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z przesyłką pocztową 4 sł 
P. K. 0. Nr. 20259 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 

Wiedeń, 8 sierpnia ZAMKNIĘCIE PARLAMENTU WE FRANCJI. 
liekroć jestem w potężnej sali 

posiedzeń wiedeńskiego parlamentu, 
zawsze muszę pomyśleć: Czemże 
teraz jest ta lzba poselska ze swoje- 
mi przeszło 500 fotelami? Osobli- 
wością do oglądania. Zabytkiem. A toć, 
że tu mógłby się cały pangermański 
parlament pomieścić; bal į paneuro- 
pejski! 

Powiem otwarcie:  zmarnialo 
austrjackie przedstawicielstwo naro- 
dowe. A i rządl Z samą tylko roz 
wagą daleko nie zajechać. Tembar- 
dziej wobec opozycji: brutalnej i 
bezwzględnej. Trochę ostatniemi cza- 
sy zrobiło się roboty konkretnej; 
trochę pomachało się miotłą... Ale 
dawniej, przed wojną to huczały po 
tym gmachu przynajmniej sprawy 
narodowe; a teraz... tylko się załatwia 
waśnie partyjne. A tymczasem jest 
np. na forum sprawa pierwszorzęd- 
nej wagi dla Austrji, sprawa bezro- 
botnych. W roku zeszłym wydał 
skarb państwa na zapomogi dia bez- 
robotnych, okrągłą cyfrą 124 miljony 
szylingów, a na opłatę bezrobotnych, 
którym rząd dał nie zapomogę lecz 
pracę, wszystkiego 4 miljony. Takim - 
trybem zajdzie się do—katastrofy. 

Wypadkiem dnia jest ogłoszenie 
przez austrjacką Socjalną Demokrację 
w „Arbeiterzeitung* obszernego za: 
rysu, czy planu nowego programu 
partyjnego. Program z roku 1888-g0 
przedawniorny, przestarzały.  Zaszły 
zmiany w dziedzinie polityki, warun- 
ków ekonomicznych, układu żywio- 
łów socjalnych etc. po zatem trzeba 
liczyć się ze «zdobyczami bolszewiz* 
mu», sporo się austijacka Socjalna 
Demokracja nauczyła od angielskich 
robociarzy, od niemieckich Jungso: 
zialisten. Słowem: wielki czas na 
gruntowną rewizję programu, na @а- 
leko idące w nim zmiany. W no: 
wym programie stoi już niedwu- 
znacznie na pierwszym planie: hege- 
monja proletarjatu. Pod sztandar zaś 
i pod rządy  proletarjatu pragnie 
Soc. Demokracja austrjacka zapędzić 
wszystkie pracujące klasy i sfery nie 
wytączając bynajmniej drobnej bur- 
żuazji. eż za tem nie A 
się w zarysie nowego programu an 

wa o jedności Republiki: Soc. De: 
mokracja poczytuje ża ideał związek 
lokalnych zarządów, oczywiście moc- 
no demokratycznych, demokratische 
Lokalverwaltungen, To już postiew— 
sąsiedzki, bolszewicki. Arschluss Au- 
strji do Niemiec, poiączenie się jej 
z Niemcami figuruje jako jedno z 
kardynalnych przykazań.  Przedew- 
szystkiem zaś uderza w oczy punkt 
programowy opiewający, że stronni- 
ctwo socjalno-demokratyczne zastrze! 
ga sobie prawo proklamowania woj 
ny domowej w razie jeśli by demo: 
kracja byłazagrożona rozbiciem, inne- 
mi słowy: jeśliby wybuchnąć miała re- 
wolucja z prawa, to Socjaina Demo- 
kracja rezerwuje sobie prawo wywo- 
łania jej z lewa, 

Ukazało się w druku pierwsze 
rządowe rozporządzenie dotyczące 
tytułowania urzędników różnych kate» 
goryj, Amtslitelverordnung. Obejmuje 
przeszło 200 tytułów, Sporo. A jakże 
było przed wojną? Czy jest jaki po- 
stęp? Czy dąży się do uproszczenia 
tytułów, do zmniejszenia ich liczby? 
Broń Bożel Może jest ż tem nawet 
gorzej niż za czasów  monarchji, 
Zginął tylko bez śladu „praktykant*, 
jego miejsce zajął „adjunkt”. Sędzio- 
wie samodzielni mają nosić tytuł ad- 
junktów, prokurator zwać się ma 
substytutem. Przed wojną miał tytuł 
urzędniczy przeciętnie 7 — 10 sylab. 
Np. Oberlandesgerichtsrat (7) albo 
Ministerialvicesekretar (10). Teraz 
zaś już znalazł się 12-sylabowy tytuł 
o 31 literze! Kto nie wierzy niech 
przeczyta: Militūrintendanturoberkom- 

" missar. Stanowczo mogę twierdzić, 
że wśród publiczności nigdy takie 

tytuły nie przyjmą się. Nigdy się 
publiczność tych 200 tytułów nie 
wyuczy. lig, 

Z miesiąca na miesiąc wzmaga 
się w Wiedniu ruch przyjezdnych, 
Fremdenverkehr. W maju zarejestro 
wano przybyłych do hoteli cudzo- 
ziemców 39,049, w czerwcu b. m. 
41.662. 

W. Marjenbadzie kuracyjne space 
ty całkiem wyszły, jak słyszę, z mody. 
Wszystko w Matjenbadzie — tańczy. 
Od 9 rano zaczyna się u Riibezahi'a 
dancing! Na każdej ulicy szkoła tań: 
ców najmodniejszych bo każdy dziś 
w Marjenbadzie musi umieć tańczyć. 
Bal Mniej się nawet wierzy wodzie 
z Kreutzbrunnu lub z Ferdinands- 
brunnu niż potężnej kuracyjnej wła- 
ściwości—tańca. Publiki z Niemiec 

proc. Bawią jednocześnie: w, księż- 
na Olga wdowa po w. księciu Pawie 
i—bolszewicki minister p. Maksym 
Litwinow. Ktoś ich sfotografował na 
jednej kliszy, 

PARYŻ, 11 VIil. PAT. O godz. 18:tej min. 30 Poincare odczytał w 
Izbie a Barthou w Senacie deklarację o zamknięciu zwykłej sesji parla- 
mentarnej 1926 roku, 

ю PARYŽ, 11 Vili. PAT. Zapytywany w kuluarach Izby O czas trwania 
ferji parlamentarnych Poincare oŚwiadczył, iż zamierza zwołać parlament 
na nadzwyczajną sesję celem dalszego jego współdziałania z rządem w 
dziedzinie uzdrowienia finansów. Poincare dodał następnie iż spodziewa 
się, że dyskusja nad budżetem oraz jego uchwalenie dokonane zostanie 
przed końcem r. b 

Nowe zzrządzenia sanacyjne, 

PARYŻ, 11 VIII. PAT. Najwyższa rada kolejowa postanowiła zapro- 
ponować podwyższenie taryfy pasażerskiej o 30 proc, a taryfy towarowej 
o 24—28 proc. Przewidywane jest, 
dn. 16 b. m. 

iż nowa taryfa wejdzie w życie z 

PARYŻ, 11 VIII. PAT. Z dniem 10,go b. m. cena chleba ustalona 
zostaje na 2 franki 50 centymów za kilo, co w porównaniu z ceną do: 
tychczasową wprowadza pstanienie chleba o 15 centymów. 

Senator Borah o liście p. Clemenceau. 
IDAHO, 11.VIIIL. PAT. Sympatyzując całkowicie z motywami patry- 

jotycźnemi, które pobudziły Ciemenceau do napisania słynnego listu otwar- 
tego do prezydenta Coolidge'a, sen. Borah uważa usięp tego listu doty- 
czący niemiecko-amerykańskiego odrębnego traktatu, za „okrutnie błędny 
i rozmyślnie niesprawiedliwy", 

Sen. Borah oświadcza, że jeśli Francja pragnie anulowania wszytkich 
długów, to w takim razie niech anulacja ta obejmie wszystkie długi i. 
i wszystkie odszkodowania, tak aby korzyści były udziałem całej ludzkości 
a nie służyły planom imperjalistycznym ciążącym dotkliwie na narodach 
całkowicie nie ponoszących odpowiedzialności za wywołanie wojny. 

Niemieckie barwy cesarskie. 
Przywrócono w rocznicę konstytucji Wejmarskiej. 

BERLIN. 11.VIil. Pat. Demokratischer Zeitung-Dienst donosi, że 
urząd dla spraw zagranicznych zawiadomił przedstawicielstwa niemieckie 
zagranicą, że z dniem dzisiejszym wchodzi w życie na placówkach za- 
granicznych nowe rozporządzenie o barwach narodowych. Vorwaerts 
wyraża swe niezadowolenie z tego względu, że rozporządzenie to wcho- 
dzi w życie właśnie w dniu obchodu konstytucji wejmarskiej. 

Nowy ambasador angielski w Berlinie. 
WARSZAWA, 11 VIIL. (£el,wł.Słowa) Został mianowany ambasadorem 

angielskim w Berlinie na miejsce iorda d'Abernona sir Ronald Linsay, 
który jako ambasador angielski w Turcji po traktacie Lozańskim dopro: 
wadził do świetnego zwycięstwa dyplomatycznego Anglji nad Turcją w 
sprawie Mossulu, 

Sir Linsay jest piątym synem lorda Crawford i należy do najwyż- 
szej arystokracji angielskiej. 

RZYM, 11 Vill. Pat. Podpisany 

Włochy i Hiszpanja, 
onegdaj w Madrydzie włosko -hisz- 

pański traktat zgody i wzajemnej neutralności omawiany jest przez całą 
prasę włoską nadzwyczaj przychylnie, Dzienniki podkreślają, że podobne 
traktaty łączące już Włochy z jugosławją, Szwajcarją i Czechosłowacją. 
Traktat madrycki jednak będzie miał najdonioślejsze znaczenie między- 
narodowe. 

Wzrost bezrobocia w Londynie. 
LONDYN, 11 Vili. Pat. Liczba bezrobotnych w dniu 2 bm. wy- 

nosiła 1,618,800 to znaczy w porównaniu z tygodniem poprzednim 
wzrosła o 13,380 a z tym samym okresem roku 1925 о 358,393, 

Znowu starcia w Berlinie. 
BERLIN, 11 Vill. PAT. Wczoraj późnym wieczorem doszło w pół- 

nocnej części miasta do krwawego starcia między komunistami a policją. 
Z powodu groźnej postawy czerwonej bojówki policja zmuszona była 
użyć broni palnej i zawezwać pomocy. Zamieszki trwały 2 godziny. Przez 
całą noc krążyły po mieście wzmocnione patrole policji konnej i pieszej. 
Liczba rannych dotychczas nieznana. 

Zginął dowódca sowieckiej floty powietrznej, 
_  ANGORA. 11.Vill. Pat. Dowódca sowieckiej floty powietrznej Soro- 

kin zginął z samolotem pod Sewastopolem. 
ORCS EEOZYY PSW RIREDZDAT TRABE, Z TTDAZ ROOAOZZOZ ZOT W ATRAOAREKAGATDZEOYM 

Dziewięć umów kolejowych z Niemcami, 
WARSZAWA 11.VIIL Pat, W ra 

mach rokowań gospodarczych z 
Niemcami zostało opracowanych 9 
ważnych umów kolejowych. 4 doty: 
czą komunikacji sąsiedzkiej: jedna do- 
stępu do Wisły w Korzeniowie, dru: 
ga tranzytu przez Kluczbork i dwie 
kolejowego tranzytu i bezpośredniej 
komunikacji między państwami za- 
chodniemi a Prusami Wschodniemi 
oraz między Niemcami a państwami 
na wschód od Prus Wschodnich po- 
łożonemi. 5 pierwszych tych umów 
zostało już podpisanych przez pełno- 
mocników obu stron. 

Podpisanie 4 ch ostatnich uzależ. 

nione zostało przez stronę niemiecką 
od układu o konkurencji portów bał- 
tyckich. Układ ten jednak wymaga 
jeszcze studjów i dlatego  sfinalizo- 
wanie tyca spraw odłożone zostało 
na później. W rokowaniach tych, wy- 
magających dużego nakładu pracy, 
brali udział z ramienia polskiego 
m-stwa kolei p. Chodkiewicz jako 
przewodniczący komisji kolejowej, 
kierownik referatu traktatowego Z. 
Klechniowski, kierownik referatu ta- 
ryty polsko-niemieckich p. dr. Za- 
wojski, a z ramienia departamentu ru- 
chu pp. inż Frank i inż. Bronowski, 

Bank Warszawsko-Gdański ogłosił upadłość. 
WARSZAWA, 11 VIII (żel. wł,Słowa) Została dziś ogłoszona upadłość 

Banku Warszawsko-Gdańskiego, który oskarżano o szereg brudnych afer 
up. w sprawie dostaw do marynarki wojskowej, „Guzochanu* i t. d, 
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Zamiast TRANU 
Ło się znany 
od lat wielu za- 

lecany rzez 
WPP. Lekarzy 

Wystrzegać się naśladownictw. 

Jecorol 
Syrop © przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 

wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej 
Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. * Е 

Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski“ 
i marką ochronną—trójkąt ze statywem. 

Magistra | 

A. Bukowskiego 

Reg. Min. Zdr. Pubi. Nr 214. 

  

ERASŁAW — uj. 3-go Maja 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 

DUKSZTY — ut Cien. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wiieńska 1 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
64 

80 

ul.. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO 'ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ui. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jedinoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 36 gr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25 proc. drożej, 

Zagroda bez wyjścia. 
Swojego czasu, o zmierzchu sta» 

rego rządu chrześcijańskiej-demokracji 

w Kownie, pisaliśmy o izolacji Litwy, 
zastrzegając, że wina tej izolacji spa- 
da na członków rządu kowieńskiego, 
którzy właściwej polityki zagranicznej 

nie uprawiają, a sprowadzają ją jedy- 
nie do manjackiego wałkowania <spra- 
wy wileńskiej», — Dziś nastąpił w 
Kownie wielki przewrót. Do władzy 
doszło stronnictwo lewicowe, stron= 

nictwo największych antagonistów 
starego rządu. Od czasu objęcia 
steru nawy państwa przez „laudi- 

ninków* upłynęło już kilka miesięcy. 
W państewku kowieńskiem zawrzało 

jak w kotle. Zaszły wewn ątrz wielkie 
zmiany społeczne, administracyjne, 
gospodarcze, lecz jaka, zapytamy, jest 
sytuacja całego państwa, czy zaszła 
jaka zmiana w stanowisku jego wśrócg7 

konstelacji politycznej i ugrupowań 
Europy? — żadna. Litwa pozostała 
izolowaną, pozostała tą igraszką, pod- 
rzucaną naksztalt piłki nożnej przez 

wielkie mocarstwa, politykę jfzagra- 

niczną uprawiające na wielką skalę. 

Już deklaracja Sleżewiczusa poin- 
formowała nas, że nowy rząd nie 

zamierza poczynić żadnej korekty do: 

tychczasowego kursu litewskiej poli- 
tyki zagranicznej. Nad tem należało 

przejść do porządku dziennego i zu- 
pełnie niepotrzebnie prasa kowieńska 
tak dużo miejsca poświęca sprawom 

polityki zagranicznej. Robi to istotnie 
wrażenie przelewania z pustego w 
próżne. 

Rząd „krikszczioniów* usiłował 

podźwignąć państwo z topieli bez- 

nadziejnej i w okresie najsroższego 
kryzysu ekonomicznego próbował 
szczęścia w Kopenhadze | Lugano. 
Usiłowania te zduszone były w za- 

rodku przez opozycję. Powrócił więc 

na utarte tory „sprawy wileńskiej" 
itęskne oczy skierowywał to na 
Berlin, to znów Moskwę,—W okresie 
zawierania traktatu niemiecko-sowiec- 
kiego, wielki był jubel w Kownie, 

acz skrzętnie maskowany przed opinją 

po-locareńskiej Europy. Tajne kon- 
szachty kowieńsko moskiewskie, które 

traktatu niemiecko:sowieckiego miały- 

by być akompanjamentem, zbyt wcześ- 

nie się wydały i jaknajgorsze wraże- 
nie zrobiły w Rydze, Rewlui Helsingfor- 
sie. Należało się wstrzymać od dalszych 
kroków w tym kierunku, gdyż gro- 

ziły one zupełnem zerwaniem z pań: 
stwami bałtyckiemi. Z drugiej zaś 
strony, Litwa bez wpływów nad 
Bałtykiem, Litwa wyłączona z ogniwa 
państewek bałtyckich, traci wartość 
pionka politycznego, nawet w oczach 

Niemiec i Sowietów. 
Upadek Bistrasa wraz ze starym 

rządem dokonał reszty. Rokowania 

moskiewskie odeszły na plan drugi 
wobec reform wewnętrznych i z mo: 
zołem wzniesione wiązadła należy 

dziś budować od początku, Na sta- 
nowiskach dyplomatycznych zagra- 

nicą poczyniono poważne zmiany — 
nie zapowiadają one jednak kresu 
beznadziejnej topieli. 

Zdaje się, że politycy , kowieńscy 

poczynają wreszcie dochodzić do 
przekonania, że głowy mężów stanu 

Berlina i Moskwy nie tylko są za: 
przątnięte wyłącznie „sprawą wileń - 

ską”. Zwłaszcza Moskwa, postępuje 
wobec Kowna bszwzględnie, używa - 

jąc je jako atlety dla własnych celów 
; politycznych, bez jego wiedzy i wbrew 

jego woli. Tak się rzecz ma zwłaszcza 
z «sensacją» ризхсгопа z Moskwy 
o agresywnych planach Pilsudskie- 

go. Sowiety, jak wiadomo, puściły 

tę sensację, dla wywarcia większej 
presji na rokowania w sprawie pakiu 
o nieagresji z państwami bałtyckiemi 
Usłużni dziennikarze _ kowieńscy, 

przyzwyczajeni do . kolportowania 
wszelkiego rodzaju oszczerstw pod 
adiesem Polski, podchwycili „sensa» 

cję* skwapliwie, kolportując ją i tym 
razem zawzięcie, Pisaliśmy już, że ta 

„sensacja“ przyniosła nieobliczalne 

straty Kownu, w postaci poderwania 

kredytu i wiary w dalsze istnienie 
Litwy, zagranicą. Rząd kowieński był 
wściekły i powstrzymawszy gorliwych 
pismaków w ich zapędach intensyw- 

nie prostować począł „polskie przygo- 

towania wojenne.*, Doszło do tego, że 

ta sama prasa, która dotychczas źród. 

łem była tych bredni, obecnie twierdzi 
nieomal, że puszczane były z... War- 
szawy ,(!). Tego rodzaju poradoks 
czytamy w „Lietuvie*: «<Demonstro- 

wana obecnie przez Piłsudskiego 
agresywność, ma niechybnie na celu 
utrudnienie Litwie zadania w jej 
wysiłkach nawiązania z zagranicą 
stosunków ekonomicznych» (!!). 

Naturalnie, w Kownie zdają sobie 
najdokładniej sprawę ze źródeł tych 

sensacji, które  obróciły w ni- 
wecz rokowania O szereg  po- 
życzek zagranicznych, wiedzą O tem 

dobrze, że puściły je Sowiety, nie 

liczące się wcale z Kownem i jego 

bolączkami. 
Zapytamy z kolei, czy zaszła jaka 

zmiana w stosunku Litwy do Łotwy 
i państw bałtyckich? 

Ostatnia podróż ministra Ulmani- 
sa do Kowna narobiła wiele hałasu. 
Przyjmowano go owacyjnie, wypisa- 

no stare chimery o związku państw 
bałtyckich, o braterstwie narodu ło: 

tewskiego, o solidarności dziejowej, 

o przyjaźai wiecznej i t. d. i t. d, 
Niektóre pisma ważyły się nawet na 
zdanię o «zwycięstwie polityki Jitew - 

skiej». Lecz oto przed nami urzędo- 

we stanowisko urzędowego organu 
«Lietuva», wypisane z okazji pobytu 
p. Ulmanisa. Wczytajmy się w pe: 
wien jego ustęp: 

„„„Niestety, nierozstrzygnięty do- 
tychczas problem wileński wielce 
utrudniał polityczne zbliżenie litew- 

sko-łotewskie. W ostatnich jednak 
czasach stronnicy zbliżenia państw 
nadbałtyckich dochodzą do wniosku, 
że państwa nadbałtyckie winne zająć 

wyraźne w sporze polsko-litewskim 
stanowisko. Można też oczekiwać, 

że Łotwa zajmie pod tym względem 

stanowisko, identyczne z litewskiem...* 

A więc znów „sprawa wileńska”. 
Od stanowiska w tej sprawie Łotwy 
i innych państw bałtyckich uzależnia 
swą współpracę Kowno... 

Czy możemy jednak / dopuścić, 

czy możemy wogóle wyobrazić 50- 

bie, by w dotychczasowem  stano- 

wisku tych państw do „sprawy wi- 

eńskiej* mogła zajść jakaś zmiana? 
— Niemożliwe! 

Przecież, gdym, bawiąc w Rydze 
w początkach r. b.. zapytał ówczes" 
nego kierownika ' ministerstwa spraw 
zagranicznych p. Albata o siano- 

wisku w t. zw. „sprawie wileńskiej” 
zastrzegając  przytem, że zdanie to 

wyrażam w cudzysłowie, odrzekł: 
— Dla nas nie istnieje ona nawet 

w cudzysłowie. Poprostu taka spra- 
wa nie istnieje. Łotwa jedna z pierw- 

szych uznała przynależność Wilna do 
Polski. Przecież w Wilnie znajduje 

się jedyny tylko przedstawiciel dypio- 
matyczny, a jest nim kofsul łotew. 

ski p. Donas. To chyba wystarczy. 
Możemy mówić i mówimy O sże* 

regu błędnych i niezmiernie szkodli- 
wych posunięć naszej dyplomacji 
w Rydze,która nie potrafiła wyzyskać 

doskonałych momentów politycznych, 
o tem jednak, żeby stanowisko państw 
bałtyckich wobec Polski uległo za- 
sadniczej zmianie — mowy być nie 

może. 
Nie zaszły więc żadne zmiany w 

izolacji Litwy nad Bałtykiem, a nowy 
rząd kowieński kroczy. utartą ścieżką, 
wiodącą owieczki litewskie w zagro - 
dę bez wyjścia, 

m. 
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Dr. Szabad-Gawrońska 
powróciła. 

Sejm i Rząd. 
Prof. Kemmerer jedzie do 

Lwowa. 

WARSZAWA, 11.VIII (el.wł.Słowa) 
Prof. Kemmerer wyježdža jutro wraz 
ze swymi współpracownikami 
Lwowa i Borysławia, gdzie zabawi do 
końca tygodnia. 

Pos. St. Zjedn. na Wołyniu, 

WARSZAWA, 11Vill. (el.wł Słowa) 
Poseł Stanów Zjednoczonych p. Pe- 
arson wyjeżdża na objazd kresów 
wschodnich, mianowicie Wałynia, z 
którym pragnie się zapoziiać. 

* Z Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 11. Villi. Pat. Dziś 

w Prezydjum Rady ministrów o go- 
dzinie 17 tej odbyło się posiedzenie 
Rady Minisirów, na którem, na рго- 
pozycję ministra skarbu, postanowio - 
no utworzyć delegatów Ministerstwa 
Skarbu przy pozostałych  resortach. 
Zadaniem delegatów byłoby planowe 
współdziałanie z  zainieresowanem 
ministerstwem w skcji oszczędno* 
ściowej oraz dostosowywanie wyda- 
tków danego ministerstwa do istuje- 
jących zapasów goiówkowych. Nad. 
to delegaci Skarbu będą podirzymy- 
wali łączność między tem astainiem 
a pozostałemi ministerstwami w celu 
przyśpieszenia toku spraw wymaga- 
jących uzgodnienia z Ministerswem 
Skarbu. 

Prócz tego Rada Minisirów uchwa- 
lita projekt ustawy w sprawie ratyfi- 
kacji konwencji  polsko-niemmieckiej 
o uregulowaniu stosuaków  granicz- 
nych wraz z protokułem dodatkowym 
tej konwencji podpisanym 27 stycznia 
1926 eroku. 

P. Harriman przyjeżdża do 
Polski. 

WARSZAWA, 11,Viil (tel. wł, Słowa) 
Rozeszły się pogłoski, że w króikim 
czasie miai przybyć do Poiski pan 
Harriman, znany właściciel koncernu 
cynkowego. 

Zainteresowanie kapitału ame. 
rykańskiego Polską. 

WARSZAWA. 11.ViN. (żeł,wł Sowa) 
W bliskim czasie ma przybyć do 
Warszawy znany finansista amery- 
kański p Harring, prezes Feder. Rez. 
Board. 

Zamierzenia p. Młodzianow- 
skiego. 

Sprawozdawca polityczny «Nowe- 
go Kurjera Poiskiego» (W.) zwrócił 
się do ministra spraw wewnętrznych, 
p. Miodzianowskiego z zapytaniem, 
jakie ustawy zamierza zaproponować 
rządowi na podstawie pełnomocnictw. 

— Projektuję wydanie szeregu u- 
staw, jako rozporządzeń Pana Prezy* 
dernta, — odpowiada p. minister, w 
pierwszytn rzędzie ustawy o ustroju 
władz administracyjaych I i II instari- 
cji, oraz ustawy 0 cudzoziemcach. 
Jest również w opracowaniu projekt 
ustawy prasowej. 

— Złośliwi mówią, że ma to być 
ustawa „kagańcowa* — wirgcamy 
żartobliwie. 

— Kagańcowa nie będzie. Jestem 
zwolennikiem zasady wolności słowa 
i wolności piasy. Musi jednak być 
ustalona odpowiedzialność za 'nadu* 
żywanie tej swobody. 

Pytamy z kolei: — Czy pan mini- 
ster nie zechciałby wyjaśnić, wiele 
prawdy jest w pogłoskach o  zmia- 
nach personalnych na stanowiskach 
wojewodów? 

— Naogół niewiele — odp rwiada 
p. minister. 

Rzucamy nazwiska. 
— Czy prawdą jest, że p. Dębski 

ustępuje? AC: 
— Narazie p. Dębski wyjeżdża na 

urlop kuracyjny. 
— А p. Raczkiewicz, czy obźjmu- 

je województwo poznańskie? w 
— Narazie jest to wiadomość 

dość przedwczesna — replikuje p. 
minister. > 

Rozmowa schodzi na temat róż- 
nego rodzaju plotek o rzekomych 
nominacjach i dymisjach. Pytamy p. 
ministra Młodzianowskiego, co sądzi 
o wersjach tego rodzaju, tyczących 
się jego osoby i rzucamy wprost: — 
Czy prawdą jest, jakoby p. minister 
zamierzął zrezygnować z zajmowane- 
go stanowiska. 

—"Nie mam zamiaru ustępować— 
oświadcza p. min. Młodzianowski. — 
Nie mam też powodów do ustąpienia. 
Wziąłem na siebie obowiązek, aby 
go spełnić. Na stanowisku wytrwam, 
dopóki cieszyć się będę zaufaniem 
Pana Premjera i kolegów z gabi- 
netu, a nadewszystko dopóki widzieć 
będę perspektywy urzeczywistnienią 
mego planu działania. 
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ECHA KRAJOWE 
  

Z wycieczek po kraju. 
1 

Smutny obraz ogólny. — Ślady wojny. —tFatalne drogi i mosty. — 
Brak oka czuwającego.—! Gospodarcze znaczenie arteryj komunikacyjnych. 

Nie bardziej pouczającego dla oby- 
watela tej „ściślejszej Ojczyzny*— 
województwa wileńskiego—a zarazem 
człowieka, myśłącego o sprawach 
gospodarczo-społecznych i kultural- 
nych swego kreju, jak wycieczka po 
Ziemi ileńskiej: stanie w jego 
oczach, w całej świeżości barw i ko- 
lorów, w całej plastyce swego bo: 
gactwa i swej nędzy, wartości i u- 
łomności duchowych i materjalnych, 
obraz stron rodzinnych, niczem nie 
ubarwiony, lub zatuszowany, taki 
jaki jest w dniu codziennym, w szarej 
naszej rzeczywistości, 

Jest czemu się podziwić, jest cze- 
mu się przyjrzeć, nad czem zastano- 
wić, zachwycić lub boleć!.. 

Wyznać zgóry trzeba, że z całej 
gamy barw i tonów—te smutniejsze, 
niepocieszające występują na czołą, 
świadcząc nie tyle o przeszłości wiel- 
kiej, dawnej, historycznej, ile o prze- 
szłości dnia wczorajszego, pamiątce 
wielkiej wojny, która przeciągnęła 
nad szmatem ziemi, leżącym pomiędzy 
wschodem azjatyckim a zachodem 
europejskim. 

Jeden jest szkopuł, jedna zasad- 
nicza przeszkoda w tej kiajoznaw- 
czej, pouczającej eskapadzie. Mówi 
niezbyt dawne u nas przysłowie: 
„widzisz most a jedziesz" „ # 

Przysłowie, które w całej swej 
trafności i prawdziwości rozszerzyć 
można bez przesady nie tylko na 
nasze mosty i mostki, ale drogi— 
wszelkie bez wyjątku, lub z wyjątka- 
mi bardzo nielicznemi: państwowe 
czy wojewódzkie, samorządowe i po: 
wiatowe, wreszcie, gminne, Dla jed- 
nego rodzaju dróg uczynić należy 
wyjątek; to drogi polne, których nikt 
nie budował i przeprowadzał, a po- 
siał, jak drzewa, jak krzewy poroz- 
rzucane, Bóg litościwy, Te drogi 
ładkie, jak stół, równe jak szkło. 

Ale że łączą one przeważnie dworki 
i zaścianki lub wsie odległe z dro- 
gami, stanowiącemi arterje komunika- 
cyjne i gospodarcze powiatów, służą 
przeto przeważnie jednostkom i nie 
mogą wchodzić w rachubę? kiedy 
mowa o drogach Wileńszczyzny. 

Prawda! Są skrawki szós, są trakty 
z czasów Katarzyny, jak ten co przez 
Mołodeczno, Radoszkowicze, Mińsk 
wiedzie do Moskwy,jak ten co łącz 
Wilno po przez Michaliszki i Kobyl- 
nik z Giębokiem i granicą rosyjską, 
jak i parę innych traktów w stanie 
stosunkowo znośnym, możliwym, 

Ale całość dróg — to zagadnienie 
niezmiernie aktualne i szerokie pole 
do pracy. Nie wolno wszystkiego 
zwalać na smulny stan finansowy 
i gospodarczy państwa, lub szczupłe 

zasoby samorządów ziemskich. Przy 
inicjatywie czynników rządowych i 
obywatelskich nawet w obecnym 
stanie rzeczy wiele dałoby się usku- 

tecznić i naprawić. Trzeba tylko świa 
domej inicjatywy i myśli oraz trochę 

woli. 
Na czem polega plaga naszych 

dróg wszelkiego rodzaju? 
Oto, jak rzucić okiem po naszych 

drogach i mostech, a zwłaszcza prze- 

jechać się i obić sobie boki: jeśli w 

bryczce—to ponadto nadwerężyć re- 

sory i rozklekotać śruby, jeśli w 

aucie—to złamać resor, lub pizedziu- 
rawić pudło auta, złamąć oś, lub 
rozsadzić bak benzynowy, jeśli konno 
to narazić konia na zwichnięcie nogi, 

a właściciela na utrapienia i zgryzoty 

—dość, słowem.] przejechać się po 
naszych drogach  sławetnych aby 
stwierdzić, że brak tu oka czuwające- 

go nad ich stanem, brak systematycz- 
nej troski o równość drogi i stan 
mostów. я 

Ю оа ona tu, Bóg wie. jakich 
środków materjalnych? Zwożenia ka- 
mieni? Sypania żwiru, przywożonego 

z dalekich stron, robienia szosy? 
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Z GALERJI STARYCH PORTRETÓW. 

Dworak doskonały. 

Imćpan Baltazar Castiglione, autor 
wydanego w 1518 roku «il cortigia- 
no»,  parafrazowanego — niezliczoną 
ilość razy we wszystkich literaturach 
świata, dlatego każe „doskonałemu 
dworzaninowi* posiadać całą furę za: 
let i przymiotów aby mógł posiąść 
zaufanie i szacunek «pana», Pocóż 
mu łaska pańska i poufny z panem 
stosunek? Po to—odpowiada włoski 
moralista—aby (słuchajcie!) tępić w 
panu przywary i w cnotach go ш. 
gruntowywač. 

Hal. Być może, że tak szczytne 
zadanie przypadło kiedy w udziale 
doskonałemu dworzaninowi.. Aczkol- 
wiek w polskim swym warjańcie wło- 
skiego dzieła Górnicki daje np. zba- 
wienną radę  dworzaninowi, 
«trefnując», t.j. żartując, był bardzo a 
bardzo ostrożny., gotów «bowiem u- 
razić kogoś tak wielkiego, «iż naj- 
mniejszy jego gniew może uczynić 
wielką szkodę». (Rozumie się; żarto: 
wnisiowi.) 

loto jakbyśmy widzieli troskę 
zacnego pana Łukasza z Oświęcimia 

aby 8 

W czasach «normalnych», przy 
odpowiednich zasobach pieniężnych 
—tak. 

Ale są na ciężkie czasy sposoby 
znacznie prostsze. Bo jakże to jest w 
isiocie z temi drogami? Tu oto, nie- 
oczekiwana wyrwa, spowodowana 
deszczem; ówdzie nieprzekopany rów, 
jak na znacznej przestrzeni omal że 
nie wszystkich powiatów województwa; 
tutaj złamany mostek, stam opodal 
wystające karcze; a wszędzie, wszędzie, 
йе dróg u-nas, nawet na sžosach 
najlepszych-—mosty i mostki o kilka- 
naście, jeśli nie kilkadziesiąt cali pod- 
jęte nad linją drogi, tworzące jakieś 
niezrozumiałe progi, na których się 
wylatuje ze środka lokomocji o dwa 
sążnie w. górę! 

Dla wyrównania 
ności dróg i mostów nie trzeba 
specjalnych budżetów. Nie trzeba 
specjalnych kredytów, niewiedzieć jak 
wysokich, na zasypanie dziur i pod: 
sypanie mostów, na przekopanie ro- 
wów i porobienie odpływów dla 
wody! Trzeba natomiast trochę ener- 
gji inżynierów powiatowych, inicj ;ty- 
wy samorządów, i częstych  wyjaz- 
dów na inspekcje starostów, dba- 
jących o gospodarcze interesy po- 
wiatów. 

Gdyby u nas było zrozumienie 
dla doniosłości dróg—arteryj komu- 
nikacyjnych i gospodarczych spraw, 
związanych ze stanem właśnie dróg, 
z ich wlašciwem utrzymaniem, nie 
jedna. dziś, w stanie opłakanym, droga 
wyglądałaby inaczej. 

Byłoby niesprawiedliwością twier- 
dzić, że się nic nie robi, Owszem, 
że coś nie coś się robi „dia stanu 
dróg, i mostów—to widać. Ale jak się 
robi 

Powstają nowe mosty. I ku zdzi- 
wieniu turysty i podróżującego — 
znowuż, jak dawne stare—podniesio- 
ne o kilka cali nad powierzchnią 
drogi. Dlączego? To już tajemnica 
fachowa, o której rozwiązanie trzeba 
się udać do inżynierów-specjalistów. 

Ciekawy. stanu naszych dróg niech 
się przejedzie z Kobylnika do Mia- 
dzioła, lub z Oszmiany do Krewa, ze 
Święcian do Hoduciszek, lub na 
pogranicze polsko-sowieckie, naprz. 
w powiecie Dziśnieńskim! To wy- 
starczy. 

„_ Arraz jeszcze zastrzegam się, żę 
nie mówię tu o natychmiastowej ‚Ко- 
nieczności gruntownego remontu 
dróg, jak wyrzucanie pokładów  nie- 
mieckich, przegniłych już i tworzą- 
cych zatory, jak budowa szos i t, d. 

Chodzi. o systematyczne, ciągłe 
czuwanie i reperację doraźną, utrzy* 
mującą drogę w stanię  używal- 
ności. 

A na to nas stać, 

tych  ułom= 

Lub, 

LI DA. 

— Wyścigi cyklistów. W nie- 
dzielę dnia 8 b. m. odbyły się w Li- 
dzie, z inicjatywy owi rekin Zwią- 
zku Strzeleckiego, wyścigi tamtejsze” 
go amatorskiego koła cyklistów. W 
wyścigach tych odbyły się 4 biegi, 
a mianowicie: pierwszy bieg powol- 
nej jazdy na przestrzeni pół km., dru 
gi bieg normalny dla pań, na przę- 
strzeni 3 km., trzeci na szybkość i 
wytrwałość — przestrzeń 20 km, i 
czwarty bieg na przestrzeni 3 km. 
W zawodach. wzięli udział prawie 
wszyscy amatorzy sportu . kolarskie- 
go w Lidzie, Następnie odbyła się 
towarzyska zabawa, w czasię której 
rozdane były cenne „upominki zdo- 
bywcom nagród. “| 

DOKSZYCE. 
— Aeroplany nad pograni- 

czem w biały dzień. W dniu 9 
z. m. około godziny: 9 m, 15 rano 
bauważono w. okolicy. Dokszyc szy- 
bujący nad granicą aeropian: sowiec- 

przesuwającą się z dworzanina na— 
dworaka, 

Albowiem, myślę, że różnica jest 
znaczna między dworzaninem a dwo- 
rakiem. Pierwsi po to przeważnie 
istnieją aby błyskotliwą ciżbą swoją 
przydawali splendoru / majestatowi 
władcy; drudzy mają wyłącznie na 
widoku... własny interes. Są jak owe 

Psy, dla których o wiele droższą jest 
ość rzucana im niż—rzucający ją. 

Qdy Jeż gdzieś pisze: „W utwo- 
rach mych nie dworaczyłem nikomu*, 
ma to na myśli, że nie był nigdy dwo- 
rakiem, że żadnej potędze (władzy, 
bogactwu, stanowisku) nie nadska- 
kiwał, nie pochlebiał, nie «basował», 
nie potakiwał, nie zaskarbiał niczyjej 
benewolencji, nie poniżał siebie wo- 
bec «niedościgłej doskonatošci paf- 
skiej», nie łasił się patrząc panu w 
oczy. Dworzanin może mieć nawet 
pewną grandcezzę... księżyca biorące" 

o bezpośrednio od słońca wcale 
piękny blask. Nad dworaka niemasz 
lichszej kreatury. 

Anegdotyczna historja opowiada, 
że gdy Filip Macedoński" brał do 
ust cytrynę, któryś z najgorliwszych: 
dworaków wykrzywiał. niemiłosiernie 
gębę, jakby kwas cytryny jemu sa- 
memu „piszczał za uszami*. A cóż 
dopiero za orgje dworactwa musiano 

Ron „ła A 

List p. Clemenceau 

do prezydenta Coolidge'a. 

Komentowany od paru dni na ła- 
mach prasy obu części świata list p. 
Jerzego Clemenceau do prezydenta 
Coolidge'a brzmi m. in. jak na- 
stępuje: 

„Pomiędzy dwoma wielkiemi pań- 
stwami, które w czasie wojny były 
w przymierzu, wynikły nieporozu- 
mienia, które stanowią poważną 
groźbę dla przyszłości cywilizowanej 
ludzkości. 

Niewątpliwie my—jesteśmy  dłuż- 
nikami, a wy—wierzyciele, ale przecież 
chodzi o sprawę nię czysto finansową. 
Należy zważyć i inne okoliczności. 
Dawniej Anglja mogła dążyć, jak mó- 
wicie, do budzenia waśni pomiędzy 
narodami Kontynentu Europy, obecnie 
zaś największą trwogę budzą we 
Francji Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej. Gdyby państwo było przed: 
siębiorstwem handlowem, to oczy- 
wiście banknoty decydowałyby o lo- 
sach świata. Żądacie od nas zapłatę 
długu, który ma nie handlowe, jeno 
wojenne pochodzenie, Wiecie że nasz 
skarb jest pusty. W takich wypadkach 
dłużnik podpisuje weksle. Tego żądacie 
od nas. Trzeba, aby oba kraje poro- 
zumiąły się co do określonego termi- 
nu likwidacji długu. Dla nikogo jednak 
nie jest tajemnicą, że chodzi w danym 
razie tylko o terminy fikcyjne, ustala- 
ne po to, aby uformalizować zastaw 
ziemi francuskiej tak, jak to było z 
Turcją. Tego rodzaju tranzakcji nie 
zawieramy. Francja nie jest na sprze- 
daż. Nie sprzedaje się jej nawet przy- 
jaciołom. Otrzymaliśmy ją niezależną 
i niezależną ją pozostawimy. Jeżeli 
Francja zginie pod ciosami wrogów 
i swoich zaklętych przyjaciół, to imię 
jej zostanie uczciwe, Cóż zrobiliśmy? 
Spełniliśmy tylko swój obowiązek. 
Czyż mieliśmy oddać Niemcom na. 
sze ziernie? Czy ktoś może twierdzić, 
że mogliśmy postępować inaczej? Czy 
źle biliśmy się pod Verdun'em? W 
ciągu trzech Jat słyszeszeliśmy o 
Ameryce. Ameryka '/ mówiłą « nam: 
Francja—broni wolności. Terytorjum 
francuskie zostało  spustoszone z 
wstrętaą naukową dokładnością. Nie- 
zliczona ilość poległych równa się 
rachunkom strat Ameryki. Tak samo, 
jak Rosja w Brześciu Lit, Ameryka 
zawarła oddzielny pokój z Niemcami 
bez zgody swoich sojuszników. Te: 
raz chodzi o pokój finansowy po- 
między aljaniami. 

Czy można było to przewidzieć? 
Dlaczego pod deszczem granatów nie 
zwołaliśmy wierzycieli, aby omówić, 
czy bronić się dalej” Czy potrzebne 
są zmyślone wieści о/ reparacjach 
niemieckich, aby: skierować pieniądze 
do skarbu Stanów Zjednoczonych? 

P.. Clemenceau kończy list oświad- 
czeniem, że wyłożył szczerze swe 
poglądy prez. Coolidge'owi i czeka 
na jego odpowiedź. 

Prez. Goolidge, jak donoszą pi: 
sma, oświadczył, że 1) utrzymuje 
stosunki z Francją tylko z pomocą 
legalnej reprezentacji i 2) rokowania 
o długach są zakończone. 

ki typu „Potęz XV“ unoszący się 
na wysokości około 250 m. tak że 
można było zupełnie dokładnie roz- 
różnić pilota i obserwatora. Po kilku 
minutach aeroplan zataczając kolo po- 
szybował w kierunku południowym, 
trzymając się stale linji granicznej. 

Równocześnie w tenże sąm dzień 
około godz. 11 ranozauważono uno- 
szący się nad Dźwiną w okolicy 
Dzisny aeroplan sowiecki, którego 
obsługa wyraźnie dawała jakieś taje- 
mnicze znaki bolszewickiej straży gra- 
nicznej. 

Według twierdzeń żołnierzy bol- 
szewickiej straży. granicznej aeropla- 
ny mają za zadanie patrolowanie linji 

praleznei w obawie przed pożarami 
asów, które stale mają miejsce w 
bolszewickim pasie pogranicznym., 

(y) 
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Ksiądz Żyliński skazany przez Sowiety 
na Śmierć. 

12 księży osądzono na ciężkie więzienie, 

Z Mińska donoszą: W Korosteniu zakończy! się proces 
13 księży katolickich. W wyniku procesu ksiądź Żyliński skazany 
został na śinierć. Dwunastu pozostałych księży na dlugotermi- 
nowe ciężkie więżienie. 

Wyrok wywałał ogromne oburzenie wśród miejscowej ka- 
tolickiej ludności. 

Oliary terroru. 
„Z Mińska donoszą, iż w dniu 9 b. m. pized trybunałem rewolucyjnym 

w Mińsku odbyła się rozprawa sądowa przeciwko dwom osobnikom, obywate- 
lom ziemskim z okolic Borysowa Mieczysławowi Lewkowskiemu i Edmundo- 
wi. 8. Rafała Kotwiczowi,: oskarżonym 0 sabotaż w stosunku 'do zarządzeń 
władz sowieckich i szpiegostwo na rzecz Polski. Mimo zeznań Świadków па 
korzyść oskarżonych skazano ich na dożywotną katorgę, (y). 

Kamieniew usunięty, 
WIEDEN, 11.VIIIL. PAT. Neue Freie Presse donosi z kół rosyjskich 

jakoby Kamieniew został złożony z urzędu. Miejsce jego ma zająć Muko- 
lin przyjaciel Stalina. 

Sytuacja w Meksyku. 
, MEKSYK, 11.VIII (PAT). Arcybiskup Very wystąpił z nową propo- 

zycją porozumienia w sprawie konfliktu kościelnego. Proponuje on mia- 
nowicie by prezydent zawiesił rozporządzenia.w sprawie kościołów aż do 
zwołania kongresu, który—jak się spodziewa  arcybiskup—uchwali mniej 
surowe przepisy. Pozatem episkopat ogłosił deklarację, w której-zaprzecza 
twierdzeniom o nielojalności duchowieństwa i oświadcza, że gdyby Meksyk 
wciągnięty został do konfliktu zbrojnego z innem państwem, katolicy 
meksykańscy popieraliby lojalnie rząd. 

Ostatnia twierdza Riffenów. 
MADRYT, 11,VIIL PAT. Wojska hiszpańskie zajęły Szeszuan, ostatnią 

twierdzę Riffenów. 

Walki w Kantonie, 
LONDYN, H,VIil. PAT. Według doniesień z Kantonu, rozegrywają 

się tam od tygodnia walki między uzbrojonemi bandami związków zawo- 
dowych socjalistycznych i anty.socjalistycznych, przyczem dotychczas za- 
bitych lub rannych zostało 200 osób. Związki socjalistyczne grożą 
strajkiem w razie jeżeli rząd nie zasądzi na Śmierć przywódców stron- 
nictwa anty-socjalistycznego. 

Niepokoje na Krecie. 
WIEDEN „11VIIL. PAT. Neue Freie Presse donosi z Aten, że rozsze: 

rzają się tam pogłoski o wielkich niepokojach na Krecie. Prezes Rady 
Ministrów oświadczył, że pogłoski te w pewnym stopniu odpowiadają 
prawdzie. Według tych samych doniesień podczas demonstracji robotni- 
ków tytoniowych w Agrignion (Acarnania), Robotnicy zaatakowali wojsko 
igobrzucili kamieniami. Po obu stronach są ranni. 

Katastrofa na morzu. 
PARYŻ, 11.VHI PAT. journal donosi z Londynu, że szkuner „Sil- 

via“ rozbił się niedaleko Galifaxu, przyczem 26 iu „marynarzy zginęło. 

Napad z brzytwą na ministra. 
BAGDAD, 11-ViIl PAT. Prezydent Iraku został napadnięty na ulicy przez pew- 

nego funcjonarjusza celnego, który mu zadał brzytwą kilka ran na twarzy i ramionach. 
Sprawcę zamachu aresztowano. Premjer znajduje się w szpitalu, Stan jego zdrowia 
jest pomyślny. Zamach jest aktem zemsty osobistej, 

Aresztowanie bandy szpieg. «= szmuglerskiej, 
W okolicy strażnicy Podświle gminy Prozorockiej pow. Dziśnieńskiego 

władze KOP w porozumieniu z policją polityczną, aresztowały w nocy z dnia 
7 na 8 bm. dawno śledzoną bandę, która zajmowała się szmuglem przez gra- 
nicę towarów galanteryjnych i kokainy do Rosji Sowieckiej. Niezależnie od te: 
go członkowie bandy utrzymywali kontakt z władzami GPU w Mińsku i od 
nich otrzymywali odpowiednie zadania do wykonanie, które polegały na śle- 
dzeniu ruchu wśród oddziałów granicznych, oraz dawania schronienia agen- 
tom Razwiedupra. Aresztowano ogółem 2i osób, lecz po przeprowadzeniu 
pierwiastkowego śledztwa okazało się, że niezbite dowody winy znaleziono 
tylko w stosunku do 8 osób. 1) Gula Józef, 2) G. Skrobutin (herszt bandy); 3) 
W. Skrobutin, 4) T. Skrobutina, 5) W: Leonowicz, 6) I. Rokosz, 7) W. Rodiasz 
i 8) A. Leonowicz. Po zbadaniu aresztowanych odesłano do dyspozycji sędzie- 
go śledczego Il Rewiru na pow. Dziśnieński w Głębokiem. (y) 

* 

W dniu wczorajszym organa bezpieczeństwa w Giebokiem areszto- 
wały mieszkańca m. Głębokie nieiakieęgo Staweckiego Michała, który 
uprawiał na dużą skalę szpiegostwo na rzecz Sowietów. : 

Po dokonanej rewizji znaleziono u Sławeckiego cały szereg fotoprafji 
oraz kompromitujących dokumentów, które Siaewcki miał ukryte w tuikach 

do papierosów. 
Z powodu prowadzonego Śledztwa bliższe szczegóły Są narazie trzy - 

mane w iajemnicy. 

0800009005000B05600000000054 

Inżynier WIKTOR NIEWODNICZAŃSKI 
Jagiellońska 8 m. 16, te). 7—65 9-—11 r.i5—7 popoł, półeca: 
Rury kanalizacyjne kamionkowe fr. Kazimierza 

Granzowa. 

Turbiny wodne fr K Rudzki i Ska w Warszawie, 

oraz wykonuje projekty, kosziorysy, oszacowania, badania 
techniczno-ekonomiczne i instalacje elektryczne. 
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wyprawiać ma dworze Ludwika XIV; w dziesięć lat zaś potem, w 
X!V go, „króla stonca*! 1669 r., otrzymuje jedną z najwyż- 

Dworu zaś tego arcy-dworakiem szych rang w armji, mianowicie do- 
był—Lauzun. Nie piszę: Antonin Nom* wódcy gwardji. (gardes du corps), 
par de Czumont duc de Lauzun, ale rangę, piastowaną aibo przez |mar- 
tout court Lauzun, jekim pozostał— szałków, albo przez tych, którzy bu- 
w historji. ławę niewątpliwie otrzymać mieli. 

Otacza go w dodatku — rzecz nie 
do pogardzenia na dworze — urok 
Don Żuana, któremu jakoby nie po- 

Na dworaczeniu zrobił prześwietną skąpiły swych najserdeczniejszych 
karjerę. „Życie Lauzuna to istny ro* względów nawet obie metresy królew- 
manst'—mówił ktoś ze współczes- skie, panna de La Vallitre i pani de 
nych i poprawiał się: „Przepraszam, Montespan. 
braknie mu... prawdopodobieństwa!'* Miał zajść dalej i wyżej jeszcze. 

łstotnie, zakrawało wręcz na rzecz Na wspomnianem weselu króla 
nieprawdopodobną dochrapanie się dorodny i mający dar podobania się 
przez bardzo nie wysokiego rodu niewiastom dworzanin i „rycerz” w 
sziachetkę.. Ale, — nie uprzedzajmy jednej osobie wpadł w oko ani 
wypadków, jak wyrażano się wstaro: mniej ańi więcej tylko: stryjecznej 
świeckich „romansach* samego króla jegomości! 

Nikt nie posiadał świetniejszych Córka. rodzonego brata niebosz- 
niż Lauzun kwalifikacyj na karjerowi- czyka króla Ludwika XIII i Marji de 
czą, Dobrze urodzony, starannie przez Bourbon-Montpensier, zwana popu* 
bogatego wuja. wychowany i wy- larnie La Grande Mademoiselle lub 
kształcony, urodziwy ponad przecięt- krócej] jeszcze Mademoiselle (jak np. 
ną miarę, śmiały, bezwzględny, bez- siostrę króla Stanisława. Augusta 
czelny, podstępny, obdarzony zdro- zwano Panią Krakowską), była „figu- 
wiem; — żelaznem. W dwudziestym rą* nieczęsto zaiste spotykaną wśród 
piątym, roku życia już dowodzi dra- niewieściego rodu. Rosła jak grena- 
gonją królewską  „cudzoziemską” djer, „tęga, energiczna, brzydka, a 
zwaną, a jako faworyzowany dworza- przytem... romantyczna i sentymen- 
nin, obecny jest przy ślubie Ludwika talna; dobra a niedaleko widząca; i 

—w dodatku—najbogatsza chyba w 
całej Europie „panna na wydaniu*, 
Chciała wydać siebie |za mąż 
za miodszego od niej o lat je- 
denaście — Ludwika XiV, Zaopono- 
wał stanowczo Richelieu. Potem prze: 
konana była, że marzą o jej ręce 
król Filip hiszpański i cesarz Ferdy- 
nand. Gdy spotkał ją bolesny zawód, 
przypisała go intrygom  Mazariniego 
i rzuciła się z szałonym zapałem da 
t zw. Frondy. 

"Osobiście, tak, osobiście, zdobyła 
Orlean, a podczas walk ulicznych w. 
Paryżu sama wypaliła z armaty, da- 
jąc sygnał kanonady. 

Jezusowe nadbiegały latka,.. Panna. 
de Montpensier, nie tracąc bujnego 
temperamentu, nawet w czterdziestej 
wiośnie życia, rozkochała się na za: 
bój w młodszym od niej o lat sześć 
faworycie króla, 

Co za gratka dla Lauzunal Wy- 
manewrował i wykokietował zręcznie 
tak, że panna, doprowadzona... do 
zenitu, oświadczyła mu się sama, 
Krój? — Król pozwolił, Wyobrazić 
sobie, co za „ewenement” stał się 
nietylko dła wersalskiego dworu lecz 
dla wszystkich dworów Europy. Ku- 
zynem Ludwika XiV.go — jakiś tam 
Lauzun! 

Sporządzono  intercyzę ślubną. 
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Skanda! bankowy w Portugalji. 
Śledztwo policyjne w sprawie 

olbrzymiego oszustwa  popelnionego 
w Banco Angola e Meiropo'e w Liz- 
bonie dobiegło do końca a areszto- 
wani w tej niesłychanej aferze ban- 
kowej oddani zostali do dyspozycji 
sędziego śledczego. W połowie ze: 
szłego roku inż. Alves dos Reis do 
spółki z Santos Baidera bratem b. 
posła portugalskiego w Holandji i 
holenderskim kupcem Karolem Ma- 
rang założyli w Lizbonie bank z ka- 
is około 500 miljonów esku- 
los. 

Cały kapitał zakładowy uzyskano 
w ten sposób, że drukarnia bankno- 
tów w Anglji otrzymała ziecenie do- 
starczenia odpowiedniej ilości not. 
Zlecenie to było opatrzone fałszywy- 
mi podpisami ministra finansów, gu- 
bernatora Angoli (koionja portugai- 
ska) i dyrektora Banku państwa. Dru- 
karnia która zawsze dostarczała bank: 
notów dla banku państwa zlecenie 
wykonała, a pieniądze odebrali zało- 
życiele Banco Angola e Metropole. 

Nowo założony bank cieszył się 
dużem zaufaniem i szereg poważnych 
osobistości weszło z nim w stosunki. 

Dopiero jedno z pism przyniosło 
sensacyjną wiadomość, że cały kapi- 
tal składa się z fałszywych bankno- 
tów. Bank państwa zarządził rewizję 
i stwierdził, że tylko numeracja bank- 
notów jest fałszywa, banknoty zaś 
same są prawdziwe. * Wykrycie 
to spowodowało aresztowanie całe- 
go szeregu osobistości ze świata po- 
litycznego, zamieszanych w sferę. 
Aresztowana żona głównego wino- 
wajcy została wypuszczona na wol- 
ność za kaucją 5.000 contos (około 
2 miljonów złotych). Sprawa cała bu- 
dzi olbrzymie zainteresowanie, ze 
względu na polityczne podłoże i ma- 
jący się wkrótce rozpocząć proces. 
RETTZOWEZAZE GORA KA ZAIRERE SRITYS 

Nowości wydawnicze. 
— «Myśli Karaimskiej», czasopisma 

ilustrowanego wydawanego w Wilnie, uka- 
zał się zeszyt 3:ci niemniej starannie reda- 
gowanego jak poprzednie i w pięknej szacie 
typograficznej. Zawiera między innemi opra- 
cowany źródłowo, metodą naukową zarys 
bibljograticzny lteratury karaiinskiej (już w 
Wenecji w 1528 zaczęły ukazywać się w 
druku zblory modlitw karaimskich). Wyszedł 
ów zarys z pod pióra p. Ananjasza Zającz- 
kowskiego. O języku karaimskim pisze p. 
T. Kowalski. Z powodu dziesiątej rocznicy 
zgonu starszego hazzana kienesy w Trokach 
Firkowicza podano piękuy jego wizerunek. 
Są teź w zeszycie '3cim poezje w języku 
karaimskim, tudzież bardzo interesujące i 
cenne wiadomości o życiu karaimów w Pol- 
sce i zagranicą. «Myśl Karaimska» rzetelną 
przynosi chłubę naszym Karaimom. 

— «Kinema i Nowości filimowe>, 
warszawski dwutygudnik przynosi w 74-tyra 
zeszycie oczywiście wywiad p. Baumritiera 
z Douglasem Fairbanksem, z którego dowia* 
dujemy się, oprócz wielu innych rzeczy, że 
«Doug» zarabia rocznie—przeszło miljon do- 
larów. 

— «Wiadomości Antykwarskich> 
(Kraków) wyszedł Nr 4-ty za lipiec r. b. 
Obejmuje druki polskie XVH i XVIII wieku. 

— «Przegląd Współczesny» (Kra- 
ków). Ukazał się zeszyt za sierpień r. b. 
Na wsiępie: początek przepełnionego doku 
mentowym materjałem zarysu bjograficzne- 
go, w którym Władysław Miekiewicz kreśli 
wizerunek swojej matki Celiny z Szyma- 
nowskich. Tuż zaraz dalej studjum Leona 
Wasilewskiego «Litwa Kowieńska na progu 
nówej ery», P. Wasilewski pociesza nas w 
konkluzji, że <ponury stan rzeczy na Litwie» 
może <uledz pewnym zmianom». Ale kiedy? 
P. Wasijewski odpowiada: gdy ułożą się 
wzajemne stosunki między poszczególaemi 

a tak w sejmie iliewskim jak w 
raju, 

— A <Cyrulik Warszawski» jak goli 
wciąż tak goli. Diesiąty już niedzielny nu- 
mer wypuścił na świat. Kto ciękawy zoba- 
czyć p. Strońskiego jako wiarusa 3 <War- 
szawianki»—niech sobie popatrzy. 

GŁOS monarchistył 
TYGODNIK POLITYCZNY, 

SPOŁECZNY I GOSPODARCZY 

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 

  

Uszczęśliwiona Mademoiselle sypnęła 
swemu przyszłemu bez mała 20 mil- 
jonów i dwa księstwa: la principautć 
de Dombes i Ie dzchć de Montpen- 
sier! Oznaczono dzień ślubu. Lauzun, 
pewny swego, rozmyślnie przez fan- 
faronadę, poprosił o termin — dal. 
Szy. Nowy termin przypadł na piątek. 
Feralny dzień! Znów ślub odroczono. 
Nareszcie! Oblubieniec i oblubienica 
przystąpili do spowiedzi i wysłuchali 
mszy ramo a wieczorem miała się 
odbyć ślubna ceremonja. 

l-jak grom z jasnego nieba — 
padło cofnięcie przez króla pozwole- 
nia. Zabiegi rodziny królewskiej oraz 
obcych dworów zrobiły swoje. Popła- 
kali się, padłszy sobie w objęcia, 
król i /Mademoiselle, Lauzuna' chciał 
król odszkodować wynosząc go do 
godności para Francji i dając mu 
marszaikowską buławę. Lauzun — 
nie przyjąt- Nawet prosił o cofnięcie 
już uczymionej donacji obu księstw, 
Tem 'do reszty rozrzewnił  Mademoi- 
selle i smutek jej bezdennie ; pogłębi. 
Przeleżała w łóżku dwa tygodnie nie 
chcąc widzieć nikogo i wybuchając 
płaczem co chwila. Potem, gdy znów 
ukazała się Światu, zdarzało się jej 
zalać się łzami—w przerwie tańca. 

Miała,  biedaczka,  okrutniejsze 
jeszcze przeżyć ciosy. 

Z”



„Nr 175 (1185) SZŁOŚWZU 

' KURJER GOSPODARCZY 
BILANS HANDLOWY 

województw wschodnich 

„Słowo” Nr. Nr. 175—178, 
183—185). 

7. Wytwory przemyslu metalur- 
gicznego. 

Szczegółową statystykę co do 

obrotu _wymienionemi  wytworami 

posiadany tylko odnośnie do stali 

i żelaza. 
a) Żelazo i stal handlowe (uni- 

wersałne,  arkuszowe i profilowe; 

oraz blacha wszelka i drut). Z rejonu 

dyrekcji Warszawskiej przywieziono 

w r. 1924-do W—wa Wileńskiego: 

(patrz 

  

Stacje prze: 
znaczenia Pm 

Wilno 1857 
Głębokie 111 
Wilejka 61 
Ziabki 27 
Olechnowicze 25 
Dukszty 20 
Mołodeczno 15 
Smorgonie 15 
Podšwilje 15 

Razem .. 2206 

Jako stacje nadawcze odnotować 

należy: Warszawa, Częstochowa, Za- 

wiercie, Dąbrowa Górnicza, Będzin 

Sosnowiec, Wołomiu. 

Przywóz z rejonu dyrekcji Ra- 

domskiej (Lublin, Sławków, Wierzb= 

nik, Ostrowiec) wynosił 902 tonn, 

w tem do Wilna—892, do Ziabek— 

10 tonn. 

Z dyrekcji Krakowskiej do Wilna— 

8 tonn. 

Z dyr. Katowickiej (stacje nad.: 

Katowice, Królewska Huta, Siemia- 

nowice, Rybnik) przywieziono ogó- 

łem 914 tonn, w tem: do Wilna 845, 

Budsława 32, Olechnowicz 15, No- 

wodrucka 11, Głębokiego 11. 

Wreszcie z rejonu dyrekcji Wi- 

lefńiskiej (Lida, Bialystok, Grodno, 

Niemen, Baranowicze) przywieziono 

250 tonn, w tem do Wilna 120, 

Porubanka 90, Mołodeczna 30 i Wo: 

ropajewa 10 tonn. 
Ogólny przywóz z innych woje: 

wództw wynosił zatem: 

Stacje prze* 
znaczenia Zi 

Wilno 3722 
Głębokie 182 
Porubanek 90 
Wilejka 61 
Moloaeczio 45 
Olechnowicze 40 
Ziabki 37 
Budsław 32 
Duksżty 20 
Smorgonie 15 
Podšwilje 15 
Nowodrūck 11 
Woropajewo 10 
— 

Кагет — 4280 

Wywóz z granic województwa 

wynosił: do innych województw — 

z Wilna 47 tonn, Smorgoń 32i z 

Postaw 15 tonu; oprócz tego wywie- 

ziono do Łotwy (z Turmont) — 10 

tonn, czyli wywóz wyraził się cyfrą 

104 tonn. 

“| Ujemny bilaus—4176 tonn. 
W obrocie wewnętrznym żelazem 

i stalą handlową w przewozach 

koleją, główna rola przypada Wilnu, 

skąd do inmych miejscowości woje- 

wództwa wywieziono 193 t. Z Postaw 

wywieziono 12. Jako stacje przezna: 

czeria figurują: Giębokie 44 tonn, 

Dukszty 27, Mołodeczno 24, Nowo* 

druck 20, Hoduciszki 18, Wilejka -15, 

N. Święciany, Postawy i Łyntupy— 
po 12 tonn. 

b) Żelazo i stal surowe i w blo: 
kach walcowanych, Przywóz ograni- 
czał się do następujących ilości: 
z Dąbrowy —20 tonn, Sosnowca — 

106, Szydłowca — 31, Królewskiej 

Huty—15 tonn, czyli razem 172 ton» 

ny, wszystko do Wilna. Cyfra ta wy» 

raża jednocześnie (bilans ujemny wo- 
jewództwa Wileńskiego. 

c) Żelazo i stal stare (żelaziwo, 
złom, szmelc). Przywóz był nieznacz- 

ny, zaledwie 32 tonny (22—do Wilna 
i 10 do Mołodeczna--z Warszawy), 
Natomiast wywóz z w—wa Wileń- 

skiego do innych województw osiągnął 

znacznej względnie wysokości—1726 

tonn, a mianowicie: 
Stacje na: 

dania tonn 

Smorgonie 791 
Wilno 391 
Hoduciszki 201 
„i = 
yntupy 

N. Święcdany 38 
Postawy 27 
Turmont 22 
Stasiły 15 
N. Wilejka 15 
Ignafino 15 
Oszmiana 12 
Prudy 12 
Nowodruck 10 
Budsław 10 
— 

Razem 1726 

Bilans czynny wynosił zatem 

1604 tonn. 
W obrocie wewnętrznym przyj: 

mowały udział następujące stacje: 

Stacje na- Stacje prze: 

  

ania 2082 znaczenia от - 

N. Wilejka 30 Wilno 70 
Smorgonie 15 Hoduciszki 15 
Łyntupy 15 Łyntupy 12 
Głębokie 15 Smorgonie 10 
Hoduciszki 12 N, Wilejka 10 

Postawy 10  —— 
Zalesie 10 Rszem 117 
Prudy 10 

Razem 117 

D. C. N. A 

Zygmunt Harski. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (t) Kredyty. Rada Nadzorcza 
Państwowego Banku Rolnego upo" 
ważniła Dyrekcję Banku do udzielania 
kredytu przy nabywaniu uszlachetnio- 
nego ziarna siewnego do ogólnej 
wysokości zł. 1,000.000, stanowiącego 
dopłatę różnicy cen między uszla- 
chetnionem ziarnem siewnem a zbo- 
żem hańdlowem. Kredyt w formie 
dyskonia będzie- udzielany firmom 
hodowlanym ziarna uszlachetnionego 
według wykazu opracowanego przez 
P. B. R. w porozumieniu z minister- 
stwem Rol. i D.P. na okres je- 
sienny r, b. 

Wysokość różnicy cen ustala się: 
przy kwalifikowanych nasionach ory- 
ginalnych do 75 proc. ponad wartość 
giełdową zboża konsumcyjnego, -iprzy 
kwalifikowanych nasionach pierwsze- 
go odsiewu do 40 proc. ponad war- 
tość giełdową zboża konsumcyjnego. 
Firmy hodowlane mogą składać do 
dyskonta weksle: z wystawienia rol- 
ników bezpośrednio odbierających 
ziarno siewne do ogólnej sumy 
500.000 zł i z wystawienia organi- 
zacyj spółdzielczych rolniczo-handlo- 
wych, kredytowych i ich centrali do 
ogólnej sumy zł. 500.000, Niewyko- 
rzystany do 10 września r. b. kredyt 
tej drugiej kategorji może być udzie- 
lony rolnikom. 

P. B. R. zastrzega 'sobie prawo 
cenzury składanych przez firmę weksli 
oraz odm. przyjęcia weksli wystaw- 
ców kredytowo nieodpowiedzialnych. 

Będą przyjmowane weksle rolni. 
ków z wystawienia tychże rolników 
i żyrowane przez firmę hodowlaną 
lub z dodatkowym żyrem rolniczej 
organizacji handlowej mie współdziel- 
czej. Przy podaży weksli rolników po- 

winna być dołączona do tych weksli 
informacja o stanie majątkowym wy- 
stawcy pg. wzoru P. B. R. oraz po- 
twierdzenie fachowej organizacji rol- 
niczeį, że nabywca ziarna posiada 
taki obszar ziemi, na który wysiew 
uszlachetnionego ziarna będzie racjo- 
nalny, z wymienieniem ilości ziarna 
oryginalnego i pierwszego: -odsiewu 
nabytego od firmy hodowlanej. 

yro wymagane na wekslach or- 
ganizacyj spółdzielczych P. B. R. 
ustali po przedłożeniu przez firmy 
hodowlane wykazu tych spółdzielni. 

Kredyt udzielany będzie z termi- 
nem do 6 miesięcy przy oprocentowa- 
niu weksli rolników 14 proc. rocznie, 
organizacyj i kas gminnych 12 proc. 
rocznie. 

Organizacje spółdzielcze i kasy 
gminne mogą przejąć część kredytu 
firm hodowlanych w P. B. R. po 
każdorazowem porozumieniu się z 
bankiem. 

— Jakie podatki płacić będzie- 
my w sierpniu? W bieżącym mie- 

siącu przypadają do zapłaty następu- 
jące ważniejsze podatki bezpośrednie. 

1) w podatku przemysłowym 
wpłaty miesięczne od obrotu osiągnię- 
tego w lipcu rb. do 15 bm., a nadto 
płatną jest w terminie do 20 sierpnia 
połowa zaliczki za Il kwartał rb. 

2) podatek od nieruchomości 
miejskich i niektórych wiejskich za 
Ji kwartał 1926 r.—do 31 sierpnia rb. 

3) podatek majątkowy od: 'płatni- 
ków, których jedyne źródło utrzyma« 
nia stanowi nieruchomość miejska 
lub wiejska. 

4) podatek dóchodowy od upo- 
sažen służbowych, 'emerytur i t. p. 
w ciągu 7 dni po dokonaniu potrą- 
cenia. 

Ponadto płatne są podatki, na 
które płatnicy otrzymali nakazy płat- 
nicze, z terminem płatności w  sier- 
pniu rb. 

Dodać należy, że od zaległości 
wpłaconych w miesiącu sierpniu nie 
będzie pobierany 10 proc. dodatek 
nadzwyczajny. (Э 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 sierpnia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 4,04 9,06 9.02 
Holandja 395,05 396,— 394,14 
Londyn 4420 44,32 44.09 
Nowy*York 9.07 9.09 9.05 

Par, 25,06 24,94 24,94 
Praga 26,93 27,27 26,86 
Szwajcarja 17585 _ 176,29 _ 175.41 
Wiedeń 128 60 128.92 128,28 
Włochy 30,30 30,37 3023 

Belgja 2525 2494 25,59 
Stokholm 24370 243,44 242,80 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 68,75 (w złotych 625,83 , 
kolejowa 146,00 143,50 — 

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

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw, 31,10 3150 —J 

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

codziennie oprócz świąt. 

KRONIKA 
  

CZWARTEK 

  

12 Dziś * Wsch. sł, og. 4 m.10 

Klary Zach. sł o g. 7 m. 11 

Hip atk 8 ю a 

URZĘDOWA 
— (t) Powrót p. wojewody. 

W dniu wczorajszym powrócił wo- 
jewoda wileński p. Wł. Raczkiewicz 
iw dniu dzisiejszym objął urzędo- 
wanie. 

— (t) Kary dla właścicieli koni. 
Komisarjat rządu ukarał czterdziestu 
właścicieli koni za niemeldowanie o 
zmianach w posiadaniu koni. Nastą- 
piło to na skutek wydanego ostatnio 
rozporządzenia © obowiązku meldo- 
wania o zmianach w posiadaniu. 

SAMORZĄDO WA 
— (t) W sprawie uregulowa- 

nia finansów komunalnych gmin 
miejskich. Ogłoszone zostały roz- 
porządzenia ministerstwa w sprawie 
zastosowania do gmin wiejskich Mo- 
łodeczno i Postawy przepisów usta- 
wy z dn. 11.VIII 23 r. o tymczaso 
wem uregulowaniu finansów komu 
nalnych, dotychczasowych gmin miej- 
skich. 

W związku z tem ministerstwo 
spraw wewnętrznych zwróciło się do 
wojewody wileńskiego O przygoto- 
wanie wniosku określającego teryto- 
rjum wymienionych gmin, na któ: 
rych powyższe rozporządzenie będzie 
obowiązywało, względnie o przedsta- 
wienie wniosku co do utworzenia z 
pozostałych części terytorjum obec: 
nych gmin wiejskich z oddzielną na* 
zwą. 

MIEJSKA 

— (n) Z posiedzenia Komisji 
Finansowej. Na wtorkowem posie- 
dzeniu miejskiej Komisji Finansowej, 
m. in. zostały rozpatrzone sprawy 
następujące: 

Wniosek Magistratu w sprawie 
przeniesienia niektórych kredytów z 
jednych działów budżetu 1926 r. do 
drugich, komisja uchwaliła, "stwier- 
dzając jednak po raz niejednokrotny, 
że ułożony pośpiesznie na rok -1926 
budżet miejski był nierealny. 

Sprawa wyasygnowania kredytu 
na wypłacenie p. R. J. Slizniowi od- 

Magistrat w r. 1920 dla promu, zo- 
stała zdjęta z porządku dziennego. 

Pozatem Komisja zatwierdziła opra- 
cowany przez Magistrat statut 0 po- 
bieraniu na rzecz m. Wilna'opłat od 
autobusów. 

Podanie zarządu Teatru Polskiego 
w ' Wilnie o zwolnienie tego teatru 
od podatku miejskiego od widowisk 
zostało uwzględnione. 

Podanie centrali chrześcijańskich 
związków zawodowych © zmniejsze- 
nie opłaty za korzystanie z ogrodu 
Bernardyńskiego zostało uchylone. 

(x) Posiedzenie komisji 
mięsnej. \№ dniu dzisiejszym w 
urzędzie komisarza rządu (wydział 
do walki z lichwą i spekulacją) od- 
będzie się posiedzenie komisji mięs- 
nej w celu ustalenia maksymalnych 
cen na mięso wołowe w' handlu de- 
talicznym. Dodać należy, iż na po- 
siedzeniu tem uchwaloną zostanie 
prawdopodobnie znaczna zniżka do- 
tychczasowych cen na mięso. 

Obecnie, jak wiadomo, maksymal- 
ną ceną na mięso wołowe jest 1 zł. 
80 gr. za 1 kg. 

u= (0) Kosztowna podróż. 
Wczoraj szef sekcji technicznej Ma- 
gistratu p. Pigutkowski i dyrektor 'e- 
lektrowni miejskiej p. Głatman wy- 
jechali do Kolonji nad Renem celem 
odebrania kabli wysokiego napięcia, 
wykonanych w firmie Felten GOuilie- 

e, 
— (o) įZmierch obyczajėwki. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny rozpozna wał 
sprawę z powództwa Magistratu 
przeciwko Skarbowi Państwa o еК- 
smisję urzędu sanitarno-obyczajowe- 
go z domu przy ul. Zawalnej Nr. 1. 

Sęd Apelacyjny zatwierdził wy- 
rok Sądu Okręgowego o eksmisji 
wymienionego urzędu z domu miej- 
skiego. 

WOJSKOWA 

— Zamiast święta pułkowego. 
Ze względu na ogólne położenie fi- 
nansowe, postanowił Korpus ofice- 
rów 85 p. strzel. Wileńskich w bie- 
żącym roku—dzień' Święta pułkowe- 
go 15 sierpnia b. r. obchodzić jako 
uroczystość czysto wojskową wew- 
„nętrzno-pułkową, a zamiast przyjęcia, 
"uchwalił złożyć kwotę 20.000 zł. na 

Wilnie (św. Ignacego) i 10.000 zł. 
na sieroty po poległych wojskowych 
ziemi Wileńskiej. 

—(y) Inspekcja garnizonu wiień- 
skiego. We wtorek dnia 10 bm. 
przybył do Wilna nowy dowódca O. 
K. III gen. dyw. Dzierżanowski, który 
w towarzystwie-dowódcy O. W. Wil- 
no gen. Pożerskiego, przeprowadził 
inspekcję pułków garnizonu wileńskie: 
go, wyrażając podziw dla sprawnoś- 
ci i doskonałego «stanu wyszkolenia. 

POCZTOWA 

— (x) Podwyższenie opłat 
pocztowych. Na_ostatniem posiedze: 
niu Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
uznano ogólnie, że obecna taryfa, 
przynosząc mały efekt w  dopiatach, 
ustanowionych uchwałą Rady Minis- 
trów na rzecz bezrobotnych, jest nie- 
dogodną zarówno dla publiczności, 
jak i dla urzędów. Na podstawie 
wniosku Generalnej Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów postanowiono z terminem 
1-go września rb uregulować powyż- 
szą sprawę w ten sposób, że z jed- 
nej strony podwyższono opłaty za- 
sadnicze za listy (np. miejscowe 20-gr., 
zagranicz ne 40 gr.), z drugiej zaś 
szereg pozycyj zasadniczej taryfy do- 
niżono. 

Tak więc za kartki pócztowe bę: 
dzie się opłacać 10 gr., zamiast do- 
tychczasowych 11 gr., obniżono rów= 
nież stawki za składowe paczki, za 
odbieranie przesyłki gazetowej na 
dworcach kolejowych, wreszcie obni- 
żono stawkę na rozmowy telefonicz- 
ne międzymiastowe na krótkie odleg- 
łości (25 do 50 km.). Regulując spra- 
wę na powyższych zasadach Uważa 
no, iż nie obciążyło się zbytnio spo- 
łeczeństwa, udogadniając zarazem ;roz- 
liczenia oraz powiększając dwukrot. 
nie fundusz bezrobocia, co oczywiś- 
cie pozwoli rządowi przyjść z wydat- 
niejszą pomocą ludziom, pozbawio- 
nym pracy. 

— (x) Zlecenia pocztowe w 
wysokości 1000 zł. Ziecenia pocz- 
towe opiewające na kwotę powyżej 
1000 zł. mają być na przyszłość bez 
względnie zwracane nadawcom. W 
interesie bowiem nadawcy jesł, by 
kwoty przypadające zleceniom, które 
mają być przesłane przekazami pocz: 
towemi były przelewane na PKO, 
gdzie powyższe ograniczenie przesy- 
łanych kwot nie miało dotychczas 
zastosowania. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (t) Dalsze kredyty na bez- 

robotnych. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z 
Ministerstwem Skarbu zatwierdziło 
uchwałę Rady Miejskiej z dn. 10.V1 
rb. w spraw'e dodatkowego budżetu 
na roboty inwestycyjne w wysokości 
200 tys. złotych i zaciągnięcia po- 
życzki w Skarbie Państwa na' taką 
samę. 

Jepnocześnie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych zawiadomiło pana wo. 
jewodę wileńskiego, że dotychczaso- 
wy kredyt dla Magistratu m. Wilna 
wynoszący 60 tys. miesięcznie zwięk: 
szony został do 100 tysięcy. Po- 
wyższe pozwoli . zatrudnić znaczną 
liczbę bezrobotnych, jednak znacznie 
mniej niż projektowano przy ewen- 
tualnej pożyczce w wysokości 200 
tysięcy. 

RÓŻNE 
— O zasłużonego oficera po- 

licji. Swojego czasu dowiedzieliśmy 
się z niemałem zdziwieniem, że jeden 
ze zdolniejszych oficerów policji, 
aspirant Kucharkowski, został zredu- 
kowany. Jak się okazało, usunięcie 
aspiranta Kučharkowskiego'rasiąpilo 
na skutek pewnego nieporozumienia, 
abez wiedzy p. Wojewody. 

Dowiadujemy się obecnie, że sam 
p. Wojewoda zajął się sprawą nie: 
słusznie usuniętego oficera i wobec 
ewentualnego jego powrotu, przybrał 
stanowisko przychylne. 

„Sprawę powrotu p. Kucharkow- 
skiego do służby w P. P., referuje 
p. Praszałowicz, który zawsze nale- 
życie umiał ocenić zasługi swych 
podkomendnych. Daje to rękojmię, że 
p. Kucharkowskiego w ' najbliższym 

szkodowania za 2 baty, użyte 'przez odbudowę kościoła garnizonowego w czasie ujrzymy zaów w mundurze, 

Drugi występ Laury 
Kochańskiej 

Dobrze się stało, że zachęcona 
powodzeniem występu pierwszego, 
zdecydowała się -prymadonna opery 
bukareszteńskiej Zaura Kochariska 
wystąpić na estradzie w ogrodzie po- 
Bernardyńskim we wtorek powtór- 
nie. Widocznie należy koncertanka 
do artystek, potrzebujących nawiąza- 
nia bliższego kontaktu duchowego 
ze słuchaczami, dla rozwinięcia w ca- 
łej pełni swych zasobów wykonaw- 
czych, jeżeli, nauczony długoletnim 
doświadczeniem krytycznem, zacho- 
wałem pewną ostrożność w wygła- 
szaniu zdania o śpiewie artystki, po 
pierwszem wrażeniu, odniesionem z 
jej bardzo pomyślnego debjutu, to 
drugi występ Kochańskiej utwierdził 
mię w przekonaniu jaknajpochlebniej- 
szem dla jej wysokiego artyzmu. 
Prawdopodobnie, skutkiem nieoswo 
jenia artystki z całkiem nowem oto- 
czeniem, w ciągu pierwszego kon- 
certu kilkakrotnie dało się zauważyć 
lekką skłonność do tremolanda, spo- 
wodowaną  nerwowem  Ściśnięciem 

Życzliwe bardzo ' powitanie 
artystki przez publiczność na drugim 
koncercie pozwoliło jej opanować 
niebawem podniecenie nerwowe i po 
pierwszych frazesach zawładnąć 'naj- 
zupełniej swym pięknym i wyśmieni: 
cie, na podstawie niezawodnej włos- 
kiej szkoły, wykształconym głosem. 
Mając z przyrodzenia tak piękne dary, 
potrafiła je Kochańska rozwinąć 
wszechstronnie, stając się artystką 
wysokiej mw "ero i a 
tyment walczą o lepsze z wielką 
muzykalnością i niepospolitą finerją 
frazowania oraz niezwykle urozmai- 
coną deklamacją bardzo wyraźnie 
wymawianego tekstu włoskiego, pol- 
skiego i rumuńskiego. 

W аг # „Rycerskošci wiešnia- 
czej* Mascagniego, arji z klejnotami 
z opery „Faust* Gounoda (prześlicz= 
nie odśpiewany trell), wreszcie w 
wielkiej arji z „„Halki* oraz w arji 
z „Toski* i kilku drobniejszych u- 
tworach roztaczała koncertanka cały 
urok swego wybitnego artyzmu i 
ujmującej powierzchowności. 

Byłoby bardzo pożądanem usły- 
szeć choć raz jeszcze tę artystkę, o 
ile jej czas na to pozwoli, a pogoda 
nie przeszkodzi. 

Michał Józefowicz. 

— Zarząd Związku Emerytów 
Cywilnych oddział w Wilnie (Wiel- 
ka 36).podaje do wiadomości, że dla 
udzielania informacji dyżurują , człon- 
kowie zarządu w poniedziałki i czwart- 
ki od-godz. 5 do 6 wieczór. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). 
Lekka komedją Caillaveta 1 Flėrsa <Osioł- 
kowi w žtobie dano — zdobyła sobie re- 
kordowe powodzenie, dzięki zarówno dowci: 
pnej treści, jak i doskonałej grze artystów 
z L. Pilatti i K. Wyrwiczem-Wichrowskim 
w rolach głównych. 

‚ W przygotowaniu krotochwila Rapac- 
kiego <Ja tu rządzę». Pomysłowy reżyser 
Wyrwicz-Wichrowski akcję aktu drugiego 
wykorzystuje dla wystawienia artystycznej 
zh r tańcami, z aktualną piosenką 1 ku: 

mi. 
— Teatr Letni (ogród po Bernar- 

dyfiski). <Błękitna a — ёо‘:’іим ope- 
retka Kollo, codziennie ściąga do Teatru 
tłumy widzów, żądnych lekkiej lecz arty- 
stycznej rozrywki. 

Doskonały zespół warszawski codzien- 
nie zbiera buczne oklaski za prawdziwie ar: 
tystycznie e calošė, jakiej Wilno 
dawno już nie pamięta. 

W przygotowaniu ostatnia nowość se- 
zonu operetkowego <Messalinette>. 
5 іВ}}е\ывЁуг‚:_д шо}.пад od g. 11—1 w 
asie Tea olskiego, od g. zaś 3—ciej w 

Teatrze ding OW : 
— Występ Mieczysława Saleckiego 

w ogrodzie po-Bernardyńskim. Dziś a" 
stąpi na koncercie Wil. Orkiestry Symfoni- 
cznej Mieczysław Salecki, wschodząca gwiat 
zda operowa, młody tenor liryczny o prześli- 
cznemi brzmieniu z umiejętną dykcją i ar- 
"ESS: p znieay 

z y ten artysta oj warszaw* 
skiej f Iwowskiej — po ao arji 
operowych oraz pieśni. 

Wysoka kultura wokalna tego artysty, 
oraz cudny głos jego przenikający prawdzi: 
wym |iryzmem do głębi duszy czaruje 

st słuchaczy. 
„_ Orkiestra pod dyrekcją Mikołaja Salnic- 

kiego wykona: Uwerturę <Czarne domino» — 

  

Łaska pańska dosiadła przysłowie - 
wego pstrego konia, © ; 

Nagle i niespodziewanie zestaje 
Lauzun aresztowany i wywieziony do 
jednego ż najsurowszych więzień for: 
tecznych, do Pignerol. | — dziesięć 
bitych lat siedzi za kratą. 

Co się stało? у 
Przez diugi czas tiumaczyli histo- 

rycy, że jedyną winą Lauzuna było 
to, iż potajemnie zaślubił pannę Mont- 
pensier wbrew zakazowi' królewskie- 
mu. Obecnie już ta hipoteza nie ma 
żadnego kredytu, Dowiedzioną jest 
bowiem rzeczą, że gdy go uwięziono 
Lauzun nie był mężem Mademoiselle. 
Zawarł z nią potajemny a legalny 
ślub dopiero w roku 1682-gim czyli 
w rok po wyjściu z więzienia .*) 

Uwolniono go na usilne i wytrwa- 
łe instancje panny de Montpensier, 
w której sercu dziesięć lat nie osła: 
biło bynajmniej gorących dla Lauzuna 8 
sentymentów. To mi afektl To mi 
stałość! Ach!... Anemicznym pannom 

dzisiejszym nie mówić nawet o ta- 
kich, jak Mademoiselle— bohaterkach 
miłości. Popatrzą zawualowanemi ©- 
czętami, uśmiechną się blado i — 
wzruszą ramionami, 

*) Duc de la Force: <Lauzun, un cour- 
tisan du Grand Roi». Paryż, Plachette, 1913, 

Łatwo sobie wyobrazić jak do 
siódmego nieba podniosło roztęsknio- 
ną oblubienicę odzyskanie Lauzuna. 
Przyszła zaś na pomoc jej zabiegom 
okoliczność wcałe charakterystyczna. 
Chodziło o to aby Laużun zrzekł się 
znacznej części dóbr podarowanych 
mu przez Mademoiselle dlatego aby 
można było temi dobrami wyposa- 
żyć!.. «naturalriego> syna Ludwika 
XIV-go i pani de Montespan. 

— Zgadzaj się, zgadzajl-=szepnę- 
ła Mademoiselle swemu  ideałowi. Ja 
ci wzamian dam dziesięć razy więcej. 

| dotrzymała święcie słowa. 
wtórny legat „odszkodowujący" Lau- 
zuna zapewnił mu magnackie docho- 
dy. Wrócony żaś:do łaski krółewskiej 
dworak nad dworakami, za pierwszej 
bytności swej w Wersalu padł wobec 
całego dworu 90 nóg królowi, zakli- 
nając się, że najstraszniejszą dla nie: 

o prywacią więzienną było to, iž nie 
mógł codzieńnie oglądać oblicza swe- 
go monarchy, co jest dła niego ' nie 
zbędniejsze niż oglądanie światła sło- 
necznego. Ludwik XIV-ty podniósł 
własnoręcznie z kięczek swego nie- 
oficjalnego lecz faktycznego «kuzyna» 
i na znak zgody oraz przebaczenia 
nadał mu tytuł: dućc, książę. 

Rozpoczęło się pożycie małżeńskie 
wypuszczonego na świat szeroki Lau- 

zuna, śpieszącego powetować sobie W. pierwszych dniach kwietnia 
więzienne prywacje wszelkiego 'ro* 1693 r. rozstała się z życiem Made. 
dzaju — a tu pięćdziesięcio pięcio 
letnia potajemna małżonka zazdrośna 
piekielnie, wyprawiająca  <niewierne- 
mu» scenę za sceną. Burzliwe, bar- 
dzo burzliwe było małżeńskie poży- 
cie.. Do tego aż stopnia, že Lauzun 

moiselle, nie przebaczywszy człowie- 
kowi, którego wręcz ubóstwiała przez 
lat piętnaście z okładem. Piętnaście 
łatl.. Stałości niewieściej najdalsza 
metol 

Łauzun.przywdział ciężką żałobę. 

Lauzun, przez tyle, tyle lat nieod- 
stępny królą dworak w Wersalu, Fon- 
tainebieau, w Luwrze, w Tuileryjach, 
w Saint-Germain... Tyle, tyle latl... 
Pięćdziesiąt pięć lat temu był na ślu- 
bie króla; patrzył na całe jego pano* 
wanie. Niewielu było w komnacie 
takich, co o sobie mogli to powie-- 

swoją Grande Mademoiselle — za Liberję swoją wyszamerował suto dzieć. Domniemanie jeden był tylko: 
przeproszeniem — batożył. 

Istnieje nawet legenda może na: 
wet prawdziwa o tem, jak raz Lau- 
zun, wróciwszy z polowania rzucił 
się na fotel wołając na żonę: 

— Louise d Orleans! Tire-moi|mes 
bottes! Orleanówno, ściągnij mi buty! 

Doszło wreszcie do tego, że pa 
gwałtownej scenie małżeńskiej Made: 
moiselle zerwała wszelkie stosunki z 
katującym ją brutalem, Zerwała — i 
do końca życia w zaciętości wytrwa- 
ła, nie chcąc nawet widzieć się z 
Lauzunem. 

Dla niego był to cios wysoce do* 
tkliwy. Na szczęście podtrzymał jego 
kredyt u dworu król angielski (wśród 
okoliczności, o których rozpisywać 
się już mi miejsca braknie) i wieczy- 
sty dworak uzyskał nawet prawo 
wchodzenia bez anonsowania — do 
sypialni królewskiej! Spłynął też na 
niego order Podwiązki. 

galonami bialemi na surdutach pra- 
wie czarnych i otoczył się wizerun- 
kamil „drogiej. nieboszczki*, Niedługo 
jednak trwały te lamenty. Odebraną 
mu. rangą szefa des gardes piastował 
marszałek Durfott-Lotge, ojciec pię- 
tnastoletniej córki. Lauzun--dlatego, 
aby wrócić do rzeczonej rangi drogą 
-sukcesji, takl—ożenił się z marszał- 
'kówną, sam licząc lat 62. Pożal się 
"Boże, co to znowuż było za pożycie 
małżeńskie! 

Pamiętnikarze współcześni utrzy- 
mują, że Ó2'etni Lauzun trzymał się 
świetnie, że był jeszcze uń mari trós 
prósentable, wszelako pamiętników... 
księżny żaden historyk nie przytacza! 

Czas płynął. Lauzun, nie scho- 
dząc z wersalskich parkietów, doży- 
wał już 75-go roku życia. Pisywały 
do niego jeszcze kobiety; ale tylko 
już prosząc o pożyczkę... W sierpniu 
1715 r. zaniemógł król Ludwik XIV. 
Przy łożu umierającego stał 82-letni 

Lauzun, 
Umart król. Lauzun żył dalej. Nie 

przestawał nawet jeździć konno-—a 
świetnie. Dopiero jw 1723 roku po- 
czuł brzemię 90 lat i osiadł „na de- 
wocjach* w klasztorze, przylegającym 
do jego pałacu. Tam też zasnął snem 
wiecznym—w fotelu, wytwornie ubra- 
ny, elegancki, sąrkastyczny, panujący 
nad sobą, chłodno ugrzecznionyjak 
zawsze. 

* 

Wiosną roku zeszłego paryska 
„L'lilustratton* podała klkalizście= 
kolorowanych widoków wnętrz słyn- 
nego pałacu Lauzuna, Jest to odno: 
wiony i rekonstruowany do najdrob- 
niejszych szczegółów najprzepyszniej- 
szy i najpełniejszy, jaki Paryż posiada, 
ensemble dćcoratif wielkopańskiej re- 
zydencji z XVII-go wieku. 

Coś istotnie wspaniałego, jako 
wykwintność smaku, bogactwo zdo- 

bnictwa, czystość stylu, nieskazitelny 
artyzm! 

Tu, do tych komnat  przybiegała 
la Grande Mademoiselle na najtkliw- 
sze swoje rendez vous z Lauzun'em. 
Tu, w tych oto siadali fotelach... Tu, 
po tych parkietach, może teraz jesz- 
cze stąpają cicho ich duchy nocą 
Zaduszkową... 

Pałac nabył Lauzun za bezcen od 
niejakiego dostawcy armji, straszliwie 
zbogaconego, którego byt jednak 
minister Colbert zmtisił do szalonych 
restytucyj. Potem, już w nowożyt- 
nych czasach, był słynny pałac (moc- 
no podrujnowany) własnością miasta 
Paryża. Magistrat miał w pałacu pa- 
miątkowym urządzić muzeum. Ale 

gistrat—wszędzie magistratem! Do 
utworzenia muzeum nie przyszło a 
74 grożić zaczynała kompletna 

ruina. 
Nabył go bron Louis Pichon. 

Odrestaurował z ogromnym  pietyz- 
mem a nie szczędząc setek tysięcy 
franków. Właśnie przed rokiem ostat- 
nią zawieszono portjerę, ostatni kan- 
delabr postawiono na kominku... 

Gz. J.
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Aubera, <Picsenka --walc» — Drdla, «Bar 
karola» — Czajkowskiego, «Taniec wscho- 
dni» — Lubomirskiego, 

Ceny biletów: wejście — 1 zł, miejsca 
rezerwowane — 2 zł., ulgowe—50 gr. 

Początek o g. 8-ej 30 wiecz. 

WYPADKI | KRADZIEŻE, 

— Kradzieże. Dn. 10 b. m. dokonano 
w Wilnie 11 kradzieży, 

— Samobójstwa. W Brasławiu popeł- 
nił samobójstwo przez powieszenie się 18- 
letni M. Fiłatow. 

W m. Widze usiłował popełnić samo- 
bójstwo przez powieszenie się Aleksander 
Biełow. Zamach udaremniono i desperata 
doprowadzono do przytomności, 

Przyczyna samobójstw nie ustalona. 
— Topielec. Dn. 8 b. m, w jez. Cze- 

resy kąp'ąc się utopił się Stefan Linkierski. 
Trupa wydobyto. 

— Podrzutki. W bramie domu Nr 12 
przy ul. Dominikańskiej znaleziono niemowlę 
płci żeńskiej. 

W dziedzińcu kośc. Św. Jakóba znale- 
ziono dziecko płci żeńskiej. 

„ Podrzutków skierowano do przytułku 
Dziećiątka Jezus. 

— Pożary. Około wsi Karakulicze gm. 
Szemietowskiej wskutek nieostrożnego Ob- 
chodzenia się z ogniem spaliło się 20 ha la- 
su na szkodę Bolesława Skirmunta. 

4 Rot Kai OSIE 15 ha lasu 
ną sz. arcinko. Strat nos; 
12000 zł: Goa 

— Około wsi Psieroby gm. Bohińskiej 
spaliło się 23 ha młodego lasu Elżbiety Mia 
kuliczowej. 

Wyrok w sprawie mu- 
rów po - Bazyljańskich 

dopiero 16 sierpnia. 

Wczoraj, dnia 11 sierpnia, sąd 
apelacyjny w Wilnie do spraw cy- 
wilnych rozpoznawał sprawę z po- 
wództwa konsystorza prawosławnego 
w Wilnie przeciwko skarbowi pań- 
stwa o przyznanie prawa własności 
do posesji przy ul. Ostrobramskiej 
Nr 9 i Końskiej Nr 18. 

Jak wiadomo, sprawa ta rozpatry- 
wana była w dniu 26 maja 1925 r. 
w sądzie okięgowym, który wydał 
decyzję na korzyść konsystorza pra- 
wosławnego. 

W sądzie apelacyjnym w imieniu 
skarbu państwa występowali delegat 
prokuratorji generalnej w Wilnie p. 
A. Kopeć, który w celu obrony intę- 
resów państwa przerwał swój urlop, 
i radca p. M. Obiezierski. 

Rzecznikiem interesów kcnsysto- 
rza prawosławnego był adwokat Ko- 
złowski. 

Prokuratorja generalna prosiła o 
uchylenie wyroku sądu okręgowego, 
wskazując, że kwestja praw skarbu 
państwa do nieruchomości po-bazy- 
ljisńskich jest już ostatecznie przesą- 
Чгопа  prawomocnem orzeczeniem 
władzy kompetentnej i we właściwym 
trybie przez Dekret Nr 349 Nacz. 
Dow. Wojsk Litwy Środkowej usta- 
lonym, a więc kwestja nie może być 
ponownie przez sąd rozpoznawaną. 

Rzecznicy prokuratorji generalnej 
podkreślali, że sąd okręgowy nie- 
słusznie uznał, że prawosławny mo- 
naster Św. Trójcy jest kontynuatorem 
klasztoru ©. О. Bazyljanów, gdyż 
klasztor prawosławny nic wspólnego 
z klasztorem katolickim obrządku 
wschodniego nie ma i należy uznać, 
że nieruchomość została odebraną 
klasztorowi katolickiemu a nadaną 
przez rząd rosyjski monasterowi pra- 
wosławnemu. Wreszcie pomiędzy 
skasowaniem Unji kościelnej w r. 
1830 a przekazaniem przez synod 
gmachów po-bazyljańskich semina- 
rjum prawosławnemu pod nazwą 
«Monasteru Św. Trójcy» upłynął kil- 
kuletni okres, w czasie którego rząd 
rosyjski użytkował gmach, jako szpi- 
tal i więzienie, a następnie przezna- 
czył na tak zwany «Dom archirejski», 

Dorożka numer 152. 
— Hej, ojcze, wolny? zakrzyknąłem do- 

rożkarza Aleksandra Matusiewicza, t. j. par. 
don co to kego obchodzi! najwyżej liczba, 
SD: Otóż dorożkarz nosił liczbę 152, 
at. II. 

— Wolny, odparł, odwracając się na 
koźle. Widzę chudą twarz o jednem oku. 
Wciśnięty w chuderlawy szynel, zamachał 
batem i koścista szkapina ruszyła leniwo. 

Wsiadam ze swoją towarzyszką. 
— jedźcie, dokąd chcecie! Może być па 

Zwierzyniec... 
Dorożka stuka głośno o koślawy bruk, 

przyprawiając nas o trzęsienie nieludzkie. 
Dorożkarz ma widać jakiś kłopot, z 

którym chce się podzielić, bo co chwila od- 
wraca się na koźle. : 

— Bo to, proszę łaski pana, mówi, 
wczoraj był przegląd drążek. 

— No, to co? 
— A że moją przyjęli. Niby komisja 

mówi, że trochę siedzenie łatane — ale 
taki puścili... Bo to dzisiaj ciężko, proszę 
pana, jakby nie dali pieczątki numeru, to 
choć powieś sie człowiek. A tu w domu żo* 
na i troje dzieci. I tak teraz gorzej. Ot, by: 

ЗЕНО WO 

SPORT. 
Helsingfors — Warszawa 1:2 

Po nadzwyczajnej porażce repre* 
zentacji Finlandji w Poznaniu war- 
szawiacy znów pokazali gościom, że 

piłka nożna u nas stoi na należytym 
pozioniie. 

Spotkanie reprezentacyj Helsing- 
forsu i Warszawy przyniosło tej o- 
statniej zwycięstwo w stosunku 
2:1(0:0) — Gospodarze grali b. lad- 
nie mając wyraźną przewągę technicz- 
ną i taktycznie, 

Bramki dla Warszawy zdobyli: 
Jung i Luxemburg. 

Sędziował kpt. S$. Loih. 

Makabi w Rydze i Hasmonea w 
Wilnie, 

Miejscowa nasza Makkabi rozegra 
20 i 21 bm. mecze z Hakoachem 

rę 

iejski Kinematograf | 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY | 
SĄLA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

  

№ 186 (1196 

Dziś będzie wyświetlany film 

„BITWA POD CZUSZIMĄ” 
Rzecz dzieje się podczas wojny rosy; 

dram. w 2 serjach, 
10 aktach razem, 

jsko-japońskiej w 1905 roku w Nagasak 
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. 

Czas pomyśleć o reklamie!!! 

o miesiącu SIERPNI 
Biuro Reklamowe STEFANA 
GRABOWSKIEGO w Wilnie 

Garbarska I, tel. 82. 

Ogłoszenia i różne reklamy do wszystkich pism PRZYJMUJE 
na warunkach BARDŻO ULGOWYCH. 

Kosztorysy i oferty na żądanie wysyła natychmiast. 

Letniska wiejskie 

Upraszam o poparcie W-nej Kii- 
jenteii — Placówki Polskiej Me- 

blowej, Zawalna 15. 
Wykonywa obstalunki. Posiada Salony 
bambusowe 275 zł., Salony dębowe piękne 
415 zł., Szafy, Kredensy, Stoły jadalne oraz 
przyjmuje meble do sprzedania. Daję na raty 

Z poważaniem sługa Makowski, 

  

PENSJONA ÓW, 
Uwadze JNTERNATÓW 
wynajmuących pokoje z utrzymaniem 

dla uczącej się młodzieży i t. p. 
Ogłoszenia do wszystkich pism na 

Jeszcze dziś niema takich gumów jak daw mecze z Makkabi oraz prawdopodob - 

wa nasz brat przedawać musi dobrą doroż. ryskim w Rydze, natomiast w począt- 
kę, a kupuje starą, marmiejszą... wiadomo, kach września przyjeżdża do Wilna 

czasy kiepskie... Albo, niedaj Boże, guma ь Т 

się popsuje, a nowa kosztuje 8 zł. kilo. A Hasmonea lwowska i rozegra dwa 

specjalnie ulgowych warunkach 
przyjmeje 

BIURO REKLAMOWE 

STEFANA GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, tel, 82. 

Wiino, Dąbrowskiego Nr. 3 m. 6 od g. 3—5 po poł. 

i i ini ti i i iego. nie z 1 p.p. leg, 1) przyj owanie ofert na lelniska z utrzymaniem i bez niego 

4000000000935405050500099000000000006 

Ze świata. 

niej... key koło dwudziestu popędzili... 
k 2) mformowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 

  
  — A wiadomo, z komisji, <Łatane — 

powiada komisarz — dziury tylko, paszoł       

Mieszkań   

  

„I nie st j taki bić? 
Mnie Virasidė Garelių > a czem będę kar. — Żaby atakują pociąg. Z Doktór Kobieta-lekarz 

ió dzieci. ko koń wybił... i isarjać lu- : Ą : 

ae fs lS lat jekiię.. lancmu tak Moskwy donoszą, Iš komisarjaf ja Ze wszystkich krajów Europy nadetodzą D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa | 3 — 4 pokojowych 
mówią w komisji: <Twój kok ślepy na je. dowy komunikacji otrzymał _wiado- towary. Przyjęc. 9—1 15—8 | od 125 Chor. kobiece | pposzukujemy. mości o masowem posuwaniu się Ze wszystkich krajów Świata Boz >tapec. wetirycoi6, moczowe: 1 osiadamy soli- ° i В dne око! Nie dostaniesz prawa ]а20у!» А dnych reflektantów 
ichny koń wcale nie ślepy. Więc ten doroż« żąb wzdłuż toru kolejowego na od- skórne ui, Mickiewicza Nr. 24 (obok hot.     

  

karz prosi, lamentuje, że żyć niema z czego. cjnku linji kolejowej pomiędzy Wła- przybywają kupujący na Bristol), W. Zdr. P. Nr. 31. Dom H.-K. 
Nie niepomaga. Takon krzyczy: «Jak awto: AJ i , $ . Z “ 

busy vagies Aalsbeki Aa ob peep e dysławowkiem „a, Šavgola (670) || 11. Wiedeńskie Targi anaanaasaaaaą | ZACHĘTA 
odz! 'ogo: Ro - 

2 je . 

Mój koń że na jedno oko trochę nietowidzi, kióry biegł z Teodozji i składał się Mied odowe „Dzieeko Polskie p L Teieion 9—05, 
to zaraz won!,. Taka sprawiedliwość!» z 10 wagonów, zmuszony był za- ę zynar EP $ K ł przygoiowaw- 

I Jak preyssly awtobusy, dorožkarze trzymać Się w szczerem polu. Falan- 3 — 12 września 1926 2K01a OE Przedszkole KIwyctote = 
parterze z wy» 

godami, kuchnia 
wspólna i pokój stu. 

żącej, Ofiarna 2, m. 10 

O SPRZEDANIA 
folwark Micha- 
linowo (wzglę- 

dnie zamiana z do 
płatą na dom w Wil 

GDZIE wY POZOSTAJECIE? 
Specjalne imprezy: 

Międzynarodowa Wystawa Motocykli 
Wystawa węglowa 

Nowości i wynalazki techniczne 
Wystawa mebli 

ze specjalnym działem urządzeń małych mieszkań, 

zrobili spółkę i kupili trzy sztuki, ichnich Ва żab pósuwa Się pasem szerokim 

awtobusów. Śwoich włożyli 10 tysięcy, bank na 1 kilometr i uniemożliwiła ruch 
pożyczył 30.000. Ale coż, nałogi postawili postępowy lokomotywy, której koła 

duże, nie wytrzymało się długo, Dorożkarze obracały się na miejscu 

zbankrutowali... kto dał 200 zł. dostał 18, ODTacaly SIĘ wodzie 
kto 100, dostał 10 zł.. Nie udało się taki, _ — Systematyczne kradzieże na 

A pracować trzeba dużo, na konia tego Rugjł —Berlińska policja kryminalna 

samego musowo dziennie złotych cztery, podjęła energiczne kroki, celem wy* 

krycia bandy złoczyńców, którzy od 

Stefanji ŚWIDA 
Zgłoszenia i informacje tymczasowe: 

Arsenaiska, 6—4 we wtorki i 
piątki god. 12—11/1 popoi. 

V UP 19 L о ЧЕ Р ЧЕО ЧЕУ с UD S jakie pół puda owsa. Jeździ się po 10 go- 

  

dzin aibo 1 13 na sutki.. Bywa, że pasażer + t 
nie zapłaci, Ot wczoraj, przywiózł dorożkarz pewnego Czasu „okradają systematycz- 4 i 2 klm od st, 
žydka = foksal. Tamten wysiadł, powiada: nię hotele w miejscowościach kąpie- Wystawa radiowa. Obicie (Tapety) adata) gra 
«poczekaj zaraz wrócę, zapłacę». Nie wrócił. jowych na Rugji. Kradzieże popeł- (Oimadhi wystawy: 3; -©19 września 1926) Święciańskiego, o 

obszarze 185,05 dzie- No, no... 
— Ja sam — dorożkarz ożywia się — 

ja sam woziłem temu miesięcy trzy oficera, 
Najeździł zgórą 3 godziny, potem powiada 
<Nie mam pieniędzy». Dał mi 50 groszy i 
pół paczki tytuniu... Tytuń sprzedałem dru- 
glemu dorożkarzowi za 50 groszy... Oficer 
kazał przyjść zrana do kasyna, napisał na 
kartce nazwisko <lwanowskij»... Chodziłem 
potem do kasyna razy ze sześć. 

Nieprawda, powiada szwajcar, 
nlema.. Ot i naduł mnie. Ale po miesięcach 
pięciu oficer trafił się na mnie. Nie poznał. 
Siada z damą, jedziemy do tego samego 
domu. Wysiadają. Oficer daje 10 zą. i chce 
reszty. Mówię <Ż pana porucznika reszty 
nie należy się nic, pan pamięta?» Poznał 
mnie wtedy, — <Tak, — powiada — ale 
dziś nie mam pieniędzy, daj reszty». Kazał 
przyjść pierwszego. Wtedy chował się. «Pa: 
na porucznika niema w domu» kazał wciąż 
mówić ordynansowi, 

Policji radziłem się. Powiedzieli, żeby 
dać jego adres akuratny, ale jak my ludzie 
niebogaci, niema paru złotych na Pa 
na ręką: «lo już niechaj Pan Bóg 

acid... 

takiego 

Taksówki namnožyli się bardzo... 
Tylko bogatych panėw biorą. Dorožkarz — 
bywa, iza pół złotego pojedzie, jak z Ąnto- 
kolu albo ze Zwierzyńca, a taksówka—nie... 
Tak już naszego brata każdy gnębi... Awto- 
busy, taksówki, policja. : 

Miałem niedawno wypadek. Stoimy na 
postoju jakoś w nocy, Ktoś krzyknął w 
stronie Piekiełka. <Podjedź, powiada do 
mnie dorożkarz drugi—może tam jazda bę- 
dzie». Pojechałem. Nikogo niż było. Pijani 
zdaleka krzyczeli, wyszedłszy z restauracji. 
Wracam sam, a tamten dorożkarz stanął na 
pierwszeństwo, Nie puska mojej kolejki. 
Prosiłem jego po dobroci «Puść mnie na 
moje miejsce». Nie puskał. Namawiał mnie 

żeby z z nim do moti szedł, to jest butel 

ką wódki kupił od chłopa, co w koszyku 
po nocy nosi... to ja nie zrobiłem z nim 
mofi to on zagaiewał się. Wziąłem go łajać. 
Nadszedł policjant, schował się i słuchał, 
Zapisał protokuł. Sędzia przysądził mi 

niane są w biały dzień, kiedy pokoje 

hotelowe stoją pustką, goście bowiem 

są w kąpieli albo na wycieczkach. 

W ubiegłym tygodniu w jednym z 

hoteli złodzieje w przeciągu dziesię- 

ciu minut włamali się do ośmiu po- 

kojów i ograbili zajmujących je goś- 
ci. W kurhauzie kąpieliska Goren o 

grabiono z garderoby i kosztownoś- 

ci czterech gości. Nie lepszy jest los 
przebywających w innych  kąpielis- 

kach na Rugji. Policja miejscowa jest 

zupełnie bezsilna, zwróciła się tedy o 

pomoc do policji berlińskiej, która 
wysłała już swoich funkcjonarjuszów. 

— Rocznica Aleksandra Volty. 
Włochy obchodzić będą w roku 
przyszłym setną rocznicę zgonu Ale- 

ksandra Volty, a rząd i władze zajęły 

się zorganizowaniem uroczystości, 

które odbędą się w Como, gdzie 
znakomity fizyk ujrzał światło dzien- 

ne. Według powziętego programu 
zaproszone będą do udziału w uro- 

czystości wszystkie państwa świata, 
oraz towarzystwa naukowe i związki 

prasy. Dla dziennikarzy ma być za- 
rezerwowany hotel specjalny. Projek: 
towane jest zwołanie różnych  kon- 

gresów naukowych do Como, gdzie 

będzie też zapoczątkowane muzeum 

Volty. 
KR DEZW TETRPETZOWOZIRESO REDS RORY ERIK TZN 

oficerowie dużo jeździli i cywilni, A dziś... 

Dziś dobrze jak konia jest czem wyżywić. fig] 
Jednego dnia zarobi się 3 złote, drugiego 5... 
Ot, różnie bywa. FR 

— Ile też macie na wyżywienie rodziny? 
— O, różnie. Ale do stu złotych mie- 

sięcznie nigdy nie dosięgnie... Ą rodzina 
duża. Zrobi żona na obiad zacierek, czy 

4. kartofli zgotuje, a chleba czarnego kupi, 

Wizowanie paszportów zbędne. 
Targów i paszportem bezpłatne 

Tarędm   przejście granicy 
Austrji i przejazd bez wizy przez Czechosłowację 

Wszelkich in'ormacyj udziela i legitymacje wydaje za 
cenę zł. 7. WIENER MESSE A. G, 

ak również honorowi przedstawiciele Wiedeńskich 
w Białymsioku: Schehkisr Co, Tow. Akc. dia 

międzynarodowych transportów, Kilińskiego 19. 

Z legitymacją 

miesąc 5 LE 

WIEN, VII. 
Hurt i Detal 
Dom Handlowy         

Z powodu kończącego się sezonu 

WIELKA wyprzedaż TAPET 
po cenach znacznie zniżonych na 

Za gotówkę odpowiedni rabat. 

Ul. Mickiewica 9; 

sięcin z zabudowaniem 
gospodarczem. 

Wiadomość: Wilno, 

  

RPIEŃ« ul. Mickiewicza 43—2 
od godz, 5—8. 

K. Rymkiewicz. Mieszkań   2 —3 — 4 pokojo-   

  

  

  

РО К 
ОРКА DARMO   w ramie wariości 30 złotych 

rozmiaru 35x45 może otrzymać każ- 
dy. Bliższe szczegóły po nadesłaniu 

adresu i znaczku poczt. za 16 gr. 

Adr. Warszawa, Plac Napoleona Skrz. pocz Nr 627. 

a wysłane Ci będą 

| 
a : Ав%:шнн'[-дкі' 2 

+ R EB Ch "Gdańska 6'm. 1. w Roz IGRCESZ Sie uczyć ma 
BUCHALTERJI, STENOGRAFJI 
matematyki, języków, kaligratji, na- PLACU 
pisz do Kancelarji Kursów  Gracjana 150 — 250 

ww 

Pyrka: Warszawa, 

, ws»azówki i rady. 

OSA TDI ITA KOKIA SIRDIS 

wych w Zwierzyn- 
cu posz ukujemy. 

  

  

Ši. Krzyska, 17, 
darmo odnośne sążni kw. poszu- 

kujemy do kupna. 

Dom H.-Kom. 
„ZACHĘTA* 

    

Mu SPÓŁDZIELNIA ROLNA m” 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 

ul ZAWALNA 1 

Bim m Sprzedaż i zakup: 

a Žyta 
Owsa 

Jęczmienia 

a 
R Soli. 

TELEFON 1—147 

Otrąb żytnich i pszennych ER 

H NIEMO 

„Leczeni 

ena 

lzł. WILNO, 

ZIEMIAN в 

(Przyczynek do terapji grużlicy). 

Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego 

Gdańska 6 m. 1. 
JEWSKI Tel. 9—05, 

e pluc“     
    

RITTLER. 
ANDREJEWA 

LEKARZ - DENTYSTA 
Mickiewicza 4. 

Królewska 1, 

  

Zamówienia zamie   Najtańsze żródło zakupu materjałów 
dentystycznych jest skład 

w Wilnie uj. Skopówka 5. 

wuję w dzień otrzymania. 

  

(telef. 314). Konto P. K. O. 80.150 wróciła 1 wznowiła 
przyjęcie. 

-н РЕ N sjo NA : 
«Z. Brzostowskie; 

Uoa gł Dentyści i techni dla uczących się pa- 
« cy dentystyczni!! nienek. 

Troskliwa opieka. 

>ZESZA»> Arsenalska 6 m. 1. 
    

jscowe  wykony-   DMINISTRATOR 
A majątku ziemskie 

energiczny,   

sutki siedzieć, czy 20 złotych .płacić kary. 
l tak nie piwszy, nie jadłszy — zapłaciłem. * 
+Podawaj — mowl znajomy opolacjas. Ale. 
gdzie mnie tam!... A tego policjanta:gałgana Spotkaliśmy prezesa Związku dorożka 
zwolnili w jesieni... a dorożkarza tego NA rzy pana Władysława Trębacza. 
przeglądzie przepędzili: gumy zmienić kazali, — Dwóch nas jest przedstawicieli—po' 
a dzisiaj gumy—wiadomo— drogie, 200 zło* wiada — w charakterze biegłych w komisji 
tych wypadną. Ja zaś pożyczywszy, zapłaci. przegjądowej dorożek, ja i Josiek Sofer. Ale 
łem i jak siedziałem na koziołku, tak sie- niewielką uwagę zwracają tam na nas choć 
dzę.. 3 my i eksperci. 

Dorożkarz śmieje się. Jego jedyne oko Komisja nie liczy się z niczem i postę- 
pełne smutku, rozjaśnia się. Machnął ba- puje nadto arbitralnie. Najmniejszy brak — 
tem, Zadygotała dorożka, + dyskwalifikacja... Ale żeby chociaż pozwolili 

— Wolniej, wolniej, krzyczy moja na' nzprawić, gdzieżtam! Wyrzucają z komisji 
dobna towarzyszka. A niech pan co powie i koniec. 
o pijanych. Bywało, wyjedzie dorożkarz_w deszcz 

co uwidoczniają złożone na obecnej ot—1 obiad. 
iozprawie dowody. 

. Nie może być mowy o jakiejkol- 
wiek restytucji, gdyż pomiędzy wy- 
znaniem wschodniem XVI stulecia i 
prawosławiem rosyjskiem z czasów 
Mikołaja | leży cała przepaść pod 
względem kanonicznym, spowodowa- 
ną reformą Cerkwi w Rosji, przepro- 
wadzoną przez Piotra I i jego na- 
stępców. ' 

Po kilkakrotnej wymianie repiik 
pomiędzy rzecznikami interesów pań 

OGŁOSZENIE 
Urząd Wojewódzki Nowogródzki podaje do wiado- 
domości, że w dniu 23 sierpnia rb. o godz. 12ej w 
lokalu Województwa odbędzie się konkurs ofert na 
roboty związane ze zdjęciem niwelacyjnem około 
3.000 ha łąk państwowych; oraz zniwelowaniem ok. 
62 kim. istniejących kanałów odwadniających wraz 
ze sporządzeniem projektów i planów meljoracyjnych, 
oraz sporządzeniem profilów i wyliczeniem robót 
ziemnych —sporvądzeniem kosztorysów. 

ma 

aaa 
az 

= Kwaszel 

kie robo: 

sai LTA aps 
DRUKARNIA 
„WYDAWNICTWO 
WILENSKIE“* 

rzyjmuje wszel- 

kres drukarstwa 
wchod 

Siwa a adwokatem Kozłowskim, sąd 
apelacyjny ogłosił, że wygłoszenie 
wyroku w tej sprawie nastąpi w 
dniu 18 sierpnia r. b. 

— Bywa, bywa. Wsiądzie taki pan. 
Gdzie jechać? A on nie wie, Coś tam gada, 
ale nierozumnie, I tak jeździ się z domu do 
domū., aż pozna swój dom. 

— lle dorożek jest w Wilnie? 
— Będzie z jakie 580. Mało. A przed 

wojną było nas 1800. Dobre były czasy. I 

w gorszym, połatanym płaszczu. Zaraz pro- 
tokuł, Nie wolno w połatanym płaszczu. 
Gumy? Złe—zaraz protokuł, A. przecież do- 
rożkarz najlepiej wie, jak gumy zniszczone, 
wtedy cała dorożka więcej się niszczy... 
Okrutnie niesprawiedliwa komisja... 

esquire. 

' Szczegóły w Monitorze Polskim oraz w Urzę- 

Urząd Wojewódzki. 

Nowogródek, dnia 3-go sierpnia 1926 r. 

dzie Wojewódzkim. > 
gū ads на 

po, 
lat 31, kawaler, zna 
doskonale rolnictwo, 
rachunkowość, chce 
zmienić posadę. Posia- 
da pierwszorzędne re- 
ferencje. Wymagania 
skromne. Oferty ul, 
Witoldowa 35, m. 1 

dla D- B. е 

gub. ksląž. wojsk, 
BGA Ł wydaną _przez 

s P.K,U.—Wilejka 
na imię Lejby Szai 

„2 Szmerkowicza, zam. w 
B H Głębokiem, unlewažnia 
(>) się. 

a 
Bp: 

mia 23,23 

ty w za- 

zące 

AR E powodu wyjazdu 
Z sprzedzje się ta- 

a nlo  odrestauro- 
wana willa z 2 hk. 
łasu w  Landwarowię 

ul. Zamkow; 
— 

  

  

  

CLAUDE FARRERE. 

SAMOBÓJSTWO. 
Zegar na wieży kościoła St. Ro- 

chus wybił godzinę Ósmą. Jef zamknął 
książkę i podniósł się z krzesła. W 
tej chwili powziąt niezłomne postano- 
wienie: zdecydował się na śmierć. 

Nic innego nie mógł zrobić bez 
pieniędzy, bez możności otrzymania 
jakiejkolwiek posady i bez chęci do 
życia. Jedyne więc wyjście z tej kło- 
potliwej sytuacji widział w samobój: 
stwie. 

Rozejrzał się po komórce na pod- 
daszu, która służyła mu dotychczas 
za mieszkanie, i uczyniła ona na nim 
o wiele gorsze wrażenie, niż zwykle. 
Tu umrzeć? . Nie!.. 

Jef wciągnął palto, złapał laskę i 
kapelusz, poczem wybiegł na. ulicę, 
Na rue St. Honore panował wielki 
tłok. jef udał się w stronę Sekwany, 
Na Pont Royal samobójca zatrzymał 

Wydewca Stanisław Maskiewina —— Redaktor mfa Czesław Karwowski 

się i przechylił się przez barjerę. Sek- 
wana była stanowczo za zimtia. 

Samobójca zamyślił się: 
— Umrzeć... pięknie, ale jak?.. 
Chciał skończyć śmiercią spokojną, 

bez ulicznego zbiegowiska. Rozwiąża- 
nie tego problemu nastręczało poważ- 
ne trudności, po chwili jednak Jef 
puknął się w czoło. * 

— Że też mi to wcześniej do gło- 
wy nie wpadło? Przecież medycyna 
jeszcze istniejel.. 

Skierował się w stronę Rue de 
Bac. Mieszkał tam jego przyjaciel, 
neurolog. 

Po upływie pół godziny lekarz sie- 
dział przy stole i po raz drugi czytał 
list, który Jef przed chwilą napisał: 

— „Kochany, stary przyjacielu, nie 
gniewaj się, że umrę w twem miesz- 

kaniu. Znasz mnie przecież — jestem 

wielkim pedantem. Moje mieszkanie 
uważam za nieodpowiednie do tego 
rodzaju czynności, dłatego postanowi- 
łem umrzeć u ciebie. Nie gniewaj się 

na mnie. 
Za chwilę będę więc trupem. Będę 

musiał okraść twą szafkę z lekarstwa- 
mi. i 

Broń, wodę, stryczek, gaz — uwa- 
żam to wszystko za nieodpowiednie 
środki śmierci. Oczywiście, że wina 
mej Śmierci nie spadnie na ciebie. 
List ten jest najlepszym dowodem. 
Nie gniewaj się więc i zapomnij o 
mnie. Jest to moja ostatnia wola. Do- 
"widzenia! — Jef Herzog». 

— No?—zapytał kandydat na nie: 
boszczyka. 

— No, no. — odrzekł lekarz — 
to się da wykonać.. Ten dowód u- 
sprawiedliwia mnie w zupełności. Je- 
żeli jesteś zdecydowany.. 

— Jestem zdecydowany! 
— W takim razie nie widzę przesz: 

kody, ażebym nie miał ci pomóc... 
Podniósł się z krzesła, otworzył 

szafkę i wybrał maleńką flaszeczkę. 
To! 

jet wziął flaszeczkę i pomyślał: 

— Więc to? 
— Tak — potwierdził lekarz—mo- 

mentalna Śmierć. 
— Bez bólów? 
— Gwarantuję! 
Jef odkorkował flaszkę. 
— Teraz uważaj! - radził leksrz— 

Zastanów się jeszczel Masz jeszcze 
czasl., Za chwilę, gdy tylko powąchasz 
—padniesz na ziemię... 
„ — Tak? — i Jef zdecydowanym 
ruchem podsunął flaszkę do nosa. 

Lekarz zrobił jakiś ruch ręką, lecz 
było już zapóźno. 

Jef odrzucił flaszkę i szepnął jesz 
cze. 

— Dowidzenia... 
Jef padł na ziemię. Był mariwy. 

Przynajmniej tak mu się zdawało. 
Trup... 
Omyiił się jednak. Po upływie 

dwuch godzin otworzył oczy i znalazł 
się w tym samym pokoju. 

Co tot.. — zapytał otwierając 
oczy. 

(Migorięszizty ta ugłomęaa Zanoc Lawifnki. 

— Poczekaj— uspakajał go lekarz 
— jeszcze nie umarłeś, ale za chwilę 
umrzesz z pewnością, Przepraszam cię 
bardzo... Nie sądziłem że masz taki 
silny organizm.. Przypuszczałem, że 
to odrazu podziała. Byłem pewien, że 
już nie żyjesz., Chciałem dokonać 
pewnego, niezwykłego eksperymentu.. 
Ponieważ byłeś przygotowany na 
śmierć, wykonałem ten eksperyment na 
tobie... Myślałem, że już nie žyjesz.. 
Ale uspokój się. Jeszcze raz — a za 
chwilę umrzesz napewno... : 

Otworzył szatkę i wyjął inną fla- 
szeczkę. Nagle Jef zauważył, że ma 
obcięte obie nogi od kolan. Nie czuł 
żadnego bólu, 

— Coś ty zrobił?.. 
— Myślałem, że nie żyjesz.. —iłu- 

maczył się lekarz, — Chciałem prze- 
prowadzić eksperyment... Ale za mi- 
nutę.. Zobaczysz. Teraz napewno.. 

— Nie chcęl.. Teraz już nie chcę!. 
—krzyknął Jef. 

Lekarz opuścił flaszeczkę z rąk. 

Drukarais „ Wsdąawiictw 

— Co?.. Nie chcesz już umrzeć?, 
— Zbrodniarzu! Lotrzel.. — krzy- 

czał inwalida. — Coś ty uczyniil. 
Lekarz usprawiedliwiał się: 
— Wybacz, ale nie wiedziałem, 

Byłeś przygotowany.. Bardzo mi przy- 
kro, że wróciłeś do przytomności. 
Czy nie chcesz, doprawdy, żebym 
dokończył?. 

Jef patrzał na swe obcięte nogi i 
krzyczał rozdzierającym głosem. 

— Mordercol.. Zbójco!.. Zbrod- 
niarzuł.. 

LJ 

Jef żyje jeszcze. Powtórzyłem wam 
dokładnie tę historję tak, jak on mi 
ja opowiedział, gdy dawałem mu jał- 
mużnę. 

Jet siedzi bowiem w wózku na 
rue St. Honore i żebrze... 

Tłumaczył B. F. 

a Wileńskie” Kwaszejna 23


