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Ryga, 9 sierpnia 

Wielkie wrażenie wywołał wśród 

P. K. 0. Nr. 80259 

Niemcy o Polsce, Hiszpanji i Radzie Ligi. 
BERLIN, 14 VIII, Pat. Deutsche Tageszeitung w artykule wstępnym 

Polaków na Łotwie artykuł wstępny, Odradza rządowi niemieckiemu wszeikiego przeciwstawiania się hiszpań- 
pomieszczony w Nr.12 z dn. 1 sierp- Skim aspiracjom zmierzającym do osiągnięcia stałego miejsca w Radzie 
nia r. b. jedynego wychodzącego na 
Łotwie pisma polskiego „Dwutygod- 

Ligi Narodów. lnaczej rzecz się ma — zdaniem tego nacjonalistycznego 
organu — z Polską Polska — twierdzi Deutsches Tageszeitung — chce 

nik Polski“, p. t. „Po równi pochy- wejść do Rady Ligi poto, aby osłabić tem wszelką inicjatywę Niemiec 
tej«. Treść tego artykułu przytacza- 
liśmy przy innej okazji. Obecnie po: z 
wrócimy jeszcze raz do niego: Do 
chwili ostatniej w pismie tem poja: 
wiały się stale artykuły podpisywane 
pseudonimem «Maciej Tutejszy», a- 
probujące ze zdumiewającą «dyplo- 
macją» wszelkie poczynania rządu 
łotewskiego w stosunku do ludności 
polskiej. Obecnie widocznie nastąpił 
moment zwrotny. 

Pismo wymienione starało się do* 

zmierzającą do rewizji traktatów oraz do zdobycia równouprawnienia 
innemi narodami. Polska chce jako członek Rady Ligi pokrzyżować 

wpływy w Radzie Ligi na swoją korzyść, by odłożyć zasłużoną—zdaniem 
Tageszeitug— gospodarczą katasirofę. Polska — pisze dalej ten organ— 
chce wzmocnić swe siły i zdobyć wpływy by zapobiedz jakimkolwiek 
zmianom w stosunkach niemiecko-poiskiej granicy, i 

jących pokojowi. Żaden rząd niemiecki — kończy dziennik — nie może 
przyłożyć ręki do tego rodzaju dzieła. 

stosunkach zagraża” 

Stanowisko Szwecji. 
BERLIN, 14 Vili, Pat. Vossische Zeitung donosi ze Stokholmu, że 

tychczas zawsze przekonywać 'opinję, Szwecja trwa nadal na swem stanowisku sprzeciwiającem się przyznaniu 
publiczną polską, że wszelkie skargi stałego miejsca w Radzie Ligi Narodów komukolwiek innemu poza 

na ucisk ludności polskiej na Łotwie 
są niesłuszne i nieuzasadnione, że 
ludność polska jest ze stosunku do 
niej rządu łotewskiego najzupełniej 
zadowoloną. Takie fakty jak więzie- 
nie nauczycieli polskich na Łotwie, 
pod zarzutem propagandy na rzecz 
przyłączenia części państwa łotewskie- 
go do Polski, jak odmawianie Pola: 
kom urządzenia na t. zw. Inflantach 
Polskich szkół polskich, w miejsco: 
wościach gdzie ludność tych szkót 
domaga się, jak więzienie Polaków 
za protest przeciw przymusowemu 
zapisywaniu ich do list narodowości 
białoruskiej — były przez pismo ba: 
gatelizowane. zaś niedawny układ 
między Łotwą a Litwą gwarantujący 
obywatelom litewskim zachowanie 
swych nieruchomości na Łotwie, 
czego się odmawia obywatelom pol- 
skim, „Dwutygodnik Polski* uważał 
za stosowne przymilczeć. Jednak, 
rzecz dziwna, p. Maciej Tutejszy krok 
Polaków, którzy przyłączyli się do 
skargi mniejszości narodowych skie- 
rowanej do Ligi Narodów na ucisk 
tych narodowości na Łotwie w dzie- 
dzinie potrzeb kuituralnych i oświa- 
towych, jak również na wielce krzyw= 
dzące te narodowości zarządzenia w 

‚ sprawie stosowania t. zw. ustawy 
agrarnej, zupełnie prawie niedotyka- 
jącej Łotyszów a godzącej całem 

"swem ostrzem w majątek narodowy 
Polski — uważał za stosowne potę- 
pić. Za krok ten, najzupełniej popra» 
wny ze stanowiska prawa między" 
narodowego, p. Maciej Tutejszy po- 
mawiał Polaków, którzy do skargi 
mniejszości narodowych na Łotwie 
się przyłączyli, o nielojalność wzglę: 
dem Łotwy. Oczywiście takie wystą- 
pienie rzekomych kierowników opi- 
nji publicznej polskiej na Łotwie, w 
piśmie, które słusznie czy też niesłu- 
sznie uważanem jest za organ  pół- 
urzędowy Przedstawicielstwa Polskie- 
go na Łotwie, zjednać prestiżu Pol 
sce nie mogły i wprost były komen- 
towane jako dowód słabości Polski, 
która pomocy Łotwy, zwłaszcza w 
dziedzinie polityki międzynarodowej, 
stale potrzebuje. 

Dziś zmiana zupełna frontu. 
P. Maciej Tutejszy ostro i otwar= 

cie wystąpił przeciw polityce byłego 
premjera a obecnie ministra spraw 
zagranicznych Łotwy p. Uimanisa, 
który uważał za stosowne w Kownie,. 
zawierając układ z Litwą uwiaszcza* 
jacy Polsce, ogłosić z Kowna przez 
oficjalną agencję, że „żadnej konfe- 
rencji z Polską nie będzie”, a wia- 

w 

podkreślił wobec przestawicieli prasy, 
wyłącznie traktatem przyjaźni, opić 
się na tych samych zasadach, kióre są podstawą układów locarneńskich. 
Agefcja Fabra oznajmia, 
odpowiednim czasie ogłoszony w całości. 

nz 
łudniem pośpieszny pociąg zdążający z Berlina. 
rannych, 20 lekko rannych. Powodem katastrofy było wykolejenie się loko- 
motywy pociągu, która pociągnęła za sobą wagony. 

Niemcami, Podobne oświadczenie złożył obecny minister Eckman wobec 
jednego z dziennikarzy duńskich. 

Traktat hiszpaūsko-wloski. 
MADRYT. 14VIIl. PAT. Minister spraw zagranicznych Yanguas 

źe traktat włosko-hiszpański jest 
neutralności oraz rozjemstwa i że opiera 

że tekst traktatu włosko hiszpańskiego będzie w 

Sześć traktatów bezpieczeństwa. 
PARYŻ. 14VIi. PAT. Prasa podkreśla, że celem zawartego w ra. 

mach pakiu Ligi Narodów traktatu trancusko-rumuńskiego jest konsolida- 

cja pokoju euiopejskiego oparta na poszanowaniu traktatów, Dzienniki 

przypominają traktaty łączące już Fraucję z Belgją, Polską i Czechosło- 

wacją oraz wskazują na mające niebawem być zawarte układy z H'szpa- 

nją i Jugosławją, stwierdzając, że w ten sposób nieustannie rozszerza się 
sieć paktów bezpieczeństwa, których Locarno pozostaje nadal głównym 
ośrodkiem. 

Nieprawdopedobna pogłoska. 
WARSZAWA. 14.ViII. (żel wł.Sowa). Potwierdzają się pogłoski o tem» 

że Belgja zamierza sprzedać Niemcom dwa okręgi pograniczne' które przy* 
padły jej od Niemiec na mocy traktatu Wersalskiego. 

Strajk w Angiji ustaje. 
LONDYN, 14. VIII. Pat. We wszystkich kopalniach położonych w 

zachodniej części okręgu Midland w większości szybów praca wre już 
całej pełni na podstawie 8 mio godzinnego dnia roboczego. Prawdo- 

podobnie wszyscy górnicy powrócą do pracy w przyszłym tygodniu. 

Wymiana zasądzonych. 
BERLIN, 14 VIII. PAT. Wedle doniesień Berliner Tageblatt, gabinet 

postanowił zezwolić na wydanie Rosji sowieckiej zasądzonego komunisty 
Skobelewskiego wzamian za 14 Niemców zasądzonych w Rosji wśród 
których znajdują się także studenci Kinderman i Voischt, 

Katastrofa kolejowa w Bawarji. 
WIEDEŃ 13—VIil. Pat. Według doniesień pism wieczornych z Mo» 

chjum między s acjami Freiting i Moosburg wykoleit się dziś przed po- 
12 zabitych, 15 ciężko 

    

    

   

  

W dniu 15 serpnia w TROKACH 

«ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO» 

i otwarcie Teatru Żołnęrskiego. 
PROGRAM: 3 
1) Uroczyste nabożeństwo w farze, 2) Wielki festyn w parku i na 

wyspie Zamkowej (urządza korpus padoficerski 22 baonu K. O. P.) 
3) inauguracja pierwszego teatru o godz. 7 m. 30 wieczorem, w murach 

o Dominikańskich, a) Uroczysta Akądemja, b) Przedstawienie. Odegraną 
będzie krotochwiła w ch aktach p. t. «Teatr Amatorski» — Bałuckiego, 

4. Bal w Kasynie Oficerskiem. 

Wstęp do Teatru i na bai bezpłatny za zaproszeniami. 

  

domem jest, że taka konferencja była 
zapowiedzianą i oczekiwaną właśnie 
w chwili gdy konferencja ta mogła 
choć w części zapobiedz coraz to 
silniej  zacieśnisjącym się węzłom 
między Niemcami i SZER 
węzłom zwróconym przeciwko pań- 
stwom Bałtyckim a zwłaszcza Polsce. 
W artykule wymienionym autor wy* 
raźnie mówi: „Powinienby Kawaler 
Wielkiej Wstęgi Polonia Restituta 
przypomnieć sobie czasem o istnieniu 
Polski, Wyrazu „Polska” minister 
spraw zagranicznych Łotwy wstydzić 
się nie powinien, tak jak żołnierze 
polscy nie wstydzili się przelewać 
krwi za niepodległość  łotewską”. 
Przypomina dalej autor artykułu, że 

8:klasowe koedukacyjne gimnazjum 

Marji WINOGRADOWEJ w Wilnie 
ul. Tatarska 5, m. 4. 

Język wykładowy polski, program gimnazjów państwowych, typ humani. 
stycziy (z łaciną) Zapisy przyjmuje do klas od I do V włącznie w kance- 

larji w godzinach od 10 do 16. 
Egzaminy wstępne 2 września. 
— 

Liceum S. S. Wizytek 
(z internatem) w Wilnie, Rossa 2. 

Zapisy do klas wstępnych: |, Ii, Ul i IV do 27 sierpnia, 

Egzamina 28, 30 i 31 sierpnia, 
Warunki: nauka 25 zł. miesięcznie, internat 125 zł. miesięcznie. 
Dla inteligencji niezamożnej ustępstwa w granicach możliwości 
  

„gdy było źle tylko jedna Polska 
była u boku Łotwy”. Znamienne i 
słuszne słowa, słusznie przepomniane 
ale niestety tak późno. 

Nie trudno dziś zrozumieć czem 
zostało wywołane rozgoryczenie p. 
Macieja Tutejszego. Oczywiście uzna: 
niem, że dotychczasowa polityka, 
której się przetrzymywał nad Balty- 
kiem, wydała owoce nader cierpkie, 
ale przejrzeć lepiej późno, niż nigdy— 
oby jednak nie za późno. ` 

Dr ĮEDWABNIK 
powrócił. 
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DOM HANDLO+Y Grzegorz Szkolnieki 
Wilno, W. Stefańska 23 — 7. Tel, 330. 

REPREZENTACJA 

Banku Cukrownictwa w Warszawie 
dla komisowej sprzedaży C U K R U. 

niniejszem zawiadzmia, iż KANTOR i SKŁADY jego z dn. 
17 go b. m. zostaną przeniesione do nowego lokalu przy 

ul. Zawalnej Nr 33. 
SPRZEDAŻ WAGONOWA i WORKAMI, 

3 
3 

Autistai ik k ki k i kd dba 

GRODNO — Piac Batorego 
KAMIEŃ KOSŻZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 53 

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

  

Te Deum 
Są i komunały  parodoksalne... 

Historję pisać można tylko z oddali... 

Znaczy to jakgdyby ktoś powiedział 

dziennikarskiemu reporterowi:  pisz 
pan o tem zdarzeniu wtedy, kiedy o 

niem zapomnisz i kiedy znajomi twoi 

o niem zapomną i kiedy zamiast 
obfitości meterjałów, będziesz miał 

zaledwie materjałów tych strzępy, 
i wtedy, kiedy się okoliczności, iło, 

nastrój tak zmienią, że nie będziesz 
mógł rozumieć charakteru właściwego 
w którym to zdarzenie miało miejsce. 

A jednak nie kłamie komunał, 

który nakazuje pisać historję z od- 
dali i który utrzymuje, że obserwacja 

historyczna o wypadkach współ: 

czesnych jest zasadniczo fałszywa, 

Nawet dziennikarz, który sąd swój 

o wypadkach wypowiada z dnia na 
dzień, widzi po nilku latach, jakie 

szem popełniał błędy. 

Wspomnę tu o własnym sto- 
sunku do 15 sierpnia, bo jest on 
dla stosunku całego społeczeństwa 

do tej daty bardzo charakterystyczny. 

Dzień 15 sierpnia przeżyłem w mun- 
durze i przedtem widziałem drogę 

z Wilna do Warszawy zawaloną 

odpadkami cofającej się armji. Wi- 
działem pułki bolszewickie tchórzliwe 
głodne, słabe, które szły za nami 

jak stada nie wściekłych wilków, 
lecz raczej tchórzliwych szakali. 

Pamiętam swoje artykuły z pierw= 

szego okresu powrotu do dzienni- 

karstwa. Jak mnie wtedy gniewała 

trumtadracja Kurjera Porannego. Jak 

protestowałem przeciw nadmiernym 

kadzidłom zapalanym na cześć 15 
sierpnia. Armja sowiecka nie była 

przecież armją, była to nieliczna 
tchórziiwa banda. Wszystkie wojska 

bolszewickie na całym polskim fron- 

cie liczyły raptem 170 tysięcy. — Cóż 

więc za cud nad Wisłą? Cudem było 

raczej to, żeśmy haniebnie uciekli z 

pod Wilna, z pod Grodna, że nasi 

generałowie i sziaby potracili głowy, 

że nasz żołnierz uległ panice, a oficer 

depresji. 
Była to jednak ta bezpośrednia 

refleksja żołnierza. Był to ów sąd 

współczesny, który nie odróżnia rze- 

czy istotnych od nieistotnych. 

Załamanie naszego frontu było 
epizcdem. Tablice chronologiczne pizy- 

szłości będą mówiły: w r. 1920 dnia 

15 sierpnia wielkie zwycięstwo Polski 

nad Bolszewją. Dopiero zaś podręcz- 

niki historyczne będą opowiadały 

wszelkie okoliczności tej wojny, a 

więc i o naszym odwrocie, który 

jednak nie zmienił rezultatu finalnego, 
którym było zwycięstwo. Dla historji 

nieistotnemi,będą różne koleje naszej 

kampanii, nieistotnem będzie tak wspa- 
niałe zajęcie Kijowa, jak haniebny 
odwrót zpod Wilna—istotnem będzie 

zwycięstwo finalne. 
Można się wyrazić, że <obcując 

sam na sam z Ojczyzną», często po- 

pełniamy błędy, często ją krzywdzi- 

- my. Nasz nauczyciel i mistrz, wielki 

duch współczesnego polskiego kon- 

serwatyzmu. prof. Marjan Zdziechow- 

ski, pisał kiedyś, że «chyba na Węg- 

ry wyjedzie», podkreślał, że tylko Węg- 

ry skutecznie potrafiły walczyć zbol- 
szewizmem. — Czy to jest słuszne? 

Istotnie Węgry zwalczyły u siebie 

bolszewizm, my zaś, według genjal: 

nego określenia tegoż prof. Zdzie- 
chowskiego, żyjemy w swoim półbol- 
szew źmie, który rozkłada nam pań: 

stwo. Ale Węgry  rozstrzeliwując 
bolszewików i tępiąc skutecznie bol. 

szewicką zarazę, obroniły tylko  sie- 

bie. My—Polacy, wygrywając bitwę 15 
sierpnia, obroniliśmy Europę. Od cza- 

su zwycięstwa pod Wiedniem oręż 
połski nie wywołał skutków о tak 

głębokiem historycznem znaczeniu. 

Obroniliśmy Europę sami, bez pómo- 
cy z jej strony. 

Lewicowcy nasi gniewają się, gdy 
nas Polaków bolszewicy nazywają 
„białą gwardją". A przecież bolsze- 

wicy mają rację: byliśmy białą gwar- 

dją cał j Europy. Tyle właśnie sił 

| za tekstem 1Q groszy. 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
64 

80 

ul. Ratuszowa |! 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ui. Piisudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 

8 ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ui. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 g 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyc 

oraz z prowincji o 25% proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

laudamus. 
miała reakcja europejska, iie bagne- 
tów i szabel liczyły wojska podko- 

mendne Piłsudskiemu. 
Najlepszem lekarstwem na patry 

jotyzm jest podróż zagranicę. Siedząc 

w domu obserwujemy tylko wady 

własnego społeczeństwa i wydają się 

one nam tak wielkie, że zdaje się 
nam, iż zginiemy. Ale zagranicą wi- 
dzimy często takie same, często gor- 

sze rządy, To co się dzieje we Fran- 

cjj w stosunkach parlamentarnych 
jest stokroć gorsze, stokroć obrzy- 

dliwsze, niż u nas. To co się dzieje 

w Rumunji w zakresie reformy rol- 
nej, jest dwadzieścia razy głupsze od 

naszej rodzimej pod tym względem 

głupoty. Włochy silna władza Mus- 
soliniego nietylko uratowała, lecz 
prowadzi po pięknej drodze potęgi 

i chwały, lecz co się działo we Wło» 

szech przed Mussolinim? 

Z bolszewją walczyła Rosja naro* 

dowa. Walczyły korpusy ekspedycyje 

ne francuskie, angielskie. Zostały 
zwyciężone. Zwyciężyliśmy tylko my. 

Nie trzeba znaczenia tego zwy” 

cięstwa osłabiać. Nie trzeba zwycięz= 

kich wawrzynów oddawać do goto- 
wania zupy partyjnej. Nasza psychi- 

ka kształtowana i gimnastykowa- 

na przez tak zw. „obóz narodowy”, 

w którym rej zresztą wodzą пеойс! 

i osoby o niewątpliwie dużych do- 

mieszkach krwi żydowskiej, zmusza 

często publiczność polską do przyj- 

mowenia istotnie karkołomnych kate: 

goryj myślenia. A więc za „nie na- 

rodowe'* poczytywało się twierdzenie, 

że zwycięstwo 15 sierpnia Odniósł 

Polak Piłsudski, natomiast „narodo- 

wem* było twierdzenie, że odniósł 

je gen. Weygand, że mamy tu do 
czynienia z wyłączną zasługą Fran- 

cuza, Za dawnych czasach śpiewano 

po zwycięstwie Te Deum laudamus, 
lecz wódz zwycięski wchodził pierw- 

szy do presbiterjum i gdy nazajutrz 

po zwycięstwie na 7e Deum lauda- 

mus szedł do presbiterjum, to go 

zebrani w kościele nie witali sykiem. 

Mniejsza o to. Naprawdę jedriak 

nie należy wawrzynów zwycięskich 

oddawać na gotowanie zupy partyj- 
nej. Czytałem w r. 1913 książkę p. t. 

Imperialisme japonais. Zdumiewają- 

ce, imponujące było jak po zwycięs+ 

twzch na polach Mandżurji rozrósł 
się, spotężniał, nabrał przedziwnej 

mocy naród japoński, z jaką pewno- 

ścią siebie ruszył się w swej ekspan- 

sjl A przecież wygrana „małej” 

—jak się mówiło о tem państwie 

przeszło 40 miljonowem —Japonji nad 

wielką Rosją, nietylko, ża nie była żad- 
nem cudem, lecz przeciwnie... Dziwne 

było,że Rosjanie związani ze swą bazą 

cieniutką nitką kolei transsyberyjskiej, 

Rosjanie, którzy mieli na wybrzeżach 
azjatyckich tak słabe siły, mogli się 

zdecydować na tę wojnę, kióra skoń- 
czyć się musiała klęską i hańbą. A 

dodać do tego trzeba ograniczoność 
inteligencji rosyjskiej, która czuła po- 

gardę do tej wielkiej, dziś przez bol- 

szewików urzeczywistnianej idei ce- 
sarskiej ekspansji na wschód i która 

pogardzała i nienawidziła wojny ja: 
pońskiej, taksamo jak późniejsza idjo- 
tyczna,—biorąc ze stanowiska rosyj: 
skiego i używając określenia hr. 

Witte, — awantura samobójcza nie- 

miecka, spotkała się wśród tejże in- 

teligencji z zachwytem cielęcym. 

Cat. 

Sejm i Rząd. 
Wojewoda Poleski. 

WARSZAWA 14 VIII. (żel.wł, Słowa) 
Wojewodą poleskim mianowany zo- 
stał starosta łuniniecki p. Krahelski. 
Na miejsce p. Krahelskiego ma przyjść 
referent starostwa łuninieckiego w 
Prużanach p. Jagodziński. 

Redaktor „Przeglądu Gospo- 
darczego.“ 

WARSZAWA, 14.Vill (żel,wł Słowa - 
Redaktorem «Przeglądu Gospodar- 
czego» został dr. Henryk Tennenbaum 
b. dyrektor" Dep. Handlowego. 
B. redaktor dr. Rose przeniósł się do 
Warszawskiego T-wa kopalni węgla, 
którego został dyrektorem. 

Rozrachunki ż Gdańskiem. 

WARSZAWA, 14 Vili(fe/,wł,Sżowa) 
W poniedziałek przybyła delegacja 
Senatu gdańskiego na czele z sen. 
Volkmanem, która ma wziąć udział 
w pracy nad podziałem kontyngentu 
dochodów celnych między Polską a 
Gdańskiem. 

Program polityki aprowiza- 
cyjnej, 

WARSZAWA. 14 VIII (£el.wł. Słowa) 
W przysziym tygodniu ma się odbyć 
posiedzenie komitetu ekonomicznego 
Rady Ministrów, w sprawie ustalenia 
programu polityki  aprowizacyjnej. 
Wnioski ma przedłożyć min, Mło 
dzianowski. (Wywołało to ogólne 
zdziwienie dlaczego sprawę referuje 
min. spr. wewn., a nie jakby właści- 
wiej należało Rolnictwa, Skarbu i 
Handlu). 

*Według obiegających pogłosek 
ma być uregulowany eksport zboża 
w tern sposób, że do paździetnika 
b. r. nie będzie podlegał żadnym o* 
graniczeniom, a od listopada będzie 
to zależało od zapasów zboża na 
rynku wewnętrznym. Jako podstawę 
do obliczeń przyjęto na osobę 42 
kig. pszenicy i 160 kig. Żyta. 

Pozatem mają być rzekomo zbu: 
dowane elewatory 1 jest projekt by 
rząd drogą dekretu zmusił (!) społe- 
czeństwo do budowy rzeźni, chłod= 
ni, piekarni mechanicznych i t. p. 

Zjazd PSL. Piasta, 

WARSZAWA, 14 VilI.(Żel wł. Słowa ) 
W dniu 27 bm. oabędzie się w War- 
> zjazd stronnictwa P. S. L. 

iast. 

Przed sesją w Genewie. 

WARSZAWA, 14 VIII (żel.wł Słowa) 
Na posiedzeniu komisji reorganizacyj- 
nej Rady Ligi Narodów, które od. 
będzie się w dn. 24 bm w Genewie, 
wezmą Udział ze strony Polski p. 
Sokai, oraz p. Jackowski, dyrektor 
polityczny MSZ. 

Znowu o więzienia polskie, 

WARSZAWA, 14.Vill (Żel, wł, Słowa) 
Międzynarodówka komunistyczna za- 
biega podobno u wybitnych oso- 
bistości świata literackiego Anglji i 
Francjj o wydelegowanie do Polski 
specjalnej komisji, której zadaniem 
byłoby zaposnač się z położeniem 
więźniów w Polsce. Miano się po- 
dobno zwrócić już do Roland'a i 
Barbusse'a. Komisja ta miałaby wed- 
ług planu komunistów zjechać do 
Poiski w jesieni, 

Przyp. red. Najlepszym sposobem ułat- 
wienia znakomitemu pisarzowi francuskiemu 
ijego nieco mniej znakomitemu koledze 
poznania naszych więzień byłoby oczywiście 
zamknięcie obu Francuzów na rok do więzie- 
nia. W ten sposób wynieśliby oni z Polski 
znajomość naszego więziennictwa dokładną i 
subjektywną. Mamy wrażenie, że Polska 
nie pozwoli na oglądanie naszych więzień 
ludziom wskazanym przez llisią międzyna- 
rodówkę, taksamo jak nasze więzienia po: 
winny stać otworem dla badań i studjów 
każdego sumiennego badacza, nie kierujące - 
go się żadną polityczną premedytacją. 

& 

TIRWAWRTWT TTW TATTY 
Prywatne Roczne Kursa Handlowe w Wilnie. 

Zarząd powyższych Kursów koncesjonowanych przez Min. W. R.i O. P 
egzysiujących od r, 1919 zawiadamia, iż zapisy na Kursa na rok bieżący 
przyjmuje sekretarjat Kursów we wtorki i piątki w godz. 12 — 2 w lokalu 

Szkoły Piszni« na Maszynach, przy ul. A. MICKIEWICZA 2: — 5. 
Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6 — 9 wiecz. 

Program obejmuje nasiępujące przedmioty. 

BUCHALTERJA 
Ogólna handlowa 
Bankowa 
Przemysłowa ‘ 

Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o 
Hendiu i Prawoznawstwie. 

Jako przedmioty dodatkowe będą wykładane: 
stenografja, nauka pisania na maszynach, oraz języki angielski, 

francuski i niemiecki.
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ECHA KRAJOWE 
Z wycieczek po kraju. 

II. 
Zniszczenia wojny. — Martwa przy roda.—Demat.—Bogactwo przyrody.— 

Jeziora nasze — Narocz. 

W zamkniętym pasie 
przestrzeni, wewnątrz linji dawnych 
okopów rosyjsko niemieckich, leży 
szmat ziemi, dotknięty wichurą wy* 
padków. 

Jak rzucić okiem ślady pożogi, 
mordów, ogriia... 

Ziemia skopana rowami i dołami, 
opatrzonemi przeważnie w cement, 
kamień ochronny. Wszędzie na całej 
przestrzeni barykady z diutów kol- 
czastych, spiętrzone Świadomie, za- 
stawionę na człowieka, jak sidła sia- 
tki pajęczej na muchy. Z lasów, on- 
giś tu gęstych i dumnie, poważnie 
roztosłych, zostały same  szczapy 
osmałone i pieńki zgarbione. Drzewa 
dawniej liściaste sterczą jak suche 

* badyle, pozbawione zieleni — gazy 
trujące, ogień ołowiany  wyniszczyły 
soki i ozdoby tych lasów. Suche ko- 
nary świadczą o żałobie przyrody. 

rzewa dawniej iglaste, zielone — 
dzisiaj pożółkie, gonią resztką Ży- 
cia... 

Droga wije się wąskim przesmy- 
kiem pomiędzy rowami — okopami, 
zarośniętemi dzisiaj krwawo-malino- 
wym kwiatem jakichś ziół, czy roślin, 
zaniesionych tu, jak wieść mówi, 
przez wojska niemieckie, wraz z po: 
karmem dla koni, sprowadzanym z 
głębi faterlandu. 

Kiwawe.te kwiaty i żałobnie ster- 
czące czarne konary i badyle drzew, 
umierających z poparzenia, usychają- 
cych od ognia, a wszystko to na 
tle rozoranej, powyrywanej, bezkształ: 
tnej ziemi, stanowi dziwnie przejmu* 
jący żałobny obraż martwej przyrody... 

Na długiej przestrzeni kilkunastu, 
lub kilkudziesięciu kilometrów. niema 
znaku życia: żadnej wsi, żadnego 
osiedla, dworu, czy -zaścianka. Cisza 
grobowa panuje nad tym szmatem 
ziemi, niezamieszkałym przez czl0- 
wieka, porzuconym nawet przez piac- 
two leśrie. 

Na tym tle rzuca się w oczy. po- 
zostawiona wszędzie masa drutu 
kolczastego. i kamienia, zużytego na 
rozwalone dziś „ziemianki”. 

Dlaczego po latach kiiku czasu 
pokojowego drut ten spoczywa na 
miejscu swego wojennego przezna* 
czenia? Wiemy, że istniała specjalną 
organizacja, powołana do likwidacji 
„pozostałości wojennych*, organi- 
zacja pod nazwą „Dematu”. Cóż ten 
„Demat* robił chociażby w powiecie 
Oszmiańskim i Święciańskim? 

Ludności samej sprzątać, ot, drutu 
naprzykład, nie pozwolono, lub pod 
warukiem pewnej opłaty za sprząt- 
nięty materjał, Ludność na to nie 

poszła. Sam Demat również nie tyka 
tych drutów, które leżą i rdzewieją, 
aż zapewne z czasem w... proch się 

rozsypią, Wartoby poruszyć odpo- 
wiednie czynniki i raz wreszcie ure- 

gulować tę sprawę. Zwłaszcza, że 

szkoda, płynąca z pozostawania „tych 
drutów kolczastych na miejscu, dużo 
jest większa, niż z rozdania ich bez- 
płatnego ludności. : 
„ Jeśli wypadnie komu drogą, mię: 

dzy: okopami a drutami podróżować, 
a broń Boże, noc go w tych okoli- 
cach zastanie, niech Daczy by się nie 

pokaleczyć, nie pokaleczyč siebie, 
czy konia! 

Najsmutniejszy obraz zniszczenia 
w powiecie Oszmiańskim. Tu pomię- 
dzy Kucewiczami, Krewem i Smor- 
goniami—największy (jakościowo) pas 
zniszczenia. Martwa: dziś przyroda 
świadczy, czem byłą przed wojiią. 
Był tu piękny las, bogata okolica „pa: 
górków leśnych i łąk zielonych*, ja- 

rozległej kieś kształty gór, Świadczące o wie- 
kowych grodziskach i murach obron- 
nych—dzisiaj te grodziska historyczne 
panują nad minioną przeszłością. . 

Pod sinutnem wrażeniem opusz- 
cza turysta te strony. O kilka stajań 
dalej, wraz ze wstąpieniem na ziemię 
Swięciańską, dzisiaj już Postawską, 
krajobraz zwolna się zmienia, | tutaj 
przechodzi pas zniszczeń wojennych, 
w kierunku północno - wschodnim 
się skierowując, okalając jeziora Na- 
rocz i Miadzioł, stanowiące zapewne 
niegdyś jedną wielką ;całość— „morze 
litewskie“. 

Ale i dzisiaj jeszcze Narocz Sam, 
liczący piętnaście kilometrów długości, 
robi wrażenie conajmniej jakiegoś wy- 
brzeża morskiego zatoki Bałtyckiej. 
Jak rzucić okiem wszerz i wzdłuż — 
nie widać prawie, brzegów. Gdzieś, 
daleko zlewa się w perspektywie 
woda z niebem, tak, iż w pogodny, 
jasny dzień słoneczny trudno odróż- 
nić fa: błękitnych jeziora od błękitu 
nieba, W dzień pochmurny szarość 
ołowiana nieba zlewa się z szarością 
wód. A wokół jeziora z jednej strony 
lasy z drugiej pagórki i doliny: Przy- 
roda bogata rozmaitością i różnobarw- 
nością, acz mocno zmatowana i tu 
śladami wojny. : 

I niejednokrotnie na myśl przy- 
chodzi co zrobionoby z okolic Naro- 
cza i wokół nieg dyby się „mie- 
ścił* po za granicami Polski, ot choć- 
by w Niemczech, lub sąsiedniej Łot- 
wie. 

Powstałaby tu prześliczna okolica 
letniskowa, zaroiłaby się od will, pla- 
ców tenisowych, przystani nadwod.- 
nych, plaż wybrzeżnych, łodzi moto: 
rowych, setek ludzi. Powstałby, krótko 
mówiąc, przepiękny kurort, miejsce 
letniego wypoczynku rzadko pięknie 
położone i urządzone. A u nas? 

U nas nad jeziorem pustki i... 
ślady wojny. Niema nawet solidnie 
urządzonego gospodarstwa rybnego. 
Wprawdzie widać tu i owdzie sieci 
rybackie, parę czółen i paru rybaków. 
Rybołóstwo te prowadzone jest bar- 
dzo a bardzo <po gospodarsku». Z 
wynikiem przeto niewielkim. Bo i 
są przeszkody. Zbrojenia wojenne 
dotknęły też i jeziora. Posiada pono 
druty kolczaste, ukryte w głębinach 
a może i miny podwodne do dziś 
dnia czekają wyłowienia lub... wy- 
buchu. 

Tajemnica dna. największego je- 
ziorą naszego jest dotąd niezbadana. 

A można byłoby zrobić wiele, 
bardzo wiele. 

Niech osoba, lub grono osób 
przedsiębiorczych, z inicjatywą, roz* 
machem i kapitałem podejmie myśl 
stworzenia nad Naroczem  europej- 
skiego zakątka, niech akcję rozpocz- 
nie, a wnet znajdzie się setki osób, 
życzących wspomódz oraz zaintere- 
sowanych w istnieniu przyszłego 
kurortu. 

Kiedy miną czasy złe i ciężkie, 
kiedy ludziska odsapną po kryzysie 
ekonomicznym i finaasowym, może 
prześliczne jezioro Narocz doczeka 
się lepszych czasów i lepszego losu. 

Ale nawet w tym stanie, w jakim 
jest obecnie wraz ze swą okolicą, 
również dotkniętą skutkiem wojay 
jest jaskrawem przeciwstawieniem pod 
względem piękna i życia tej martwej 
przyrodzie, z którą o miedzę sąsia- 
duje, 

Lub, 

W sprawie bibljoteki w Raduniu. 
Swojego czasu zamieściliśmy 

wiadomość o zniszczeniu bibljoteki w 
Raduniu. Obecnie; otrzymujemy list, 
który ze względu na charakterystyczny 
styl, zamieszczamy w całości: | 

Szanowny Panie Redaktorze: 
W numerze 160 Pańskiego Dzien- 

nika wydrukowana zostałą notatka 6 
pewnym wypadku z niedawno zalo- 
żoną bibljoteką żydowską w Raduniu, 
przyczem winę rzucono na Jeszy- 
bot,'w osobie najstarszego i najwięk- 
szego uczonego naszych czasów — 
rabina lzraela+Mejera Kahana, znane- 
go w całym świecie ze swego nieś- 
miertelnego dzieła «Chofec-Chaim» 
(„życzący życia* ludziom). Dotych- 
czas czekaliśmy, może zarząd  Jeszy- 
botu wyrazi swoje zdziwienie z po- 
wodu nikczemnego zarzutu, czynio- 
nego mu ze strony wrogo usposo- 
bionych wobec niego elementów 
młodzieży robotniczej naszego mia- 
sta, również, jak objaśni Redakcję, 
która została wprowadzona w błąd 
przez niesprawdzoną informację. 

Lecz, jak widać, Jeszybot stoi 
za wysoko, uważa to za poniżające 
dła swej godności odpowiadać na 
takie haniebne oszczerstwa i wogóle 
nie życzy sobie polemizować z le- 
wemi ugrupowaniami. Ze swego 
punktu widzenia Jeszybot ma, natu- 
ralnie, słuszność. 

Ale my, mieszkańcy m. Radunia, 
którzy mamy wielki zaszczyt mieć 
śród siebie wielkiego «Chofec Chai- 
ma» od pięćdziesięciu lat i jego słyn- 
ny jeszybot, któremu ten święty 
człowiek położył kamień węgielny iz 
którego ma naszych oczach wyszło 
tysiące wielkich rabinów i uczonych, 
my mieszkańcy Radunia, widząc, jak 
tą młodzież, kióra odbiegła od naszej 
starej tradycji i prowadzi walkę z ią 

oto wysoką instytucją akademicką, 
nie powstrzymując się przed najni- 
kczemniejszymi środkami, uważamy 
za swój obowiązek moralny wyrazić 
nasze oburzenie z powodu hanieb- 
nych zamachów na starą kulturę ży- 
dowską, pramacierz wszystkich kui- 
tur światowych, wyrazić nasz jaknaj- 
astrzejszy protest przeciwko tej wal- 
ce ż Jeszybotem, spełniającym swoje 
wysokie żądanie — krzewienia żydo- 
wskiego Pisma Świętego śród mło: 
dzieży żydowskiej w ciągu 50 iat z 
górą bez przerwy. 

Uważamy za zbyteczne pisać a 
szlachetnej, idealnej postaci tego 
wielkiego męża, „Chofec-Chaima*, 
skoro jego imię zostało tak popular: 
ne, zarówno śród nieżydowskiej jak 
i żydowskiej „ludności całego świata. 
Uważamy także za niepożądane za- 
stanawiać się nad wysoką działalnoś- 
cią Jeszybotu. który zawsze cieszył 
się zaufaniem największych uczo: 
nych „świata i zajmował honorowe 
miejsce pomiędzy żydowskiemi szko- 
łami wyższemi do nauki Talmudu |i 
tradycji żydowskiej. lch honor nie 
ucierpiał żadnej ujmy ed napadów 
ze strony wrogo dla nich usposobio- 
nych elementów. 

Uważamy za niewłaściwe wystą- 
pič w obronie wspomnianych oso» 
bistości przeciw rzuconemu na nie 
oskarżeniu. Nasze dzieje męczeństwa 
za ideę, mogą wskazać wiele gor- 
szych oszczerstw i prześladowań tra- 
dycyjnego judaizmu. 

Jedyną rzecza którą uważaliśmy 
za poirzebną, jest dać sprostowanie 
opinji publicznej, która za pośred- 
nictwem Pańskiego Dziennika została 
wprowadzona w błąd. Śledztwo któ- 
re jest w toku, bynajmniej nie usta- 
liło jeszcze prawdziwych winowajców 
i powodów które spowodowały — to 
zajście. Jak my, nižejpodpisani tak i 
cała żydowska i nieżydowska ludność 
Radunia jest przekonana, że ani а- 
rząd jJeszybotu, ani wspomniany 
„Chofec'Chaim* nie ponoszą żadnej 
winy w tej sprawie, 

  

    

                        

      

         

    

  

benzyny obecnie umieszczony 

chód wyposażony w pięć opon 

UPOWAŻNIENI 

Wiepszoni karetka: Ford „Tudor“, 
Karoserja w różnych kolorach—całkowicie ze stali. Jednolita 
przednia szyba, zaopatrzona w przecierącz. Ulepszony daszek 
ochronny. Szyby boczne opuszczane i podnoszone korbką. 
Błotniki szersze. dłuższe i zgrabniejsze niż poprzednio. Nowa, 
udoskonalona przekładnia i hamulce na tylne koła. Zbiornik 

maską motoru. Elektryczne oświetlenie i uruchamiaczj Samo- 

felgach. 

Pod względem wytrzymałości samochód Ford znany jest na 
całym swiecie. Jego doskonałe cechy techniczne, a szczególnie 
niezawodna praca silnika, są niedoścignione,  Poświadczą to 

miljony zachwyconych posiadaczy samochodów Ford. 

Informacji i prospektów udzieli 
oraz jaknajchętniej zademonstruje 
samochody, każdy upoważniony 

przedstawiciel Forda. 

PRZEDSTAWICIELE FORDA 
we wszystkich większych miastach Polski. 

  
jest na desce czołowej pod 

balonowych na odejmowanych 

P. 63 

W kotle bałkańskim. 
BERLIN, 14 Vill. PAT. Telegraphen Company. Wczoraj wieczorem 

doniesiono z Skoplie, że w czwartek banda Bułgarów pod wodzą Piotra 
Aszkowa przekroczyła granicę jugosłowiańską. Banda straciła kierunek w 
gęstej mgle i natknęła się w miejscowości Dobropolje na jugosłowiańską 
straż graniczną. Pomiędzy bandą a jugosłowiańską strażą wynikła walka, 
która trwała przez całą noc i cały dzień wczorajszy. Wieczorem banda 
bułgarska wycofała się po stracie 2ch zabitych. Po jugosłowiańskiej 
stronie padł jeden żołnierz straży granicznej. W  Białogrodzie panuje z 
powodu tego zajścia wielkie zdenerwowanie. 

Sówiety nie wezmą udziału, 
MOSKWA, 14. Vill. Pet, Tass stwierdza, 

przedstawiciela na konferencję przedstawicieli 
że nie wyszie swego 
agencyj telegraficznych, 

mającą się odbyć na terytorjum szwajcarskiem. 

Terroryści w Libawie. 
Według wiadomości z Libawy, tajna organizacja terrorystyczno-ko- 

munistyczna, dokonała zamachu na wojskowe labaratorjum. Wywiązała się 
strzelanina, po której jeden z uczęstników napadu został zabity. 

Mórderstwo po stronie sowieckiej. 
Ferment wśród włościan granicznych. 

Z pogranicza donoszą: W nocy z 10 na 11, w okolicy Lejpun, naprzeciw 
strażnicy K. O. P, został zamordowany po stronie sowieckiej 
Kryczakowa zamordowali chłopi miejscowi tępem narzędziem w 
wiadomość o morderstwie, przybyła autami specjalna komisja z 

<osobpogranotriadu» na czele z zastępcą d—cy 1l 
przeprowadzono rewizje w okolicznyc 

wan Kryczakow. 
głowę. Na 

Jeszczenic, 
Brsziejnem. Natychmiast 

wsiach i aresztowano 5 osób ze wsi 
Osipowicze których oddano do ekspozytury G.P.U. 

Według dalszych szczegółów nadeszłych z tamtej strony wśród chłopów 
miejscowych daje się zauważyć poważny ferment. Dowódcy strażnic sowiec- 
kich wydali ostatnio rozkaz zabianiający żołnierzom wydalania_się pojedyńczo 
ze strażnice. 

Co to ma znaczyć? 
Kowiefiskie «Echo» z dn. 13 b. m. nr. 183, podaje następującą wiadomość; 

«Lietuvos Żinios» z dnia wczorajszego, zamieszcza największemi czcionkami 

wzmiankę pod następującym tytułem: «Łotewski konsut w Wilnie po- 
twierdza wiadomość, że Poiacy skoncentrowali wojska na linji 
demarkacyjnej z Litwą>. 

Niestety nie posiadamy treści tej wzmianki i nie zaane jest nam 
oświadczenie p.konsula Donasa, zamieszczone „w «Lietuvos Żinios». Ocze- 
kujemy wyjaśnienia ze źródeł najbardziej miarodajnych, 

*'Co się tyczy wzmianki, że -zosta- 
ły zniszczone książki w języku pol- 
skim tam nie było: jest totylko uroje- 
nie złej woli: > 

Upraszamy 0 opublikowanie ni- 
niejszego wyjaśnienia w najbliższym 

numerze Pańskiego poczytnego pis- 
ma i kreślimy z poważaniem, 

Dnia 10 sierpnia 1926 roku. 
Mieszkańcy m. Radunia. 
(Następują 63 podpisy). 
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Rewolta dynamitowa w kryminale | 
w Chicago. 

Nawet w krwawych rocznikach krymi- 
nalnych Ameryki jest prawdopodobnie za- 
mach dokonany w domu karnym Cook- 

i w Chicago, jedyny w swoimi ro- 
zaju. 

Mówimy tu o rówolcie aresztautów, któ: 
rej pierwszym epizodem była bomba dyna- 
mitowa, a skutkiem jej bunt 25 drabów na 
śmierć skazanych, bunt, który ucieczką ich 
został uwieńczony. Walka rozegrana u bram 
napółzdemolowanego więzienia, pociągnęła 
za sobą ofiary, zarówno w szeregach zbrod- 
niarzy, jak i dozorców. Rzecz dziwna, że 
amerykańska prasa poświęca wypadkowi 
temu tylko krótkie wzmianki, aczkolwiek za: 
mach chicagowski należał do największych, 
znanych w historji kryminalistyki, 

Bunt był oddawna i bardzo szczegółot 
wo zorganizowany, a powodzenie zamachu 
przypisać nałeży pomocy, jaką skazańcy & 
p murów swego więzienia otrzymali. 

niedzielę wieczór, nie na długo przed 
północą, przeraziła dozorców. straszliwa de- 
tonacja. Okna w całym zakładzie wyleciały 
wskutek olbrzymiego nacisku powletrza, jaki 
po eksplozji nastąpił. Jeden mur więzienia 
poszedł w gruzy, drugi, stojący w najbliż- 
szem sąsiedztwie bramy wchodowej, miał 
olbrzymią wyrwę, jakby wskutek celnego 
strzału ciężkiego działa. Przez tę wyrwę 
rzucili się więźniowie do ucieczki, a będąc 
na wolności, skoczyli w trzy pancerne auta, 
które może na pięć minut przed eksplozją 
zajechały przed dom karny. 

Exsplozji dokonali nabojami dynamito- 
wymi bandyci, którzy przyjechali w autach. 
Przypadkowi tylko nateży zawdzięczać, że 
cały budynek ze wszystkimi "więźniami nie 
wyleciał w powietrze, Straż więziennna i 
dozorcy, napadnięci niespodzianie przez 
zbrodniarzy, nie mogli w pierwszej chwili 
przeszkodzić im w ucieczce. Gdy przeszło 
100 więźniów znalazło się już poza: murami 

, kryminału, pobiegli za nimt, celem ujęcia 
ich dozorcy i strażnicy. Rozpoczęła się krwa- 
wa walka na śmierć i życie, w której ska- 
зайсу wykazali nadludzką poprostu odwa- 
gę. Bez broni, z gołemi rękami rzucali się 
oni na strażników. W walce tej 12 więźniów 
poległo, inni schronili się jeszcze na czas w 
pancerne auta. Dyrektor więzienia zawezwał 
telefonicznie wojskowej pomocy, za nim je- 
dnak pierwsze posiłui nadeszły, znikły bez 
śladu wszystkie trzy auta. Na placu przed 
kiyminałem |eżało 8 trupów dozorców. 

Więzien'e Cook-County:Jail w Chicago 
należy do największych zakładów karnych 
Ameryki i słynie swymi 19'ma strasznemi 
kazamatami podziemnemi. Różni się ono za! 

sadniczo od innych instytucyj karnych Ame- 
ryki, które znane są w całym świecie ze 
swoich nowoczesnych i humanitarnych urzą: 
dzeń, Cook-County-Jail jest od wielu lat 
specjalnem więzieniem dla najgorszych zbro- 
dniarzy, 

Lokatorowie są to przeważnie skazani 
na śmierć mordercy, którzy ostatnie dnie 
spędzają w celąch kryminału, wybudowane= 
go na wzór jakiejś średniowiecznej twier- 

zy. 
„ Przywódcami rewolty byli dwaj na 

śmierć skazani bandyci. Jeden nazywa się 
Ferneckes, morderca kobiet, który w. tych 
dniach miał być powieszony w Chicago. 
Drugi rabuś pocztowy Black, którego ten 
sam los czekał, Trzeci przywódca był zbro* 
dniarz sadysta, wtóry miał odsiedzieć swoje 
20 + ciężkiego więzienia. Wszyscy trzej 
uciekli. 

KERTSDIEE ITA ECARTI TAS TESINIO SSE 

Że świata. 

— Sen o skarbie, który się 
sprawdził W kwietniu zeszłego ro- . 
ku zmarł w Dellersbad górnik—in- 
walida nazwiskiem Rose, który od 
śmierci swej żony żył samoiny i o- 
puszczony, : 

Poniewaž zmarty byl bezdzietnym, 
a krewnych uprawnionych do spad- 
ku nie zdałano odszukać —pozostały 
po nim spadek wraz z małym dom- 
kiem, oddano pod opiekę gminy. 

Niedawno zgłosił się jego  brat 
który oświadczył, że we śnie widział 
skarb zakopany w piwnicy domu je: 
go zmarłego brata. Początkowo wyś- 
miano go, ale na usilne nałegania 
oddano mu klucze domku. i-pozwo: 
lono przekopać piwnicę. | faktycznie 
w głębokości 30 cm. natrafiono na 
stary żelazny garnek, który zawierał 
złoto. 

W garnku było 1000 marek w 
dwudziestomarkówkach złotych i 449 
marek w srebrze. Tak więc sen o 
skarbie najmniej oczekiwanie ziścił 
się. 

  

"Kwiatki niedzielne. 
Co słychać na Rossie sierpniową, 
księżycową nocą. -Jak to nieboszczyko- 
wie tamtejsi o swoich sprawach radzą. 
Jakie to tam bywają „sensacje*, zu 
pełnie jak wpośród nas. — Dlaczego 
mój przyjaciel nie mógł wystać sekret: 
nego liściku poste restante do swojej 

' Fifutki, 
“ Rzecz drieje się na Rossie. Jest 

mniej więcej połowa sierpnia. Noc 
księżycowa — niebardzo ciepła. Du: 
chy nieboszczyków tak 1 siedzą do- 
koła po mogiłąch, rade, że wyrwały 
się na świeże powietrze, Niektóre, 
wrażliwsze na chłód, oiulają się; inne 
rozprostowują stężałe nogi i ręce. 

Idzie ożywiona rozmowa. 
Niebos.zcyk pierwszy. Słyszeliś- 

ciel Ot, nowina! : 
Głosy zewsząd, Co takiego? Co 

takiego? 
Nieboszczyk pierwszy. Mają 

nas kasować. 
Nieboszczyk drugi. Jakie «Ка- 

sować»! Skończony idjota, Słyszał, że 
dzwonią tylko nie wie w jakim koście- 
le, Nieboszczyka za nic nie skasujesz.. 

Nieboszczyk we fraku. Mów, 
kochanieńki, głośniej bo nic nie sły- 
chać — tak wiatr dziś huczy. 

Nieboszczyk drugi. To ksiądz 
tylko ogłosił w gazetach, żeby ludzie 
dawali pieniądze na remont cmenta- 
rza; niby ci co mają tu swoich nie: 
boszczyków. Bo i prawda! Niektóre 
mogiły tak pozapuszczane, że wstyd 
pod taką leżeć. A mur dookoła cmen- 
tarzal A jaka tu gąszcz zrobiła się od 
zarośli i krzaków! Prawdziwy las.. 

Nieboszczyk pierwsży. Po ja- 

kiemu on gada! «Zrobiła się gąszcz». 
Nieboszczyk z pod ace 

Anioła. Nie przeszkadzajcie! Cieka: 
we rzeczy. No, i co dalej, co dalej? 

Nieboszczyk drugi. Tak! Ogłosił 
ksiądz, że mogiły zaniedbane, mające 
po nad 25 lat, których nikt nie zre- 
moniuje, albo nie zapłaci aby je od- 
nowiono, będą kasowane. 

Nieboszczyk pierwszy. 
Nie mówiłem? 

Teściowa w czepeczku tiulo- 
wym. Niedaczekanie żeby kochany 
mój zięć choć kwiatuszek mnie kiedy 
przyniósł! 

Nieboszczyk drugi. Nie o ża: 
den tu kwiatuszek chodzi, meja pani, 
Chodzi o jednorazową opłatę od gro: 
bu—i to wedie kategorji— a jużsam 
zarząd cmentarza będzie wiedział co 
zrobić. 

Były właściciel zakładu po- 
grzebowego. Nami się zarząd bar- 
dzo sumiennie opiekuje. Niema co 
powiedzieć, 

Nieboszczyk pierwszy. Nie od: 
zywaj się Wasan. Zawsze za życia 
basowałeś zarządowi i księdzu i teraz 
jeszcze wtykasz swoje trzy grosze. 

Jakiś głos z daleka. Srebrniki 
Judaszowe! 

Nieboszczyk we fraku, Dajcie 
pokój, panowie! Silentium! Nie kłóć: 
cie.sięl. A pie, nieładnie... 

Nieboszczyk doktór. Jeżeli tu 
mają być przytyki i nieprzyzwoite 
aluzje, to ja.. to ją... 

Nieboszczyk felczer, Hi, hi, hil 
Doktór — a sam umsril Doktėr na 
cmentarzu to niezawodnie pierwsza 
kategorja, co? 

iotka, Moja Kostuška i mój 

A co? 

Franeczek informowali się, Opłaty 
wyznaczone są wedle miejsca, jakie 
i gdzie kto zajmuje. Na siedem, sły- 
szę, kategoryj podzielono miejsca na 
cmentarzu. ! 

Glos z pod muru. Siuchajcie! 
Siuchajcie! 

Ciotka. Bo wiadomo! Paradniej- 
sze miejsca im bliżej kaplicy i kata: 
kumbów, a już gdzieś. po kątach. . 

Nieboszczyk z katakumby. Za 
mnie wypadło 25 złotych od miejsca 
plus 20 od pomnika, razem 45 

Ciotka. Bo poco było pchać się 
do katakumbów? Czy to ziemi mało? 

Nieboszczyk w szarej mary- 
narce. A od czwartej kategorji ile? 

Nieboszczyk drugi. Poczekajcie 
kolego.. zaraz obliczę. Pierwsza 25, 
druga 20, trzecia 15, czwarta.. 12. Tak, 
12. A „od pomnika“ 8, razem dwa- 
dzieście złotych. Jednorazowo, proszę 
kolegi, jednorazowo! Bagatela. Za 
siódmą już tylko 5 i od pomnika 2. 
S'edem złotych. Niema o czem gadać. 

Głos z pod muru. Dobry sobie! 
Dła niego siedem złotych to. fiu:! — 
a dła kogo innego fundusz. 

Babuleńka z pod drewniane- 
go krzyżyka, Dobrze mó» ! Dobrze 
mówi! - 

Nieboszczyk we fraku. Wszyst- 
koż nie mogę jeszcze połapać się. 
My tu przecie „na wieczne czasy”. 
Nie? Co? Jak? 

Nieboszczyk drugi. Myli się 
pan hrabia kompletnie. Teraz kupuje 
się miejsce tylko na 20 lat. 

Ciotka, Ach, mój Boże! 
Nieboszczyk drugi. Niech się 

pani dobrodziejka uspokoi. Jest prze: 
widziana i kategorja: „wiecznych“ 

grobów, (rozlegają się dokoła radoś. 
ne potakiwania). Za „wieczny“ grób 
płaci się tylko pięć razy tyle co za 
terminowy. 

Nieboszczyk zegarmistrz. Co 
to znaczy „wieczny*? Czas to rzecz 
względna. + 

ieboszc:yk drugi. (zgryźliwie) 
Pan Bóg na zegarek nie patrzy. 
Wieczność to wieczność. 

Ciotka. A nie-prawda! Wieczny 
grób to znaczy nietykalny przez lat 
sto. 

Nieboszczyk felczer. Hil hi! hi! 
A kto gwarantuje? 

Ciotka. Kio ma gwarantować? 
Rozumie się, że zarząd cmentarza. 

(Śmieją się wszyscy— że aż Nie 
boszczyk z katakumby ;zakrztusił się). 

Nieboszczyk pierwszy. Ciekas 
wość jaką leż ksiądz. naznaczył opłatę 
za miejsce najparadniejsze? 

Jakiś głos. Dwa metry kwadra- 
towe. Dwa na jeden. 

Drugi glos. Tak jest. To norma 
Więcej nie potrzeba. 

Głos trzeci. | tak jaż ciasno na 
Świecie. Jeszcze by się nieboszczycy 
mieli rozpierač! 

Ciotka. Franuš-i Kostuška infor- 
mowali się, | na miejsca są kategorje. 
Za miejsce najparadniejsze, pierwszej 
kategorji, 500 złotych... 

(Ogólne poruszenie. Nawet słychać 
pokrzykiwania: o! 04). 

Ciotka (ciągnie dalej coraz cień- 
szym głosemy. W. drugiej kategorji 
250, w trzeciej 150 i tak dalej.. w 
ostatniej kategotji wszystkiego 30. Ale 
za to w katakumbach,. 700 ziotych! 

Nieboszczyk z katakumby. Za 
moich czasów nic się nie płaciło. 

Nieboszczyk z pod strzaskanej 
kolumny. | za moich! 

Babuleńka. Za mnie tylko trzy 
ruble księdzu dali. a za pogrzeb 
pięć—i dobrze było. 

eboszczyk drugl. Cicho, cicho. 
Wszystko się uporządkuje. Grób, za 
który nie będzie wniesiona odpowied- 
nia opłata do dnia 1-go września 
będzie skasowany, to znaczy zrówna 
ny z ziemią. 

(Zewsząd zrywają się przerażone 
okrzyki. W głębi niektórych mogił 
słychac guałtowne kołatania. Na 
cułym cmentarzu zapanowuje nastrój 
wiecowy). 

Nieboszczyk w kontuszu i przy 
karabeli (ocierając oczy połą). Moi 
wszyscy powymierali. Ja byłem ostat: 
ni z rodu. Nikt już o mnie nie 
mięta. Kto żapłac! Kto zapłaci! 

Nieboszczyk w kolczudze z 
pod Grunwałdu. Nie przeżyję 
zburzenia mojego pomnika! Przez 
tyle lat przywykłem w. piękną noc 
księżycową siadywać tu, na tej płycie 
grobowej., Ach! Sam zapomniałem 
własnego imienia i nazwiska, to ko» 
muż się zechce płacić 12 złotych 
plus 8 złotych za odrestaurowanie 
grobowca... nieznanego nieboszczyka? 
Ach!. ach. (opiera się oburącz na 
miecz wbity w ziemię pochyla głowę 
i pogrąża się w ciężką zadumęj. 

Nieboszczyk w smokingu i w 
łapciach. Ledwie wydostałem się z 
Boiszewji. Synowie polegli na fran- 
cuskim troncie; gdzie reszta rodziny 

nie: wiem. Ludzie miłosierni tu mnie 
pochowali... Nikt z moich, ręcię, nie 
przeczyta ogłoszenia ks. Miikowskie- 
go.. Do kasaty pójdę, do kasaty! 

Syrokomla (który przechadzał 
się opodal po szerszej "nieco 'scieżce, 
zbliża się do rozmawiających). Pro- 
szę ai głos! i 

zyscy, Prosimy, prosim: 
nie Ludwikul > Р 
"Syrokomla, Niepotrzebnie sobie 

panowie i panie rozdrażniacie wątro- 
bę. Ks. Miłkowski — wiadomo — ot, 
zgorącował się.. Cmentarz w samej 
rzeczy zapuszczony... dachówki z 
muru odlatują... porozrastały się 
drzewa, krzewy... trzeba trzebić, ocżysz- 
czać, gracować.. A tu pieniędzy 
skąd wziąć? Ot, i palnął ksiądz pro: 
boszcz od Św. Jana ogłoszenie w 

zetach. Ale to tylko straszy, Qrozi... 
am pewnie już spostrzegł się. 

Gdzie tam ma przyjść do kasaty na- 
pa- szych mogił i- pomników! 

Nieboszczyk z pod próchnie- 
jącego krzyża. Dobrze panu mówić, 
panie Dęborogu! Ca do pana, to 
zawsze znajdzie się jaki Lucjan 
U:iębło, co panu nagrobek poprawi, 
wyszoruje, z mchu oskrobie, ba, na- 
= własnoręcznie opiele dookoła. 

le. my... Ab 
Prof. Euzebjusz Słowacki (uka- 

zując się z pomiędzy krzaków). Ot 
gęszczary! Ot weutepy! Poszedłem 

przejść się. Zabłądziłem. Nie mogę 
trafić do siebie! 

Syrokomla (podając mu ramię). 
Chodź, panie profesorze, ja ciebie 
odprowadzę (do kompanji niebosz- 
czyków) A panowie i panie nie 
wszczynajcie, radzę, niepotrzebnego 

hałasu. Ot, w samej rzeczy burza w 
szklance wody! Włos wam z głowy 
nie spadnie, Ks. Miłkowski nie żaden 
Herod, jA gdy w Warszawie jeszcze
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' KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

Sytuacja w polskim €ks- 
porcie drzewnym. 
Wśród najlepiej  prosperujących 

gałęzi polskiego życia gospodarczego 
wymienić wypada handel drzewny, 
Prawie od chwili, kiedy złoty zaczął 
się rozwijać w kierunku zniżkowym 
rozpoczął się nowy okres w handlu 
i przemyśle drzewnym, który trwa 
jeszcze dalej. Dziwnym sposobem 
nie poświęca ani prasa codzienna 
ani też czynniki urzędowe zbyt dużo 
uwagi tej dla gospodarki narodowej 
wysoce ważnej kwestji. Widzimy na» 
tomiast, z jaką pieczołowitością otacza 
się eksport węglowy a zaniedbuje 
się przemysł i handel drzewny. 

Wskutek spadku złotego drzewo 
polskie zdobyło sobie dziś szerokie 
rynki zagraniczne. Najdodatniejszym 
momentem jest wprowadzenie drzewa 
polskiego na bardzo: konserwatywny 
i poniekąd nawet uprzedzony rynek 
angielski z tem, że towar polski jest 
dziś chętnie nabywany, Stanowi on 
wprawdzie poważną konkurencję dla 
państw skandynawskich oraz Finlandj', 
niemniej jednak wzgląd ten nie może 
być przeszkodą w dalszem utrwaleniu 
swego stanowiska w Angiji. 

Obróbka drzewa polskiego prże- 
znaczonego na zbyt w Anglji nie- 
zawsze jeszcze odpowiada tamtejszym 
wymaganiom, postąpiła jednak w 
ostatnich czasach bardzo w kierunku 
dodatnim. Liczba «Claims» t. į. 
reklamacji angielskich na drzewp 
polskie stale maleje a był przecież 
czas, kiedy kupcy angielscy nie chcieli 
słyszeć o drzewie naszem. Pomimo 
podjęcia żeglugi na Bałtyku a tem- 
samem dostaw skandynawsko - f n- 
skich, zbyt drzewa polskiego do 
Anglji cieszy się dobrem powodze- 
niem. Poszukiwane i chętnie też na- 
bywane jest drzewo z pod piły, tak, 
że producenci w niektórych okolicach 
ledwie mogą nadążyć zamó- 
wieniom. W Anglji drzewo polskie 
znajduje zastosowanie przedewszyst- 
kiem przy budowie domów, która się 
wprost nadzwyczajnie rozwija. 

Zbyt drzewa do Niemiec napoty- 
ka w ostatnich czasach na poważne 
trudności. Rząd niemiecki nie wyda: 
je od pewnego czasu pozwoleń na 
przywóz dotychczasowych  kontyn- 
gentów. Fakt ten należy sobie tłu- 
maczyć tem, że oferty polskie są tak 
niskie, iż biją każdą konkurencję. 
Niemieckie _ koła zainteresowane 
wszczęły silny alarm z tego powodu 
i widocznie rząd niemiecki przyszedł 
im z pomocą, Zresztą uważać nale- 
ży postępowanie rządu niemieckiego 
jako wygrywanie ważnego atutu z 
okazji układów gospodarczych ;z Pol- 
ską. Zbyt materjałów w Niemczech 
napotyka na trudności, gdyż sytuacja 
ogólna stoi pod znakiem stagnacji, 
poważne przedsiębiorstwa popadają 
w trudności, co oczywiście udziala- 
łoby się też i handlowi polskiemu w 
większym stopniu, © ileby nie było 
wojny celnej. iPrzy układach traktato- 
wych Niemcy wysuwają kwestje kon: 
tyngentowania przywozu z Polski 
zarówno drzewa okrągłego jakolež 
tartego, co traktować należy jako sil- 

ny cios wymierzony partnerowi pol: 

skiemu. Jak wiadomo, zbyt najwięk: 
szy miało polskie drzewo przed woj: 

ną celną w Niemczech, z drugiej 
strony nie należy zapominać, że Niem- 

cy właśnie są skazani w wysokim 

stopniu na dowóz drzewa z Polski, 

Poważna część polskiego handlu i 
przemysłu drzewnego znalazła się z 
powodu wybuchu wojny gospodar- 
czej z Polską w dużych trudnościach, 

które dziś jeszcze trwają. Konkuren- 
cja niemiecka obawia się „zalania* 
rynku niemieckiego materjałem pol: 
skim, nie zdając sobie z tego spra- 
wy, że przeważna część produkcji 
materjałów sosnowych z ostatnich 
wyrębów została wysprzedana tak, że 
nawet brak jest obecnie tego mate- 
rjału, gdyż w. lecie nie ścina się z 
powodu niębezpieczeństwa zasinienia. 
Wogóle przywóz drzewa polskiego 
do Niemiec—przedewszystkiem okrą- 
głego, które później zaraz się prze- 
ciera na wydzieržawionych tartakach, 
położonych opodał granicy polskiej— 
nie rozwijał się ostatnio tak <katasiro- 
falnie», gdyż ceny ofiarowane przez 
Angijję, były wprawdzie niższe, zapła: 
ta następowała jednak natychmiast 
albo odbiorca angielski dawał po- 
ważne zaliczki, podczas 'gdy odbior- 
ca niemiecki żądał kilkumiesięcznego 
kredytu. 

Wywóz drzewa do Czech rozwi- 
nąt się tak, że koła zainteresowane 
od kilkunastu miesięcy domagają się 
zakazu przywozu materjału polskiego. 
Jednocześnie eksport drzewa czeskie= 
go spadł w porównaniu ze stanem 
najlepszym do minimum. Objaw ten 
tłumaczyć może jednak należy tem, 
że ceny drzewa czeskiego skoczyly 
ponad poziom rynku Światowego a 
w dodatku skończyły się łe gwał- 
towne zręby, które właścicie lasów 
podjęli przed przeprowadzeniem re- 
formy rolnej. 

Polski handel drzewny liczy się z 
możliwością stawłania dalszych trud- 
ności ze strony niemieckiej i wobec 
tego dąży do uniezależnienia się. Na 
uwagę zasługuje projekt kudowy ko- 
lei Białystok—Ostrołęka—Mława, aby 
stworzyć specjalną drogę dła ekspor- 
tu drzewa z ominięciem Królewca a 
skoncentrowania go w Gdańsku. 

(«Dziennik Poznański»). 

Sprostowanie błędu, Skutkiem przeo- 
czenia przy korekcie podtytuł artykułu o bi- 
lansie handlowym w Nr 187 z dn, 13 sier- 
pnia b. r. został ułożony nieprawidłowo, 
mianowicie zamiast <wytwory pisezugału 
mechanicznego i przemysłowego», należy 
czytać; «wytwory przemysłu mechanicznego 
1 metalowego». Harski. 

INFORMACJE. 
Nowa ustawa weterynaryjna. 
Ministerstwo Rolnictwa 1 Dóbr Państwo- 

wych kończy opracowanie projektu jedno- 
litej dla cąłego obszaru państwa ustawy o 
zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, 
obejmującej choroby wszystkich zwierząt u* 
żytecznych w gospodarstwie. Ustawa pro- 
jektowana ma obowiązywać na całym ob- 
Szarze państwa, zamiast obowiązujących o- 
becnie ustaw dzielnicowych, wydanych 
przez państwa zaborcze w różnym czasie, 
w odmiennych warunkach i opartych na 
różnych zasadach. Ustawy dzielnicowe nie 
obejmują przytem każda wszystkich zaraźli- 
wych chorób zwierzęcych, lecz w tej samej 
dzielnicy obowiązuje kilka ustaw, doty- 
czących już to pojedyńczych chorób zwie- 
rzęcych, już to całej grupy tych chorób. 
Choroby niektórych rodzajów lub gatunków 
zwierząt w obowiązująch dzielnicowych usta- 
wach weterynaryjnych nie są wcale m M 
dniane, jak up. choroby pszczół, ryb, . 
Obecnie na obszarze Rzplitej obowiązują 
3 typy weterynaryjnych ustaw dzielnico- 
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a) Na obszarze województw central. 
nych i wschodnich: ustawy rcsyjskie; b) na 
obszarze województw południowych; usta- 
wy austrjackiez c) na obszarze województw 
zachodnich usiawy niemieckie. 

Należy zaznaczyć, że dla obszaru woje- 
wództw środkowych i wschodnich wydana 
została polska ustawa z dnia 11 12 1924 r. 
w przedmiocie środków ochronnych przeciw 
zarazie stądniczej u koni (Dz. Ust. R. P. 
Nr. 118 poz. 1064). B 

Istniejący stan w dziedzinie ustawodaw- 
stwa weterynaryjnego nie daje się pogodzić 
z żywotnemi interesami gospodarczemi od- 
rodzonego Państwa Polskiego „1 uregulo 
wanie go jednolite, odpowiadające nowo- 
czesnym wymaganiom gospodarczym, jest 
koniecznością, Projekt ustawy jednoiitej, o- 

pracowany przez M—wo Rolnictwa 1 D, P. 
z uwzględnieniem opinji urzędów woje: 
wódzkich i fachowych organizacyj społecz 
nych, ma obecnie istniejący stan rzeczy u 
sunąč i waźną sprawę unifikacji dzielnic 
pod względem warunków prawnych życia 
gospodarczego posunąć znacznie naprzód, 
Z chwilą ostatecznego wykoficzenia przez 
M—wo Rolnictwa i D. P. omawianego pro- 
jektu ustawy, projekt ten skierowany zosta- 
nie na drogę ustawodawczą. Po załatwieniu 
sprawy tego projektu M—stwo Rolnictwa i 

. zajmie się doprowadzeniem do końca 
rozpoczętej już pracy nad projektem jedno: 
litej dla całego Państwa ustawy o badaniu Prag: 
zwierząt rzeźnych i mięsa, — ustawy, sta- 
nowiącej następną ważną dziedzinę wetery« 
narji, 

W związku z unifikacją i przystosowa 
niem potrzeb współczesnych ustawodawstwa 
weterynaryjnego zachodzi równieź potrzeba 
odpowiedniego jednolitego ustawoda wcze- 
go uregulowania praw i obowiązków pań: 
stwowej służby weterynaryjnej. — w -szcze« 
gólności co do wykonania. przez. państwo. 
wych lekarzy weterynaryjnych wolnej prak- 
tyki lekarskiej, co do norm wynagrodzenia 
i taryfy za czynności badania, kontroli i 
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nadzoru, wykonywane w inteiesle publicz 
nym lub w interesie posiadaczy zwierząt i 
przedsiębiorstw i wręszcia co do wynikają- 
cej stąd konieczności rewizji systemu stałe: 
go uposażenia państwowych lekarzy wete- 
rynaryjnych. Sprawa ta stanowi przedmiot 
projektu ustawy o stosunkach służbowych i 
uposażeniu państwowej służby weterynaryji 
nej, do którego opracowania M—stwo Rol- 
nictwa i D. P. przystąpiło. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
12 sierpnia 1926 r. 

Dewizy i wałuty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dołary 9,01 9,06 9.02 
Holandja 364,95 365,86 36104 
Londyn 4417 44,28 44.06 
Nowy-York 9.07 9.09 905 
Paryż 2493 24,96 24,84 

a 2693 37, 26,86 
Szwajcarja 175.70 176,14 175 26 
Wiedeń 128 60 128.92 128.28 
Włochy 30,10 30,17 30.03 
Belgja 24,95 25 00 24,90 
Stokholm 243,70 243,44 242,80 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 6850 (w złotych 621,29 
kolejowa 140,00 143,5( 

5 pr, pożycz konw, 43,75 4350 — 
pr. O kortw, — — — 
—proc. listy zast. 
ziemskie przedw, 32,25 3150 — 

  

KRONIKA 
  

NIEDZIELA 
15 Dziś Wsch. sł, og. 4 m.10 

JW niebowzię; Zach. sł. o g. 7 m. 11 
cie N.M.P. 

Jutro 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd p. wojewody. Woje- 

woda wileński p. Władysław  Racz- 
kiewicz w dniu dzisiejszym. wieczo* 
rem wyjeżdża w sprawach  służbo* 
wych do Warszawy. 

— (i) Nowa ustawa o podat: 
kach od lokali. Ministerstwo Skarbu 
zawiadomiło wszystkie urzędy woje* 
wódzkie i Izby Skarbowe, że w naj- 
bliższym czasie ukaże się nowa usta- 
wa o podatkach od lokali, która 
wejdzie w życie. z. dn. 1 sierpnia. rb. 
Według nowej ustawy stopa tego 
podatku będzie wynosić ogółem 8 
proc. sumy komornego płaconego w 
czerwcu 1914 r,, z których & proc. 
przypada na rzecz odnośnych miast, 
2 proc. na rzecz państwowego fun- 
duszu rozbudowy i 2 proc. na rzecz 
funduszu kwaterunku wojskowego. 
Skomasowane w ten sposób podatki 
od lokali: państwowy, komunalny i 
kwaterunkowy będą w sumie ogólnej 
mniejsze od dotychczasowego po- 
datku, a odnośna różnica potrącona 
zostanie w ostatnim kwartale rb. 

— (© W sprawie odroczenia 
należności za utrzymanie policji. 
W związku z. żądaniem Ministerstwa 
Skarbu wpłacenia przez związki ko- 
munalne należności za utrzymanie 
policji w 1924 r., związki komunalne 
zwróciły się za pośrednictwem urzędu 
wojewódzkiego o odroczeniu terminu 
płatności od dnia 1 go stycznia 1927 
roku. 

— () W sprawie kontroli pań: 
stwowej akcji pomocy doraźnej. 
Na podstawie Uchwały Rady Mini- 
strów i instrukcji wydanej przez Mi- 
nistra Pracy i Opieki Społecznej w 
porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i Ministrem Skarbu, 
dokonywana jest obecnie na terenie 
m. Wilna kontrola Państwowej akcji 
pomocy doraźaej, dla tych bezrobot- 
nych, którzy wyczerpali zasiłki usta- 
wowe z Funduszu Bezrobocia. \ 

W sklad Komisji kontrolującej 
wchodzą przedstawiciele: 

1) Funduszu Bezrobocia, wyzna- 
czeni przez Pana Ministra Pracy i 
Opieki Społecznej. 

2) Urzędu Wojewódzkiego, wy: 

  

z kilkanaście zmieni się gabinetów 
to da Bóg, ziemia na Rossie ota- 
nieje.. i nawet nieboszczykom lżej 
będzie. ‚ 

Nieboszczyk pierwszy (2 prze- 
kąsem). ' Już to pan Ludwik jak w 
politykę zajedzie.. WA: 

Kiika głosów. Do ziemil do 
ziemi! Już dniejel Już dnieje! ч 

Kogut — w samej rzeczy — pieje 
gdzieś za murem cmentarnym. Po 
kilku chwilach zapanowuje na Rossie 
głęboka cisza, Doockolusieńka niema 

żywego ducha. Jasność porankowa 
wzmaga się. 

® 

Na poczcie rzecz się dzieje—przy 

jednem, jedynem okienku dla listów 
poleconych. Bo to poniedziałek. „Bo* 
jest całkiem nie na miejscu. Ponie- 

działkami właśnie na poczcie więcej 
ludzi niż w inne dni tygodnia. Tym= 

czasem przez całe godziny, właśnie 

w poniedziałek, funkcjonuje jedne 

kienko» , 
"z nasza wileńska publiczność 

tak bezgranicznie cierpliwa! „Dasz jej 

na czem usiąść—usiądzie. Nie dasz — 

stoi, Do sądnego dnia będzie stała. 

Każesz przyjść za godzinę—pardon!— 

„przez godzinę”, przyjdzie za „godzi- 

nę. Każesz przyjść za dwa tygodnie, 

za rok, za trzy lata. . 

Na ta niema publiczności 
tak cierpliwej. 

aa z za okienka obraca -list, 

obraca... Obejrzała go ze wszystkich 

2 Pan tu napisał: poste restante? 
— Napisałem. Więc co? 
— Trzeba dokleić znaczek pięcio- 

groszowy. 
— Za co? 
— Za poste restante, 
— Co znowu! Toż przecie ma 

poczta mniej tatygi jeśli kto zgłasza 
się sam po list? Nie potrzebuje go 
dostarczać. Za co przeto nam dopła- 
cać 5.groszy? 

— Taki przepis. | : 
Oczywiście! Skoro jest «przepis» 

to niema co gadać. Osobliwie z pa- 
nienką z za okienka. Urzędniczka, 
Dl1 niej istnieje tylko przepis. 

Czy może pobiera się 5 groszy 
od listu za to, że listy adresowane 
poste restante czasem długo na pocz- 
cie leżą? Czy za to, że urzędnik mu* 
si nieskończoną ilość razy wertować, 
nieraz, ich stosy całe? 

Tak lub owak: zaadresowałeś po- 
ste restante... płać 5 groszyl 

Zaś z owemi poste restante jest 
jeszcze bezsensowniejsza historja. 

Podczas wojny wydano po wszyst- 
kich, zdaje mi się, krajach surowszy 
rozkaz aby nikt, broń Boże, nie śmiał 
listu nadawanego poste restante a- 
dresować np. «Bławatkowi», „Owiazd- 
ce z nieba", Fifutce, Mieczykowi i 
t.p. Trzeba było koniecznie aby 
„stalo“ па kopercie i imię i nazwis- 
ko. Urzędnik prosił o legitymację 
pasporiową i tylko na jej podstawie 
miał prawo list wydać, Rządy wszyst. 
kich krajów i państw miały tym spo- 
sobem pewność, :że w kopercie listu 
dla jakiegoś niewinnego Bławatka lub 
uroczej Fifutki nie przeszwarcowuje 
się.. szpiegowskich raportów, tajem- 
nic stanu, planów twierdz i t. p. 

Poste restante, ta istna opatrz- 
ność i deska ratunku zasochanyck,z:mknię ta, 

ta ogromna wygoda — przestała fak: 
tycznie istnieć podczas wojny. 

Minęła wojna. Szpiegowanie «na 
rzecz ościennego państwa» odbywa 
się dałeko nie przy pomocy pensjo: 
narskiego „kawalu“ z poste restante... 
a zakaz pisania do Bławatka, do Fi- 
futki, do Mieczysława O. lub Haliny 
P.—jak istnieje tak istnieje! 

Q poięgo przyzwyczajenia, o nie- 
pożyty autorytecie tego co jest, o 
żółwi kroku formalistyki biurokra- 
tycznej! Dany zakaz, dany przepis, 
raz w ruch wprawiony, toczy się, 
toczy, toczy, i wstrzymać się nie 
może. 

A publiczność cierpliwa czeka, 
Będzie czekać rok, będzie czekać dwa 
lata, dziesięć lat... 

— Co? Nie wolno mł do Fifutki 
napisač poste restante? Jaka szkoda! 
Rozpacz prawdziwa! Ale nie wolno? 
A to nie wolno. To ja zaczekam. Gdy 
za zgodą da Bóg, rodziców, zostanie 
moją żoną, będę do niej pisywał 
adresując: Wielmożna Pani Filomena 
Gryling :Drozdzikowska; numer domu 
wypiszę najwyraźniej i mieszkania — 
aby najmniejszej wątpliwości być nie 
mogło, że lojalny obywatel pisze do 
lojalnej obywatelki o lojalnych spra- 
wach. 

Tak przyriajmniej powiedział mi 
mój przyjaciel, niesłychanie miły i 
šlicznie ułożony młodzieniec, zwal- 
czający właśnie przeszkody stające 
wpoprzek jego. połączeniu się ślubne 
mi dożywotniemi więzami z uroczą 
panną Filomeną — kiedym mu zako- 
munikował i kiedym mu zaręczył, że 
droga poste-restante jest dla niego 

€z. J. 

znaczeni przez Pana Wojewodę. 
3) Izby Skarbowej, wyznaczeni 

przez Pana Prezesa izby Skarbowej. 
Zadania kontroli polegają na spraw- 

dzeniu prawidłowości: 
1) przyznawanie i wymierzanie 

zapomóg z tytułu P. A. P. D. 
2) rejestracji i ewidencji bezrobot- 

nych, ubiegających się o zasiłek. 
3) uprawnień do wypłaty zasiłków 
4) sposób wypłaty zapomóg. 
5) dorywczej jednorazowej kon: 

troli domowej. 
6) kontroli finansowo 

wej. 
Ogólne kierownictwo objął z ra: 

mienia Zarządu Głównego Funduszu 
Bezrobocia, Główny Inspektor Dy- 
rekcji F. B. p. Grabowiecki. 

— (ty Listy zastawne Wileń: 
skiego Banku Ziemskiego. Na 
mocy rozporządzenia ministra skarbu 
listy zastawne Towarzystwa  Kredy- 
towego Ziemskiego w Warszawie 
i Wileńskiego Banku Ziemskiego w 
Wilnie mogą być przyjmowane na 
poczet podatku majątkowego po 
kursie 680 za 100 dolarów nominal- 
nej. wartości powyższych listów. 

Rozporządzenie niniejsze weszło 
w życie z dniem 1 sierpnia rb. Listy 
zastawne Państwowego Banku Rol- 
nego serji 1 będą przyjmowane po 
kursie 130 za 100 nominalnych. 

rachunko- 

SAMORZĄDOWA 
— (t, Krótkoterminowa  po- 

życzka dla postawskiego wy- 
działu powiatowego. Postawski 
wydział powiatowy za pośrednictwem 
urzędu: wojewódzkiego zwrócił się do 
Państwowego Banku Rolnego o u- 
dzielenie mu krótkoterminowej po: 
życzki w kwocie 21,000 zł. na wy- 
konanie części budżetu w zakresie 
popierania rolnictwa. 

MIEJSKA 
— (o) Projekt piątego dodat: 

kowego preliminarza budżeto- 
wego m. Wilna na rok 1926. Ma. 
gistrat opracował projekt piątego do- 
datkowego preliminarza budżetowe- 
go (nadzwyczajnego) na rok 1926 
na inwestycje z pożyczek ze Skarbu 
Państwa na rzecz zatrudnienia bezro- 
botnych. 

Dochody z pożyczek ze Skarbu 
Państwa, które będą udziełone po- 
nad przewidziane w trzecim (na 
300000 zł.) i czwartym (na 200000 zł.) 
dodatkowych budżetach nadzwyczaj: 
nych na inwestycje na rzecz za. 
trudnienia bezrobotnych, wynoszą 
130000 zł. 

Wydatki stanowią: 1) opłacenie 
6 proc. od pożyczek za rok z góry 
7.800 zł; 2) robocizna na budow. 
kanału na ul. Trockiej (materjał dla 
tego kanału jest zapewniony z za- 
twierdzonego już 20 proc. dodatku 
komunalnego do podatku: od nieru- 
chomości) 49000 zł.; 3) skanalizowa- 
nie rurami kamionkowem': a) ulicy 
Mickiewicza ód ul. Wileńskiej do ul. 
Orzeszkowej — 5660 zł, b) ulicy 
Orzeszkowej—12940 zł,, c) ul. Ostro- 
bramskiej od ul. Kolejowej do Nowej 
Alei 40600 zł; d) części Kolejowej 
14000 zł. 

Powyższy projekt budżetu dodat: 
kowego będzie przedłożony Radzie 
miejskiej do zatwierdzenia na najbliż- 
szem jej posiedzeniu, przyczem Ma 
gistrat zwróci się do Rady z prośbą 
© upoważnienie do wykonania prze- 
widzianych w tym budżecie inwesty- 
cyj dopiero po wykonaniu inwesty: 
cyj z kredytu skarbowego na: zatru- 
dnienienie bezrobotnych, przewidzia* 
nych w trzecim i czwartym nadzwy- 
czajnych budżetach dodatkowych na 
rok 1926. 

— (0) Konferencja w sprawie 
konwersji pożyczek miejskich. 
Dnia 13 sierpnia przyjechał do Wilna 
delegat Min. Skarbu p. Józef Zajda 
dla prźeprowadzenia w  Magistracie 
konferencji w sprawie konwersji po- 
życzek miejskich. Rozpoczęta i pro: 
wadzona w piątek 13 sierpnia konfe- 
rencja prowadzi się w dalszym 
ciągu. 

— (x) W sprawie uregulowa- 
nia ulic na przedmieściach. Zwią- 
zek właścicieli drobnych nierucho- 
mości w Wilnie zwrócił się w tych 
dniach do p. Wojewody z prośbą o 

€ blicznej 

interwencję w sprawie uregulowaniy 
pewnych ulic na przedmieściach ma 
Wilna. Wobec powyższego p. Woje-. 
woda prośbę przesłał w dniu wczo- 
rajszym do Magistratu prosząc o jej 
możliwe zadośćuczynienie. : 

— (x) Magistrat zakupuje no- 
we liczniki, Magistrat m. Wilna na 
ostatniem posiedzeniu wyasygnował 
4.800 zł. na zakup liczników, oraz 
przewodów elektrycznych  niezbęd- 
nych przy wprowadzeniu prądu 
zmiennego. 

— (x) „Dancng'u* w ogrodzie 
Bernardyńskim nie będzie. Ko- 
menda m. Wilna zwróciła się w 
swoim czasie do Magistratu z prośbą 
o zezwolenie na urządzenie w ogro: 
dzie po'Bernardyńskim „dancing'u”. 
Magistrat na posiedzeniu odbytem 
w dn. 13 b. m. prośbie wymienionej 
odmówił, motywując iż ogród Ber- 
nardyński, jako jedyny w Wilnie, 
gdzie publiczność wileńska spędza 
wolne chwile, przystosowany jest je- 
dynie do spacerów i nie może być 
użyty na „dancingi, 

— (x) Konferencja w sprawie 
„Reduty“. W dniu dzisiejszym o 
godz. 5i pół po poł. w pałacu re- 
prezentacyjnym w mieszkaniu p. Wo- 
jewody Raczkiewicza odbędzie się 
przy współudziale p. Wojewody, wi- 
ceprezydenta m. Wilna p. Łokuciew- 
skiego, oraz szeregu przedstawicieli 
ruchu kulturalnego i artystycznego w 
Wilnie, konferencja w sprawie znale. 
zienia lokalu mieszkałnego dla ze- 
spolu „Reduty“ na sezon teatralny w 
roku 1926—27, 

— (x) Decyzja w sprawie lo. 
cum urzędu obyczajowego. W 
dniu wczorajszym odbyło się posie: 
dzerie przedstawicieli Magistratu m. 
Wilna, władz rządowy. h, oraz urzę: 
du obyczajowego w Wilnie,w celu 
ustalenia ostatecznego terminu prze- 
niesienia urzędu obyczajowego i wy- 
znaczenie dla niego locum. Po krót- 
kich naradach ždecydowano pomie- 
niony urząd przenieść w czasie naj- 
bliższym na ul. Żeligowskiego Nr 4 
do gmachu rządowego przy Urzędzie 
Komisarza Rządu. Wobec tego gmach 
ten będzie w najbliższym czasie od: 
powiednio odremontowany. Z nasze 
strony uważamy, iż wybór powyższe- 
go lokalu jest całkiem trafny i nada- 
jący się w większej mierze na locum 
urzędu obyczajowego, niż przy ul. 
Zawalnej Nr. 5, która jest zbyt ru- 
chliwą. 

— (x) Memorjał związku inwa- 
lidów do Magistratu. Związek 
Inwalidów wojennych w Wilnie, któ- 
ry od dłuższego już czasu ubiega 
się o dzierżawę 1 budowę nowych 
kiosków do sprzedaży gazet, złożył 
w dniu wczorajszym do Magistratu 
тетойа!}  wyszczególniejący nowe 
warunki umowy. W memorjale tym 
związek proponuje termin dzierżawy 
na lat 10 z opłatą tenuty dzierżawnej 
po 1.500 zł. rocznie, płatnych w ra- 
tach miesięcznych z góry. Powyższe 
motywuje związek, iż potrzebne mu 
są sumy do amortyzacji wkładów, co 
w terminie 6-cio letnim umowy 
uprzedniej nie da się przeprowadzić. 
Pozatem podaje, iż w wypadku bu: 
dowy przez Magistrat innych kiosków 
w terminie trwania tejże umowy 
Magistrat gwarantuje związkowi inwa- 
lidów pierwszeństwo budowy i dzier- 
Заму, а to ze względów czysto 
handlowych, aby zcentralizować :tenże 
handel i wykluczyć konkurencję. 
Prócz powyższego w memotjale 
wskazany jest cały szereg punktów 
mniejszej wagi. 

SZKOLNA. 

— Przedszkole Fol. Mac. Szk. 
Z dniem I-go września Koło P. M.S. 
im. Sienkiewicza otwiera w swm 
lokalu (Snipiszki — Wiłkomierska 1) 
przedszkole dla dzieci w wieku 4—7 
lat. Zapisy przyjmują się codzień od 
4 — 5i pół wiecz. w Bibliotece. 

— Dyrekcja Koeduk. Gimna. 
zjum M. Dworeckiego w Lidzie (z 
prawem publiczności) podaje do pu- 

wiadomości, że egzaminy 
wstępne rozpoczną się 27 sierpnia 
b. r. Uczniowie niezamożni są zwol- 
nieni od obowiązku uiszczania zarów- 
no taksy egzaminacyjnej, jakoież o- 
płaty szkolnej. 

— Zapisy do zawodowej Żeń- 
skiej szkoły im. św. Józefa przyj- 
mują się od 23-go sierpnia. Kancela- 
rja przy uł. Ostrobramskiej 29 m. 17 
czynna będzie codziennie prócz świąt 
od godz. 11—2 pop. 

— Liceum im. Filomatów. Eg- 
gamina wstępne w terminie jesiennym 
odbędą się 3 i 4 września. Podania 
przyjmuje kancelarja szkolna codzien- 
nie od godz. 12—2 p.p. 

WOJSKOWA 
— Uroczystości wojskowe. W 

związku z przypadającą w dniu dzi: 
siejszym 6 letnią rocznicą zwycięzkiej 
bitwy pod Warszawą, odbędzie się 
w Bazylice o godz. 920 rano uro- 
czysta Msza święta, celebrowana przez 
J. E. ks: biskupa Michałkiewicza, po- 
tem odbędzie się defilada na placu 
Katedralnym przed gen. Pożerskim, 
Dowódcą Obvzu Warownego w Wil- 
nie, W defiladzie będą brały udział 
następujące jednostki pod dowódz- 
twem majora Górki: 3 p. saperów, 
1 bataljon z sztandarem i orkiestrą; 
3 p. a. c, 2 bał. w szyku konnym 
i 1 dyw. piech, Leg. 1 piutoń: Po 
defiladzie oddziały wrócą do koszar, 
gdzie odbędą się pogadanki i odczyty 
o wojnie w roku 1920 

W Nowej Wilejce odbędzie się * 
w dniu dzisiejszym uroczystość Świę- 
ta pułkowego 85 p. piech., na którą 

— 

złożą się: msza polowa, defilada, od- 
czyty i pogadanki, oraz bankiet wie- 
czorem w kasynie oficerskiem, 

Niezależnie od tego w oddziałach 
KOP. na pograniczach litewskim, ło- 
tewskiem i sowieckiem, w  strażni- 
cach, kompanjach i baonach odbędą 
się uroczystości, zainicjowane z ra- 
mienia dowódców KOP. Utoczystoś: 
ci te jednak będą miały charakter 
ściśle wojskowy. — bez udziału goś- 
ci cywilnych — z powodu ciężkiego 
położenia finansowego. (y) 

— (t) Śwęto 85 pp. W dniu 
dzisiejszym jeden z waieczniejszych 
pułków 19 dywizji piechoty, miano- 
wicie 85 pułk strzelców wileńskich 
obchodzi swoje święto z racji rocz* 
nicy powstania. 

W dniu wczorajszym odbyło się 
nabożeństwo żałobne za dusze pole* 
głych oficerów i żołajerzy oraz po- 
gadanka dla żołnierzy pułku. 

Po zawodach sportowych, które 
odbyły się pod wieczór, bawiono się 
ochóczo na wieczorku. 

Program wieczorku składał się z 
orkiestry pułkowej i przedstawienia 
amatorskiego. 

Dziś odbędzie się nabożeństwo i 
defilada pułku. Dalszy program dnia 
dzisiejszego przewiduje szereg uro- 
czystości wewnętrznych, 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
—(k) Rozłam w Chrześcijańskim 

Zw. Piekarzy. Wobec nieporozu- 
mień politycznych w łonie Zarządu 
Chrześcijańskiego Związku Piekarzy 
większa część członków związku na 
czele z wice-prezesem Biretto posta- 
nowiła przejść do klasowego Związku 
Zawodowego. 

Pieczęcie i sztandar pozostają przy 
Związkach Chrześcijańskich. 

— (x) Posiedzenie komitetu 
wyborczego do Kasy Chorych. 
We wtorek dnia 17 bm. o godz. 8-ej 
wiecz. w lokalu chrześcijańskich 
związków zawodowych odbędzie się 
posiedzenie komitetu wyborczego, w 
skład którego wchodzą  przedstawi- 
ciele poszczególnych związków i or: 
ganizacyj chrześcijańskich. Na posie: 
dzeniu tem omawianą będzie sprawa 
przygotowania list kandydatów do 
przyszłych wyborów do Kasy Cho- 
rych, które jak wiadomo odbędą się 
w dniu 3 października r. b. 

— (x) "Uroczyste zamknięcie 
sezonu półkolonii letnich, W 
dniu dzisiejszym 0 godz. 12 w poł. 
odbędzie. się przy współudziale wice- 
prezydenta m. Wilna, naczelnego le- 
karza szkół powszechnych D-ra Bro- 
kowskiego, oraz przedstawicieli kół 
rodzicielskich, uroczyste zamknięcie 
sezonu półkolonji letnich przy ul. Za- 
kretowej i Inflanckiej. W tym samym 
dniu dzieci opuszczą tak miłą i uro- 
czą siedzibę wywczasów letnich. 

RÓŻNE 
— (x) Uroczyste przyjęcie du: 

chownego prawosławnego na 
łono Kośc. unickiego. W dniu 
dzisiejszym o g. 10 ej w Kościele po- 
Augustjańskim przy ul. Sawicz ar 
chimandryta Filip Morozow przy 
współudziale księży „Lisnobrodzkiego 
i Sułkowskiego dokona uroczystego 
przyjęcia na łono kościoła unickiego 
duchownego prawosławnego Kamiń- 
skiego, który w dniu wczorajszym 
przybył z powiatu Grodzieńskiego 
do Wiina. 

Nadmienić należy, iż wszyscy człon- 
kowie parafji prawosławnej w kt6- 
rej dotąd urzędował duchowny YKa- 
miński, w tych dniach przeszli na ło- 
no Kościoła unickiego. 

— (t) Zmiany w policji wi- 
leūskiej. Dowiadujemy się ze zró. 
deł miarodajnych, że w najbliższych 
dniach nasiąpić mają pewne zmiany 
i przesunięcia na stanowiskach  kie- 
rowniczych w policji m. Wilna. 

Zastępca komendanta miasta po- 
licji p. komisarz Garwacki przenie- 
siony zostaje do Krakowa. 

Jako kandydat na te stanowisko 
wysuwany jest komandant policji 
Wilejki p. kom. Kasprzycki. 

Pozatem rzekomo nastąpić mają 
przesunięcia w „poszczególnych ko- 
misarjatach. 

KRONIKA TOWARZYSKA. 
— Osobiste. Dziś w niedzielę w maj. 

Puczniew odbędzie się ślub znanego działa- 
cza społecznego p. inżyniera Władysława 
Kiersnowskiego syna Ś. p. Antoniego i Ma: 
rji  Czarnowskich z panną Stanisławą Wite 
kowską córką Antoniego i Blżbięty z Łapiń- 
skich, 

WYPADKI | KRADZIEŻE, 
— (k) Aresztowanie koniokra- 

da. Policja powiaiu Wileńskiego w 
związku z kradzieżą koni we wsi 
Dostoły gminy Podbereskiej, o czem 
pisaliśmy dnia wczorajszego, aresz- 
towała w Wilnie na Łosiówce nie: 
jakiego Jaksztę, którego osadzono w 
więzieniu. 

(k) Przygoda geometry. 
Onegnaj w gminie Miadzielskiej za- 
szedł następujący wypadek: wobec 
sporów granicznych włościan z ma: 
jątkiem Smijar dla rozgraniczenia 
ziemi na miejsce wyjechał sędzia po- 
koju p. Wincza i rządowy goometra. 
Podczas pomiarów _ chłopi stawili 
opór i tylko dzięki przybyłej policji 
sprawę zlikwidowano bez powaž- 
niejszych zajść. Agitatora: Majłosza 
Jena aresztowano. 

TEATR i MUZYKA, 
.,— Teatr Polski (sala «Lutnia») gra 

dziś po raz ostatni dY pełaą dowcipu 
i 0p0dy komedję Cailiaveta i Fieursa p, t. 

siołkowi w żłoby dano». 
Jutro, również R cenach popularnych 

t. zn. od 20 groszy do 2 zł. 50 gr-—premje. 
ra arcywesołej krotochwili W, Rapackiego
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d. t. <Ja tu rządzę». W akcie drugim, któ- 
1ego u: odbywa się na scenie teatru, re- 
żyser K. Wyrwicz-Wichrowski zapowiada 
rewję p. t. «Trzy epoki tańca» z udziałem 
znanych chlubnie w Wilnie sióstr Korze- 
niowskich oraz pp. Rejzerówny i Kontera, 
Nowe dekoracje do rewji przygotowuje art. 
malarz p. Rostik. W sziuce znajdą pole do 
popisu L, Pilatti, L. Wołłejko, K. Wyrwicz* 
Wichrowski i inni. 

Popularne ceny miejsć "jeszcze będą 
utrzymane do nadchodzącej środy. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Ber: 
nardyfńiskim. Ostatnie występy opereżki 
warszawskiej, Dziś ukaże się ostatnia no- 
wość sezonu — nadwyraz efektowna egz0- 
tyczna operetka Brommć  <«Messalinette>, 
którą zespół warszawski zakończy swą go- 
ścinę w Wilnie. 

Operetka obfituje w miłe melodje, pro« 
dukcje taneczne, oraz liczne ewolucje w Wy- 
konaniu zespołu baletowego, składającego 
się z 14 osób pod kierunkiem primabaleriny 
A. Zabojkinej. W rolach głównych wystąpią: 
M, Czerniawska, ]. Kozłowska, M. Dow- 
muntowa, L. Sempoliński, M, Dowmunt, S. 
Marski, M, Cybulski, S$. Laskowski i inni. 
Reżyseruje—L. Sempoliński, Dyryguje — M. 
Kochanowski. Początek o g, 8-ej m. 15 wiecz. 

Bilety nabywać można od y. 11—1 w 
kasie Teatru Polskiego, od g. zaś 3—ciej w 
Teatrze Letnim. 

„Echo”, Koncert Chóru 
Przypominamy, że dziś w niedzielę 
o godz. 19 tej 30 odbędzie się w o- 
grodzie po Bernardyńskim koncert 
chóru «Echo» z bardzo urozmaico- 
nym programem. 
RUNANNKNNZERZKZZZNARASANANEG 

Żebractwo. 
Najgorszą pla jaka dręczy obecnie 
E RAR Wilna, jest żebractwo, 
natrętne, dokuczliwe, zatruwające życie. Po- 
staram się narysować dokładnie kilka obraz: 
ków ilustrujących tę plagę. : 

Na jednym z placyków codziennie od 
kilku miesięcy spotkać można tych samych 
żebraków. Robią wrażenie rodziny — ojciec 
wsparty na kuląch, matka, dwóch chłopców 
i dziewczynka. 

Ojciec—silny, tęgi mężczyzna rozkazuje: 
— «Czegoś go przegapiła»—szepcze do 

dziewczynki szczypiąc ją boleśnie. Dziew- 
a zrywa się, dopędza przechodnia i 
kwili: 

— Panoczku, drogi... jeść chcem... sie! 
rota. 

W/ tym czasie ojciec zaczepia drugiego 
przechodnia, | 

m _  — «Proszę co łaska, półtora doby nie 
jadszy».. Matka prosi skromnie: «Dajcie 
bezrobotnym sierotkom». e 

Chłopcy pracują po swojemu. Rodzinka 
dobrze wyszkolona. Prowodyr — ojciec czu* 
wa nad wszystkimi. 

Chłopcy zdobyli gdzieś brudne, zwięd- 
nięte kwiaty. Prowodyr i to umie wykorzy! 
stać, Wziął kwiaty. Obejrzał. Strząchnął i 
zawołał dziewczynkę. 

«Żebyś sprzedała». 
— Kto ich kupi — probuje opierać się 

mała. 
— Zabiję — syczy ojciec — dwadzieścia 

groszy. Marsz. 
ziewczynka biegnie do parku. Nawpół 

z płaczem błaga przechodniów o0 kupienie 
brudnych kwiatów. 

— Jeść niema co... Papkę na wojnie 
A sani, zabili... Zapomogi nie płacą. Kw 
pić, — 

Dzieci tej rodzinki doskonale wyszkole- 
ni w żebractwie. Szkoła daje się odczuć w 
piaczliwym, żałościwym tonie w którym 
one proszą. 

A oto nowy typ, Młody chłop, który 
do każdego przechodnia zwraca się z prośbą; 

Panok, pożyczyć dziesięć groszy. 
Przyjechałem oto.. Niemam gdzie nocować. 

— Przecież ja ciebie od zimy tu widut 
js—spytałem. On spojrzał na mnie, obejrzał 
się i warknął głucho: 

— Niechcesz dać to nie trzeba, — idź 
swoją drogą. — To było wieczorem. Odsze- 
dłem, 

Znam jeszcze żebraka. On też o kuli. 
Rusza się swobodnie i szybko. Podchodzi do 
żołnierzy i bijąc się w plersi udekorowane 
wstążeczką virtutl prosi: 

— Chłopcy, zwróćcie uwagę. Stary le- 
gun. Poraniony, Żryć chcę. 

ołnierzyk wyjmuje piętaka. 
— Masz brachu, ech',. 
1 jeszcze nie odszedł żołnierz, a żebrak 

już kręci się koło bogatej, utuczonej damy. 
On szepcze patrząc w Oczy: 
— Łaskawa pani... Były oficer... Ofiara 

rewolucji... Ranny, cierpiący. Wspomóżcie. 
Dama wzdycha i daje, 
Kto nie spotykał tych ubogich podają- 

cych siebie za byłych urzędników, oficerów. 
Stoją przecież na placach i ulicach. 

Ale nie tylko dziad na ulicy o sztucz. 
nem kalectwie na wszystkich świętych zakli- 
na o wsparcie równie gorjiwie jak i śle ci 
przekleństwo, gdy prośbę jego zbagatelizu» 
jesz, lecz również nie moźna opędzić się od 
natrętów wałęsających się po cukierniach i 
domach. Czego oni tylko nie sprzedają. A 
zdarzy się okazja — Się? 

Jest jednak jeszcze jeden typ żebraka. 
Jesteś nieogolony, zabrudziłeś ręce, 

chciałbyś się odświeżyć. Wstępujesz do fry- 
zjera. Tu dopiero zaczyna się istna Qolgota. 

Chłopiec, który podał ci mydło, czeka 
z łapą — ten, który podskoczy z ręcznikiem 
też chciałby coś dostać. Wchodzisz do... no 
wiecie... płąć, wychodzisz chwyta cię czy: 
śc.ciel butów — płać. 

Odźwierny poda palto — płaćz mógłby 
choć za to drzwi otworzyć ale on tego nie 
robi — jest specjalny fatygant, a jeszcze in- 
ny wpada na ciebie ze szczołką i też prosi 
oczyma. 

Czyż to nie żebractwo równe temu, 
którego legjon na ulicy w postaci różnego 
orz i gatunku darmozjadów*1 symulan- 

tów. 
Nie dziwnego, że goście poznańscy 

zwiedzający Wiino, zachwycsani jego malo 
wniczem położeniem nie m»gą mu darować 
brudu i żebraków, I o jednem i o drugiem 
czas pomyśleć. A więc prześwietny magii 
stracie i policjo do roboty! FE 

  

Ss“ Lt о . 

Kino-Teatr PREMJERA! Arcydzieło doby obecnej! PREMJERA! 

Helios* $$ ВН МОтТнНЕ ХОУ " Чн 
э ©Q$ wro. gł. ulubienica publiczn. CORINNE GRIFFITH Film ilustrnje szaleństwa jakie popełniają 

zaniedbane przez mężów żony. NAD PROGRAM: — <Najnowszy Dziennik Patliės, 

WZUNAZRINA 

1 ki 1 į Н Dziś będzie wyświetlany film 

Miejski inematograi | „w DOLINIE ŚMIERCE (iekto złota) "mitu: 
KULTURALNO-O $WIATOWY W NATURALNYCH KOLORACH. 

  

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 
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mianę materji, 

Słynne od 45 lat w całym świecie 

ZIOŁA z GÓRFARCUJ-ra LAUKRA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Dr v Ley- 
den. Dr Martin, Dr Hochtloetter 1 wielu innych wybitnych 
lekarzy są idealnyin Środkiem dla uzdrowienia żołądka, 

są niezastąpionym 
środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów 

i pobudzają apetyt. 
Zioła z gór Harcu D-ra Lauera usuwają cierpienia 

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

ór Harcu D:ra Lauera zost:ły nagrodzone 
lekarskich najwyższemi odznaczeniami 1 

złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, 
Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań 

otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. 

Cena pół pudełka zł. 1.50, 
podwójne pudełko zł. 2.50. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownietw. 
Reprezentant na Polskę: Józef Grossman, 

Warszawa, Chmielna 49. 

usuwają obstrukcję (zatwardzenie), 

trawienia, wzmacniają organizm 

Zioła z 
na wystawać 

  

był Lombard.) 
Przyjmuje zamówienia na kostjumy i palta, Wykonanie 

według najnowszych modeli, Robota sumienna i akuratna. 
CENY UMIARKOWANE. 
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Najsłynniejsz św at owe powagi lekarskie stwierdziły, że 
750/. chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną pizyczyną powstania najroz: 
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze: 

GRUSZA 
Zakład krawiecki damski A. Wiszniewski 

ul. ZAMKOWA Nr, 1. 
(Wejście frontowe z zaułku śsto Michalskiego gdzie dawniej 

NAD PROQGRAM: «Kon bez <h» — farsa w 2.ch aktach. 
CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

KASA CZYNNA; w niedzieję i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszedniefod godz. 4 m. 30. 
POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o godz. 3-ciej, w dnie powszednie o godz. 5-tej. 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczapińskiego, 

SE YATO STI TSS ITA EKT ZOFRAN W IS I TATTO 

  

workami 

  

0
0
0
0
6
0
 

"= 

Duży portre 
Rozmiar 35x45 tylko za zł, 6 

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

Adr. Zakład Fotograficzny „ROCOCO« 

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

za 
= wyplaceniu zaliczki 35 zł. za worek. <= 

Gimnazjum polskie Koedukacyjne 

im Kondratowicza Syrokomli 
zostanie otwarte w Wilnie 

przy ul. Jagiellońskiej Nr. 9. 

Egzaminy wstępne do klasy I i II rozpoczrą 

Kancelarja czynna od 10 do 12 poł. 

  

PRAWIE 
DARMO 

Warszawa, Zielna Nr. 3. 

WEGA | L 

ALILLELLE 

Em SPÓŁDZIELNIA ROLNA a= 
HB KRESOWEGO ZWIĄZKU 

ul ZAWALNA I 

Komunikujemy, iż na sezon jagodowy 
stale sprzedajemy ze składu Zawalna 1 

CUKIER KRYSZTAŁ 

„ZIEMIAN gpg 
TELEFON 1—147 

na worki (100 kig:) 

zaliczeniem  kolejowem po 

się 1 września r. b, 

68
09
0 

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 
osób bez 
wszystko już wyprzedali i tylko cu: 
du Bożego oczekują. Człowiek o ka: 
miennem sercu wyszedłby z iego 

ratunku ginie z nędzy, B.cia 
Stefan i Piotr 

(HL ROLET części zapasowe 

stale na składach 

BERGNAN 
Inżynierowie, WARSZAWA Żórawia 33, 

przybytku niedoli ze łzą w oku. Ła- Q©+0009+92042- 
skawe datki przyjmuje Adm. „S'owa*. 

  

U 
szzazaaaazaxxA| P!“ 

Doktór Kobieta-lekarz 0 — 250 

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa 
Przyjęc. 9—1 i 5—8 

  

od 12-5 Chor. kobiece 

sążni kw. poszu- 
kujemy do kupna. 

  

    

е i Dom H.-Kom. oraz Spec. weneryczie, moczoplciowe i 
skórne ul, Mickiewicza Nr. 24 (obok hot. „ZACHĘTA“ 
Bristol), W. Zdr. P. Nr. 31.| Gdańska 6 m. I. 

Tel. 9—05, 

Internat dla chłopców a 
urządzony Zz calym komiortem. IESZKANIE 

Kuchnia zdrowa i obiita. Opieka M z 4 — 5 pokoi 
troskliwa i sumienna. Korepetycje na z wygodami 
miejscu. Jagiellońska, Nr 7, m. 1, 

parter, Weyssenhoffowie. 
potrzebne, Wielka 15. 

  

  

  

UWADZE FABRYKANTÓW! 
Po dłuższej przerwie znów zotała 

uruchomiona odlewnia i 

MECHANICZNA FABRYKA 
dawn. ZIMMERMANA. 

punktualność mechanicznej roboty. 

Goldmanowie, Ojciec iSyn 

Wiino, ul. Cicha 3, róg Wileńskiej 44.   

    

Dom Sportowy. 

nieważnia się 
zgubioną ksią- 

L żeczkę wojskową, 
wydaną przez P. K, U, 
Święciany na imię 

Aleksego Kowalonka, 
zamieszkałego we wsi 
Pyrszczyzna, gm, Za- 

Uskuteczniają się wszystkie roboty w | !esklejj pow. Dziś- 
zakres  odiewniarstwa wchodzące, niefńskiego. 
oraz roboty mechaniczne. Gwarant. |—— 
dobry i sumienny odlew, a także 

rzyjmę uczącą się 
młodzież z niż- 
szych klas na 

mieszkanie z utrzyma- 
niem. Fortepan na 
miejscu. Opieka     

były mojster firmy 

Paweł Bure 

  

Sprzedaż 1 naprawa zegarków pierwszo- 
rzędnych fabryk i konstrukcji oraz reperacje 
i obstałunki przedmiotów jnbilersko-złotni- 
czych. CENY PRZYSTĘPNE 

Micktewicza 
filja Ostrobramska 

  

H NIEMOJEWSKI 

„Leczenie piue“ 
(Przyczynek do terapji grużlicy). 

Ce 
1 ił. WILNO, Królewska 1, 

  (telef, 314). Konto P. K. O. 80.150, 
  

  

Ogłoszenie o przetargach. 
Urząd Wojewódzki w Nowogródku podaje do wiadomości, że pomiędzy 1 a 10 września 1926 r. odbędą się w poniżej wymienionych Sta- 

rostwach przetargi ustne, poprzedzone konkursem ofert pisemnych, na drewno użytkowe, stojące na pniu, a pochodzące z 

Uwadze 

W. Jurericz 

Nr 5 

Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego | 

troskliwa. Wszelkie 
wygody, Warunki 

dogodne, Wiadomość 
w , Biurze Reklamo- 
%em Garbarska 1 
    

    

100 — 5.000 
DOLARÓW 

ulokujemy natych- 
miast pod gwaran 
cję hipoteczną i inne 
Dom Handl.: Kom. 

| ZACHĘTA: 
Gdańska 6. m. I. 

Telef. 9—05 
  

  

o wynajęcia 2 
D mieszkana 3 1 6 

pok, ze wszelk. 
помжосгезп. wygoda* 
mi, na 1-szem piętrze. 
Nowoodremontowane 
Zakretowa 5 a, m. 6. 
Ogl. codz. od 2—5 pp. 

PENSJONATÓW, 
JNTERNAT 

wynajmuących pokoje z utrzymaniem 
dla uczącej się młodzieży i t. p. 

Ogłoszenia do wszystkich pism na 
specjalnie ulgowych warunkach 

aniny lasowej: przyjmuje 

Dn. 1 września o godzinie 13 tej w 10 (iokal Starostwa) BIURO REKLAMOWE 
w Lidzie w » » - ” “ : STEFANA GRABOWSKIEGO 

Ё 6 я Е a Sdowiię R E - Garbarska 1, tel, 82. 
SAD и : „ w Stołpcach 2 = 

Wykaz ilości gatunków drewna oraz ceny wywoławcze: 

  

  

OKOJE 
słoneczne dwa 
Bazyljańska 2 

4 — 6 godz. 

AUCZYCIEL 
wychowawca w 
zakresie szkoły 

średniej, który miesz- 
kał dłuższy czas w 

Szwajcarji i pracował 
z dziećmi słabowite: 
mi i nerwoweimi, po- 
siadający poważne 

referen:je i rekomen- 
dacje, poszukuje 

miejsca w domu 
obywatciskim na cały 
rok. Oierty w Admi- 
n'stracji «Słowa» dla 

Sigmy, 

kradz: portfel z 
czarnej chromo- 
wej skóry zawie 

rający zł. 650, oraz 
książ, wojsk., wyd, 

przez P. K. U. Świę- 
ciany na imię Tomasza 
Klimowicza — rocznik 
—1896, zam. we wsi 
Szakiny gm. Micha- 
łowskiej. Dokument 

unieważnia się, 

p 
m. 19, 

    

  

  

  

  

KUPIĘ 

LokomobilĘ 
rolniczą ewentual- 
nie kompiet mło- 
carniany używany 
w dobrym sianie, 

Oferty Adm'n. 
«Słowa» pla D, S 

O SPRZEDANIA 
D folwark Micha- 

linowo (wzglę- 
dnie zamiana z do- 
płatą na dom w Wilk 
nie) (2 kim od st. 
Gieladnia) powiatu 
więciańskiego, o 

obszarze 185,05 dzie- 
sięcin z zabudowaniem 

gospodarczem. 
Wiadomość: Wilno, 

ul. Mickiewicza 43—2 
od godz. 5—8. 

BIA sY smaczne 
ŚR 7 1 zdrowe. 

Ul. Jagiellońska 
Nr 7, parter, 

Weyssenhoffowa. 

  

    

    

ARTO 
KORZYSTAĆ. 
Przyjechałam z 

Azji daję lekcje gry na 
cytrze 1 zł. za go* 
dzinę, w przeciągu 

dwuch miesięcy, każdy 
uczeń będzie grał. 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

   
      

RD IEA 

e ® 

= Ilość G a * u n e k d r e w n a w m Podrėžujac m do Oilna 
® POWIAT objektów |-— _ : 
Ė leśnych D ą b Sosna Osika Świerk Inne gatunki Razem poleca się pierwszorzędny 

12 = 1.762,49 = 90,00 28 1.825,49 Е Hotel BRISTO Ło @ 
1, Wolužs ūški 8 ы z RZE 3 od 5,25 do 6,25 s 500 1 Š ul. A. MICKIEWICZA Nr. 22 Telef 764. z, 

я a ° @ * o 

й ио ао 

27 2768,54 21 837,95 814,21 1.781,99 12 720,78 39 923 57 = woodrastaurowane pokoje wykwintne ® 

2. Lidzki " že wszelkiemi wygodami i komfo:tem, z 
ceny wyw | od 6,75 do 8,75 od 5,75 do 6,75 od 5,75 do 6,25 | od 425 do 5,25 | od 3,25 do 4,25 o A 

2 CENA od 3 do IO zł. na dobę „ 
6 102,08 561,10 1,50 475,40 1.225,37 287145  'Q7 WINDA, AUTO DO USŁUG GOŚCI — 

3. Nowogródzki 
= G 

ceny wyw.| od 7,10 do 8,60 | od 6,00 do 6,50 6,00 cd 5,15 do 6,65 | od 3,75 do 425 > OBSŁUGA RZETELNA. = 

S Przy hotelu PIE SZO * 

17 1546 16641,07 53 96 598031 88,06 22 778,96 WIEDZ RW RZĘD NA 

4. | Stonimski - RESTAURACJA 
ceny wyw. 8,00 od 5,50 do 6,25 5,75 od 5,00 do 5,50 | od 3,50 do 3,75 - 

Na dworcu staie przebywa posłaniec hotelawy 
dla spotykania gości. 

3 — 2560,34 — 2051,34 — 4,611,68 wa 
- REG TORZWBOEE TREE TST ZTZTYZTOE ZA 5. Stołpecki 
Ž 

ceny wyw, — od 5,50 do 6,25 — 4,50 — K DĄBROWS KA                   

„Oferty, opłacone stemplem, należy składać w zapieczętowanych kopertach z nadpisem «Oferta na kupno drewna użytkowego», we właściwem 
Starostwie i najpóźniej do godziny 12-ej w dniu, wyznaczonym na przetarg. Do ofert dołącza się kwit Kasy Skarbowej na złożone tam uprzednio 
wadjum w wysokości 3 proc. od ofiarowanej kwoty lub równowartość tegoż w państwowych papierach pupilarnych. 

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo dopuszczenia po przejrzeniu ofert również i do przetargu ustnego. 
Bliższych informacji ndzieja każde właściwe Starostwo, jak wyżej. 

Nowogródek, dnia 9 sierpnia 1926 r. 

  

Wilno, Niemiecka 3 m 6 

Wypożyczanie, sprzedaż, 
kupno, zamiana fortepianów 

pianin, tisharmonij. 

ARKADJUSZ AWERCZENKO. 

Historja dwuch kufrów. 
W przytulnej kajut - kompanji an: 

gielskiego pancernika, zebrało się 
kilka Anglików i zaproszonych przez 
nich Rosjan. Nag stole stały fliżanki 
z herbatą, na kominku palił się we- 
soło ogień.,. 

Zebrani dokoła kominka gospoda: 
rze i goście popijali herbatę, rozma- 
wiając z cicha i wspominając chwile 
przeżyte, wesołe i straszne historje, 
których miał każdy sporo do opo- 
wiedzenia. . 

— Zdarzył się też taki wypadek... 
—zaczął stary Anglik marynarz, który 
nie z jednego już pieca jadał, zwra- 

Węydawe: Słaniaław Macziewioz -- Redaktor wj: Czestay Karwowski 

cając ku gościom swą twarz czerwotą, 
opaloną przez wiatry 

— Proszę opowiadać, prosimy! 
— Ale czy dacie mi panowie 

słowo honoru, że uwierzycie temu, 
co powlem? 

— Oho, jaki dziwny wstępl Opo- 
wiadanie zapowiada się wyjątkowo 
ciekawie.. Ale, dajemy słowol 

— Jest to jedna z najbardziej ta- 
jemniczych i strasznych historyj mego 
życia... 

Przed siedmiu laty odesłałem 
z Dublina do Londynu swój kufer z 
rzeczami.,, No, i cóż! 

— Cóż! 
— Dotąd kufer ten nie doszedł 

do Londynu i przepadł w drodze! 

— No, no, i co? 
— Co — „no*? 
— Gdzież jest ta niezwykła i ta: 

jemnicza historja? 
— Oto wszystko. Czy rozumiecie: 

kufer zginął w drodze! Awantura by- 
ła z tego powodu szalona: kilku niż- 
szych urzędników kolejowych zostało 
usuniętych, wyżsi urzędnicy wyrywali 
sobie włosy.. Hałas był niezwykły! 

Widząc, że nie dziwimy się, lecz 
siedzimy w milczeniu, stary wilk 
morski opuścił ponuro głowę, obrzu: 
cił nas zdumionym wzrokiem i za- 
milkł zmieszany. 

— Zdarzyła się też taka historja... 
—zaczął jeden z Rosjan. — Anglicy 
może uwierzą mi, lecz co do Rosjan, 

śmiem wątpić... 
— Crzy to faki? 
— Słowem honoru ręczę, że fakil 

Zdarzyło się to jednemu byłemu mi. 
nistrowi, a ponieważ to jest prawda, 
więc nazwiska jego nie powiem. 

— Nie rozwlekaj! 
, — Nie rozwiekam. Kto inny by 
rozwiekał, a ja nie będę. Otóż we 
wrześniu 1918 roku minister tea wy- 
brał się do Krymu, złożył więc do 
kufra wszystko, co miał cennego, 
złoto, brylanty, futra i pieniądze car- 
skie, ogółem na sumę 60 tysięcy, jak 
na tamte czasy, a nateraźniejsze pie- 
niądze, wynosiłoby to ze 120 tryljo- 
nów. Wyprawił ten kufer bagażem 
do Szwastopolu. ; 

Odpowiedzialny ra ugirgeenia denon Ławińnki. 

— Czyżby zaginął 
skoczył, jakby prądem elektrycznym 
tknięty stary wilk morski. 

— Właśnie na tem polega dowcip, 
że w styczniu roku 1920 kufer do: 
szedł do miejsca przeznaczenia, cały 
i nietknięty. Pomyślcie panowie: był 
Skoropadski, zwyciężył go  Petlura, 
potem byli bolszewicy, Machno, bia- 
łogwardziści, znów bolszewicy, miasta 
płonęły, przechodziły z rąk do rąk, 
burzono doszczętnie dworce, bagaże, 
na stacjach rozkradano kufiy i kosze, 
wypróżniano i załadowywano kamie- 
niami, a ministerjalny kufer pełznął 
sobie i pełznął, niby pracowita mrėw- 
ka, iaż po półtorarocznej podróży 
dosięgnął stacji końcowej, cały i nie- 

również? — tknięty. Nic więc dziwnego, że gdy 
eks-minister, w obecności urzędników 
kolejowych, otworzył swój kufer — 
wszyscy wyrywać zaczęli sobie wło- 
sy. kilku nawet zachwiało Się na 
stanowisku! Urzędnik bagażowy na 
stacji „Wzłamywacze*, po dowiedze- 
niu się o tym wypadku, powiesił się, 
na własnym pasku, dwaj bagażowi 
rozpili się na śmierć... Hałas powstał 
na całem południu Rosji. 

Opowiadanie to wywarło na Ros- 
jan wrażenie  wybuchającej bomby 
Angiicy zaś pozostali niewzruszeni, 
oglądając jedynie zdumionym  wzro- 
kiem wszystkich Rosjan po kolei. 

Rosjanie zaś Śmieli się, Śmieli się, 
do łez. 

Drukarnia „Wydawisctwo Wileńskie* Kwasrelna 23 
Eee A


