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Wiedeń, 4 sierpnia. 

Piękna stolica nad pięknym, mo- 
drym Dunajem zaczyna powoli odzy- 
skiwać dawną swoją rolę miasta do- 
kąd con amore — zjeżdżały się kon- 
gresy międzynarodowe. 

Oto właśnie gości Wiedeń w swych 
murach kongres internacjonalny je- 
den z najdostojniejszych i najpoważ- 
niejszych, Stowarzyszenie wszechświa- 
towe dla studjów nad prawem mię- 
dzynarodowem, International Law 
Association, jak brzmi oficjalna na- 
zwa, dało sobie kongresowe rendez- 
vous w Wiedniu. Jest io instytucja 
nie mięszająca się, rzecz prosta do 
rawodawstwa pojedyńczych państw, 

lecz wywierająca znaczny wpływ—od 
lat już dobrych pięćdziesięciu — na 
stosunki międzynarodowe. Głęboki 
pacyfizm przenika Law Association. 
Przewodniczy naukowej instytucji 
liczącej w swem łonie sporo lumina- 
rzy o sławie wszechświatowej mar- 
quis of Reading jako prezes honoro- 
wy zaś faktycznym kierownikiem jest 
prezes lord Phillimore, Siowarzysze- 
nie jest najzupełniej apolityczne i 
niezna co to emulacje nacjonalistycz- 
ne. Wśród najbardziej diań aktual- 
nych zagadnień—na chwilę obecną— 
znajdziemy np. sprawę neutralności 
państw nie biorących udziału w woj- 
nie toczonej przez sąsiadów; dalej pra- 
wodawstwo dotyczące żeglugi po: 
wietrznej po nad granicami „państw; 
ochrona prywatnej własności i t. p, 
Kongres wiedeński ma nader inten- 
sywnie i obszernie zająć się nie- 
szczęsną sprawą t. zw. „inniejszości 
narodowych*. Sprawa była wszech- 
stronnie rozpatrywana dwa lata temu 
na kongresie międzynarodowym w 
Sztokholmie; powzięto wówczas sporo 
uchwał; niestety, sprawa jest dziś 
bardziej niż kiedy skompiikowana i 
drażliwa. Zobaczymy co potrafi dla 
niej uczynić kongres wiedeński. 

Członkowie kongresu zjeżdżają 
się. Będzie ich sporo. Znaczna ich 
część przyjechała wczoraj ekstrapo- 
ciągiem z Paryża. Przybyli już, mię- 
dzy innemi dr. Walter Simons prezes 
niemieckiego najwyższego sądu, ać: 
tre (adwokat) Leopold Dor prezes pa- 
ryskiej filji International Law Associa- 
tion, dr. Baumgarten znakomity pro- 
fesor budapesztański i wielu innych. 

A propos Budapesztu, niech opo- 
wiem, co za niepowszednia tam miałą 
miejsce historja. W Budapeszcie prze- 
bywa „na wygnaniu* książe turecki 
Abdul Kadir. Niedawno temu porzu- 
ciła go rodzona małżonka księżna 
Medidże. Książe poruszył niebo i 
ziemię aby ją skłonić do powrotu. 
Wytoczył jej nawet proces; naraził ją 
i siebie na formalny skandal. Aliści 
w księżnej rozmiłował się na zabój 
pewien handlarz autami p. Ernst Lan- 
dau; księżna podzieliła jego uczucie 
—i pojechała z nim do Konstantyno- 
pola. Przebywa tam u swojej rodziny 
jako narzeczoną Landau'a. Cały Bu- 
dapeszt tylko mówi o tem. Daj Boże 
aby się dramat małżeński nie skoń- 
czył tak haniebnie jak ów, w pociągu 
między Preszburgiem a Pragą. Właś: 
nie tym pociągiem uciekała ze swym 
ukochanym pewna  preszburżanka, 
niewiasta młodziutka lecz już zamęż- 
na. Mąż gonił za nimi. W Briinn 
wpadł nagle do przedziału wagonu 
i.. wielką igłą, służącą do zszywania 
i łatania worków tak pokłuł niewierną 
żonę, że w Stanie beznadziejaym od- 
wieziono ją do szpitala. Czegoś po- 
dobnego jeszcze nie było! 

Ponieważ i w Wiedniu o niczem 
się więcej nie mówi jak o... finanso- 
wych kłopotach nietylko osobistych 
ale i państwowych, przeto też w roz- 
mowie z pewnym francuskim dyplo- 
matą bawiącym właśnie w Wiedniu 

poruszyłem kwestję: zatwierdzi parla- 
ment francuski układ waszyngtoński 
czy nie zatwierdzi? Fraucuski dypio- 
mata jest zdania że układ waszyng- 
toński powinien być zatwierdzony. 

— Zgoda—rzekłem—ale czem że 
Francja będzie płaciła? 

— Czem? — odparł żywo mój 
rozmówca. Tem, czego Ameryka zaw- 
sze na A potrzebuje a niema u 
siebie. Płacić będziemy potażem, któ: 
rego mamy niewyczerpany zapas w 
Alzacji, pad Mulhuzą, dalej fosfotami 
z naszych kolonij w Afryce Pólnoc- 
nej, les phosphates naturels de Die 
bel—Onk, a wreszcie rudą żelązną z 
niesłychanie w nią bogatych pasem 
gór też w Afryce Północnej np. w 
"okolicach Bukhadry. Ani chwili nie 
wątpię, że Stany Zjednoczone zgo- 
dziły by się na konwencję zapewnia- 
jącą im staży odbiór potażu, fosfatów 
i żelaza. : 

Pomysł wydał mi się wcale nie- 
pospolitym, przeto go notuję. 
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Dr. Szabad-Gawrońska 
powróciła. 

Bunt floty czarnomorskiej. 
Według ostatnich wiadomości z Mińska, pogłoski o za 

inieszkach we flocie czarnomorskiej znajdują swe potwierdze- 
nie. Z Odesy donoszą. że powstanie marynarzy pozostaje w 

bezpośrednim związku 2 aresztami «opozycyjnej jaczejki» Bie. 
leńkiego w Odesie. 

Według dalszych informacji G. P. U. posiadało już dawniej 
wiadomości o przygotowywanem powstaniu przez marynarzy fio- 
ty czarnomorskiej i dlatego zawczasu część floty żostała rozbro- 
Jona i aresztowana nim mogła wystąpić W związku z tem roz- 
poczęły się rozruchy w Sewastopolu, Odesie i Azowie. Kilka- 
naście łudzi rannych i zabitych. Bunt zlikwidowano rozstrzeli 
wujęc marynarzy. 

Przyjęcie projektu kasy amortyzacyjnej. 
PARYŽ, 7 Vill. PAT. Senat uchwalił 281 głosami przeciwko 6-u 

projekt ustawy w sprawie utworzenia kasy amortyzacyjnej oraz 271 
głosami przeciwko 11-tu projekt ustawy określającej operacje, które mają 
ną celu stabilizację waluty. 

Zabierzjąc głos przy tej okazji Poincare, oklaskiwany przez całą lzbę, 
stwierdził, że jakiekolwiek uchybienię w wypełnieniu przyjętych przez Pań- 
stwo zobowiązań byłoby śmiertelnym ciosem dla kredytu Francji, albo- 
wiem zachowanie zaufania jest podstawą na której należy budować. Po 
urzeczywistnieniu równowagi budżetowej oraz po uchwaleniu obecnego 
projektu, skarb będzie uwoiniony od ciężarów. Już osiągnięte poważne 
wyniki będą wytrwale rozszerzane, Francja nie dozna w dziele pokoju — 
taksamo jak to było w okresie wojny — znużenia lub zniechęcenia. 

PARYŻ, 7.VII, PAT. Projskt kasy amortyzacyjnej przyjęty został 
ostatecznie przez obie Izby. Prezes Rady Ministrów Poincare w Senacie 
i min, Barthou w Izbie Deputowanych złożyli dziś projekt rezoiucji w 
sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu nadania przepisom 
o kasie amortyzacyjnej mocy prawa konstytucyjnego. Rezolucję tę Izba 
awa a 418-tu głosami przeciwko 133, przyczem rząd postawił kwestję 
zaufania. 
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Dekret o najwyższych władzach wojskowych. 
Jak już donosiliśmy, na nadzwyczajnem posiedzeniu rady ministrów 

na Zamku uchwalony został dekret p. Prezydenta Rzplitej o sprawowaniu 
dowództwa nad siłami zbrojnemi w czasie pokoju i ustanowieniu Gene- 
ralnego Inspektora sił zbrojnych, 

Na zasadzie art. 46 „konstytucji i rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospoliiej z dnia 6:go sierpnia r. b. o wydawaniu dekretów w zakre- 
sie spraw najwyższego zwierzchnictwa sił zbrojnych państwa postana- 
wiam co następuje. 

Art. 1. Prezydent Rzeczypospolit:j, jako najwyższy zwierzchnik sił 
zbrojnych państwa, sprawuje nad niemi dowództwo przez ministra spraw 
wojskowych, wydaje dekrety w sprawach, które nie wymagają załatwienia 
ustawodawczego, mianuje i zwalnia: 

a) na podstawie uchwały rady ministrów, powziętej na wniosek mi: 
nistra spraw wojskowych, generalnego inspektora sil zbrojnych, podse' 
kretarzy stanu (wiceministrów) ministerstwa spraw 'wojskowych i szefa 
sztabu generalnego. 

b) na wniosek minisira spraw wojskowych na stanowiska dowódcy 
dywizji, równorzędnych i wyższych; ; 

c) na wniosek ministra spraw wojskowych nadaje pierwsze i na- 
stępne stopnie oficerskie. 

„Art. II. Minister spraw wojskowych dowodzi bezpośrednio siłami 
zbrojnemi państwa i kieruje sprawami tychże. Mianowania i zwolnienia ze 
stanowisk wojskowych, niezastrzeżonych Prezydentowi Rzplitej, należą 
do ministra spraw wojskowych, wzgiędnie do przełożonych, upoważnio- 
nych przez niego. | 

Minister spraw wojskowych ponosi odpowiedzialność konstytucyjną 
i parlamentarną za swoją działalność w urzędzie. 

Art. Ili. Generalny Inspektor sił zbrojnych jest generałem, przewi- 
dzianym na Naczelnego Wodza. 

Jest on stałym zastępcą ministra spraw wojskowych we wszystkich 
sprawach, dotyczących przygotowania sił zbrojnych i państwa do obrony 
na wypadek konfiiktu zbrojnego. Opracowuje on i kontroluje wszystkie 
prace mobilizacyjne i operacyjne : 

Art. IV. Generalnemu Inspektorowi sił zbrojnych podlegają bezpo- 
średnio: sztab generalny z szefem sztabu generalnego na czele i inspekto- 
rowie armji wraz z podległymi oficerami. 

Art V. Wnioski co do obsady stanowisk dowódców pułków i wyż- 
szych minister spraw wojskowych uzgadnia z generalnym inspektorem 
sił zbrojnych. 

Art. Vi. Minister spraw wojskowych oraz generalny inspektor sit 
zbrojnych są członkami Komitetu Obrony Państwa, którego skład i zakres 
działania zostanie określony osobnym aktem rządowym. 

Art. VII. Wykonanie niniejszego dekretu polecam ministrowi spraw 
wojskowych. 

Art. Vill. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Równocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie sprzeczne z nim dekrety 
i rozporządzenia, w szczególności zaś dekret Naczelnego Wodza z dn. 6 
lutego 1921 roku. 

: Prezydent Rzplitej: 7. Mościcki 
Minister spraw wojskowych: J. Piłsudski. 

* 

Dekret Prezydenta Rzpiitej o sprawowaniu dowództwa nad siłami 
Zzbrojnemi w czasie pokoju i o ustanowieniu generalnego inspektora sit 

Ro ogłoszony został w „Dzienniku Ustaw* Nr. 79 z dn. 7-go 
ież. m. ' 
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Światła 
Witamy z radością nowy dekret 

o ustroju naczelnych władz wojsko- 
wych. Wyodrębnia on sprawy woj- 

ska z pod omnipotencji parlamentu, 

obok ministra politycznego, stwarza 
instytucję, która będzie kośćcem przy- 
gotowań naszej republiki do obrony 
kraju. Armja potrzebuje instytucji 

stałej, niezmiennej, od wpływów par- 

tyjnych i lotnych piasków politycz 

nych niezależnej, instytucji któraby 

pracowała wyłącznie w obronie inte- 

resów armji i w obronie przygoto- 

wań wojennych. Armja potrzebuje 

jeszcze takiej instytucji, aby czuć nad 
sobą autorytet niezmienny, aby mieć 

zarówno w czasie wojny jak i poko- 
ju — wodza i to wodza,którego nie 
można obalić, ani zachwiać przez 

byle artykuł dziennikarski, byle rezo- 

lucję wiecową, byle głosowanie na 
komisji sejmowej. : 

Oczywiście, jeżeli chodzi 0 zrea- 
lizowanie takiego programu Polska 
jest bardzo daleka od niego. Według 
poniżej cytowanego dekretu, gene- 

ralny inspektorat armji jest mianowa- 

ny przez Prezydenta na wniosek mi- 

nistra spraw wojskowych. | prezy- 
dent i minister są przy naszym us- 

troju tylko przedstawicielami partyj 
politycznych, prezydent jako wybra- 

niec parlamentu, — minister jako 
członek rządu całkowicie od parla- 

mentu uzależnionego. Że dziś jest 
inaczej, zawdzięczamy to nie naszej 

konstyiucji, lecz zamachowi stanu, a 
przecież nawet zwolennicy przewrotu 

majowego nie chcieliby, aby nasze 
życie polityczae regulowane było 

przez jakieś  perjodyczne zamachy 
stanu. Wsadzą całkowicie: od partyj 
uniezależnioną, instytucją mogącą 
dać armji stały i niezmienny auto- 
rytet — może być tylko król. 

Temniemniej dekret wczorajszy 
jest dużym krokiem naprzód. | tutaj 
nie możemy opuścić pewnej okolicz- 
ności. Oto Słowo było przez pewien 
czas jednem z niewielu w Polsce 

pism, które się sprzeciwiało projekto- 

wi ustawy o naczelnych władzach 
wojskowych p. min. Sikorskiego, a 
broniło stale, głośno i konsekwentnie 
tych zasad, które urzeczywisinienie 
znalazły w dekrecie wczorajszym. 

Broniliśmy ich zgodnie z naszą ideo- 
logią pragnącą dia Polski silnej władzy, 
z naszą monarchistyczną ideologją. 
Natomiast musimy przypomnieć, że 

był czas, kiedy organy klubu Pracy 
wolały tę sprawę dyskretnie prze: 
miiczać, a pisma kół, które dziś się 
irytują, że przewrót majowy nie uto- 
rował im drogi do karjery politycznej, 

jak Robotnik, jak Nowy Kurjer Polski 
entuzjastycznie broniły tamtego paria- 
meutarnego projektu. Głową pradu 
zdążającą do podporządkowania całej 
armji parlamentowi, pisarzem  niedo- 
ścignionym w wygłaszaniu ultra-re- 
publikańskich teoryj o ludowładztwie 
nad armją był įsk wiadomo p. pos. 
Dąbrowski. Dziś urzeczywistniona 
idea w tych czasach prawie żadnych 
nie miała zwoleników. Ta tak bliska 
historja pociesza nas, utwierdzając w 
przekonaniu, że nie zawsze zwycięża 
zdanie «przygniatającej większości». 

Dekret o naczelnych władzach 
wojskowych ogłoszony został w 
dniu 6 sierpnia, posiadającym dia 

Polski symboliczne znaczenie. Dzień 

6 sierpnia posiada znaczenie poli: 
tyczne i znaczenie rocznicy wojskowej, 
Wydaje się nam, że rząd w Święcie 

onegdajszym chciał uczcić tylko 

jego wojskowe znaczenie i wydaje 
się narn, że miał rację tak czyniąc. 
W ocenie politycznej czynu 6-go 

sierpnia są dziś i muszą być wielkie 

óżnice, pomiędzy ludźmi z dwuch 

obozów b. aktywistów i b. pasy- 
wistów. Natomiast nie może być 
różnych ocet wojskowych. Dia żoł: 
nierzy polskich z wielkiej wojny 
musimy zachować tę samą cześć 
nie pytając czy to chodzi o Low 
czówek czy Krechowce, -Murman 

czy Kaniów. Jest to jedyne stano- 

I cienie. 
wisko, które Polak zająć może, 

Z tego jednak stanowiska musi- 

my wysnuć pewre wnioski, które 
chętnie przedłożylibyśmy tym, którzy 
się u nas zajmują oficjalną literaturą 
wojskową, a więc np. redaktorom 

„Bellony”, „Polski Zbrojnej” etc. etc, 
Zdaniem naszem pisarze ci zbyt 
mało zwracają uwagi na wysiłki, 

tężyznę i zasługi innych nie—legjo- 

nowych formacyj naszego wojska, 
Jeżeli bowiem mamy oceniać historję 

naszej odrodzonej wojskowości nie 
według ich politycznego znaczenia, 

lecz według heroizmu, które okazały, 

to przecież należy rozszerzyć teren 

wspomnień i opisów. Dlaczego tak 

mało się pisze o objawach odrodze- 
nia rycerskości na naszych kresach, 

o czynach różnych  samorzutnych 
formacyj wojskowych, o historjach 
naszej partyzantki, Dlaczego nasze 
publikacje wojskowe tak mało się 

tem zajmują, kiedy w szczegółach 

tego polskiego zbrojnego renesansu 

na tle wzburźonego morza sołdackich 

szyneli znajdujemy prawdziwie krwią 

i żelazem malowane obrazki? 
Cat, 

Stanowczo kanikuła żle działa na pu- 
blicystykę polską. Wczoraj przytoczyliśmy 
zabawny epizod ze szpalt Ńowego Kurjera 
Polskiego, dziś znów zatytujemy niedorzeczne 
rozumowania z komentarza Warszawianki 
do rozkazu gen. Józefa Hallera. 

Oto są pewne ustępy z tego rozkazu: 
<Żołnierze Armji Narodowej Rzeczypo 

<spolitej! 
«Odchodząc z czynnej armji na własne 

<żądanie z powodów podanych w liście do 
<Pana Prezydenta nie żegnam się z Wami, 
<gdyż gdziekolwiek jestem, pracuję 'dla Na: 
<rodu i Ojczyzny będąc zawsze gotów od- 
<dać życie tak jak Wy za całość i niepod 
<iegł.ść ziem ojczystych. 

<W armji znajdują się oficerowie i pod- 
«oficerowie formacji wojennych organizowa- 
<nych przezemnie lub których byłem wo- 
<dzem, Legjonu wschodniego, trzeciego puł- 
<ku Legjonow, drugiej brygady karpackiej 
<(żelaznej), drugiego korpusu kaniowskiego, 
<dywizji syberyjskiej, oddziału murmańskie- 
<go, armji błękitnej jen. Hallera i oddziałów 
«armji ochotniczej. 

<Zgodnie z moją decyzją walczyliście 
<pod Rarańczą i Rokitną 1918 roku, oraz 
«pod Kaniowem świadcząc przed światem, 
<że naród polski znajduje się w obozie 
«przeciwgermańskim i przekonując Naród, 
«že garstka żołnierzy zdecydowanych, ze- 
«spolonych w wielkiej idei miłości Ojczyzny 
«może skutecznie walczyć nawet z potęż- 
<nym wrogiem». 

Rozkaz ten trudno istotnie pominąć bez 
komentarzy. Nie wiemy przedewszystkiem 
co ma znaczyć owe «żołnierze armji naro- 

dowej». Armja polska to tylko armja pol- 
ska i żadnych innych przymiotników nie 

potrzebuje. Po drugie, owa wzmianka, że 
żołnierze będący pod jego gen. Hajiera do: 
wództwem świadczyli, że Polska znajduje 
się w obozie przećiwniemieckim jest nieco 
nietaktowna, zwłaszcza jeżeli interpretować 
ten ustęp (jak się to już stało) jako pewne 
ukłucie szpilką w stronę Ó sierpnia filo-ger- 
mańskiej rocznicy. Musimy tu przypomnieć, 
że w dniu 6 sierpnia marsz. Piłsudski i gen. 
Haller byli jednakowej orjentacji politycznej, 

iże znowuż kiedy gen. Haller rozkazywał 

pod Kaniowem, to marsz. Piłsudski dawno 
już siedział w więzieniu magdeburskiem. 
Gen, Haller nie ma więc żadnych powodów 
do wywyższania się ponad marsz. Piłsud- 

skiego jeżeli chodzi o jakiś, dla nas zresztą 
nezrozumiały, pro-koalicyjny iegitymizm, tak 
pilnie na łamąch Warszawianki przestrze- 
gany. 

Znacznie mniej mądry od rozkazu gen. 
Hallera jest komentarz Warszawianki. Czy» 
tamy tam; 

<W dniu właśnie wczorajszym święciła 
«część Polski uroczystość 6:go sierpnia, A 
<święciła ją nietylko pod znakiem absolut- 
<nej nienaruszalności tego dnia przeciw ją- 
«kimkolwiek krytykom 1 nietylko pod naka- 
<zem (odrodzesia moralnego), że ten dzień 
<miałby dia całej Polski być jedynem Świę- 
<tem walki o wolność, ale także wśród ta- 
<kiego stanu tastyczaego w szeregach woj. 
<skowych, że ludzie mienależący do świętu 
<jących 6-go sierpnia albo siedzą w więzie- 
«niach albo też już opuścili szeregi wojska». 

Jak można wypisywać takie głupstwa! 
Przecież w armjł polskiej jest mnóstwo ofit 
cerów, którzy w dnia 6 sierpnia byli w szet 

regach armji rosyjskiej. Wszyscy ci <nie 
opuścili szeregów wojska». Po drugie 
któż siedzi w więzieniu? — Generałowie 

Malczewski, Rozwadowssi i Zagórski. Gen. 

Malczewski był przez cały czas wojny 
lojalnym austryjackim oficerem, gen. Roz- 
wadowski należał do najezynniejszych aktys 
wistów, gen. Zagórski niedawno miał proces 
o to, źe będąc w legjonach służył jedno 
cześnie austrjąckiemu  wywiadowi. Teraz 
zastanówmy się przez chwilę: Warszawianka 

napada na dzień 6 sierpnia za jego pro- 
austrjackość, Ale chyba siedzący w więzie, 
niu generałowie mie byli w dniu 6 sierpnia 
mniejszymi austrjakami jak matsz. Piłsudski. 
Tak czy nie? Więc jak można wypisywać 
takie głupstwa. 

Sejm i Rząd. 

Uzdrawianie monopolu spiry- 
tusowego. 

WARSZAWA 7Vill. Pat, Powo- 
łana przez ministra skarbu komisja 
rzeczoznawców dla zbadania mono- 
polu spirytusowego, zakończyła swe 
prace. W wyniku sprawozdania min. 
skarbu odwołało ze stanowiska dy- 
rektora monop. spirytusowego p. dr. 
Podkomorskiego. Jednocześnie min. 
skarbu delegowało do dyrekcji pań- 
stwowego mon. spir, komisarza rzą- 
dowego, którego zadaniem będzie* 
informowanie p. ministra skarbu o 
postępach akcji sanacyjnej oraz przy: 
gotowanie materjału do projektu no- 
wej organizacji i monopoli: p. Emila 
Kwiatkowskiego. Fukcje te mają z 
natury rzeczy charakter przejściowy 
do chwili ostatecznego rozstrzygnię- 
cia sprawy dotyczącej naczelnego 
kierownictwa mon. spiryt., co nastąpi 
niezawodnie w ciągu najbliższych 
tygodni. 

Min. skarbu pociągnie do odpo 
wiedziałaości te czynniki, którym u- 
dowodniono brak staranności w peł- 
nieniu obowiązków. Już obecnie za- 
wieszono tymczasowo w urządowa* 
niu 2-ch naczelników wydziałów dy- 
rekcji państw. mon. spiryt., a miano- 
wicie naczelnika wydziału IV. Go- 
ścimskiegu i naczelnika wydziału Vil. 
Thimego. Wstępne ustalenie stopnia 
winy innych osób z kierownictwa 
dyrekcji państw. monop. spiryt. po- 
ruczono komisarzowi śledczemu w 
osobie dr. Korthytego naczelnika 
wydziału w departamencie akcyz i 
monopoli min. skarbu. 

P. Aszkenazy, 

WARSZAWA. 7.VIII. (żel, wł. Słowa) 
Jak dowiadujemy się p. Aszkenazy nie 
obejmie żadnego stanowiska w pol- 
skiej służbie dyplomatycznej, przy- 
najmniej w bliskim czasie. W związ- 
ku z tem p. Aszkenazy wyjechał z 
rodziną na wywczasy letnie na Hel. 

P. Młodzianowski inspiruje / 
prasę czerwoną. Ё 

"WARSZAWA, 7.VilI (żel.wł.Słowa), 
Min. Młodzianowski w  czerwo- 
nej prasie inspiruje artykuły jakoby 
jego dymisja w obecnej chwili, kłedy 
są bardzo daleko posunięte prace 
reorganizacyjne, byłaby nietylko nie- 
zrozumiała ale wprost szkodliwa. 

Bilans Banku Polskiego, 

WARSZAWA 7 VIII. (żeł.wł. Słowa) 
Bilans Banku Polskiego na 31 VII 
wykazywał wzrost obiegu barknotów 
o 56 miij. zł. czyli razem wynosi 
511 milj. zł. Pokrycie wynosi 36 proc: 
135 milj, złotem; 44 milj. zł, netto w 
walutach i dewizach. ° 

Zmniejszyły się zobowiązania wa- 
lutowe zagraniczne wobec _ spłaty 
długu interwencyjnego. 

Gen. Kazimierz Sosnkowski, 

WARSZAWA, 7.VIL. (żel. wł,Słowa 
Dotychczas. niewiadomo kie zo: 
stanie mianowany dowódcą O, K. 
Poznań na miejsce gen. Sosnkow* 
skiego. Nominacja ta jest jednak ko- 
nieczrą ze względu na to, że rekon- 
walescencja gen. Sosnkowskiego po- 
trwa conajmniej rok, 

Jak wiadomo, generał nie popełnił 
wcale samobójstwa ale był raniony 
przez pułkownika Duglasa we czwar- 
tek 13 maja o 5 rano, kiedy tylko co 
był przyjechał z Warszawy,  przy- 
szedł do gmachu D. O. K. i polecił 
wstrzymać rozkazy gen. Hausnera, 
który zarządził wysłanie wojsk na 
pomoc rządowi Witosa 0 

  

Obicie (Tapety) 
Z powodu kończącego się sezonu 

WIELKA wyprzedaż TAPET 

po cenach znacznie zniżonych na 
miesąc SIERPIEŃ. 

Za gotówkę odpowiedni rabat. 
Hurt i Detal 
Dom Handlowy K. Rymkiewicz. 

Ul. Miekiewica 9, 

G PZETACNZW RETWE: RZESZA 

OS monarchisty 
TYGODNIK POLITYCZNY, 

SPOŁECZNY IGOSPODARCZY 

wychodzi w Warszawie 

Adres redakcji: 

Warszawa, Wiejska 11, Konto czeko- 

we 63673. Prenumerata kwartalnie zł, 2 
Cena pojedyńczego numeru groszy 20 

      

Do nabycia w kioskach „Ruchu* 
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Sprawy grodzieńskie. 
Grodno, 7-go sierpnia. 

3 b. m. na Zamku Korpus oficer- 
ski O. K. lil żegnał odchodzącego 
do Torunia na równorzędne stano: 
wisko, gen. dyw. Leona Berbeckiego. 

Gen. Berbecki należał do tych 
nielicznych ; dowódców wojskowych, 
jak i Jego poprzednik gen. Malczew- 
Ski, którzy oprócz swoich zawodo- 
wych czynności, oddają się z całym 
zapałem pracy społecznej. 

Gen. Berbecki był czynnym człon- 
kiem kilku społecznych instytucyj, a 
przedewszystkiem współdziałał © w 
Polskim Białym Krzyżu, oraz sczerze 
zajmował się losem teairu miejskiego. 

Gen. Berbecki cieszył się opinją 
b. energicznego przełożonego. 

Społeczeństwo miejscowe w każ: 
dym wypadku: doznawało u gen. 
Berbeckiegoż życzliwego poparcia i 
pomacy. 

Charskteryslycznem jest, że gene. 
rała żegnali z żalem wszyscy bez 
wyjątku oficereiowie i społeczeństwo 
grodzieńskie, bez różnicy kierunków 
politycznych, Dotyczy to również 
prasy, która zgodnym chórem wyra- 
ziła żal z powodu ustąpienia zastu- 
żonego generała. 

Ciekawą sprawę rozpoznawał sąd 
okręgowy. Chodziło mianowicie o 
bójkęj dwuch młodzieńców, z kió- 
rych jeden padł śmiertelnie rażony.. 
scyzorykiem. Akt oskarżenia głosi 
krótko: 

Mieszkaniec m. Grodna Józef Sa- 
kowicz, lat 20 został oskarżony o to, 
że » dniu 10 mają b. r. w Grodnie, 
podczśs sprzeczki zadał Budkisowi, 
24 lat, scyzorykiem kilka ran w 
brzuch i klatkę piersiową, wskutek 
czego Budkis po dwóch dniach 
zmarł, Oskarżony zeznał, że w dniu 
zajścia grał z Budkisem na Siennym 
Rynku w trzy blaszki (gra hazardo: 
wa), następnie pili wódkę, przy jakich 
zaś okolicznościach była bójka i po- 
ranienie nie pamięta, Sąd skazał Sa: 
kowicza na dwa lata więzienia, za- 
mieniającego dom poprawy. 

W dniu 4 i 5 sierpnia bawiła w 
Grodnie wycieczka z Pomorza, pro- 
wadzona przez prezesa T-wa Krajo- 
znawczego w Grudziądzu, ks, dr. 
Łędę. Wycieczka, składająca się z 17 
osób (6 panów i 11 pań), pochodzą: 
cych z różnych okolic Pomorza, 
szczegółowo zwiedziła grodzieńskie 
zabytki i muzea, a również odbyłą 
wycieczkę motorówką do Gór Kredo- 
wych. Pomorzanie i pomorzanki za- 
chwyceni są malowniczem  polože- 
niem Grodna, natomiast razi ich 
brud i zażydzenie miasta. W bardzo 
miłym nastroju spędzili wycieczkowi- 
cze czas przeznaczony do pozhania 
Grodna, przed dałszą podróżą do 
Wilna, które jest ostatecznem celem 

„ wycieczki. 
Dowiadujemy się, że Grodno po- 

siada około 100 odbiorników radjo- 
telefonów. Każdy, kto chce posiadać 
radjo, powinien złożyć do kancelarji 
tut Urzędu Pocztowego podanie i 
opłacić 7 zł. Abonament miesięczny 
wynosi tylko 3 zł, kwartalny 8 zł. 
Odbiorniki można nabywać w Pol- 
skich Zakładach "Radjotechnicznych 
w Warszawie, ul. Chmielna 70. Urzą- 
dzenie z odbiornikiem wynosi obec- 
nie około 200 zł. 

KRZEMIENIEC. 
— (1) Rozłam wśród prawo 

sławnych w Krzemieńcu. W łonie 
kościoła prawosławnego w Polsce od 
pewnęgo czasu daje się zauważyć, 
zwłaszcza u nas na kresach, skłon- 
ności separatystyczne pewnych. grup. 

W Krzemieńcu powstała grupa 
niezależnych, która ma za cel usu- 
nięcie się z pod wpływów Metropo- 

Przyjaciółka królowej. 
— Szkic do powieści — 

Jak długo żyje — powieść? 
Przepraszam, nie tak chciałem py: 

tanie sformułowzć. Proszę mi pozwo- 
lić zagadnąć: kto dziś jeszcze bierze 
do ręki „Trzech muszkieterów* sta- 
rego Dumasa? Wyrażę się jeszcze 
niedyskretniej: kto dziś jeszcze pamię: 
ta „Trzech muszkieterów”? 

Co? Te awantury arabskie? 
Arabskie czy nie arabskie, a fak- 

tem jest, że stary Dumas znacznie 
mniej zmyślał i fantazjował niż po- 
wszechna ó nim głosiła opinia. 

Niech choć słów kilka poświęcę 
owym trzem „wiełkim* już dziś „nie- 
boszczykom*—którzy, jak wiadomo, 
byli w liczbie czterech. Policzmy na 
palcach: d'Artagnan, Athos, Porthos, 
Aramis. Cztery? Prawda? 

"Od dawna przecie odgrzebano, 
wydane w 1701, „Pamiętniki* d'Ar- 
tagnana, kapitana pierwszego regi« 
mentu muszkieterów królewskich, z 
których to pamiętników Dumas czer: 
pał—bez pamięci. Niedawno zaś u- 
stalono, że historycznie autentycznymi 
są zarówno Athos (Armand de Silić 
gue, sieur d'Athos et d'Auieville), jak 
Porthos (Jean de Portezu), jak Aramis, 
czyli Henry d'Aramitz, świecki abbć 
(labuś), pochodzący z prastarej szla: 
checkiej rodziny bearneńskiej. Wziąw- 
szy zaś pod uwagę, że d'Artagnan 
(historyczny d'Artagnan) zabity został 
23-go czerwca 1673 podczas obięże- 
nia Maestrichu, ustalimy bez: trudu 
epokę „Trzech muszkieterów”. 

Zaczyna się mniej więcej z chwi- 

  

lity Dyonizego. Na czele tej grupy 
stoi inż. Aleksander Gorski, į Grupa 
inż, Gorskiego nawiązuje kontakt z 
unitami, a jako moiywy swego kro: 
ku podaje upadek moralności 
wśród duchowieństwa  prawosław- 
nego. 

POSTAWY. 

— Elektrownia. Rada gm. Po- 
stawskiej wyasygnowała pożyczkę 
w kwocie 50000 zł. na budowę ele- 
ktrowni. 

DZISNA, 

— (k) Kursy dia nauczycieli 
szkół powszechnych w Dziśnie. 
W ubiegłym tygodniu żostał zakoń- 
схопу w Dziśnie początkowy kurs 
pedagogiczny dla nauczycieli szkół 
powszechnych nie posiadających pei- 
nych kwalifikacji, — prelegentami na 
tym kursie byli p. Łysakowski z 
Wilna i p. Ziemacki z Nieświeża. 

W poniedziałek 2 sierpnia r. b. 
rozpoczął się końcowy kurs huma- 

nistyczny. : 

NOWOGRÓDEK: 

— Rekolekcje ks, ks. Prefek- 
tów. Zarząd djecezjalnego koła ks. 
ks. Prefektów djecezji Pińskiej poda- 
je do wiadomości, iż rekolekcje dla 
księży katechetów odbędą się w klasz- 
torze O.O. Marjanów w Raźnie (st. 
Wysokie Litewskie druga od Brześcia 
na lin. Brz, Białystok). Początek o g. 
8 wiecz. w pon. 23 sierpnia. Po re- 
kolekcjach wyjazd do Warszawy na 
zjazd katolicki. 

URK OS ANSI ERRA AKA 

Z całej Polski. 
— Muzeum pedagogiczne w 

Warszawie. Muzeum posiada trzy 
działy: fizyczny, chemiczny i biolo- 
giczny. Na użytek pracowni fizycznej 
przeznaczono 10 sal — bądź to dia 
pokazów i wykładów, bądź też dla 
prac i ćwiczeń młodzieży i nauczy- 
cielstwa. Pracownia posiada 880 przy- 
rządów fizycznych. 

Dział chemiczny obejmuje 1 salę 
pokazową i 2 do ćwiczeń, Posiada 
330 odczynników i 1457 przyrządów 
laboretoryjnych, Z pracowni fizycznej 
i chemicznej do 1 stycznia 1026 r. 
korzystało: ze szkół państwowych 73 
gimnazja, 3 seminarja, 5 kursów i in- 
stytutów, 1 szkoła przemysłowa; z 
miejskich — 100 szkół powszechnych, 
6 dokształcających, 4 zawodowe, 1 
gimnaajum; z prywatnych 30 gimnaz- 
jów, 4 seminarja, 5 kursów matu- 
ralnych, 1 szkoła powszechna, 1 to- 
warzystwo szkoły pracy, 2 gimnazja 
zamiejscowe. Ogółem tygodniowo od 
wiedzało pracownie 3,600 osób. 

Dział biologiczny istniejący do- 
piero od zeszłego roku szkolnego 
posłada 4 sale do ćwiczeń, 14 mikro 
skopów, 160 preparatów spirytuso- 
wych, 52 medele anatomiczne  skia- 
dane, oraz zbiór entomologiczny o 
155 gablotach. Ponadto w dziale ho- 
dowli żywych około 30 akwarjów. 

Jedną z najbardziej aktualnych 
kwesiji dla działu biologicznego są 
obecnie starania i prace, związane z 
urządzeniem ogrodu biologicznego, 
na który parę miesięcy temu uzyskano 
teren przy Alei 3 maja 13. W chwili 
obecnej ogród posiada już prawie 
kompletny dział botaniczny — nad 
utworzeniem zaś zoologicznego trwają 
prace w całej pełni. 

Poza wyżej omawianemi działami 
muzeum posiada jeszce dział minera- 
logiczny o ilości 375 okazów, oraz 
wypożyczalnię przy ul. Chłodnej 11 — 
gdzie wydano 15,323 okazów, a za: 
kupiono 88, 

  

lą wstąpienia do muszkieterów (1640) 
czterech bohaterów Dumasa, to jest 
w momencie największej potęgi kar- 
dynała Richelieu, na lat trzy przed 
zejściem ze Świata Ludwika XIII go, 
a kończy się — ze śmiercią d'Arta- 
gnan'a — na schyłku drugiej wojny 
holenderskiej prowadzonej z „histo: 
ryczną* pompą i paradą przez Lud- 
wika XIV:go, rządzącego już oso: 
biście i niepodzielnie (po zgonie 
Mazzariniego) Francją—i Europą. 

A nastrój, a charakter tego okresu 
dziejowego! Co za odmęt przygód, 
awantur, intryg! Richelieu zmaga się 
z francuską magnaterją, urywa łeb 
hydrze i ustala silne, autokratyczne 
rządy monarsze. Przychodzi potem 
Giulio Mazzarini i uwieńcza dzieło 
swego genjalnego na kanclerstwie 
poprzednika. Po Europie całej wre i 
kipi wojna trzydziestoletnia; po Francji 
wre i kipi wojna domowa, zapocząt* 
kowana przez t. zw. „frondę”; a tam 
w głębi nabiera coraz to wspanial: 
szych barw i coraz majestatyczniej- 
szych póz: dwór wersalski, Z odmętu 
XVII stulecia wyłania się powoli ba- 
rokowy i wysubtelniony wiek XVIII-ty. 

Nie dziw. że na tle właśnie XVII 
stulecia stworzyli arcydzieła swoje 
powieściowe Dumas i Sienkiewicz. 
A gdzieżby miat rozwijać się typowy 
romans de Cape et d'ćpce jeżeli nie 
we Francji Richelieu'go i Mazzatinie- 
go,a w Polsce z epoki wojen 
szwedzkich! 

Proszę jeszcze o odrobinę wysiłku 
pamięciowego. Chciejcie sobie pań: 
stwo _przypomnieć”samo jądro intrygi 
w „Trzech muszkieterach*, Królowa 

Kongres muzułmański 
w Kairze, 

Co mówi jj. E. mufti Szynkiewicz? 

Obrady,—Za mało przedstawicieli, 
—Wybór kalifa odłożony.— Dlaczego 
nie było delegatów z Rosji? —Komisje. 
—Kandydaci —Decyzje.—Kongres w 
Mecce, 

Wczoraj o 5 zrana powrócił do 
Wilna J E. mufti Szynkiewicz. Jak 
wiadomo ]. E. bawił w Kairze na 
ogólnoświatowym Kongresie muzuł- 
mańskim w celu obioru Kalifa, 

Pośpieszyliśmy niezwłocznie do 
JE. który chwilowo zatrzymał się 
u imama Smajkiewicza przy meczecie 
muzułmańskim. 

  

Mimo zmęczenia po długotrwałej 
podróży mufli przyjął nas z niekla- 
maną radością. * 

— Oto išcie zachodnio-europejska 
prasa! Ledwom przyjechał... 

— Może J. Ekscelencja opowie o 
swej podróży,,. 

— Na zaproszenie komitetu Kon- 
gresu delegowano mnie do Kairu, 
dokąd przybyłem 8 go maja. W dniu 
13 go maja rozpoczęły się obrady 
Kongresu, ną który zjechało się czter: 
dziestu przedstawicieli Islamu catego 
świata. Panujące od lat kilku bez- 
królewie na stanowisku Kalifa muzuł» 
mańskiego skłoniło uczonych egip: 
skich do zwołania Kongresu w Kairze. 
Oni też rozesłali powszędy zapro- 
szenia. 

Przewodniczącym został Szejch ul- 
islam (biskup) egipski, który otwo- 
rzył kongres, Rozpoczęły się obrady, 
które wszelako nie doprowadziły do 
zamierzonego celu. Obioru Kalifa nie 
dokonano. 

— Dlaczego?.., 
— Po pierwsze za mało zjechało 

przedstawicieli. Najliezniej reprezento- 
wana była Afryka. Przyjechali dele- 
gaci nawet z tak odległego Transwa- 
alu. Dalej wielu było przedstawicieli 
Arabji, Syrji, Palestyny, Iraku. Wyspy 
Borneo, Sumatra iž Jawa również 
przysłały swego przedstawiciela. Na- 
tomiast inne kraje zawiodły. Przeważ- 
nie ze względów politvcznych, kfóre 
uniemożliwiły przybycie wielu mu: 
zułmanom. Tak np. zupełnie nie było 
przedstawicieli Rosji, która przecież 
w swoich południowych . dzielnicach 
mnóstwo ma muzułmanów. Rząd 
bolszewicki nie pozwolił na przybycie 
muzułmanom Buchary, Chiwy i inn. 

Rzecz charakterystyczna, że b, 
wielu przybyłych skrępowanych było 
politycznemi presjami rządów niektė- 
rych państw. Należy podkreślić, że 
przedstawiciei Polski zachowywał w 
swem postępowaniu i słowach pełną 
swobodę. 

Owóż brak quorum uniemożliwiło 
dokonania wyboru Kalifa. Po drugie 
—trudno było znaleść odpowiednie" 
go kandydata ze względów  religij- 
nych i politycznych. Obrady, które 
trwały od 13 do 19-go mają włącz- 
ne ograniczyły się na wyłonieniu 
komisji następujących: 

1) Komisja dla rozpatrzenia no- 

Anna (žona Ludwika XIII) w chwili 
słodkiego upojenia dała ambasadoro- 
wi króla angielskiego, księciu Bu- 
ckingham—sznur pereł, ktory powę- 
drował do Anglji. Król, ża namową 
Richelieu'go, wymaga, aby wzięła na 
siebie te właśnie perły podczas naj- 
bliższego balu u dworu, Wyrusza po 
naszyjnik do Anglji d'Artagnan z 
trzema swoimi kompanjonami i po- 
mimo  kontrakcjj _ wszechpotężnego 
kanclerza, po tysiącu przygód, po do- 
konaniu niezliczonych czynów boha- 
terskich, przywozi królowej perły i 
pogrąża tem kardynała, ratując zara- 
zem «cnotę» a raczej reputację Anny 
Austrjaczki. Raczcie państwo przy- 
pomnieć sobie dalej, że w poprzek 
drogi muszkieterów staje najczarniej- 
sza z czarnych intrygantka, zwana w 
powieści Milądy... 

* 

Tu jednak urwijmy i z kart po- 
wieści przenieśmy, jeśli woia oczy na 
karty najautentyczniejszej—Historji. I, 
o dziw! Zdawać się nam będzie, żeś: 
my.. wcale książki nie zmienili, 

Na momencik tylko zmrużźmy oczy 
i otwórzmy je. 

Qto na scenie (świata) stoi . nie- 
pospolita postać niewieścia. Jak żywa! 
Bo też jest naprawdę z krwi i 

kości. ° 
Z Rohanėw byla najbłękiiniejszej 

krwi. W siedemnastym roku Życia 
(1618), poślubiwszy faworyta królew: 
skiego, księcia de Luynes, została 
mianowana dozorczynią dworu krė- 
lowej Anny, małżonki Ludwika XIII. 
Nielada urząd! La superintendante de 

Typ państwa faszystowskiego 
RZYM, 7.VIII (PAT). Korespondent „Associated Press* miał wywiad 

zMussolinim w sprawie kryzysu europejskiego. Mussolini oświadczył 
między innemi: Kraje europejskie przeżywają ciężki kryzys, wierzę jednak, 
że zdołają przezwyciężyć wszystkie trudności. To są wszystko przeważnie 
kryzysy socjalne. 

Włochy—powiedział Mussolini—stworzyły nowy 
jednostki, zasadą suwerenności pań: szyzm zastąpił zasadę niezależności 

typ państwa, fa- 

stwa i narodu. Jeżeli Włochy były ostatniem wielkiem mocarstwem, które 
dojrzato, to są pierwszem, które stworzyło najbardziej 
państwa. 

nowoczesny typ 

Zasadnicza zmiana polega na odmiennym stosunku państwa do 
wszystkich sił produkcyjnych w kraju. Aż do zwycięstwa faszyzmu są- 
dzono, że centralizacja gospodarczego 
kompetencji państwa. Nasz nowy typ 
mniemania, 

życia narodu leży poza granicami 
państwa wykazał błędność tego 

Walki religijne w Maksyku 
LONDYN, 7.Viil (PAT). Wedle wiadomości z Msksyku, 

doszło do starcia między wojskiem a 
ranny. 3 ch demonstrantów zabito, 2-ch raniono. 

w Torren 
katolikami. Szef policjj miasta jest 

W Acambra tłum  za- 
mordował jednego urzędnika. W Tampico tłum zaatakował 2ch policjan- 
tów raniąc ich ciężko. 
jest bardzo podniecony. 

W mieście Meksyku panuje spokój, łecz nastró 

Długi rosyjskie w Ameryce. 
ELYMOUTH, ZVII|. PAT. W związku z pogłoską jekoby Rocja 

pragnęła wysłać do Ameryki komisję dó spraw długów, prez. Coolidge 
oświadczył, że nic o tem nie wiadomo. Jeżeli jednak Rosja pragnie spła- 
cić swe długi w Stanach Zjednoczonych, to winna przedewszystkiem 
znieść ustawę na mocy której Rosja nie uznaje żadnych długów 

Faszyści na Litwie, 
Z Kowna donoszą: Władze śledcze zakończyły już dochodzenie w 

syrawie ruchu faszystowskiego tudzież agitacji faszystowskiej, jakie zaob- 
serwowano w przeddzień wyborów do Sejmu. Ogółem zostanie pocią- 
gniętych do odpowiedzialności 20 z górą osób, w tem 3 księży, 3 człon- 
ków Związku strzeleckiego, 2 nauczycieli litewskich szkół ludowych, resztę 
stanowi ucząca się miodzież. Proklamacje faszystowskie rozpowszechniano 
przeważnie w Koszedarach, powiecie Olickim, Rosieńskim i Szawelskim. 
Cała sprawa została skierowana już do prokuratora. 

Guldeny gdańskie fałszywe. 
„_ GDAŃSK. 7.VIII. Pat, 

fikaty srebrnych gdańskich 
Od kilku dni pojawiły się tu w obiegu falsy- 
3-guldenówek. Falsyfikaty te mają ciemno- 

szary kolor i nie posiadzją dźwięku prawdziwych mionet. 

Otrucie radem. 
PyRYŻ. 7.VIIL. Pat, Zmarł tu 

powolnego zatrucia organizmu radem. 
dr. Menard radiolog w następstwie 

Olbrzymi pożar lasów. 
MISSOULA, 7.VIII PAT. Trwający od 21 lipca pożar lasów w stanie 

Montana rozszerza się coraz bardziej, 'tak że musiano zarządzić opióżnie: 
nie wielu miejscowości. Dymy unoszące się wskutek pożarów lasów w 
stanach Montana i Idaho są tak wielkie, że zaciemniają słońce. 

AKG TNN ATV NS I ITS ST TIE TNS SNORO 

wych projektów. (w skład komisji 
tej wchodził również mufii Szynkie- 
wicz), 

2) Komisja uczonych i znawców 
Szarjatu, która rozpatrywała zagad- 
nienie obioru kalifa ze strony zasad 
Islamu, a więc: kto może być Kali- 
fem i jakim warunkom winien  Kalif 
odpowiadać. 

3) Komisja dla rozstrzygnięcia 
problemu, czy można obecnie doko- 
nać obioru Kalifa i, jeżeli można, to 
co należy przedsięwziąć do obioru. 

Wysuwano następujące warunki 
dla przyszłego Kaliia; winien być naj. 
bardziej doświadczonym, znawcą do- 
skonałym zasąd Koranu, być dojrza- 
łym i mieć niezależną władzę, żeby 
skutecznie móc bronić interesów mu- 
zułmanizmu. 

— Kandydatami mogli być eweń- 
tualnie: Emir afganistański, Ibn-Suud 
i król Hedżasu. Co do Fuada |, króla 
Egiptu, to nie wykazywał on dla 
kongresu żadnego zainteresowania i 
udziału żadnego w nim nie brał. 

Ostatecznie obrady zamknięto 
z następującemi decyzjami: Uważa 
się, że osoba kalifa jest potrzebna i 
konieczna. Dlatego należy w jaknaj: 
szybszym czasie zwołać kongres po- 
wtórnie. 

Przypuszczalnie Kongres następny 
odbędzie się również w Kairze, 
prawdopodobnie za rok. 

Po ukończeniu obrad Kongres 
rozwiązano Część przedstawicieli u- 

la maison et des finances de la reine, 
chef de son conseil — jak brzmisł 
pełny tytuł—nietylko faktycznie «rzą: 
dziła» w apartamentach . królowej, 
nietylko podawała królowej koszulę, 
usługiwała jej u stołu i zasiadała, w 
królowej karocy, lecz przyjmowała 
przysięgę od całej generalicjł, pełnią- 
cej służbę wojskową przy boku mo- 
narchini. Księżna miała znakomitą 
sytuację dla nieustannego obcowania 
z królową Anną, osobą dość siabego 
charakteru. Nie omieszkała stanowis- 
ka swego wyzyskać. Zdobyła—na całe 
życie! — jeżeli nie stałą przyjaźń, to 
stałą.. słabość królowej dla powier- 
nicy i przyjaciółki, nieopisanie miłej 
i-—zręcznej. 

I od tej daty Marja z Rohanów 
primo voto księżna de Luynes a se- 
cundo voto księżna de Chevreuse, 
jaśniejącz nie pięknością, lecz osza* 
iamiającym wdziękiem, rozbrajającym 
humorem i temperamentem, oraz prze” 
dziwną bystrością umysłu staje się 
jedną z najzapamiętalszych, najztę- 
czniejszych i najniebezpieczniejszych... 
intrygantek, jakie kiedy na widowni 
politycznej oglądano. Dosłownie: przez : 
życie całe żywiołem jej jest płatanie: 
i rozplątywanie intryg, W jakim celu? 
Tylko i jedynie dla dogodzenia istnej 
pasji i nieokiet:nanemu temperamento- 
wi. Naraža się na bajeczne  niebez 
pieczeństwa. Tem lepiej! Tem przy- 
jemniejsza emocjonująca gra! 

Ona to, mając ucho królowej, rzu: 
ca w limfatyczną duszę Anny Austry- 
jaczki zarzewie—kochliwości. Ona to 
wypiełęgnowuje romans królowej z 
oszałamiająco pięknym ambasadorem 

dała się na Kongres obradujący w 
Mecce. Mufti Szynkiewicz na Kongresie 
tym nie był obecny. Zapytałem również 

— Dlaczego Ekscelencjo? 
Mufti uśmiecha się. 
— Niestety, tego nie mogę panu 

powiedzieć. Może pan śmiało na: 
pisać, że — poprostu z powodu go 
rąca. Mieliśmy w czasie obrad nie- 
słychane upały. W Kairze temperatura 
sięgała 420 C w cieniu! 

— A nad czem obradował 
gres w Mecce? 

— Chodziło o znalezienie dróg 
dla udostępnienia pielgrzymkom wę: 
drówek do Mekki. Dotychczasowe 
przeszkody zatamowały w znacznym 
stopniu pielgrzymki do świętego 
miasta. Kongres w Mecce powziął w 
tej mierze decyzje, które przedstawi 
rządom państw. Nie wiem dotych- 
czas o konkretnych postanowieniach. 
Wyjechałem bowiem jeszcze w trakcie 
obrad. Wszelako będę otrzymywał 
pisma z Kairu i z Mekki, co pozwoli 
mi być świadomym tego, co dzieje 
się w ogniskach muzułmanizmu, Do» 
dać muszę, že na zjeździe w Mecce 
brali już udział przedstawiciele Rosji. 

Obecnie, kończy wywiad Ekscelencja, 
opracowuję memorjał, z mego wy- 
jazdu, który przedłożę rządowi -pol- 
skiemu, Również szerzej postaram się 
opracować treść obrad Kongresu dia 
prasy. Tymczasem mam mnóstwo ro» 
boty na niejscu. M.inn, muszę zorgani- 
zować: kancelarję muftiatu, która mieści 

Kon: 

  

króla angielskiego księciem Bucking- 
ham. Co za gratka! Co za karkołom- 
na intryga! No, i histoija z 'Adoni- 
sem z za morza literalnie trzęsie 
Francją przez dobrych kilka lat. 
Wprawdzie historja nie zna Duma- 
sowskich „pereł królowej”, lecz stwier: 
dzono, że na miłosne, płomienne 
wyznanie królowa dała Buckingha- 
mowi do |zrozumienia że... że nie 
jest jej obojętny. 

Historja też—nie żadna „bajka z 
głowy wymyślona" — opowiada ze 
szczegółami wcale pikaninemi, jak 
Buckingham potrafił—pomimo  prze- 
szkód—znaleźć się raz o zmierzchu 
w parku zamkowym w Amiens  pra- 
wie sam na sam z królową (pani de 
Chevreuse, jak operowa „poufała” i 
amant jej książe of Holland dyskret- 
nie a rozmyślnie w bocznej znikli 
alei; jak Buckingham do głupoty 
nierozważny, uczynił tak gwałtowny... 
gest (La porte wyraża się: s'emancipa 
insolemment jusqwa oouloir caresser 
la reine), że aż królowa krzyknęła. 
Zbiegli się dworzanie.. ukazały się 
latarnie, lampy i pochodnie... Najkla- 
syczniejsza końcowa scena jakiegoś 
trzeciego aktu, 

Od tej chwili królowa musi być 
dla Buckinghama —z lodu i graniiu, 
Desperacja kawalera; czuje, że wlas- 
nemi rękami pogrzebał szczęście już, 
już kiełkujące. Nadaremnie pani de 
Chevreuse ułatwia mu pożegnanie się 
z królową, spoczywającą na łożu (po 
puszczeniu jej krwi dla ulżenia tra, 
piącym ją „humorom*). Buckingham 
— wobec licznych dam dworu—pada 
u łoża na kolana i zalewa się łzami. 

Reporter. 
Godzina 10 wieczór. Coupće pociągu idąt 

cego w stronę Królewszczyzny zapełnia się 
powoli. Jednocześnie prawie wchodzi kilka 
osób. Złotowłosa, błękitnooka panienka w 

. angielskim płaszczyku, ksiądz — o dobrotli- 
wym wyrazie twarzy zeszpeconej ogromne- 
mi amerykańskiemi okularami, kilka pań 
obładowanych pakunkami i młody człowiek 
z portfelem i pliką gazet w ręku. 

Milutka panienka i młody człowiek sia- 
dają naprzeciw siebie przy oknie i odrazu 
pogrążają się w gazetach. Znają się oni z 
widzenia doskonale. On bywa często w urzę- 
dzie gdzie ona pracuje. 

. Spojrzenia ich krzyżują się na chwilę i 
mimowoli uśmiechają się do siebie. 

Qoupće zapełnia się po brzegi z chwilą 
gdy wchodzi tęgi, nieogolony mężczyzna; 
typowy szlachcic zagrodowy, gdzieś tam z 
zapadłego kąta. 

Poczyna być gorąco, 
Na.twarzach wszystkich maluje się znu- 

żenie i tylko tęgi pan zdradza wyraźcą chęć 
do gawędy. 

Gwizdek konduktora. Pociąg. rusza. 
Ksiądz kłądzie znak krzyża, ociera zro- 

szone potem czoło i opierając się na walizce 
zaczyna drzemać. Damy idą za jego przy- 
kładem. 

Jest cicho.—Słychać tylko stuk kół wa- 
gonów przelatujących przez zwrotnicę. 

Coupėe drzemie. 
Tęgi pac, odziany w staromodny płaszcz 

nie poddaje się. ogólnemu nastrojowi usiłu- 
jąc nawiązać rozmowę z sąsiadem, a gdy 
ten zbywa go monosylabami nie przerywa- 
jąc sobie czytania gazety, przerzuca ogień 
swojej elokwencji na księdza, zbudzonego z 
drzemki raptownym zgrzytem hamulców. 

Zaczyna się rozmowa. 
Po kliku kwanćransach elokwentny pa: 

sażer wie już dokąd jedzie ksiądz, ile lat 
ma nieobecny synek sąsiadki, jak nazwisko 
jej wuja, wreszcie opowiada moe nudnych 
fragmentów ze swego szarego życia, 

= Mimowoli odczuwa się; że wszyscy mają 
dość jowialności przygodnego kompana, 
jednak to nie osłabia ataków jego gadni* 
stwa i ciekawości, jemu nawet samemu zu- 
pełnie niepotrzebnej, 

Najwięcej znużony tem  wszystkiem 
ksiądz, chcąc jak widać unieszkodliwić ga- 
dułę, podsuwa mn gazetę wskazując na cie: 
kawy artykuł, 

Ten krok dobrodusznego księdza wy 
wołuje etekt WTĘCZ przeciwny. Gadailiwy 
pan nieznanej włości odrzuca od siebie ga. 
zetę. Oburzenie maluje się na jego ogorza: 

łej twarzy, | 
«Dziękuję, ja mam czytač co tam jakiś 

reporter napisał—krzyczy oburzony—nigdy, 
niech sam czyta». 

W momencie tym oczy panienki, sie- 
dzącej przy oknie, odrywają się od gazety I 
zatrzymują się na swojem vis A vis jak gdy 
by chciały powiedzieć, 

— «Współczaję>, 
<A czy wy wiecie moi pafistwo—grzmi 

tubalny głos tłuściocha — co to jest repor- 
ter? To są straszni ludzie. Niechby tylko 
pomiędzy nami znalązł się choć jeden z nich, 
momentalnie musiałby się dowiedzieć wszy 
stkiego o nas I O naszych rodzinach. A ja: 
kie rewelacyjki byłyby nazajutrz 
smie! 

Nie, moi państwo, gazety niech czytają 
sami reporterzy. Oni tylko są w stanie 
przetrawić bzdury zrodzone w ich nmysłach 
wiecznie żądnych sensacyj. 

+ Wybaczy kslądz—zwraca się mówiący 
—ja nigdy nie zatruwam się wiadomościami 
z gazet, a o bliskich swoich dowiaduję się 
od nich samych», 

Rozmowa urwała się. Damy drzemały, 
tylko na ustach pasażera siedzącego przy 
oknie błąkał się zagadkowy uśmiech. 

„ Ciszę przerwał gwizd lokomotywy. Po 
ciąg podjeżdżał do stacji. 

Zaczytany pasażer drgnął, schował ga: 
zety do portielu i zaczął się ubierać, 

Rozbudzony z drzemki wróg dzienni- 
karzy nie omieszkał skorzystać z okazji do 
gawędy, 

«Szanowny pan już wysiąada— zapewne 
do swoich, — bardzo mi było miło pana 
poznać, jestem Dobrzański z Dziśnieńskiego». 

«А ja jestem Siekierzyński, reporter 
<Bcha» Wileńskiego, — głośno i dobitnie 
oświądczył wysiadający, kłaniając się współ: 
towarzyszom podróży” 

W coupće powstała konstersacja. 
Z za gazety wyjrzała Śmiejąca się buzia 

złotowłosej panienki, WZ. 

się przy zaułku św. Michała, W tej 
dziedzinie pomocny mi będzie mój 
zastępca p. Jakób Romanowicz, Ž 
czasem” ustanowię godziny i dnie, w 
jakich. będę tam przyjmować. 

Przy wyjściu spoikałem w przed- 
pokoju pierwszego gościa Muiti'ego, 
Był nim p. generał Romanowicz, kió- 
ry przybywał powitać Ekscelencję. 

E. Sch, 

w pi: 

Potem odjeżdźa do Anglji, a gdy 
król francuski kładzie  szwagrowi 
swemu królowi angielskiemu za wa- 
runek, aby nigdy już więcej Bucking- 
hama do Francji nie posyłał, choćby 
się miał świat przewrócić do góry 
nogami, natenczas książe, zawsze w 
królowej Annie rozkochany (wespół 
z panią de Chevreuse) takie warzy 
piwo w Anglji i po całej niemal Eu. 
ropie, że nawet sam Richelieu radę 
sobie z tem piwem ledwie dać może... 

Jak się rzekło: jesteśmy w pelnem 
środowisku... „Trzech muszkieterów", 

Jakież jednak jest istotnie słowo hi. 
storji o stosunku Buckinghama do kr6> 
lowej Anny? Ha... panowie.dziejopiso- 
wie wykręcają się sianem, powolując 
się wszelako na chłodny temperament 
Anny, wielką jej dbałość o majestat 
królewski. Historyczną tedy prawdę 
znajdziemy chyba najsnadniej w te- 
lacji księżny Conti, ręczącej za cno- 
tę królowej Anny od pasa do stóp, 
ale nie mogącej ręczyć za to, co. się 
działo od paska— wyżej 

* 

Gdy kiól, żaniepokojony wpływem, 
wywieranym przez księżnę de Luynes 
na królowę, wydalił niepohamowaną 
inirygantkę ze dwoitu, księżna. owdo- 
wiawszy, pośpieszyła poślubić swego 
eks-kochanka księcia de Chevreuse ze 
znakomitego rodu udzielnych książąt 
Lotaryńskich. To ją wróciło do boku 
królowej Aany... 

Wydalona z granic Francji za no- 
we intrygi jedzie do Londynu i tam
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BILANS HANDLOWY 
województw wschodnich 

(patrz „Stowo“ Nr.Nr. 175, 176 i 177). 

Wytwory przemysłu chemicz- 
nego. 

„Rocznik Statystyczny” (część VII) 
daje wyczerpującą statystykę tylko dla 

nawczów stucznych. Siłą rzeczy prze- 
to opuścić musimy cały szereg wy* 

tworów przemysłu chemicznego jak: 

kwasy, soda, sole chemiczne, smoła 

węglowa, barwniki sztuczne i netu- 

ralne, farby, garbniki i t. p. 

a) Nawozy sztuczne fosforowe, 

Najwięcej sprowadzono nawozów fos- 
torowych do województwa Wileń- 
skiego z Kielc (stacją nadania)—915 

  

tonn, w tem do poszczególnych 
miejsc: 

Wilno 165 
Głębokie 150 
N. Święciany 12) 
Ziabki 105 
Hoduciszki 75 
Podbrodzie 60 
Smorgonie 30 
Podšwilje 30 
Woropajewo 30 
Postawy 30 

Dukszty 30 
Bezdany 15 
Mołodeczno 15 
Łyntupy 15 
Nowodruck 15 
Ignalino 15 
araijanėw 15 

Razem 915 

W rejonie dyrekcji Warszawskiej 

(stacji nadawcze Warzzawa, Rudniki 

i Strzemieszyce W.) przywieziono 251 
tonnę, w tem do Wilna — 100, Olę- 

bokiego 60, N. Święcian, Turmontu, 
Postaw i Woropajewa po 15 tonn, 
do Uszy 11, Dukszi 10, Podswilje 10. 

Z Bytomja N. i Bogucic przywóz 
wynosił 286 tonn, w iem: do Wilna 

106, Głębokiego 105, @о ’ Dukszt, 

Podswilja, Smorgoń, Zalesia i Bud- 
sława — po 15 tonn. 

Z Bolechowa i Lubonia otrzyma 

liśmy 57 tonn w tem Wilno, Głębo- 

kie i Ziabki po 15, Kiena—12 tonn. 

Z Kapuścisko Małe — 30 tonn 
(do Wilna). 

Ze st. Kraków-Bonorka—17 ionn 
(do Wilna). 

Ogólny przywóz z innych woje- 
wództw wynosił. zatem: 

  

Dyrekcja: tonn: 

Radomska 915 
Katowicka 286 
Warszawska 251 
Poznańska 57 
Gdańska + 30 
Krakowska 17 

Razem 1356 

Z zagranicy przywieziono 121 t., 

w tem z Łotwy (do lgnalino) — 32, 

przez Gdańsk 89 tonn (73 do Wilna, 
16 do Ignalino). 

Przywóz z innych województw i 

zagranicy wynosił razem 1477 tonn. 
Wywóz (do Gdańska z Wilna) — 

11 tonn. 

Po potrąceniu tej ostatniej ilości 
otrzymujemy 1466 tonn—jako wskaź: 
nik ujemnego bilansu w stosunku do 
nawozów fosforowych. 

Obrót (wewnętrznz) kształcił się 
następująco: $ 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 
Stacje na- Stacje prze 

  

dawcze *onn znaczenia 0 

Wilno 53 Głębokie 45 
Hoduciszki 45 Wilno 39 
Smorgonie 29 Stasiły 25 
Bezdany 15 N. Święciany 15 
Głębokie 10 Ignaiino 15 
Parafjanów 13 Paraijanowo 13 

Ziabki 13 

Razem 165 
Razem 165 

b) Nawozy sztuczne potasowe szły 

do nas przeważnie ze st. Kałusz—61 

tonna, w tem do Wilna 31, Zalesia i 

Głębokiego po 15 tonn. Z Chęcin 

przybyło 16 tonn (do Wilna), z War- 
szawy 3 tonny do Wilna. Tem się 

wyczerpuje przywóz wogóle — czyli 

tylko 80 tonn nawozów potasowych 

"złożyło się na ujemny bilans w-wa 

Wileńskiego. 
Obrót wewzętrzny wyraził się zni- 

komą cyfrą 15 tonn (z Wilna do 
Kieny). 

ОМО 

«Dziennik Ustaw Rz. P.» Nr. 77 z dnia 
3 sierpnia 1926: 

— Konwencja pomiędzy Rzeczypospo- 
litą Polską a Królestwem Włoskiem, doty- 
cząća uregulowaniu stosunków finansowych 
włoskich towarzystw ubezpieczeń, które 
działały na obszarze należącym obecnie do 
Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Rzy: 
mie dnia 22 lipca 1926 (poz. 439). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
—(i) ile należy płacić za zwłokę 

podatku od nieruchomości. Płat- 
i icy państwowego podatku od nie- stny, jest znaczne zainteresowanie się sfer > 

Toi Seb tegorocznymi Targami. Pozawajć ruchomoś „i, którzy wpłacą zaległe na- 
to w związku także z Targiem rolniczym w leżności przed dniem 15 bm., zobo- 
Aż RO specjainie mas Przygo: wiazani bedą do płacenia odsetek za 
lowanym, a mającym wedle zamierzenia 
Targów Wsch. być podstawą do stworzenia zwłokę tylko w 7 o Ais 
trwałej w tym kierunku orgautzacji, ktėraby Ci Zaś, którzy uskutecznią wpiałę do-. 
miała zadanie zcentzalizować obroty handlo- piero w okresie od 16—30 bm. 
we wewnętrzno.krajowe z poświęceniem na- dwa proc. ci zaś którzy wpłacą po 
leżytej uwagi obrotom zagranicznym, 1 września —4 procent. 

Przypominamy przy okazji, że za 

Kapitały zagraniczne na 080- ed 04 Gaisoss podatku od 
szenie Polesia. nieruchomošci uwaža się niezapiacone 

Jak już donosiliśmy, eksperci z do 31 bm. prócz zaległości lat u- 
ramienia Ligi Narodów  zaintereso- biegłych, również i | rata roku 

wali się żywo sprawą osuszenia bieżącego. 

nie się przemysłu tegoroczną kampanią Tar- 
gów Wschodnich.— Wszystkie gałęzie prze- 
mmysłowe zgłaszają chętnie swój udział w 
Targach bez specjalnego nacisku ze strony 
zarządu. 

Charakterystycznym objawem, z które: 
goby wnioskować można, iż przebieg tran- 
zakcji na targach Wschodnich będzie korzy- 

  

— (x) Z targowiska Ponarskiego. 
W ubiegły piątek spędzono na rynek Ponar- 
ski koni — 38 szt. za które płacono od 45 
do 300 zł., bydła roga!ego 125 szt., płacono 
od 100 do 350 zł., świń 195 szt., płacono od 
24 do 300 zł, prosiąt 84 szt.. płacono od 20 
do 35 zł, kóz 4 szt. płacono od 25 do 30 
zł, i cielątż— 93 szt. płacono od 35 do 
50 zł. za sziukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

6 sierpnia 1926 r. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
KAU 906 9,02 
365,40 36630 — 364,50 

44,21 44,32 44,10 
9.07 9.09 9.05 

27,55 27,62 27,48 
26.93 27,00 2686 

Szwajcarja 175,80 176.24 175.36 
Wiedeń 12850 128.92 128.28 
Włochy 3050 _ 30,57 30.75 
Belgja 25,35 2651 26,29 
Stokhoim 243,40 244,00 242,80 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 65,75 (w złotych 567,28 
kolejowa 146,00 143,50 — 

5 pr. pożycz konw. 45,23 43,50 
pr. pożyczk, konw, — —- — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw, 30,30 30.20 — 

©
 

stały pozakładane. Powyższa zmiana 
nastąpi w najbliższych dniach. 

— (x) Podwyżka taryfy pocz- 
towej. Ministerstwo Przemysłu i 
Handlu ostatnio zakomunikowało, iż 
na fpodstawie wniosku | Generalnej 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów postano- 
wiono w taryfie pocztowej z termi- 
nem od l-go września rb.podwyższyć 
mędzy innemi opłaty zasadnicze za 
listy zwyczajne na 20 groszy (i. į. o 
4 grosze). a kartki pocztowe obrmiżyć 
na 10 gr. (t į. o 1 gr.) i t. p. 

SZKOLNA 

— Nowe gimnazjum koeduka- 
cyjne w Wilnie. W najbliższych 
dniach otwarte . zostanie w Wilnie 
przy ul. Jagiellońskiej nr. 9 nowe 
gimnazjum polskie koedukacyjne im. 
Kondratowicza (Syrokomii). 

Kierownictwo tegoż gimnazjum 
obejmuje p. K. Monkiewicz. 

Dgzaminy wstępne do klasy i ill 
rozpoczną się z dniem 1 września 
r. b. 

Polesia. W związku z tem zostali 
przyjęci na audjencji przez ministra 
rolnictwa p. Raczyńskiego. 

Podczas dłuższej konfzrencji wy- 

Od 1 września liczyć się będzie 
jako zaległość i II rata. 

ł rata musiała być, zapłącona w 
końcu inaja rb., ll rata w końcu 

c) Nawozy sztuczne azotowe do- powiedzieli opinję, że istnieje wielka sierpnia. 

starczyła w r. 1924 tylko stacja Ostrów 
Maz. w ilości 32 tonn, w tem 30 t. 

do Oszmiany, 2 tonny do Wilna. 

W obrocie wewnętrznym nawozy 

azotowe nie były notowane. 

Dane przytoczone powyżej w 

punktach a, bi c wymowny dają 
dowód niskiego stanu gospodarki 
rolnej w województwie Wileńskiem. 

D. c. n. 
Zygmunt Harski. 

INFORMACJE. 
Zaliczki na podatek obrotowy. 

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

Przy płatności tej zaliczki niema 
zastosowania  1lś-dniowy ulgowy 
termin. 

Niedotrzymanie terminu pociągnie 
za sobą utratę prawa do korzystania 
z ulg przy spłacie dalszych zaliczek. 

Leży więc w interesie płatników 
uiścić zaliczkę za | kwartał r. b. 
ściśle w oz: "onym terminie, gdyż 
z dniem 1 » «'pnią r. b. władze Skar- 
bowe przysiąpią do bezwzględnej 
egzekucji tak zaliczki za I szy kwar- 
tat, jak również i za ll-gi z pobra- 

możliwość pozyskania kapitałów ob- 
cych na meljorację Polesia. Uważają 
jednak za konieczne przed przystą- 
pieniem do bliższych rokowań prze- 
prowadzenie badań technicznych i 
gospodarczych. . 

W tym celi zapowiedział па 
pierwsze dni sierpnia swój ponowny 
przyjazd do Polski inż. Nikoff. 

Eksport węgla w lipcu. 
Statystyka Ministerstwa kolei. 

Według informacji min. kolei eksport 
naszego węgla w lipcn przedstawia się na« 
stępująco: 

rzez 7 portów Polski przewieziono 
373.301 tonn. Z liczby tej PYPAZ na 
Gdańsk 267.931 tonn, na Gdynię 35.351, 
Tczew 32059, Toruń 11.333, Kapuściska 
21.137, Solec 4310i Świecie 1381 tonn. 

W porównaniu z czerwcem nadwyżka 
eksportu w lipcu wynosiła 636 842 tonn. 

ilości węgla, wywiezionego drogą 
lądową i przez porty niemieckie, niema dor 
tychczas szczegółowych danych, 

Z prowizorycznych obliczeń wynika, że 
ogółem eksport w lipcu wynosił 1,750,000 
tonn. Jeżeli ogólne konjunktury nie ulegną 
zmianie, to eksport węgla w ciągu bieżące- 

go miesiąca wzrośnie jeszcze bardziej, a to 
latego, że w ostatnim czasie utworzono 

trzy nowe drogi wywozowe, a mianowicio 
przez Odrę do Szczecina, przez Zahacie do 
Rosji i przez Zemgale do Rygi. 

Nowe ustawy i rozporządzenia, 

«Dziennik Ustaw Rz. P». Nr.74, z dnia 
29 VII 1926: 

— Rozporządzenie Prezesa Rady M— 
rów I M—ra Skarbu z dn. 16 VI 1926 ce- 
lem wykonania ustawy z dz. 25 III 1926 (Dz. 

  

"KRONIKA 
INIEDZIELA 

8 Ds)  Tset. s. og. 3 m.53 

11 po Św.| Zach. s. © g. 19 m. 32 
Jutro 

Romana m.     
URZĘDOWA 

— (k) Ustalenie w służbie pra- 
cowników komunalnych. M. S. 
W. okólnikiem  poleciło Urzędowi 

Wojew. spowodować niezwłocznie 

uchwalenie względnie zatwierdzenie 

etatu stanowisk służbowych dla pra- 

cowników komunalnych, z tym, aże- 

by przeprowadzić zaliczenie poszcze- 

gólnych pracowników do odnośnych 
kategorji i grup płac. г 

— (k) Konfiskata, W dniu wczo- 

rajszym Urząd Komisarza Rządu na 

m. Wilno zarządził konfiskatę biało: 

ruskiej gazety „Narodnyje sprawy* 
Nr 5 z dn. 7 bm. za artykuł „Spra- 
wa amnestji więźniów politycznych”. 

MIEJSKA. 

— (x) Posiedzenie komisji 
rewizyjnej 1 Rady Miejskiej. 
We środę, dnia 11 b. m. odbędzie 
się w Magistracie posiedzenie ko- 

niem kosztów egzekucyjnych oraz U. R. P. Nr. 37 poz. 237) o zmłanie niektó. misji rewizyjnej. Na posiedzeniu tem 
kar za zwłokę, licząc od ustawowych rych przepisów ustawy z dn 3 VIII 1922 r. rozpatrzony będzie cały szereg spraw, 
terminów płatności, t. j. od dnia 
15-g0 maja i 15-go lipca r. b. 

Zaległości podatkowe, 

Min. Skarbu komunikuje, iż przy 
uiszczeniu zaległości podatkowych, 
termin pobierania ulgowych kar za 
zwłokę w wysokości 11/2 proc. mie- 
sięcznie został przedłużony do dn. 15 
b m. włącznie. 

Przy wpłatach zaś tych zaległości 
w okresie od dnia 16 do dnia 31 
b. m. kary za zwłokę będą pobierane 
w wysokości 2 proc. 

Dodać należy, że do zaległości, 
wpłacanych przed 1 wrześnla r. b. 
nie będzie doliczany nadzwyczajny 
10 proc. dodatek, leży przeto w inte- 
resie samych płatników możliwie 
Szybkie uregulowanie zaległości po- 
daikowych itak rozłożonych na raty 
jak i nie rozłożonych. 

Frzygotowania do Targów 
Wschodnich. 

Akcja przygotowawcza dla organizacji 
Vi. Targów Wschodnich jest w Obecnym 
momencie w pełnym toku. Skonstatować na- 
jeży zupełnie zadawalniające zainteresowa- 

o Najwyższym Trybunale Administracyjnym 
(poz. 424); 

— Rozporządzenie M—ra Spraw Wewn. 
z dn. 24 VI 1926w sprawie wykonania $ 23 
R—nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 30 
XIi 1924 o organizacji i ustaleniu statutów 
gpibaych kas wiejskich požyczkowo-0szCzę- 
nošciowych (poz, 425); 

— Rozporządzenie 
licznych z dn. 17 VII 1926 o wykonaniu 
art. 2 p. b. ustawy 0 mierniczych przysięt 
głych (poz. 431). 

«Dziennik Ustaw Rz. P.» Nr. 75, z dn. 
29 lipca 1926: 

— Rozporządzenie M—ra Skarbu z dn Stratu zaczęło wpływać wiele podań dworcu przez kompanję Бопогота 
22 Vil 1926 o rejestracji listów zastawnych od wymienionych właścicieli, iż mają ze sztandarem pułkowym. 
b. rosyjskich banków ziemskich: Petersbur- 
sko-Tulskiego, Moskiewskiego, Kijowskiego, 
Połtawskiego, oraz obligącyj b. Žytomirskie- 

o Towarzystwa Kredytowego Miejskiego 
(poz. 434); 

«Dziennik Ustaw Rz. P.» Nr. 76, z dnia 
3l lipoa 1926 r.: 

— Rozporządzenie M—rów Skarbu, Prze- 
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 1D.P. z 
dn. 14 lipca 1926 w sprawie zmiany brzmie- 
nia art. 15 R=nia z dn. 11 VI 19200 tary- 

fie zy (poz. 435); 
— Rozporządzenie M—ra Kolei z dn. 

19 Vil 1926 o uzupełnieniu <taksy komiso= 
wego», pobieranego przez ajencje celne po!- 
skich kolei państwowych za załatwianie for 
malności celnych (poz. 436). 

  

— urocza nad wszelki wyraz! — za- kinghama, przed murami La Rochelle, Gdy się nie udało, przerzuca się 

dotyczących gospodarki _ miejskiej. 
We czwartek zaś dnia 12 sierpnia 
odbędzie się posiedzenie Rady Miej- 
skiej, porządek którego podamy w 
następnym numerze. 

— (0) Magistrat będzie po: 

lokale jak wiadomo, na mocy usta- 
wy wieściciele nieruchomości nie 
płacą podatku miejskiego od lokali, 
nie zajętych przez lokatorów. 

W ostatnich czasach do magi- 

dużo woinych lokali, które są puste 
nie z ich winy. Przeprowadzone wy- 
wiady przez magistrat ustaliły, iż w 
większości podobnych wypadków lo- 
kale te są niezajęte wobec wygóro- 
wanego komornego, żądanego przez 
właścicieli domów. 

Wobec tego magistrat m. Wilna 
postanowił w tych ostatnich wy- 
padkach nie zwalniać właścicieli do- 
mów od opłaty podatku lokalowego. 

— (x) Magistrat płaci za wę: 
giel górnośląski. W dniu wczoraj- 
szym Magistrat miasta Wilna na 
ziscenie wydziału technicznego wy: 
asygnował 5,000 zł, tytułem neleż- 
ności A conto dostarczonego węg'a 
dla Magistratu przez śląską firmę 

Kancelarja czynna codziennie od 
godz. 10 do 12 poł. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— (k) Zebranie robotników 
zw. zaw. Dnia 10 bm. o g. 5-tej w 
lokału przy ul. Wileńskiej 4 odbędzie 
się zebranie ogólne zw. zawodowego 
robotników przemysłu budowlanego 
w sprawie robót publicznych i wy- 
borów do Kasy Chorych. 

Redaktor „Kurjera Gospodarcze- 
go* przyjmuje interesantów w 
lokalu redakcji od g.5 do 6 pop. 

codziennie oprócz świąt. & 

prócz szeregu innych spraw rozpat- NADESŁANE 
rzone będą dwie sprawy, mające do: 
niosłe znaczenie, a mianowicie: 1) Gyrk Staniewskich, We 
sprawę udzielenia dalszych kredytów wtorek dn. 10:go sierpnia rozpoczyna 
na wykończenie budowy rozpoczę- w Wilnie szereg przedstawień wielki 
tych domów; 2) sprawę nowelizacji cyrk i menażerja Staniewskich, rozbi- 
ustawy o rozbudowie miast. jaląc swe namioty na placu Łukiskim, 

Wobec tego, że otrzymanie kre: Cyrk przybywa wprost z Warszawy, 
dytów na wykończenie budowy do- gdzie cieszył się powodzeniem i uzna 
mów już rozpoczętych jest dla niem całej stolicy. Według opinii 
wszystkich miast Rzplitej Polskispra- prasy warszawskiej, cyrk Staniewskich 
wą niecierpiącą zwłoki — inaczej bo- swym imponującym programem za- 
wiem grozi ruiną dla tych którzy bu: ćmił wszystkie goszczące w Polsce 
dowę rozpoczęli, przeto związek lo- cyrki zagraniczne. Poza pięknymi 
katorów w Wilnie zwrócił się w dniu popisami sportowo-artystycznymi, na 
wczorajszym do Magistratu z gorą- szczególną uwagę zasługuje popis 
cą prośbą o usilne poparcie na zjeź- śmiałej pogromczyni lwów i tygrysów 
dzie wyżej wymienionych spraw, co, młodziutkiej Miss Gertrudy i nieustra- 
w znacznym stopniu przyczyni się szonego jej brata Cristiansa. Cyrk 
do ułatwienia rozwiązania kwestji Sianiewskich bawić będzie któtki czas 
mieszkaniowej. a przeto należy śpieszyć z obejrze- 

— (i) Rejestracja taksometrów niem. 
W czwartek 12 bm. odbędzie się re- 
jestracja samochodów. Rejestracja ta 
odbędzie się o godz. 5 po poł. przy 
gmachu wojewódzkim, wobec specjal- 
nej komisji. 

W związku z tem dowiadujemy 
się, że obecnie kursuje w Wilnie 74 
taksometry, opatrzone numerami od 
1—75. Numeru trzynastego, jako fe- 
ralnego, niema. 

RÓŻNE 

— (0 System kredytowania u- 
rzędników przez Spółdzielnie 
Spożywcze. Rada nadzorcza wiłeń- 
skiej Spółdzielni Spożywczej uchwaliła 
na posiedzeniu swem w dniu 6 bm. 
że kredyt w sklepach spółdzielczych 
będzie udzielany jedynie urzędnikom 
państwowym i samorządowym pod 

WOJSKOWA. gwarancją odnośnych kół stowarzy- 
— Święto 12-to leciai pp. leg szeń urzędniczych, Kredyt będzie u- 

Onegdaj odbyło się uroczyste święte dzielany w okresie od 10—25 każde- 
1 putku piechoty legjonowej z okazji go miesiąca, przyczem koła urzędni- 
12-tej rocznicy powstania pułku. Jak cze proszone są o udzielanie gwa- 

M—ra Robót Pub. bierał podatki za niewynajęte już podawaliśmy, z powodu tego, że rancji w normie nie wyżej niż 1/4 
pułk jest obecnie na poligonie, uro- miesięcznych poborów urzędnika, 
czystość odbyła się w Pohulance. ... — (t) Komunikacja autobuso- 
Rannym pociągiem przybyli, JE. ks. wa. W dniu wczorajszym władze 
biskup Bandurski, gen. Rydz Śmigły, wojewódzkie zarejestrowały autobus 
oraz delegaci od pułków, witani na kursujący między Trokami a Landwa- 

rowem. 
12 (x) Wyprawa naukowa 

Z racji ulewnego deszczu nab. go badań Ziem Wschodnich. 
żeństwo zostało odwołane na kilka jnstytut geograficzny uniwersytetu 
godzin. Nabożeństwo celebrował Jagiellońskiego w Krakowie wysyła 
J. Ekscelencja ks. biskup Bandurski, w czasie od 1-во sierpnia do 15 
który też wygłosił podniosłe kazanie. września r. b. wyprawę naukową do 
Po nabożeństwie odbyła się defilada przeprowadzenia badań nad wschod- 
„516 pułków piechoty oraz 1 niemi ziemiatni Rzplitej Polskiej, Ob- 

pułku artylerji polowej. Szar badań obe.:nie przestrzeń między 
Ogólny podziw wzbudzał pułk Prypeci, a Dźwiną, oraz między 

artylerji, defilujący wyciągniętym kłu- granicą wschodnią Rzplitej Polskiej, a 
sem przed grupą wyższych oficerów południkiem Wilna. 
z gen. Rydz Śmigłym i JE. ks. biss _ wy skład wycieczki wchodzą, 
kupem na czele, oraz dokończenie jako kierownik—dyrektor instytutu 
zawodów. wyniki których podamy geograficznego uniw. Jagiellońskiego 
na inaem miejscu, > „" prof. Ludomir Sawicki, oraz p.p. 

Po zawodach nastąpiło rozdanie Kazimierz Moszczyński, Władysław 
nagród dwustu przeszło zawodni- Szafer, Stanisław Wolłosowicz, jako 
kom. uczestnicy. 

O godz. 14 odbył się wspólny Progres» w Katowicach. — Co to znaczy? W niektórych kładzie kres szerokim planom księżny. do ścisłego ż Mazzarinim aljansu, * przyjaźnia się z królem Karolem li 
żoną jego, siostrą Ludwika XIII 
Znowu tedy sam Richelieu uważa, że 
lepiej mieć panią de Chevreuse.. w 
Paryżu, niż—gdzieindziej. "W Paryżu 
atoli inscenizuje niepoprawna  intry* 
gantka formalny już zamach stanu. 
Ludwik XIlil (bezdzietny) ma być... u- 
sunięty i wstąpić ma na tron brat je- 
go ošmuastoleini, prawie zidjocialy, 
Gaston, książę Orleański, pošlubiw- 
szy.. królowę wdowę Annę. Król i 
kardynał, przeczuwając  machinację 
spiskowców, na których czele stoi 
marszałek Ornano, usiłują co rychlej 
Gastona Orleańskiego ożenić z księż- 
niczką Montpensier. Wywiązuje się 
potężna walka. Zwyciężają król i kar- 
dynał. Ornano umiera w więzieniu, 
drugi herszt młody Chalais, rozko: 
chary w pani de Chevreuse i narzę- 
dzie w jej ręku, zostaje ścięty (36 ciu 
cięciami odrąbywał mu głowę kat... 
niewprawny!) a spiritus movens tej 
całej awantury, pani de Chevreuse, 
wychodzi z imprezy nietknięta. 
Wydalono ją tylko z Paryża. Król 
bał się dotknąć w Surowy sposób 
osoby, spokrewnionej z domem Lo- 
taryńskim i zestosunkowanej — zca- 
łą Europą. 

Z Nancy — dokąd się udaje i 
gdzie bałamuci tamtejszego księcia — 
podnosi pani de Chevreuse na nogi 
całą przeciw królowi i kardynałowi 
(to jest przeciw: Francjil) koalicję, 
wzniecając iednocześnie bunt we» 
wnętrzny hugonotów z księciem de 
Rohan na czele, Puginał atoli Fulto- 
na, przeszywający Śmiertelnie Buc- 

Wraca do kraju — i na dwór swej 
wiernej przyjaciółki, z którą znowu 
zacznie spiskować przeciw kardyna- 
łowi. 

Ma lat trzydzieści; jest w pełni 
czaru i uroku. Poszeptują sobie lu- 
dzie, że Richelieu, liczący 47 lat, 
przewraca oczy... do największego 
swego wroga. Bal sam król Ludwik... 
Ale historja „ustala* jedynie, że 
wielki pieczętarz, margrabia de Cha- 

— (x) Subsydja miejskie tow. 
rosyjskiemu. Magistrat m. 
wyasygnował w dniu wczorajszym 
dla rosyjskiego towarzystwa w Wil- 

córkę wydaje za mąż za jego krew- 
nego—i przez lat kilka faktycznie — 
trzęsie Francją, Kres temu „używa- 
nius kładzie dojście do pełnoletności 
Ludwika XIV-go. Karjera pani de В 
Chevreuse skończona, Widzi ona to SYdYJ z: 
i czuje sama. Opuszcza dwór i Pa. lipcu r. b. : 
ryż—na zawsze osiadając w wiej- — (x) jeszcze w sprawie bu- 
skich dobrach swoich. Ma już lat dowy kiosków. Jak wiadomo zwią: 
322) zek inwalidów wojennych w Wilnie 

Umiera, zawsze wśród heroicz: zawarł z Magistratem umowę na bu: 
dowę i dzierżawę kiosków gazeto- 

obiad oficerów dla stu blisko osób 

Gen. Rydz 

mjr. Wenda na cześć gen. 

» sklepach od dnia wczorajszego piwo 
Wilna podczas którego wznoszono toasty: sprzedawane jest drożej —mianowicie 

Śmigły na cześć Pana zamiast 50 gr. 
Prezydenta Mate pašpolits), Uomo 

ше — 206 zł. 50 gr. tytułem sub. ca pułku płk. Kruszewski па с:е86 silepach  posiadających 
” 200 4 Oblady w m-cu Marszałka Piłsudskiego, mjr. Dzia- eo a ae e оя 

dosz na cześć biskupa Bandurskiego, 
Rydz. 

za butelkę „Szopena” 
biorą 60 gr.—w innych natomiast 

sprzedawania piwa, pobiera się, jak 
przedtem, 50 groszy. Chcielibyśmy 
się dowiedzieć—od urzędu miarodaj- 

migłego, oraz cały szereg innych, nego—czy mamy tu do czynienia ze 
Po obiedzie odbyła się wspólna fo- złą wolą naszych miejscowych speku- 
tografja i mecz piłki nożnej pomię- jantów, 

5-go. dzy drużynami pułków 1-go i 
teauneuf, wydał pani de Chevreuse nych walk z kredytorami swymi, егй 
niejedną i šdaniės : stanu, oczarowany = (ale jakże wciąż jary!) owa de wyc! wa kala AWA Mecz ten wygrał 1 pułk w siosunku 
przez nią i że księżną te cenne in- evreuse. Z biedą niemałą udało umowa m£ " z : 
іоппасіечро:уіа'іа—еао Madrytu. się wdowie zebrać siewielkie resztki kiem inwalidów jest dość krzywdzą- sca pay, że e aa 

Wybucha wojna między Francją fortuny. To pozwoliło jej—zapomnia- cą dla ostatnich, przeto związek ten ne nego ij» a pone ar 

a Hiszpanją, Pani de Chevreuse do nej oddawna przez „niewdzięczny* zwrócił się ostatnio do Magistratu z a An alk k S T 
praktyk swoich najrzetelniej szpie- Świat—czekać spokojnie na Śmierć prośbą o zmianę pewnych warunków Ćwiczenia. : 

gowskich na rzecz Hiszpanji wciąga spokojną, w po-benedyktyńskim kla- tej umowy. Lecz Magistrat nie bacząc POCZTOWA 
—królowę Annę! Dzięki tylko temu, sztorze O mil trzy od Paryża, w na prośby pomienionego związku,  __ (x) Inspekcja nowej cent. 
gdy prawda wyszła na jaw, zmuszo- Gagny. wniosek zmiany umowy .odrzucił ka- pajj telefonicznej w Wilnie. W 
na jest jedynie Francję opuścić. Ry- Tam też i oczy zamknęła na tegorycznie. Wobec powyższego Za- gniu wczorajszym prezes Wileńskiej 
chło jednak, po raz nie wiedzieć zawsze w ošmūziesiątym prawie ro: rząd związku inwalidów wojennych Tyrekcji Poczt i Telegrafów p. Jan 
który, wraca na dwór wersalski — ku życia w sierpniu 1679 roku zwrócił się w tych dniach do p. Wo- Popowicz, w towarzystwie kierow- 
potężniejsza, niż kiedykolwiek! Nie „przyjaciółka królowej”, największa jewody w Wilnie z zażaleniem, przed- nika działu budowy tejże dyrekcji, 
żyje już kardynał, nie żyje król Lud- intrygantka polityczna, jaką znają Staw * 
wik XIII. Regencję sprawia.. przyja- dzieje *). : Magistratu. Pan Wojewoda przyrzekł spękcję nowozbudowanej centrali te: 
ciółka, królowa Anna. Zaś jeśliby niniejszy iście gwał- sprawę powyższą rozpatrzyč i Ewen lefonicznej w Wilnie. Centrala ta, 

Cóż się jednak dzieje Oto na: towny skrót życiorysu przebogatego tualnie zadośćuczynić prośbie związ- która się mieści w podwórzu gma- 
tura wilka wyciąga do lasu i pani w najefektowniejsze szczegóły—roz- ku inwalidów. chu pocztowego Wilno 1, przy ul. 
de Chevreuse zaczyna knuć intrygi. winąć w całej pełni, urosłaby, pod — (x) W sprawie kredytów na Ś-to Jańskiej, w najbliższych dniach 
przeciwko najserdeczniejszej przyja byle czyjem—ręczę—piórem powieść, budowę rozpoczętych domów. zostanie uruchomioną. Po uruchomie- 
ciółce i rządzącemu z nią ręka w rękę nie daleko, doprawdy  odbiegająca W dniu © bm. w Warszawia $odbę: niu pomienionej centrali, która zbu- 
Mazzariniemu. Bal organizuje spisek, od „Trzech muszkieterów “... dzie się posiedzenie Zarządu Państwo- dowaną jest według najnowszych 
mający na celu uśmiercenie wielko- wego Funduszu Rosbudowy miast, wymogów technicznych wszystkie do: 
rządcy, Dlaczego? A.. Ot tak sobie; pod przewodnictwem p. min. skarbu, tąd używane przez abonentów stare 
dla dogodzenia swoiej pasji rzucania ROSZ, przy współudziale przedstawicieli miast aparaty będą zniesione i zastąpione 
się w imprezy, pachnące stryczkiem +) L. Battifol: «La duchesze de Chevre- Wielkopolski, Małopolski, Kongre- nowemi, które powiększej części już 
lub szafotem. 'use». Paris. 1913. sówki i Wilna. Na posiedzeniu tem, prawie u wszystkich abonani6w zo- 

  czw 

tawiając motywy swojej prośby dO jnż, p. Kowalenko, przeprowadził in-' 

czy też to podrożenie ma 
swe pewne usprawiedliwienie innej 
natury. O ile podrożenie piwa jest 
„trykiem* naszych spekulantów, naz- 
wiska ich podamy niezwłocznie, po 
otrzymzniu miarodajnego wyjaśnienia 
w tej sprawie. 

— (k) „Nowaja Rosija”. Wczo- 
raj wyszedł dodatek nadzwyczajny 
„Nowaja Rosija", organ rosyjskich 
emigrantów; dodatek zawierał szereg 
depesz © obecnym stanie w Rosji. 

— (8 Zdjęcia fiimowe War- 

szawska splłka flimowa, obecnie do- 
konuje zdjęć do obrazu krajowego z 
m. Wiina; onegdaj byio dokonywane 
zdjęcia rynku na Łukiszkach, zaś 
wczoraj gmachów uniwersyteckich. 

— Dzisiaj wielka loterja fan- 
towa prz ui. Mickiewicza Nr 9 na- 
przeciw cukierni Sztrala na czyteinię 
Domu ludowego PMS. przy Białym 
zaułku Nr 8. Co trzeci los wygrywa. 
Fanty są bardzo cenne naprzykład: 
garnitur mebli (stół, krzesła, otoma- 

na), maczynia domowe, biżuterja, per- 
fumy i t.« p. Cena biletu tylko 50 
groszy. 

Początek o godz. 10 rano.



Rekonstrukcja Rady Ligi Narodow 
PARYŻ, 7,VIII. PAT. W kołach Ligi Narów utrzymują, że komisja 

do spraw rekonstrukcji Rady Ligi odbędzie posiedzenie na kilka dni 

przed wyznaczoną na dzień 2 września r.b. najbliższa sesją Rady. Należy 

przypomnieć, że komisja ta przyjęła jednogłośnie plan rekonstrukcji Rady 

Ligi przedstawiony jej przez lorda Cecila, który wystąpił z projektem 

wprowadzenia do Rady 9-ciu członków niestałych, nie podał jednak  roz- 

wiązania sprawy miejsc stałych. 
Wobec zgłoszonych w swoim czasie żądań Brazylji i Hiszpanįi, 

komisja odroczyła dalsze obrady w nadziei, że wszysikie trudnošci pod- 

czas przerwy zostaną usunięte. Obecnie Hiszpanja żąda otwarcia dalszych 

narad w tej sprawie a z Berlina nadchodzą wiadomości wyrażające obawę, 

że sprzeczności, które niewątpłiwie wyłonią się podczas narad nad zagad: 
nieniem przyszłego składu Rady Ligi, opóźnią przyjęcie Niemiec do 
Ligi. 

Wobec tych obaw w tutejszych kołach politycznych wypowiadają 
przekonanie, że sprawa wyboru poszczególnych państw na członków 
Rady Ligi pozostawiona będzie swobodnej decyzji ogólnego: Zgromadze- 
nia niezależnie od przysłych propozycyj wspomnianej komisji, która jest 
jedynie ciałem doradczem. 

Sytuacja strajkowa w Anglji. 
LONDYN, 7 VIII. Pat. W poniedziałek zbiera się w Londynie ko: 

mitet wykonawczy górników. Przypuszczają, że komitet będzie chciał wejść 

w porozumienie ż premjerem Baldwinem, który postanowił podobno 

odroczyć swój wyjazd na kontynent w celach wypoczynkowych i pozosta- 

nie w swej siedzibie letniej Worchestershire. 3 
Wielką wagę przywiązują tu do przemówienia, które wygłosił se- 

kretarz związku górników Cook, Zaznaczył on między innemi: Jeżeli 
uznamy walkę za zbyt dla nas uciążliwą, będziemy mieli odwzgę przyznać 
się do tego. Panuje jednak przekonanie, że górnicy, o ile zechcą, będą 
mogli strajkować jeszcze szereg tygodni. 

Yacht polski w Królewcu 

KRÓ GEWIEC, 7:VIII. PAT. Przybył tu dwumasztowy yacht polski 
„Carmen* pod banderą polskiego Yacht-Klubu. 
z Gciu osób. są 2 panie. 

Wojna w 

Wśród załogi złożonej 

Marokko. 
PARYŻ, 7.VIIl. PAT, journal donosi z Rabat, że 4 kolumny hiszpań* 

skie równocześnie okrążają Szeszuan. 

TBATR I MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
po raz ostatni pełna słonecznej poezji ko- 
medja <Gałganek» z L, Pilatti w roli tytu- 
łowej. 

й ano premjera SOWOBEĆ) lekkiej kome- 
dj! Cailiaveta i Fiersa <Osiołkowi w żłoby 
dano», w której po raz pierwszy po rocze 
nej nieobecnogci, wystąpi K. Wyrwicz-Wiche 
rowski. Rolę główną kobiecą powierzono L. 
Pilatti, świetnej odtwórczyni <Gałgauka», 

— Teatr Letni (ogród po-Bernar- 
dyfiski). Dziś po raz czwarty i ostatni, ze- 
spół operętki warszawskiej wystawia jedną z 
najpiękniejszych — 1 melodyjnych  operetek 
ostatniej doby <Frasquita» z M. Czerniaw- 
ską w roli tytułowej; resztę świetnej obsady 
tworzą: J. Kozłowska, A. Zabojkina, M. 
Dowmuntowa, Z. Kosińska, M. Dowmunt, 
L. Sempoliński, 5. Laskowski, S. Marski, M. 
Cybulski i inni, 

Dyryguje Mieczysław Kochanowski. 
Jutro premjera pełnej humoru najnow= 

szej operetki Kolio: <Błękitna krew», która 
ukaże się po raz pierwszy w Wilnie. 

Popisowe role w tej nowości objęli pP 
Czerniawska, Kozłowska, Dowmuntowa, Ko- 
sińska, pp. Sempoliński, Dowmunt, Laskow* 
ski, Cybuiski, tkowski i inni, Sceny cho- 
reograficzne wykona prima-bajerina A, Za- 
bojkina i balet. Bilety nabywać moźna od 
g. 11—1 w kasie Teatru Polskiego (<Lutnia>), 
og. zaś 3:ciej w Teatrze Letnim. 

— Drugi występ Laury Kochańskiej 
w ogrodzie po-Bernardyńskim. Znakomita 
artystka 'opery bukaresztańskiej, Świejna 
Śpiewaczka Laura Kochańska wobec nad- 
zwyczajnego powodzenia, wystąpi raz jeszcze 
na usilne żądanie na koncercie Wil. Orkie- 
stry Symfonicznej wa wtorek najbliższy 10 
b. m. W wykonaniu L. Kochadskiej usłyszy: 
my: Arje z op. <Cavaleria rusticana>, «Hal 
ka» i <Fąust», oraz szereg pieśni rozmaitych 

CEC: Orkiesirę prowadzi M. Sal- 
nicki. 

Początek o g. Brej wiecz. Ceny biletów: 
wejście—1 zł., miejsca rezerwowane — 1-sze— 
3 zł, 2-gle—2 zł, ulgowe—50 gr. 

WYPADKI | KRADZIEŻE, 

— (k) Z pogranicza, Na pod- 
odcinku Holmy-Wolnierowo dnia 5 
b. m. przytrzymano za nielegalne 
przejście granicy  Wojniłowicza Kon: 
stantego, którego po zbadaniu przez 
oficera wywiadowczego, przekazano 
do Starostwa. 

Ofiary. 
— Jan i Marja Puciato na Schronisko 

dla nieuleczalnych chorych 64 zt, 22, 

  

GALERJA PORTRETÓW SOWIECKICH 

Marynarz bałtycki. 
Z teki pośmiertnej Arkadjusza Awer 

czenki. 

Przed rewolucją sposób życia ma* 
rynarza bałtyckiego był jasny i prze- 
zroczysty jak Szkło. 

Kochałem bardzo tę zdrową, silną 
naturę — mocnego, dobrodusznego, tro* 
chę nieogładzonego marynarza O twa- 
rzy spalonej podzwrotnikowem słoń- 
cem, przepachniętego solą morską, 
marynarza o szerokich plecach, który 
gdy szedł po lądzie, to pochylał się 
ciężko nie umiejąc sobie dać rady ze 
stałym gruntem, 

Rewolucja zmieniła to wszystko, 
Marynarz porzucił okręt, uzbroił 

się w karabin, przepasał się taśmą ku- 
lomiotową i począł się włóczyć po 
miastach, rewidując i rozstrzeliwując, 

Dalsze dzieje marynarzy bałtyckich, 
wiążą się ściśle z dziejami rewolucji: 
Niektórzy z nich wsiedli na końi 
stworzyli jedyną w swoim rodzaju 
„Kawalerję marynarki*, « niektórzy po- 
zostali w portowych szynkach, nie- 
którzy stali się komisarzami w którejś 
z „gubczeka”, lecz większość wolała 
pozostać w „Czerwonym Pitrze* i 
tworzyła kadrę nowej arystokracji. 

Już w roku 1918 widzieliśmy w 
Petersburgu tych; ludzi, ubranych w 

Yydzwca Śtanieław Żiackiewicz -- Redaktor w/z Czestaw Karwowski 

Z SĄDÓW. 

Zabójca szofera w  Nowojelni 
kap. Zagrajski przed sądem. 

W niedługim czasie wojskowy O- 
kręgowy Sąd Karny w Wilnie rozpo- 
znawać będzie sprawę oficera woj- 
skowego instytutu geograficznego 
kapitana Zagrajskiego o zastrzelenie 
na stacj Nowojelnia szofera autobu- 
su Zdanowicza. 

Kapitan Zagrajski oburzony był na 
śp. Zdanowicza za to, że ten nie 

poczekał na niego i odjechał w cza» 
się wskazanym w rozkładzie. Uprzed- 
nio kpt. Zagrajski zamówił sobie dwa 
miejsca. To było przyczyną scysji, 
która dała tak smutnył wynik. 

Obronę oskarżonego wnosić bę- 
dziej z wyboru mjr. I p'p. leg. dr. 
Władysław Dziadosz. > 

Dowiadujemy się, że kpt. Zagraj: 
ski pozostaje na wolności, a nawet 
pełni nadal swoje funkcje. 

SPORT. 

„Strzelcy” wileńscy w marszu 
„Szlakiem Kadrówki*. 

Jak się dowiadujemy drużyna Strzelecka 
z Wilna zajęła w pierwszym etapin marszu 
«Szlakiem Kadrówki» 7 miejsce na 71 ma- 
szerujących zespołów. 3 

zas osiągnięty przez drużynę wileńską 
wynosi 6 godzin 44 minuty i 8 sekund i 
jest lepszy Od zeszłorocznego rekordu o 16 
sekund. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że dru- 
żyna wileńska znalazła s'ę w liczbie 12-tu 
zespołów zakwalifikowanych przez Komisję 
Sędziowską do Mistrzowstwa Związku Strze- 
leckiego, reszta bowiem zespołów nie przy- 
było do mety na pierwszy etap. 

Z liczby 71 zespołów strzeleckich całej 
Polski drużyna Strzelecka Okręgu Wileń- 
sklego zajęła 7 miejsce wyprzedzając Kra- 
ków (zeszłoroczny mistrz). Sądząc z dotych- 
czasowych wyników można przypuszczać, 
iż Wilno znajdzie się w liczbie pierwszych 
nagrodzonych drużyn polskich. (k). 
404044606660446000644440446044645 

Dr.M. Obiezierski 

powrócił. 

  

spodnie tak szerokie, iż się wydawa- 
ło, że marynarz się huśta na dwuch 
spodnicach kobiecych, i z ogromnymi 
dekoltami przy tradycyjnym kołnierzu. 

Rewolucyjni ci marynarze byli na- 
pudrowani, wyperfumowani, na wiel- 
kich łapskach znać było ślady gorli- 
wego, choć bezskutecznego manicure; 
nogi mieli ubrane w pantofle na wy: 
sokich obcasach i przystrojone w ko- 
kardy; na piersiach kokieteryjnie przy- 
piętą różę. 

Tak się wystroił rosyjski marynarz 
—degenerat, : 

Nie wstrzymał się na pół drogi. 
Stołeczne teatry widziąły w  pierw- 
szych swoich rzędach wydekoltowa- 
nych i napudrowanych marynarzy, z 
różem na wargach, z podcienionymi 
oczami, z bransoletkami na rękach i 
brylantowemi broszkami, 

O mój mocny Nikita Szklarenko! 
ty którego znały wszystkie wiatry, 
którego znało słońce zwrotników i 
powietrze Atlantyku i Pacyfiku — o 
Nikito Szklarenko! 

Ty, który kiedyś jednym haustem 
wypijałeś kubek silnego rumu i bez 
chwili wahania szedłeś na walkę z 
półtuzinem zadzierżystych kolegów an- 
gielskich. 

Oto przyszedłeś — Szklarenko z 
przyjacielem swoim Bondarem do tea- 
tru Aleksandryjskiego i siadłeś w lo- 
ży. Bondar przypatruje się zebranej 

  

Iiejski Kinematooral 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY || 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) || 

  

  

Dziś będzie wyświetlany film 
г = ś« dram. w 2 ja 

„BITWA POD CZUSZIMĄ 10 aktacti pałę 

Rzecz dzieje się podczas wojny rosyjsko-japońskiej w 1905 roku w Nagasak;j 
na pełnym morzu i na jachcie bogatej marynarki. : 

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

    

  

Nr 183 1193) 

W. Jurewicz 
były majster firmy 

Paweł Bure 

  

Sprzedaż i naprawa zegarków pierwszo- 
rzędnych fabryk i konstrukcji oraz reperacje 

    

EUROSAI szy - - i i : ; Ą PEN obstałunki przedmiotów jabilersko-złotni- 
Najlepsze 66 orynmo | Uwadze jNrEknarów ” | cych. CENY PRZYSTĘPNE. 

: wynajmuących pokoje z utrzymanie! ь Mickiewicza 4 
OBUWIE i iż ! dla BSZĄEj się I ožys i + a filja Ostrobramska Nr 13 

w Polsce 99 ransport, Ogłoszenia do OSA pism na 
specjalaie ulgowych warunkach 0 o ża: Reap >" EEUnAUUZAZENAS 

„ea L. Zalkind „44 47. BIURO REKLAMO WE ek M, GOLDBARG 
STEFANA GRABOWSKIEGO WRA 

sal Garbarska 1, tel, 82. powrócił 

  

  

PRAWIE 
NŻY pPONEEĆ nina 
Rozmiar 35x45 tylko za zł. 6 

retuszowany, artystycznie wykonany ze zdumiewające po" 
dobieństwem, w eleganckiem passe-partout, wykonany w 
przeciągu 12 dni. Za portret należy nadesłać 6 złotych. 

Adr. Zakład Fotograficzny „ROCOCO%« 
Warszawa, Ziełna Nr. 3. 

tu Ww СЕС 

K. DĄBRO WSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

Wypożyczanie, sprzedaż, 
kupno, zamiana fortepianów 

pianin, tisharmonij. 

   

    

    

     

                                  

DROWIE 
Najsłynniejsz św'at owe powagi lekarskie stwierdziły, że 

750/ chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną pizyczyną powstania najroz: 
maitszych chorób, zanieczyszczą krew i tworzy złą prze: 

mianę materji, т 
Słynne od 45 lat w całym świecie 

ZIOŁA z GÓREARCUD-r8 LAERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu DrvLey- 
den. Dr Martin, Dr Hochtloetter 1 wielu innych wybitnych 
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, 
usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są niezastąpionym 
środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów 

trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 
Zioła z gór Harcu Dra Lauera usuwają cierpienia 

wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroi- 
dalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu D-ra Lanera zostały nagi odzone 
na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i 
złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, 
Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań 

otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. 

  

  

  

  
wan s 
  

poleca się pierwszorzędny 

<« Hotel „BRISTOL“ 
3 ul. A. MICKIEWICZA Nr. 22, Telef 764. 3 

    

   

i wznowił przyjęcie chorych. 

Ui. WIELKA 26 m. 1. 

W. Z. P, 5665 VI. 

Doktór 

D. Zeldowicz 
Przyjęc. 9—1 i5—8 

Kobieta-lekarz 

L. Zeldowiczowa 
od 12.5 Chor. kobiece 

oraz Spec. weneryczue, moczopłciowe i 
skórne uj, Mickiewicza Nr. 24 (obok hot. 
Bristol), W. Zdr. P. Nr. 31. 

GEBEESEZEEBEZESBU 
ieszkania 
do wynajęcia 

6, 3 lub 2 pokoje 
umeblowane z kuch- 
niami. Antokol 68. 

szystkich, któ- 
rzy posiadają 
jakie-oądź wiat 

domości 0  mieisėu 
zamieszkania Pawła— 
Józefa Ptoka ur. w r. 
1892 z rodziców Pawi 
ła i Ludwiki z domu 
Ryszka, ostatnio w 
1922 roku zamieszka- 
łego w Toruniu ul. 
Chrobrego 11 uprasza 
się o podanie infor“ 
macji do Kolegjum 

Ewangelicko - Refor- 
mowanego w Wilnie 

Zawalna 11. 
  

  

  

Cena pół pudełka zł. 1.50, = i i 2, 
podwójne pudelko zł. 2.50. т НЁЙОВЦГБЁИПГПШДПЁ pokoje wy kwintne 0 Korespondentėw 

PA. Ze wszelkiemi wygodami i komfortum.  -Q w większych miejsco: 
AE Wystrzegać się, ktorego, naślądownictw. “ 2 £2. Wočciach Polski któ- 

eprezentant na Polskę: Jozef Grossman, rzyby udzielili inf 
E Warszawa, Chmielna 49. > CENA od 3 do 10 zł. na dobę: = macji według amlń 

® © kupcach i przemy* 
se GESTŲ . słowcach, poszukuje savas 4) WINDA, AUTO DO USŁUG GOŚCI — AWwiiodwnia! 

Zakład krawiecki damski F. Wiszniewski Ž OBSLUGA RZETELNA. 3 Vania lia V 
ul. ZAMKOWA Nr 1. 2“ Przy hotelu W "m Zet įsi . 

(Wejście frontowe z po 4-t0 + gdzie dawniej da się PIER SZORZĘDNA AA alba 
był Lombard. jmuj «Wy 

Przyjmuje -pnówieniai na kostjumy i palta. Wykonanie RE ST RU R RCGJ a Pei ARCH 
według najnowszych modeli, Robota sumienna i akuratna. Wschodnia» —Bielsko, 4 ы z, ! : 

E US Na dworcu stale przebywa posłaniec hotelowy Pszyńskie 
\ A KOS rami dia spotykania gošri MAJĄTKÓW 
   

    

    

BE MGB GB @ Й 

mu SPÓŁDZIELNIA ROLNA ae | 
.. KRESOWEGO ZWIĄZKU ZiEMIAN 5 

З duperiosiał 
SPRZEDAJE 

Ze składu Zawalna Ne. 1. 

Ze sklepu Kalwaryjska Nr. 2. 

W Oddziale Głębockim w Głębokiem 

Spółdzielna Rolna 
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 

Telefon, 1—47. ui. Zawalna Nr 1, 

  

EE ui ZAWALNA! TELEFON i—i47 @ 
Komunikujemy, iż na sezon jagodowy 
stale sprzedajemy ze składu Zawalna 1 go 

a na worki (100 kig:) 
EB zaś ze sklepu na Kalwarcyjskiej Nr. 2 w detalu. 

'Na żądanie pp. Rolnikom wysyłamy cukier 

Eg © wypłaceniu zaliczki 35 zł. za worek. = a” 

вна 
D R U ak v emaljowane. gołe, nawijane bawełną, 

jedwabiem od 0.05 mm, 

Preszpan, 
PŁYTY PERTINAXOWE polerowane, do wyrobu skrzynek 

radjowych. 
MIKA, MIKANIT. 

Jeneralna Reprezentacja 
Tow. Akc. Meirowski 

Henryk Werszwowski. 

CUKIER KRYSZTAŁ a 

mkl 
B workami za zaliczeniem kolejowem po 

LINKA ANTENOWA miedź i bronz 

PAPIERY IZOLACYJNE. 

Warszawa, Chmielna 37. 

rai e ża 

Pańskie mieszkanie Pokój 
nowowyremontowane, ośmiopokojowe 
ze wszelkiemi wygodami, przy ml. ido wynajęcia 
Mickiewicza 28, wydaje się od na- blowany. 

Ltychmiast, Informacje u rządcy domu. „| W, Pohulanka 17 m. 16 
ume » 

  

publiczności, przez damską lornetkę ani sprzączek jedwabnych. rynarskich. 

ZIEMSKICH 
od 10 ha z zabn- 
dowaniami w po- 
bliżu Wilna po- 
szūkujemy. Posia- 
damy solidnych 

nabywców. 

Dom Handl.- Kom. 

„ZACHĘTA 
Gdańska6, telef.9 05 
o 

Stancje 
dia uczni lub uczenie. 
Opieka solidna, forte- 
pian na miejscu. Po- 

moc w lekcjach. 
Ofiaraa 2 m. 16 a. 

NA BiURO 
lub handel do wy! 
najęcia w centrum 

  

  

   
    

  

   

miasta 1 duży 
pokój Zz irontern, 

1-sze piętro. 
ul. Wiejka 3—1. 

— 

rzyjmę uczniów na 
mieszkanie z 

pełnem u'rzyma- 
niem i opieką. Warua* 
ki do omówienia na 
miejscu. Zgłoszenia do 
biura Reklamowego 
Garbarska 1 dla $. 

cie prawosławni, 

U 

  

Mieszkań 

3 —4 pokojowych 
poszukujemy. 

Posiadamy soli- 
dnych refiektantów 

Dom H.-K. 
„ZACHĘTA“ 
Gdańska 6. m. 1. 
Telefon 9—05, 

  

  

rzyjmę na  mie- 
szkanie z całko- 
witem utrzyma- 

niem dwóch uczni z 
1-szej lub 2-giej klasy. 
Opieka rodzicielska 

zapewniona. W razie 
potrzeoy pomoc w 

naukach na miejscu: 
Zgłoszenia do Biura 
Reklamowego Garbar- 

ska 1 dla E. F, 

  
  

CZNIÓW 
przyjmę na 
mieszkanie z 

utrzymaniem i opieką. 
Zgłoszenia Chrzczono - 
wicz pocztowa skrzyn: 

ka 106, Wilno 
ul. Wielka 3. 

o wynajęcia 
3 —4 pokoje na 
parterze z wy- 

godami, kucinia 
wspólna i pokój słu- 
żącej. Ofiarna 2, m,10 

  

  

  

o wynajęcia 2 
mieszkania 
71 4 pok. ze 

wszelk. nowocześn. 
wyęgod. na pierwsz. 
iętrze.  Nowaodrest. 
akretowa 5 a, m. 6, 

Ogł. codz. od 2—5 pp 

ca 

Spólnika 
z kapitałem ° 

5.000 — 8.000 zł. 
i współpracą przy 
prowadzeniu  re* 
stauracji postus 

kujemy. 

Dom Handl.-Kom 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6 tel. 9:05, 

500 Dolarów 
posiadamy do” 

ulokowania na 
okres dłuższy na 
hipotekę _ miejską 

lub wiejską. 

Dom Handl. 'Kom. 

„ZACHĘTA: 
Gdańska 6, tel. 9.05 

  
  

  
  

  

      

| PKIS SN NY AAS i R i S I S AAAA AAAA 

z masy perłowej. 
Tyś podrapał ogromną pięścią 

swój dekolt i powiedział: 
'--' „Publiczność dzisiaj — nie za- 

nadto*. 
Na oparciu waszej loży stoi pu: 

dełko z czekoladkami i wy obaj co 
chwila sięgacie po cukierki. 

Gorąco—powiada Szklarenko, 
wycierając pot razem z pudrem, —za- 
pomniałem wachlarz w domu. Wiesz 
jaką broszkę widziałem dzisiaj: wiel- 
kości spodeczka od herbaty. Chciałem 
zamienić na swój naszyjnik, niechciał 
kanalja. Powiadają, że teraz diademy 
będziemy nosić. A co takiego „diade-- 
my”, to ja nie wiem. Czy to w ro- 
dzaju gwiazdy, czy w rodzaju rogów. 

—Nikita, djable zielony, —przerywa 
Bondar — znowu pachaiesz Wierą 
Wjoletą. Łeb boli od tego zapachu. 

— To wcale nie od Wiery Wjole- 
ty. Poprostu gorset zaciągnąłeś tak 
silnie, 

— Zetrzyj-no rumieniec z oka. 
Nasmarowałeś sobie przez pół po: 
wieki. 

— To tak z pośpiechu. Pończochy 
teraz te ażurowe, nic nie warte, na- 
ciągam — a tu pod kolanem trzask, 
cała pończocha w kawalki, | 

— Tak — trudno jest teraz mary: 
narzowi ubrać się porządnie.. Ani ko- 
ronek do majtek dostać nie można, 

Padają fale na piasek gorący. Pa- 
dają fale wielkiego, wielkiego, błękit 
noszielonego oceanu. 

I szumią fale między sobą: 
— „Kiedyś, lat kilka temu, pod- 

czas burzy nosiliśmy na sobie piękny 
okręt rosyjski... 1 chciało się nam 
okręt ten zacałować na śmierći chcia: 
ło się wciągnąć w morską głębinę, 
lecz załoga walczyła z nami, jak sta- 
do lwów. A między zaiogą pamięta- 
my dwuch bohaterów, byli to: mary- 
narz Bondar i bocman Szklarenko.“ 

Dopływa fala zielona do brzegu i 
pyta się cicho: 

— Gdzież są oni teraz? 
— O fale zielone, o koronkowe 

fale zielone, — znacie cudy morza, 
nie znacie cudów ziemi rosyjskiej. 

— Chcecie — opowiem wam o 
marynarzu i o bocmanie. 

— Oto położę się piersią na pia- 
sek gorący, na piasek wilgotny, tutaj 
właśnie gdzie wy, fale rozpływacie się 
szerokim wachlarzem rozkosznej, ciep* 
lutkiej piany, którą dotykać będą usta 
moje, i opowiem wam bajkę cudow- 
ną, dziwną bajkę rosyjską, 

Po Newskim prospekcie idzie boc- 
man Nikita Szklarenko i marynarz 
Bondar. 

Rozmawiają o sprawach neo ma- 

Odpowiedzialny Za egioznenia Zenon Zawiśrki. 

— Słyszałem, że teraz najbardziej 
modnym jest jakiś Fajf osklok djabel- 
ski, ale gdzie jego dostać, i jak nało: 
żyć, to nie wiem. 

A w tej chwili spotykają oboje 
grupę ludzi nad czemś pochylonych. 

— Rozstąp się hołoto — powiada 
Bondar — o co tu chodzi? 

— Chłopczyk z głodu umiera, ot 
o co chodzi. 

Bondar zniżył trochę głos. 
— Z głodu umiera? Czemuż nie 

mógł jedzenia dostać? 
— Nie mógł dostać? Ci którzy 

mają broszki na piersiach i lakier na 
łapach, — ci dostają, A prawdziwy 
lud umiera z głodu. 

— A cóż ty sobie myślisz—obra- 
ził się Bondar — cóż to janie praw- 
dziwy człowiek? 

— Ty?—Tybyś w lustro popatrzył, 
ot co. 

Bondar popatrzył na Szklarenkę, 
jakimś nowym świeżym wzrokiem i 
krzyknął: 3 

— A prawda, strach na wróble. 
Szklarenko popatrzył na Bondara 

z podełba i odpowiedział: : 
— A tyś nie lepszy, — ściągaj 

broszkę, oddaj chłopcu. Zwracamy 
wszystko. Wracamy na okręt — gęby 
wymyć. Do czego doprowadzili? Co, 
parszywi komuniścil | 

Ja im pokażę komunizm. Wybacz- 

Twardy jest lód bałtycki. Skuty, 
mocny jak granit w górach. I walczyć 
z nim nie można. 

A tutaj tylko dwóch ludzi. 
I leżą bezwładni. Po bohatersku 

leżą na wznak, z rozrzuconymi na 
krzyż rękoma. 

Obydwaj nadzy do pasa. Stary to 
zwyczaj marynarski, — gdy się idzie 
na bój, w którym głowę trzeba poło- 
żyć, zrzuca się kaftan... Potem i tak 
będzie niepotrzebny a walczyć bez 
kaftana wygodniej i łatwiej. 

Leżą razem nierozłączni przyjaciele. 
A Szklarenko już nie ma różu na 

policzkach, lecz coś cieplejszego i 
gęstszego. 

A Bondar ma znak rubinowy na 
tem właśnie miejscu, gdzie niegdyś. 
była brosżka. 

Zapłacili uczciwie marynarze za 
swój róż i broszki. 

Pracowali—odpoczywają. A ciężki 
to sen. 

Wysłuchały mnie fale, westchnęły 
i policzywszy kamyczki na brzegu, jak 
staruszka ziarnka różańca, gdy się 
modli za bliskiego nieboszczyka — 
wróciły do siebie, do wielkiego, wiel- 
kiego, błękitno-zielonego oceanu. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" KKwaszelna 23 |


