powyższem krewnych, znajomych, przyjaciół i kolegów zmarłego 
zawiadamia 

pow. Wil-Trockiego rozwija się 
coraz bardziej. Qstatnio dyrektor 
tejże szkoły p. Jeleniewski wprowa- 
dził wykłady teoretyczne i praktycz 
ne z dziedziny weterynarji, tak nie- 
zbędnej w dobie abecnej dla każdego 
dobrego rolnika. Nadmienić należy, 
iż kursa teoretyczne odbywają się na 
miejscu, zaś praktyczne przy zakła- 
dzie weterynaryjnym w lokalu sejmi- 
ku pow. Wil.-Trockiego, pod kie- 
rownictwem D-ra Staniewicza. 

MIEJSKA 
— (t) Mandaty karne wchodzą 

w życie 1go sierpnia. W dniu 
pierwszego sierpnia rb. wchodzi w 
życie rozporządzenie o doraźnych 
mandatach karnych dla funkcjonarju- 
szy policji, Wobec tego, że żywotna 
sprawa ta zainteresuje niewątpliwie 
naszych czytelników, zwróciliśmy się 
do osoby kompetentnej o informacje. 

Upoważnienia do nakładania man- 
datów karnych otrzymali oficerowie 
policji oraz niżsi funkcjonarjusze za- 
sługujący na bezwzględne zaufanie. 
Funkcjonarjusze ci powinni na wy- 
danym mandacie doraźnym umieścić 
swój podpis i wskazać swój numer. 

Mandatemi doraźnemi karane będą 
przekroczenia zarządzeń urzędu woje- 
wódzkiega o ruchu ulicznym, ochrony 
czystości w sklepach, iokałach pu- 
blicznych oraz o przekroczenia regu- 
laminu sanitarnego. 

Kary te, nakładane być mogą je- 
dynie wtedy, gdy karany zgodzi się 
zapłacć je odrazu. W przeciwnym 
razie organa „policyjne powinny spo- 
rządzić protokół celem skierowania 
sprawy do Komisarjatu Rządu. Wy- 
sokość kary nałożonej doraźnie nie 
może być większą jak 10 zł, i musi 
być wyznaczona w zależności od 
przewinienia. 

Postępowanie doraźne stosowane 
być może jedynie wówczas, gdy 
winny schwytany zostanie na go- 
rącym uczynku. 

W. drodze mandatów doraźnych 
nie wolno będzie karać przekroczeń 
zastrzeżonych kompetencją sądu, a 
również nie wolno będzie przy nakła- 
daniu kar używać przymusu lub groź- 
by w stosunku do winnego. Funkcjonar- 
jusz policjj obowiązany jest też, na 
żądanie, okazać upoważnienie wyda- 
ne przez władze zwierzchnie. 

Od doraźnych mandatów karnych 
nie przysługuje żaden dalszy Środek 
prawny (odwołanie, apelacja) o czem 
nakładający karę obowiązany jest po- 
wiadom:ć wiūnego. 

— (x) W sprawie przepisów 
przeciwpożarowych. Magistrat m. 
Wilna w dniu wczorajszym wydał 
ogłoszenie © przepisach obowiązują- 
cych w przedmiocie przechowywania 
materjałów łatwo palnych, oraz czy- 
szczenia i konserwacji kominów w 
obrębie m. Wilna, wydane na pod- 
stawie att. 206, ustawy budowlanej 
b. cesarstwa rosyjskiego (Rozp. min. 
rob. publ. z dnia 15IIL. 23 r. Nr 
Vil 328). 

W ogłoszeniu tem zastrzega się 
również, iż w celu ścisłego prowa 
dzenia nadzoru, każdy z właścicieli 
domów i majstrów kominiarskich 
musi zaopatrzyć się w książeczki 
kontroli według wzoru magistratu, 
w których będą musieli po każdora- 
гомет wycieraniu sadzy wypełniać 
odpowiednie rubryki. Niezależnie od 
powyższego majstrowie kominiarscy 
obowiązani Są raz na miesiąc skła- 
dać swoje książeczki do sprawdzania 
w komendzie straży ogniowej, która 
prowadzić będzie ogólną księgę kon: 
troli wycieru kominów. Wina: nie- 
stosowania się do powyższych prze- 
pisów pociągani będą do odpowie. 
dzialności sądowej na zasadzie art. 
236, 237 i 238 ewent.—138 k. k. 

— (k) Ruch kołowy. Jesteśmy 
coraz częściej świadkami przejecha- 
nia ludzi przez samochody. Nie- 
szczęście tkwi w tem, že szoferzy 
nie zważsją na prawidła przepisów 
ruchu kołowego, nie trzymają się 
prawej strony, oraz nie mijają się 
prawidłowo. Zwykle szofer tylka ko- 
ło policjanta, stojącego na posterunku, 
jedzie prawidłowo, a pozatem używa 
środka jezdni. 

Należałoby policjantom, będącym 
po za służbą, zwracać uwagę na kur- 
sujące samochody. 

— (t) Miejski dom noclegowy. 
Miejski dom noclegowy, zorganiżo- 
wasty trzy miesiące temu, a mieszczą- 
cy się przy ul. Połockiej Nr. 4 prze- 
żywa obecnię sezon ogórkowy. W pły- 
wają na to ciepłe noce pozwalające 
bezdomnym spać w ogrodach, pod 
schodami, jednem słowem gdzie się 
da i gdzie nie trzeba płacić nawet 5 
groszy. Przeciętnie nocuje w domu 
noclegowym około 60 osób. Naj.   

RODZINA. 

większa ilość gości (w dni deszczo- 
we) wynosiła 90. Kierownictwo domu 
nociegowego spoczywa w rękach 
księży zakonników. 

Dowiadujemy SIĘ, że projektowa- 
ne jest zorganizowanie przed jesienią 
oddziału dla kobiet, bowiem obecnie 
korzystają z domu 'noclegowego tyl- 
ko mężczyźni. 

WOJSKOWA 

— (x) Rezu.taty przeglądu po- 
borowych w pow. Wil.-Trockiim. 
Według cyfrowych danych wynik po- 
boru rekruta roczn. 1905 w roku 
bież. na terenie pow. Wil. Trockiego 
był następujący: Ogółem do przeglą- 
du stawiło się 1940 mężczyzn, zaś 
uchyliło się od przeglądu 30 osób. 
Na poszczególne gminy z ogólnej 
liczby przypada: Landwarowską—110 
poborowych, m. N.-Wilejka — 62, 
Pobrzeską — 98, Mejszagolską—145, 
Turgielską—149, Olkienicką 06, By- 
strzycką — 68, Rudziską — 80, Szum- 
ską—83, Rudomińska 121, Mickuń: 
S$ką—103, Trocką—03, m. Troki—29, 
Rukojńską—86, Rzeszańską—128, So- 
lecznicką—152, Niemenczyńską 112 i 
Worniańską—222, 

Z powyższego zaliczońo do kate: 
gorji A. — zdoinych do służby 1142 
mężczyzn, do kategórji B-—czasowo 
niezdolnych—333, kat. C.—pospolite 
ruszenie z bronią—260 i do katego- 
rji D —pospolite ruszenie bez broni 
— 112, niezdolnych do służby woj- 
"5 śe 
— (x) Dodatkowy przegląd po: 

borowych w pow, Wil-Trockim. 
W dniu 30 lipca r. b. w pow. Wil.- 
Trockim odbędzie się dodatkowy 
przegląd poborowych w 1005 r. i 
wszystkich innych roczników, którzy 
z jakichkolwiekbądź powodów nie 
stawili się we właściwym terminie. 

: POCZTOWA 
— W agencjach /pocztowych 

Zabłocie k/Lidy pow. Lida z dniem 
10 i Kozłowsk pów. Postawy z dniem 
22 lipca b. r. zaprowadzono służbę 
telegraficzną i telefoniczną. 

RÓŻNE 
— (x) Jeszcze wybory do Ka- 

sy Chorych. |Jak już donosilišmy, 
w dniu 3 października r. b. odbędą 
się wybory do Kasy Chorych m. 
Wilna. Według cyfrowych danych 
upoważnionych do głosowania wśród 
członków jest 20812 ubezpieczonych 
i 5474 firm pracodawców, które po- 
siadają razem 7.118 głosów. 

Nadmienić należy, iż każde przed- 
siębiorstwo, które zatrudnia od 3 do 
10 robotników posiada 1 głos i ponad 
każde następne 10 pracowników od- 
powiednio po 1 głosie. 

Listy osób upoważnionych do 
głosowania można przeglądać do 
dnia 2 sierpnia r. b. jak również 
stawiać kandydatów do 12 września 
SE 

— (x) Jeszcze nie mogą za- 
pomnieć. Oddawna już dwaj przed- 
siębiorcy leśni, żydzi wileńscy, niejaki 
Loch i Baranowski prowadzą ze st. 
Jaszuny eksport drzewa do Angiji z 
iasów przeważnie państwowych i 
prywatnych. Pomimo, iż drzewo po- 
chodzi z terenu Polski, . jak również 
i wyżej wspomniani żydzi są oby- 
watelami Polski, drzewo, które wysy* 
łają zagranicę odznaczają cechówką z 
napisem rosyjskim. Nic też dziwnego, 
że jeszcze dotąd napływają często do 
Polski korespondencje « Wiino Russie». 

Czas najwyższy by odnośne wła- 
dze kolejowe zwróciły na to uwagę. 

— Błędne „niedorozumienje". 
Publiczne i krzykliwe anonsy i ogło- 
szenia czytają wszyscy: ci co umieją 
poprawnie pisać i ci co nie znają pi- 
sowni. у 

Należy więc zwrócić uwagę na 
to, żeby Ogłoszenia takie nie były 
spisane błędną ortografją 

Przykładem może służyć afisz kina 
Lux opiewający, że wyświetia się ta- 
ki to a taki dramat, a dalej— dzieje 
niedorozumień miłośnych*. W miłości, 
prawda, może być wiele rzeczy nie- 
rozumialych, ale to nie świadczy 

żeby o term należało niezrozumiałe a 
co gorzej, niepoprawnie pisać. 

P. S. Do wiadomości zarządowi. 
wspomnianego kinoteatru podajemy, 
że_niedorozumienie znaczy po polsku 
nieporozumienie. 

TBATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala «Lutnia»). Dziś | 

ukaże się po raz 5-ty głośna komedją Ver- 
neuilla <Orzeł czy reszka» w przekładzie 
Z, Kieszczyńskiego, która niebawem zejdzie 
z repertuaru, ustępując miejsce wybornej 
sztuce Nioodemiego <Głałganek». Ceny miejsc 
od 50 gr. do 4 zł. 50 gr. 

— Koncerty Orkiestry Symfonieznej. 
Dziś odbędzie się w ogrodzie pe-Bernar-
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dyńskim XIil-ty koncert popularny Wil. Or 
kiestry Symfonicznej Pal dyr. Mikołaja Sal- 
nickiego. W programie: Głazunow, Grieg, 
Gounod, Mendessohn, Moniuszko, Moszkow- 
ski, Wieniawski, Wagner i Rubinsziejn. Ce- 
ny miejsc: wejście — 50 gr., miejsca rezer- 
wowane — 1 zł., ulgowe — 50 gr. 

— Występ J. Dygasa. Atrakcją sezonu 
letniego będzie stanowił występ znakomite- 
go artysty opery warszawskiej Ignacego 
Dygasa, który czarować będzie słuchaczy 
wykonaniem najulubieńszych adi i pieśni 
na koncercie Wil. Orkiestry Symfonicznej w 
niedzieję najbliższą 1-go sierpnia. Dyryguje 
R. Rubinsztejn. 

WYPADKI |! KRADZIEŻE, 

— Nieszczęśliwa miłość W maj. 
Dorysowie gm. Niemenczyńskiej wystrzałem 
z rewolweru pozbawiła się życia Janina Bu- 
drewiczówna. Przyczyna samobėjstwa—nies 
szczęśliwa miłość, 

‚ — Kochankowie złodzieje. Dn. 27 
b, m. podczas obławy na ul. Jakóba Jasiń: 

skiego został zatrzymany znany złodziej 
mieszkaniowy icek Szmulewicz (Lidzki zauł. 
3) oraz kochanka jego Rejze Perelsztajn 
(Trocka 8), przy której znaleziono 24 wy- 
trychy. 

— Pożary. Dn. 25 b. m. wskutek roz- 
palenia ogniska przez pastuchów wybuchł 
pożar w krzakach, należących do wsi Sawic: 
kie gm. Szaikowskiej. Spaliło się 100 ha. 
Zorganizowana akcja ratunkowa ogień umiej- 
scowilą. 

W Święcianach spalił się dom na szko- 
dę Mirona Goldberga (Piłsndskiego 13). 
Straty wynoszą 8500 zł. 

W. lesie rządowym nadleśnictwa Nie- 
menczyńskiego wskutek zarzucenia przez 
przechodniów niedopałka, spaliło się 2 ha 
lasu. 

Około folw' Pyszao gm. Rudomińskiej 
spalił słę las ną szkodę Stefana Szarskiego. 

Lnów katastrofa automóbilowa. 
Onuegdaj w nocy na trzecim kilometrze 

traktu Wilno — Lida poczynając od Wilna 
zdarzył się wypadex. który szczęśliwie skoń- 
czył się tylko silnem obrażeniem ciała 
dwóch osób, 

Taksometr prowadzony przez szofera 
Henryka Zapaśnika (Poleska 17) wpadł do 
rowu. Samochód wywrócił się, a jadąca w 
nim Jadwiga Naumowicz oraz wspomniany 
szofer ulegli silnemu potłuczeniu. Przejeż- 
dżający traktem zaopiekowali się potłuczo- 
nymi, którzy też zostali przewiezieni do 
Szpitala św. Jakóbą w Wilnie. Dochodzenie 
policyjne stwierdziło. że oboje poszkodowa! 
ni byli w nietrzeźwym stanie, natomiast 
nie udało się dotychczas stwierdzić przyczyn 
katastrofy, Dotychczas też nie ustalono naz- 
wisk dwóch panów, którzy jechali autem 
lecz w stosunku do których los był łaskaw* 
szy i oszczędził im guzów a może i ka- 
lectwa. t 

Ze Świata 

— Upały w Ameryce. Niedzieli 
ub. wyjechało przeszło miłjon miesz- 
kańców Nowego Jorku na plażę w 
New-jersey. Ilość pociągów  kolei 
podmiejskich podwojono. Wszystkim 
funkcjonarjuszom, którzy mieli dzień 
wolny, a których powołano do pracy, 
celem przewiezienia tej olbrzymiej 
ilości ludzi, kolej wypłaciła potrójne 
zarobki. 

Dyrektor kolei nowojorskich, ob: 
sługujących przestrzeń pomiędzy 
miastem a plażą, założył się bowiem 
o 250 tys. dolarów, że przewiezie 
każdą ilość pasażerów. Pieniądze wy- 
grane mają być złożone na ręce pre- 
zydenta Coolidge'a. 

Upały w jeszcze większym stop: 
niu dały się we znaki mieszkańcom 
Chicago. 

Niektóre dzielnice Chicago zu- 
pełnie się wyludniły, a ludność prze- 
niosła się w kierunku Evanston, lub 
Edgeweter Beach, gdzie rozbiła na- 
mioty. Miejscowości te sprawiają 
wrażenie wielkich obozów wojsko: 
wych. 

W mieście zaś w godzinach 
południowych sklepy na przeciąg 
kilku godzin są zamknięte. Ruch 
automobiłowy zupełnie zamiera, Nad 
brzegami jeziora Michigan pod wie- 
czór widzi się niezliczone tłumy za- 
legające wybrzeża. W ulicach, doty- 
kających do jeziora ludność space: 
ruje, nie krępując się zupełnie, w 
kostjumach kąpielowych. Automobile 
przepełnione mężczyznami i kobietami, 
które na sobie nie mają nic prócz 
lekkich kostjumów kąpielowych. 

— Dobry interes. Fabryka me- 
chanicznych brzytewek Gillette dała 
w pierwszej połowie 1926 r. 7 miljo- 
nów dolarów czystego zysku. Na 
walnem zebraniu akcjonarjuszów dy: 
rekcja zakładów oświadczyła, że roz- 
wój fabryki w pierwszym rzędzie 
zawdzięcza się zwycięskiemu pocho- 
dowi amerykańskiej mody golenta 
wąsów, która rozpowszechniła się na 
całym Święcie. Dzienna produkcja no- 
żyków do giłetek wynosi 4 miljony 
sztuk. 

  

  

Mecz lekkoatletyczny. 

W najbliższą niedzielę odbędzie 
się mecz lekkoatletyczny pomiędzy 
klubami Pogoń i Makkabi. 

Program przewiduje biegi: 100, 
1500 i 4xX100 mir, skoki wzwyż, 
wdal oraz rzuty dyskiem i oszcze« 

Do każdej konkurencji kluby wy: 
stawiają po dwóch zawodników. Pro. 
ram ten urozmaicony zostanie spot: 
niem piłkarzy, jednak, jak wiemy, 

Makkabi I ma już zapowiedziane na 
ten dzień spotkanie z Wilją. Spotka- 
nie to odbędzie się na boisku Mak- 
kabi, gdy tymczasem mecz lekkoatle- 
tyczny odbędzie się na boisku Ó pp. 
leg. 

Ostatnie dni K. I. P'u. 

Dowiadujemy się, że powstała w 
przeszłym roku drużyna piłki nożnej 

. Klubu Inteligencji Pracującejjuchwaliła 
na ostatniern zebraniu poczynić kroki 
zdążające do złania się z jednym z 
klubów miejscowych. Po roku do- 
piero przekonali się członkowie tego 

* klubu, że samemi dobremi chęciami 
nie utrzyma się w Wilnie klub B— 
kłasowy. K. I. P. uległ losowi Sparty 

i Iskry—zamierał wskutek braku fun- 
duszy, nic więc dziwnego, że w re- 
zultacie doszedł do wyniesienia takiej 
rezolucji. KI. P. posiada w swoich 
szeregach kilka graczy, którzy będą 
cennym nabytkiem dla każdego kilu: 
bu, nawet A—klasowego. 

Finał mistrzostwa Stolicy. 

Piątego sierpnia o godz. 18 od- 
będzie się w Agrykoli finał niedo: 
kończonego spotkania między Po» 
lonją a Warszawianką, które sędzia 
przerwał przy stanie 5:5, : 

P. P. N. wyjaśnił, że dogryw- 
ka ta trwać ma 10 minut, poczem 
następuje zmiana i następne 15 mi- 
nut; gdyby po tym czasie żądną ze 
stron nie osiągnęła zwycięstwa, na- 
stępuje gra ażdo zdobycia pierwszej 
bramki, przyczem ta trzecia część 
możę trwać tylko 30 minut. 

Do dogrywki tej Polonja wystąpi 
w 10tkę, bez wykluczonego Gia- 
bowskiego. Gdyby i to spotkanie 
nie przyniosło rezultatu, nastąpi piąty 
mecz, w pełnym składzie drużyn. 

5 аО 

‚ & са!е) РобК. 
— «Bracia Nocy» w Warsza- 

wie. Szajka szantażystów pod nazwą 
«Bracia Nocy» od dłuższego czasu 
teroryzuje mieszkańców Warszawy 
usiłując 'zmiusić do wpłacenia na ręce 
szajki pewnych wysokich nawet 
sum. 

Swieżo anonimowi szantażyści na- 
desłali list z pogróżkami, p. H. Miel- 
nickiemu _ właścicielowi większego 
składu manufaktury, przy. ul. Gęsiej 
Nr 9. 

List ten anonimowy szantażyści 
nadesłali p. Mielnickiemu do sklepu 
przez pocztę. Koperta jednak nie była 
zaopatrzona markami. 

W bezczelnym liście, szantażyści 
grożą p. M. niechybną šmiercią w 
w razie zameldowania o liście komu: 
kolwiek i żądają 250 dolarów. P. 
Mielnicki o sprawie policji nie zamel- 
dował. 

Około 1-ej popoł. do mieszkania 
p. Grasberga zadzwonił jakiś osob- 
nik. Telefon odebrała pani Grasber- 
gowa. Niewyraźną polszczyzną ©- 
sobnik ów oświadczył, że jest «bra- 
tem nocy» i oświadcza, że areszto- 
wany szantażysta Mełamed jest czło: 
wiekiem niewinnym. W dałszym ciągu 
rozmowy, osobnik zapowiedział, że 
w dniu dzisiejszym  zatelefonuje do 
p. Grasberga jeden ze «starszych bra- 
ci», w sprawie wydania pieniędzy. 

Jest jednak jasnem, że wszystko 
to jest manewrem opryszków, usiłu- 
jących zwieść z tropu policję. 

— 60-lecie „Sokoła”, W chwili 
odzyskania niepodległości istniały na 
na ziemiach polskich trzy związki 
„Sokoła* (we Lwowie, w Poznaniu 
oraz tajny w Warszawie). W 1919 r. 
te trzy związki połączyły się w jeden, 
obejmujący sześć dzielnic w kraju, 
mianowicie: mazowiecką, małopoiską, 
krakowską, śłąską, wielkopolską i 
pomorską. Ponadto w roku 1923 
utworzona została we Francji osob: 
na dzielnica, t. zw. Vil-a, : 

Ogółem związek liczy w obecnej 
chwili 75 okręgów i 886 towarzystw, 
Ponadto istnieje samodzielnie: Zwią- 
zek sokoli w Ameryce, Związek so- 
koli w państwie niemieckiem i Zwią- 
zek sokoli w republice czechosło- 
wackiej. Wszystkie one pozostają w 
kontakcie ze związkiem w kraju. 
Nadmienić trzeba, że w skład  dziel- 
nicy Vil-ej we Francji wchodzą to- 
warzystwa sokole, istniejące w Belgji 
i Holandji. 

Związek Tow. Gimn. „Sokół* ma 
na celu podniesienie dzielności fizy- 
cznej narodu, wyrobienie w nim kar- 
ności i ofiarności, odpowiedzialności 
za swe czyny, poczucia obowiązku 
wobec państwa, zdolności do obro- 
ny granic i całości Rzeczypospolitej 
oraz wyrobienie wszelkich cnót oby» 
watelskich. 

W dniu 1 ym stycznia 1926 r. or: 
ganizacja liczyła około 60.000 czton- 
ków i około 20 000 młodzieży szkol- 
nej, męskiej i żeńskiej. Ponadto ko- 
rzystało z urządzeń sokolich okolo 
30.000 młodzieży. sokolej obu płci. 

Organizacja rozwija się « szybko. 
Z każdym miesiącem powstają nowe 
gniazda sokole. W szczególności w 
ostainiem półroczu rozpoczął się sil: 
ny ruch organizacyjny na ziemiach 
b. Królestwa, gdzie organizacja So: 
koła była słabo rozgałęziona. 

liość ćwiczących w r. 1925 жупо- 
Siła: mężczyzn około 12.000, kobiet 
około 4.000, młodzieży męskiej i żeń- 
skiej około 20.000. W dziale gimna- 
styki „Sokół* otrzymał nagrody па 
zjazdach gimnastyków w Astii w 
Strassburgu w r. 1925 oraz w Lionie 
w r. 1926, W lekkiej atletyce konku» 
rowali członkowie organizacji w róż- 
nych zawodach lżejszych, oraz w 
strzelaniu, wioślarstwie, piłce nożnej, 
pływaniu i innych sportach. 

wo 

igjski Kinematocrat 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) | 

    

Od lat 50 zgórą znane, a obecnie 
najbardziej rozpowszechnione 

Pługi 
Sucheniego 

pojedyńcze, dwu — trzy — i cziero- 
skibowe pługi obrącalne, oraz radełka 
otrzymywać można w Syndykatach, 
Spółdzielniach i Składach Rolniczych. 
Przy nabywaniu zwracać uwagę 

na 4 oraz na tinas J. Sucheni, nę 
ochronną. Aby pługi po zdarcu się 
dalej dobrze pracował — fabryka do- 
starcza własne lemiesze, płozy, rozkła- 
dnie i t p. części na zapas. 
Zarazem polecamy odpowiedzialne 

Brony sprężynowe 
na rurkach i na kantówce (jako 
trwalsze), a także lekke i ciężkie 

Bronki 2 i3 polowe. 
Po cenniki i objaśnienia należy 

zwracać się pod adresem J. SUCHENI, 
poczta Gidle, wój. Łódzkie. 
    

  

Okazja! azja! 
Za bezcen książki francuskie 

sprzedaż tylko do 14 lipca. 

Olbrzymi wybór!! 

20,000 
TOMÓW 

Z literatury pięknej i różnych 
dziedzin specjalnych po cenach 
zniżonych przeszło o 40 proc. 

Śpieszcie skorzystać 

Księgarnią Stowarzyszenia 
Nauczycielstwa . Polskiego 

Wilno, ' Królewska Nr 1. 

SELL 
В gaz PRUKARNIA 

e „WYDAWNICTWO 

m“ 
WILENSKIES“ 

s =; Kwaszelnia 23. = a 

ca kres drukarstwa m a 
mi wchodzące. lg 

sap PZ usa 
A ATS 

Projektowane w r. 1927 zloty bę- 
dą miały charakter jubileuszowych, z 
okazji 60 lecia Sokoła. 

Własaych gmachów sokglich ist- 
nieje około 120, w budowie w chwili 
obecnej jest około 20. Nadto zwią: 
zek posiada około 120 boisk włas- 
nych i 30 dzierżawionych. 

    

  

  

przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 

  

Bas „B 

Nr 174 1184) 

Dziś będzie wyświetlany film 

„TAQ — DUCH mat w 12-tu 
aktach, ZIEMIE " 

NAD PROGRAM: <ULICZNA ŚPIEWACZKA» — sztuka w 2 aktach. 

Podczas seansów wykona szereg pieśni artystka opery p. J. Korsak - Targow ska, 
ORKIESTRA pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Batkon — 25 gr. — POCZĄTEK SEANSÓW: w riedzielę i święta o godz. 3 ciej, w powszednie 
dnie o godz. 5-tej. — KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszednie od godz. 4 m. 30. 

    

  

Letniska 
Wilno, Dąbrowskiego Nr. 3 

wiejskie 
m. 6 od g. 3—5 po poł 

1) przyj owanie ofert na letniska z utrzymaniem i bez niego. 

2) mformowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 

  

Uwaga! 
Biuro Reklamowe 

STEFANA GRABOWSKIEGO 

w WILNIE, ul, Garbarska Nr 1 (1 sze piętro) 

tel. Nr 82. 
Najtaniej i najdogodniej załatwia 
OGŁOSZENIA do wszystkich 
pism. Kosztorysy na każde żądanie. 

  я Р, i = 

OKaZjA! wycotać”z inieresów OKAZJA! 
przyjmę do 3/4 wspólnika 

PRZEDSIĘBIORSTWA 
GASTRONOMICZNEGO 

w pełni powodzenia 

w WARSZAWIE 
Oddam zarząd. Wiądomość; 

WARSZAWA, Hortensja 5—16, 
SZLUPOWICZ. 

do dużego 
i starego 

  

Odorono 
Nowy, nadzwyczajny wynalazek ame- 
rykański przeciwko nadmiernemu 

. poceniu się, 
Żądać wszędzie. 

W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926 r. 
  

Dr. Gz. Koneczny w. Śmiałowska 
horoby zębów, chi- przyjmuje od godz, 

po ao ustnej, io 19, Mickiewicza 

Sztuczne zęby. Porce- 46, m. 6 

lanowe korony. _Mi- WZP Nr 63. 

ckiewicza 11—8. Woj! 
skowym i urzędnikom 

zniżka. 
Ww. Z. P. 4503, 

  

  

ieumeblowanego 
pokoju z niekrę- 

N сет  wej- puj ° 
ściem w A ródmaieściu 

  

FSO R DARMO 

Adr. Warszawa, Plac Napoleona Ski   
OPRAWIO 

w ramie wariości 30 złotych 

rozmiaru 35x45 może otrzymać każ- 

dy. Bliższe szczegóły po nadesłaniu 

adresu i znączku peczt, za 16 gr. 

poszukuję. Łaskawe 
zgłoszenia do admin. 

<Słowa> sub T. 
ER ET 

NY 

  

5; umeblo- Pokój "wany 
do wynajęcia, wejście 
frontowe. Ludwisarska 

8 m 3 od 4 do 6. 

rz. pocz Nr 627.     

  

„m SPÓŁDZIELNIA R 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 

EE ui ZAWALNA1 
я 8 Komunikujemy, iż na sezon 
й stałe sprzedajemy ze składu 

  

na worki (100 klg:) 

workami za |) 

a m BM @ @8 

TELEFON 1—147 

CUKIER KRYSZTAŁ 

zaś ze sklepu na Kalwaryjskiej Nr. 2 w detalu. 
Na żądanie pp. Rołnikom wysyłamy cukier 

zaliczeniem  kolejowem po 
© wypłaceniu zaliczki 35 zł. za worek. <=% 

tarsza instruktorka 
AN b. kierowniczka 

Szkoły Instrukto- 
rów 'eatralnych Zw. 
Teatrów Ludowych w 
Warszawie,  Organi- 
zacja zespołów teatral- 
nych przy stowarzy* 
szeniaeb. Reżyserja 
przedstawień. Na 

Rik dwa mogłaby 
jechać na prowin- 

a Adres. Ś-ta Jakób- 
ska 10 m. 2 (7—9 w.) 
(= 

A REKO S] 
KORZYSTAC. 
Przyjechałam z 

Azji daję lekcje gry na 
cytrze I zł, za go- 
dzinę, w przeciągu 

dwuch miesięcy, każdy 
uczeń będzie grał. 

Adres. Zarzecze, ul. 
Połocka Nr. 28 d. m. 4. 

EB 

ОМА @° 
ZIEMIAN B 

jagodowy 

Zawalna I   

BB 

  

   

  

= 4 k С АС СВ 
ZWI „ARAD i 

Superiosiaf 
"SPRZEDAJE: 

Ze skladu Zawalna Nr. 1. 

Ze skiepu Kalwaryjska Nr. 2. 

W Oddziale Głębockim w Glębokiem 

Spółdzielna 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 

ul. Zawalna Nr 1, 

STA osžukuję samo- 

NA > p TElugos 
TECHNIKÓW 

MIERNICZYCH — &а 
pomiarów 10.000 hek- 
tarów pod kierunkiem 
upowaźnionego  geo- 
metry, Zgłaszać się 
tylko listownie. Wilno 
ul. Dobra 5 Kazimierz 

Zaćwilichowski. 
— 

  

AGNET, 
dynamo, aku- 
mulatorów kup- 

no, sprzedaż, naprawa. 
Części zapasowe. 

Przewijanie spalonych 
elektromaszyn. 

Warszawa/Koszykowa 

Rolna 
ZIEMIAN 31, telefony: 19—31 i 

419—31. Zygmunt 

Telefon. 1—47. Popławski, «Magnet» 

    

CONAN DOYLE. 

Pierścień Totusa. 
Pierwszym odruchem Smylina by- 

ła chęć podejścia do woźnego i. za- 
wiązania z nim rozmowy. Po kiiku 
słowach doszliby do porozumienia i 

woźny wyprowadziłby go niezawod- 

nie bocznemi drzwiami, cała przygo- 
da zskończyłaby się nieco spóźnio- 
nym powrotem do hotelu. Lecz gdy 

woźny zbliżył się, ukryty w kącie 

uczony zauważył dziwny wyraz twa- 
rzy i skradające się jego ruchy, zmie- 

nił więc swój zamiar, Widocznie wcź* 

my szedł tutaj w jakimś tajemniczym 

celu. Dziwny ten człowiek miał na 

nogach pantofle z miękkiemi podesz- 

wami z wojłoku, stąpał więc bezsze- 

lestnie, przyśpieszony oddech świad. 

czył o pewnym niepokoju, jak rów- 
nież niepewne, biegające spojrzenie. 
Smyth wtulony w cieqiu drzwi, z za- 
partym tchem przyglądał się mu, z 

głębokiem przekonaniem, że nocny 

ten spacer ma jakieś złowieszcze i ta- 
jemnicze znaczenie. : 

Ruchy idącego stały się pewne. 
Podszedł szybko ku jednej z wielkich 
szaf i kluczem wyjętym z kieszeni 

otworzył ją. Z górnej półki zdjął mu- 
mję i z wielką ostrożnością i delikat- 
nością ułożył ją na podłodze. Potem 
postawił przy niej lampę i przykuc- 
nąwczy przed nią, ruchem przyjętym 
na wschodzie długiemi, drżącemi pal- 
cami rozwijać począł nawoskowane 
płótno i bandaże, które otaczały mu- 

mję. Gdy wreszcie wszystkie zwoje 
upadły na podłogę, salę napełnił sil- 
ny zapach, a dokoła mumji posypały 
się kawałki drzewa pachnącego i aro- 
matycznych substancyj. 

Uczony poznał natychmiast, iż 
mumja ta nie była nigdy rozwijana ze 
swych kilkotysięcoletnich powijaków. 
Operacja ta interesowała go niezmier- 
nie, Drżał cały ż zaciekawienia, a pia- 
sia jego głowa wysuwała się z za 
drzwi coraz dalej. | gdy nareszcie o- 
stątnia osłonka z głowy mumji opadła, 
musiał użyć wysiłków woli, by pow: 
strzymać okrzyk zdumienia. Wspaniałe 
kaskady długich, czarnych, iśniących 
włosów, posypały się na ręce woź: 
nego. Ukazało się niskie, białe czoło, 
przecięte dwoma łukami ślicznie wy: 
giętych brwi, a pod niemi błyszczące, 
aksamitne oczy, o gęstych rzęsach, i 
wreszcie prosty o pięknym zarysie 
nos i duże, delikatne zmysłowe usta. 
Była to twarz piękna i niezwykle po- 
ciągająca, jedynie na czole dojrzeć 
można było niedużą plamę, koloru 
kawy. Był to okaz najwspanialszy 
Sztuki balsamowania. | 

Lecz olbrzymie wrażenie, które 
wywarła mumja na egiptologu, nie 
niogło się równać z uczuciem, jakie 
wzbudził ten widok w sercu niezwy- 
kłego woźnego. Podniósł on ręce ku 
górze, a z ust jego wyrwał się potok 
niewyraźnych słów, nieznanych uczo- 
nemu dźwięków, poczem rzucił się 
na podłogę, objął rękami ciało martwe 
i MN gorąco jej usta, powtarzać 
jał po francusku: „Moja mała, moja 

  

biedna małutkal* jęki wyrywały się 
z jego piersi, głos przerywały west- 
chnienia wzruszenia, zmarszczki na 
jego bronzowej twarzy drgały i two- 
rzyły coraz to inne węzły, a jednak 
oczy jego były suche, robiły wraże- 
nie dwuch stalowych kuleczek, Kilka 
minut leżał tak z twarzą konwulsyjnie 
drżącą, jęcząc i skarżąc się boleśnie, 
wpatrzony w martwą twarz kobiety, 
Nagle uśmiechnął się, wymówił kilka 
słów spokojnym już głosem, zerwał 
się na nogi a twarz jego przybrała 
wyraz stanowczy człowięka, który 
przygotowuje się do czynu. 

Na środku sali stała okrągła szafa, 
zawierająca kolekcję starożytnych, e- 
gipskich pierścieni i drogocennych 
kamieni, Woźny. otworzył tę szatę, 
lampę postawił na półce, obok małej 
fajansowej miseczki, którą wyjął z 
kieszeni. Wyjął następnie z szafy 
garść pierścieni i ż poważną i wzru- 
szoną twarzą zwilżał je jakimś ply- 
nem, zbliżając jednocześnie do ognia 
lampy. Nie zadowolnił się jednak wi- 
docznie pierwszą próbą, gdyż odrzucił 
pierścienie na miejsce i porwał dru- 
gą garść. Z pośród pierścieni wybrał 
jeden, o dużym kamieniu i z widocz- 
nym pośpiechem wsunął go do mi- 
seczki. Krzyknął natychmiast radośnie 
i z dzikim gestem, wyrzucając rękami, 
wylał z miseczki płyn, który cienką 
strugą ciec zaczął ku stopom Anglika. 
Woźny wyjął z zanadrza czerwoną 
chustkę i wycierając ciecz z podłogi, 
zbliżył się ku drzwiom, gdzie nagle 
spotkał się twarzą w twarz ze Śledzą- 

cym go uczonym. : 
—Proszę mi wybaczyč—odezwal się 

John Smyth, starając nadać słowom 
swym ton największej uprzejmości, — 
zdarzyło mi się zasnąć za temi 
drzwiami. 

— | pan podpatrzył wszystko, co 
robiłem? —zapytał zaskoczony woźny, 
w czystym angielskim języku, Z wy- 
razem złośliwości na  trupiožėttej 
twarzy. ч 

Uczony był człowiekiem 
rym. 

— Muszę przyznać się, —odrzekł, 
—że zachowanie pańskie zwróciło 
moją uwagę i zainteresowało mnie 
niezmiernie. 

Woźny wyciągnął z kieszeni długi, 
ostry nóż. 

— Udało się panu!-- Gdybym był 
ujrzał pana przed dziesięciu minuta- 
mi, wbiłbym ten nóż w serce pań: 
skie W każdym bądź razie, jeśli 
sprobuje pan poruszyć się, lub prze- 
szkodzić mi w czemkolwiek,. śmierć 
nie ominie pana. | 

— Nie mam zamiaru przeszka: 
dzać panu—odrzekł Anglik —Obecność 
moja tutaj, o tej porze, jest dziełem 
wypadku. jedynie prosić chcę o 
wskazanie mi jakiegoś wyjścia bocz- 
NE abym mógł powrócić do hote- 
u. 

Słowa jego tchngly | grzecznošcią. 
Nieznajomy wciąż jeszcze  przyciskai 
ostrze noża do dłoni swej, jakby 
dla przekonania się, czy jest dosta- 
tecznie ostre, a twarz jego nie traci- 
ła złego wyrazu. 

SZCZE” 

— Gdybym wiedział... rzekł —Lecz 
nie, może to dobrze. Jak się pan na- 
zywa? 3 

Anglik powiedział swe nazwisko. 
— John Smyht— powtórzył woź- 

ny. Ten sam, który wydał w Londy- 
nie dzieło o El Kabie? Widziałem 
sprawozdanie o niem. Muszę panu 
powiedzieć, że prawie wcale nie zna 
pan przedmiotu, o którym pisał. 

— Panie! — zawołał Anglik. 
— A jednak znacznie przewyższa 

pan włedzą innych uczonych w tej 
dziedzinie. Istotnem źródłem wiado- 
mości o naszem dawnem życiu 
egipskiem nie są nadpisy i pomniki, 
którym tak wielkie przypisujecie zna- 
czenie, lecz nasza fiłozofja i wiedza 
mistyczna, o których mówicie mało 
i prawie nic nie wiecie. ' 

— O naszem dawnem życiu! — 
powtórzył uczony, otwierając szeroko 
oczy. Nagle krzyknął: — Mój Boże, 
spójrz pan na twarz mumii! 

Dziwny człowiek zwrócił się ku 
leżącemu na podłodze ciału i wydał 
przeciągły okrzyk rozpaczy. Powietrze 
wywarło już swój wpływ niszczy- 
cielski na dzieło balsamowania. Skóra 
na twarzy zwiotczała, oczy wpadły, 
usta utraciły kołor i odsłoniły w. gry* 
masie śmiertelnym pożółkłe zęby i 
tylko ciemna plama na czole wska: 
zywała, iż była to ta sama tw rz, 
która przed chwilą była tak powabna, 
swą młodzieńczą krasą. 

Woźny klasnął w ręce ruchem 
rozpaczy pełnym i przerażenia. Po 
chwili jednak, wysiłkiem woli opa- 

nował się i zwrócił się ku Angli- 
kowi. 

— To nie jest ważne, —rzekł drżą: 
cym głosem. — Nie ma to żadnego 
znaczenia. Przyszedłem tutaj dzisiej- 
szej nocy z niezmiennem  postano- 
wieniem zrobić coś. Teraz dokona- 
łem tego, co zamierzałem. Reszta — 
głupstwo. Doszedłem do. celu. Stare 
przekleństwo zostało złamane. Mogę 
teraz połączyć się z nią. Cóż z tego, 
że ziemska jej powłoka leży tu nieru- 
choma i martwa, skoro duch jej cze- 
ka na mnie po tamtej stroniel.. 

Są to słowa szalone, —zawołał 
Smyih, coraz bardziej przekonany, że 
ma do czynienia z warjatem. 

— Czas nagli, muszę już iść— 
ciągnął tamten. — Nadeszła chwila, 
której oczekiwałem przez tyle nud- 
nych lat. Muszę jednak najprzód 
wyprowadzić pana. Proszę za mną. 

Wziął lampę i wyszedł @ sali, 
prowadząc uczonego poprzez długi 
rząd sal egipskich, asyryjskich i per- 
skich, aż do małych drzwi w końcu 
jednej z nich się znajdujących, które 
prowadziły na wąskie schody kręte. 
Anglik uczuł na twarzy swej świeży 

wiew nocny. Stał przed drzwiami, 
tóre, zdawało mu się, wychodziły 

na ulicę, Na prawo widać było inne 
drzwi, nawpół otwarte, z po-za któ: 
rych płynęła struga żółtego światła. 

— Wejdźmy; tul — rzekł krótko 
woźny. 

D, GN. 
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