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Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca: 

| w sprzedaży detalicznej cena 

Nacjonalizm czeski. 
Ideą motorową narodu czeskiego 

jest nacjonalizm, posiadzjący specy« 
ficzne zabarwienie. Jest to swojego 
rodzaju spółka o ograniczonej poręce, 
wzajemne popieranie się w sprawach 
gospodarczych. Znałem przed kilku- 
nastu laty Czechów—słuchaczy uni- 
wersytetu wiedeńskiego, którzy. posy: 
łali swą bieliznę do prania do Czech, 
aby zarobiła praczka czeska, bo «swój 
swojemu musi dać zarobić».. Tym- 
czasem ów nacjonalista porozumie- 
wał się z młodszą siostrą po nie- 
miecku, pomstując, że w Wiedniu, 
gdzie przeszło 200 tysięcy Czechów 
gmina miejska nie zaprowadza szkół 
czeskich dla mniejszości czeskiej, 
stąd dzieci czeskie nie umieją po 
czesku. Gdym zapytał «czy wam 
zabraniają tworzyć iu prywatne szkol- 
nictwo czeskie» odpowiedział, że nie, 
ale jak to: oni płacą podatki na 
szkoły i mają jeszcze raz płacić. 
Czech mógł w pewnych warunkach 
złożyć odsetki swego dochodu do- 
browolnie na cele narodowe. Ze 
składek powstał olbrzymi gmach 
teatru czeskiego w Pradze, ale to 
były niemal maksymalne objawy jego 
ofiarności Oddawanie życia i krwi 
za ojczyznę nie leży w psychologji 
czeskiej. Żiden z narodów europej- 
skich tak nie zrozumiał, tak orga- 
nicznie nie był zdolny zrozumieć 
powstań polskich jak Czesi. We 
Francjj mimi się entuzjazmowano, 
Węgierski poeta Poteffi poświęca 
Polsce klasyczne utwory poetyckie. 
W Nierrczech powstała po. 1830 r. 
literatura poetyczna apologji naszej 
walki o niepodległość. Amerykanin 
Eduard Poe Sławił ją wspaniałemi 
wierszam; Rosjanin Hercen dał o 
powstaniu 1863 r. szereg artykułów, 
będących najwyższy m wykwintem pro 
zy rosyjskiej, raczej poezji w prozie. 
Ojciec narodu  czeskiegó  Palacky 
nazywał powstańców sektą haszyszu 
i rzucał na nich obelgi. Tu działały 
nietylko sympatje rosyjskie, ale wprost 
odmienna psychologja. Na czem po- 
legała akcja zbrojna czeska podczas 
wojny światowej? Na uciekaniu od 
boju, dobrowolnem poddawaniu się 
wojskom rosyjskim. A legjony cze: 
skie w Rosj? Ucieczka od bolsze: 
wików, czasami przymusowe prze: 
dzieranie się, zawsze zdradzanie — 

to Kołczaka, to oddziałów  pol- 
skich. Do tego narodowego  odru- 
chu obrony, jaki przejawił się w Pol- 
sce w 1920 r. przy zbliżen u się bol- 
szewików do Warszawy, Czesi praw- 
dopodonie byli by niezdoln'. Ich cha: 
rakteryzuje Słabe uczucie rel gijne, 
Uczucie religijne to uczucie zmusza- 
jące do oddana się czemuś uznanemu 
za wielkie, to ofiarna radość względem 
tego wielkiego, ukochanego przedmio- 
tu. Sfera wyznaniowa jest tyle ele: 
mentarną sferą przejawu i kultywacji 

tych uczuć. Wyznaniowość Czesi 
są skłonni podporządkowzć innym 
względom. W Rosji chętnie przyjmo- 
wali prawosławję dla otrzymania ko- 
rzystniejszego stanowisks. O rozer- 
waniu jedności narodowej z Niemca: 
mi katolikami myśleli Czesi wielo- 
krotnie za czasów austryjackich, Pi- 

sarze czescy poruszali nieraz зрга ле 
przejścia Czechów na religję głównej 
przedstawicielki Słowian, Rosj, na 

prawosławjć, inni prop:gowzli wyz: 
nanie braci czeskich, husytyzm i t.d 
Nie były to idee z duszy luiu wy 
(pływające, jak sekciarstwo rosyjskie, 
były to idee polityczne bezwyznanio- 
wych inteligentów. Po uzyskaniu od- 
padło od oficjalnych kościołów w 
Czechosłowacji przeszło półtora mil- 
jona. Wyznawców narodowego koś: 
cióła, husytów według spisu lud- 
nościowego 1921 r. okazało sę 797 
tys., bezwyznaniowych 724 tys. kil- 
kacziesląt tysięcy odpadło od kościo- 

ła greko-katol:ckiego na rzecz prawo- 
sławja, popieranego przez Czechów 
ze względów politycznych na Rusi 
zakarpackiej, 

Nacjonalizm czeski i głęboka róż- 

nica w'psychologji Polaków 1 Czechów 
odbija się na stosunkach polsko 
czeskich w  anektowanych przez 
Czechów częściach „Cieszyńskiego. - 

Zaraz po dokonanej aneksji tej 
piastowskiej dzielnicy Czesi zabrali 
dla husytyzmu, krzewionego ener- 
gicznie przez inteligencję czeską, koś 
c:oły rzymsko katolickie w Radwani- 
cach, Michałowicach, Rychwaldzie i 
Dąbrowie. 

Rozpoczęła się walka o koscioły. 
Tuludność polska miała sprzymierzeńca 
w órganizacj, skupiającej katolików 
Czech i Moraw, w „Lidowej Stranie* 
Ludność polska w okresie walki za- 
pisywała się do tej organizacji, urzą - 
dzała wiece i demonstracje. Walka 
odmiosła zwycięstwo; 1923 r. oddano 
kosciół w Dąbrowie, w 1925 r. w 

Rychwałdzie, Michałowicach i Radwa- 
nicach, 

Nacjonalizm czeski przeniknął do 
koscioła katolickiego i w tym ko: 
sciele, w kłórym za czasów najwię: 
kszego ucisku narodowego przecho 
wywał s'ę język polski, i pieśń pol: 
Ska kojarzyła się z ucuciem religijnym 
ludności, rozpoczęła się bezwzględna 
walka z językiem polskim, walka nie 
licząca się z uczuciem religijnym, pro- 
wadzona przez księży, dla których 
nacjonalizm czeski niemał jest wszy- 
stkiem, a kapłaństwo tylko zyskow- 
nym rzemiosłem. 

Oto para . charakterystycznych 
przykładów. W parafjj zw, Lutvna 
Niemiecka, w której na 9780 katoli- 
ków według spisu 1910 r. było Po- 
laków 8565, Niemców 850, Czechów 
479, został miańowany ks. Franciszek 
Hrusticky, z punkiu wyrzucił język 
polski z nabożeństwa, chrzcin, slu: 
bów i tp. Polskiego wikarego usu: 
nął i wystarał się o narodowca Cze- 
cha. Rozpoczęły się w kościele 
charakierystyczne sceny. Kapłan roz: 
począł modlitwę po czesku, parafjani 
odpowiadali po polsku. Organ'sta 
zaintonoweł pieśń czeską, olbrzymia 
większość obecnych w kościele, za- 
intowało po polsku. Kilkunastu Cze- 
chów obecnych na nabożeństwie rcz- 
dzierało gardło, aby  przekrzyczeė 
pieśń polską. Zezwolono na nabo- 
żeństwo polskie dla dzieci szkolnych, 
odprawiać miał je kapelan szkolny 
przyczem zastrzeżono, aby nabożeń* 
stwo to odbywało się w godzinach 
wczesnych przed óśmą. Pomimo 
tej wcześnej pory kościół podczas 
nabozeństwa polskiego był zawsze 
przepełniony, na innych zaś była zu: 
pełna pustka. 

W parafjj Rychwald wszyscy 
Czesi przeszli na husytyzm, pozosta- 
li tylko Polacy. Proboszczem jest 
nacjonal:sta czeski, ks. Sob<k, nie 
dopuszcza w ogóle języka polskiego 
w Kościele. Dnia 6 Vil 1925 roku 
odbywało się solenne nabożeństwo 
z powodu  przystępywania dzieci 
do pierwszej  komunji. Rodzice 
uprosii o naboźeństwo polskie. Ks. 
Sobek wyznaczył je na godzinę 6 i 
pół. W oznaczoną godzinę Kościół 
się przepełmił rodzicami 1 dziećmi 
świąiecznie poubieranemi. Nastrój pa- 
nował uroczysty, zaintonowano pieśń 
«Nie opuszczaj nas» ks, Sobek nie 
mógł zapanować nad gniewem, jaki 
go ogarna na dźwięk pieśni polskiej 
w Kościele, przerwał więc nabożeńsi- 
wo, udając się do zakrystji. Dzieci, 
podniecone myślą, że mzją obcować 
ząBogiem, zobaczyły że na prze- 
szkouzie ich pragnień religijnych 
staje ksiądz, zaczęły płakać Kościół 
przepełniłt się łkaniem; para starszych 
par.fjan poszło pertraktować z księ- 
dzem, zgodził sę kontynuować na- 
božcūstwo i odbyło się ono wśród 
zup. łiej ciszy. 

Dla uzupełnienia obrazu pogań 
stwa nacjonalictycznego księzy czes- 
kich przytoczę fakt, że w Dąbrowie 
ksiądz, Czech wpadł w gniew, zo- 
baczywszy krzyż z napisem fundatora 
w ję:yku polskim «Niech będzie po- 
chwalony Jezus Chrystus» i kazał 
zetrzeć napis. 

W chwili przyłączenia faktycznego 
znaczniej cęści ziemi Cieszyńskiej 
do peństwa czechosłowackiego były 
tam następujące polskie parafje: Nie: 
miecka Lutyna, Dąbrowa, Frysztat, 
Bogumin— miasto, Pietrowice, Rych- 
wald, Gnojowice, Mosty przy Jabłon- 

kowie, Tezycież, Wędrychów, Bięka- 
wice, Karwina, Góra Sucha, Stonowo, 
Cierlicki, Cieszyn czeski, oprócz tego 
proboszczowie narodowości niemiec- 
kiej lub czeskiej odprawiali nabożeń 
stwo polskie i najczęściej do posiug 
duchownych wśrod ludności polskiej 
mieli wikarjuszy Polaków. 

Czynniki rządowe i społeczne 
czeskie starały się wyprzeć księży 
polskich i poobsadzeć czeskich. Opróż- 
nione zostały parafje: w Lutynie nie- 
mieckiejj Dąbrowie, Boguminie — 
mias:o, Potrowidcach, Rychwaldzie, 
Mostach przy Jabłonkowie, Ropicach, 
Suchej Górze, Cieszynie — czeskim. 
Wszystkie te parafje z wyjątkiem w 
Ropice i Dolnej Suchej dostały się 
do rąk czeskich, Obsada w Ropicach 
jest zaeżną od prywatnego kuratora). 
Ludność polska zna dobrze księży 
czeskich i były liczne wypadki, gdy 
wobec fizycznego oporu ludności 
polskiej, nie dopuszczającej księdza 
do objęcia parafji, ksiądz musiał być 
wprowadzany przy pomocy žandar- 
mów. 

Nacjonalistycznym jest rząd czeski, 
lecz czuje się zmuszonym iść w 
wielu wypadkach na ustępstwa dla 
mniejszości narodowych, zwłaszcza 
Niemców i Polaków. Prezydent Ma- 

saryk jest zdecydowanym  zwolenni- 

kiem ugody czesko-niemieckiej. Nie- 
dawno w wywiadzie z koresponden- 

tem gazet włoskich zaznaczył że inny 
musi być stosunek do mniejszości: 

niemieckiej w Czechosłowacji, niż we 

Włoszech. Gdy bowiem Włochy po- 
siadają znikomy procent Niemców, 
Czechosłowacja, liczy przeszło trzy 

miljony ludności niemieckiej, co sta: 
nowi bardzo pokazną część ludności 

państwa, musi więc uwzględniać ich 

potrzeby narodowe. Benesz, jakkol: 
wiek do ostatnich czasów formalnie 
należał do socjalistów narodowych 
czeskich, t.j. partji uprawiającej obok 
społecznej narodową demagogję i li- 
cytującą się w nacjonalizmie z na- 
rodowemi demokratami Czech (daw- 
niejsi młodo czesi) jednak ze względu 
na politykę zewnętrzną i racją stanu 
Czech wogóle pragnątby wytworze: 
nia partyj, łączących ze względami 
spolecznemi, gospodarczemi lub wy- 
znaniowemi Niemców z Czechami. 
Sprawa pensyj rządowych dla księży 
oraz ceł ochronnych na ; produkty 
rolne podzieliły parlament czechosło: 
wacki na dwa obozy, z których w 
każdym znajdują się Czesi i Niemcy. 
Udział Niemców w koalicyjnym  mi- 

nisterstwie miałby ogromne znacze- 
nie dla konsolidacji Czech. Fa- 
Szyzm czeski, który jakokolwiek na 
terenie parlamentarnym Czech je: 
szcze się nie zaznaczył, lecz już 
w życiu politycznym państwa Cze- 
chosłowackiego odgrywa olbrzymią 
rolę, opiera się na najsilniejszej i naj- 
bardziej popularnej organizacji czes- 
kiej, na sokole, ma za zadanie wal: 
kę z narodowościami nieczeskiemi 
i jest zdania że demokratyczny ustrój 
Czechosłowacji nie odpowiada ani 
narodowym,. ani gospodarczym po- 
trzebom narodu Czeskiego. | 

W sprawie szkolnictwa polskiego 
w zaborze czeskim rząd centralny 
zajmuje z reguły stosunek bardziej 
pojednawczy, niż władze lokalne, 
wladze zaś lokalne, niż ludność czes: 
ka, stanowiąca mniejszość w anekto- 
wanej prowincji: W doskonałej broszu- 
rzep, Pawła Koniecznego «Sąsk Cie 
Szyński pod władzą czeską», wydanej 
w 1924 r. w Poznaniu i niestety 
zamiiczonej przez prasę naszą znaj- 
dujemy liczne fakty, jak uzbrojone w 
kije i rewolwery Dandy czeskie nie 
dopuszczały rodziców Polaków do 
zapisywania na wyznaczony dzień 
przez władze domagania się szkoły 
polskiej. (Najbardziej charakterystycz- 
ny wypadek w Dąbrowie str. 25, 26 
broszury Koniecznego) Liczne są 
wypadki wydalenia rodz'ców z za: 
jęcie, wskutek posyłania dzieci do 
szkoły polskiej. Jeżeli jednak pomimo 
przeszkód ze strony społeczeństwa 
czeskiego, obstrukcji i złej woli lo: 
kalaych władz czeskich, platonicznej 
życzliwości władz centralnych, ra- 
chujących się z Polską, szkolnictwo 
polskie nie zanikło, lecz zdobyło do* 
syć znaczne rezultaty w zaborze 
czeskim, to należy zawdzięczać ener 
gii narodowej ludności C eszynskie 
go, które przed wojną należało do 
najbardziej uświadomionych narodo- 
wo dzielnic polskich, Poirzeby kultu- 
ralne i narodowe dwustotysięcznej 
ludności polskiej za kordonem czes: 
kim przerastają znacznie osiągnięte 
zdobycze w zakresie (gszkolnictwa 
polskiego. Na twardy pod względem 
narodowym pierwiastek natrafił na 
jonalizm czeski w C'eszyńskiem. 

Wład Studnicki. 

"LLS REKA 
we wczorajszym entrefllecie przymówi: 

liśmy demokracji wileńskiej pieniądze war- 
szawskie. — <Uderz w stół nożyce się ode» 
zwą». Kurjer Wileński wziął to jako aluzję 
do siebie i zaczął nas pomawiać 0 przekro- 
czenie reguł towarzyskich. Protestujemy 
najpoważniej przeciw rozszerzeniu granic 
tych reguł i wolelibyśmy, aby w dalszej ja 
kiejkolwiek z nami polem ce Kurjer Wileń: 
ski zaniechał podobnego do wczorajszego 
tonu, 

"Nie mamy zamiaru ogłaszać źródeł fi- 
uansowych <Kurjera Wijeńskiego> skoro — 
może i słusznie — redakcja tego dzienni- 
ka uważa tę kwestję za drażliwą dla siebie. 
Natomiast swoje źródła finansowe możemy 
wymienić z nazwiska. Nie jest to bynaj- 
mniej Wileński Bank Ziemski, którą to in- 
siytucję przez nieudolną złośliwość cytuje 
<Kurjer Wileński»,— jecz kilka 0:60 0 po- 
glądach konserwatywnych i — jeżeli o to 
chodzi, — będących najautentyczniejszymi 

autochtonami naszego kraju. Tak nawet 
autentycznymi, że i ś.p. Tadeusz Wrėblew- 
ski bardziej autentycznych nie mógłby zna: 
leść na całem terytorjam b. Wielkiego Księ- 
stwa Litewskiego, 

  

pojedynczego n-ru 15 groszy, 
za tekstem 10 groszy. 

W obronie kościołów. 
LONDYN, 20 VII. PAT. Dzienniki donoszą z Nowego Yorku, że w 

stanie Voan w Meksyku tłum zlinczował burmistrza z powodu zamknięcia 
kościołów. ‚ 

NOWY YORK, 20 VIII. PAT. Associeted Press donosi z Meksyku, 
że kupcy tamtejsi będący po większej części wyznania rzym. katol. zapropo- 
nowali rządowi i episkopatowi zwołanie konferencji, która miałaby na 
celu zlikwidowanie konfiiktu kościelnego. 

Francja o sprawie Tangeru, 
PARYŻ, 20 VIII. PAT. Prasa poranna poświęca dużo miejsca zagad- 

nieniu Tangeru i zamieszcza wiadomość otrzymaną od przedstawiciela 
Francji w Tangerze, iż wbrew przypuszczeniom prasy angielskiej doszło 
tam do zakłócenia porządku. Journal podkreśla, że ścisia solidarność 
Francji, Hiszpanji i Włoch jest niezbędna. 

Matin stwierdza, iż oświadczenie Primo de Rivery wywołało w Lon: 
dynie zdziwienie. Tenże dziennik zwraca uwagę na fąkt, iż na kilka dni 
przed podpisaniem traktatu hiszpańsko włoskiego Mussolini zażądał od 
Francji i Angji dopuszczenia Włoch do administracji Tangeru, Ministrowie 
Briand i Chamberlain życzliwie przyjęli te żądania w granicach istniejących 
traktatów. W końcu dziennik zaznacza, iż Francja trzyma się litery traktatu. 
Statut Tangeru może być zrewiiowany tylko przez te państwa które go 
opracowały. 

W obronie lira. 

RZYM, 20Vil'. PAT. Cala prasa z żywem zadowoleniem omawia 
ostatnie przemówienie Mussoliniego w sprawie obrony lira. Popolo di 
Roma oświadcza: 

Lir jest symbolem narodu, sztandarem ekonomicznym kraju. Włosi 
bronić będą tego sztan laru tak jak zawsze w historji bronili trójbarwnej 
flagi. 1 

ы Gionale a'italia analizuje finansowe i budżetowe zarządzenia rządu, 
z których najważniejszemi są: równowaga budżetowa, zmniejszenie dłu- 
gów publicznych, uregulowanie wydatków państwowych, uzdrowienie 
systemu obiegu pieniężnego, przeciwstawienie się wszelkiej inflacji, 
wreszcie środki zmierzające do- zmniejszenia wwozu zboża, paliwa, żelaza 
i t. d. Dla współpracy rządu ze społeczeństwem istnicje szerokie pole. 

Strajk górników szerzy się, 
LONDYN, 20 VIII. PAT. Reprezentanci rady generalnej angielskiego 

kongresu związków zawodowych oraz egzekutywy górników omawiają 
kwestję składek na fundusz zapomogowy dla „górników. Postanowiona 
wydać do wszystkich robotaików odezwę nawołującą do poparcia straj- 
kujących górników. U.hwalono też wezwać międzynarodową komisję związ- 
ków zawodowych ao zorg nizowania propagandy mającej na celu popar- 
cie angielskich górników wśród wszystkich zawodowych związków — Коп- 
tynentu, 

Łotwa wobec Sowietów. 

RYGA, 20 VII. Pat, Wobec kategorycznej odmowy Sowietów przy* 
jęcia propozycji państw bałtyckich: w sprawie utworzenia przygotowawczej 
komisji dla opracowania paktu. o. neagresji złożonej: z. przedstawicieli. 
wszystkich państw bezpośrednio w tem zagadnieniu zainteresowanych, 
rząd łotewski zakomunikował pełnomocn kowi sowieckiemu w Rydze, że 
gotów jest również do nzwiąrania bszpośrednich rokowań z rządem 
moskiewskim jakkolwiek podtrzymuje swój punkt widzenia, że komisja 
przygotowawcza byłaby bardziej powołaną do omawiania wysuniętych 
zagadnień. 

Łotwa nie chce aby kwestje procedury stały się przes kodą na 
drodze do rozwiązania kwestji zasadniczej. Aby zapobiędz wszelkiemu 
neporozumieniu, rząd łolewski zastrzega sobie wszelką swobodę akcji w 
odniesieniu do wszystkiego co dotyczy kontaktu & innemi peństwami 
zainteresowanemi. 

Tragiczna kat strofa lotnicza. 
Z pogranicza donoszą: W rejonie strażnicy Podświle, dn, 18 b. m. o 

godz. 5 rano zdarzyła się tragiczna w skutkach katastrofa lotnicza, której 
ofiarą padł sowiecki apar«t lotniczy systemu Potez XXV, patrolujący nasze 
ogranicze. s - 
A Według relacji oficjalnych czynników sowieckich, w dniu tym z lotaiska 

w Połocku wyleciał aparat, kierowany przez pilota Akaczeńkę, vice:prezesa 
połockiego oddziału <Awiochimu», wraz z obserwatorem. -Na sku:ek defektu 
w motorze, aparat nagie spadł osiadając na młody zagajnik w odiegłości około 
1500 metrów od słupów granicznych. Wskutek wybuchu zbiornika benzyny, 
zawierającego około 100 kig., aparat i lotnicy spłonęli doszczętnie. Przybyła, 
na miejsce komisja śledczą znalazła już tylko zw; ;loae zwłoki. 

Straszliwy zamach na pociąg. 
BERLIN, 26 VIII PAT, Liczba of:ar katastroly kolejowej pod Leiferde do! 

chodzi do 21 osób Centralny dyrekt>r kolei oświadczył dziennikarzom, że 
przyczyną katastrofy jest stanowczo zamach zbrodniczy na co wskazuje rozlu' 
źnienie śrub i czopów drogowych. Sprawcą zamachu musi być ktoś z pośród 
kolejarzy. Rozluźnienie śrub dokonano co najmniej na 15 minut przed nadej. 
ściem pociągu. 

Aresztowanie Olszańskiego. 
GDANSK, 20, VIII. Pat. Wedle doniesień tutejszej prasy, policja 

gdańska zwróciła się do policji w Berlinie celem stwierdzenia tożsamości 
aresztowanego przed kilkoma dniami studenta ukraińskiego, podzjącego 
się za Teofila Olszańskiego, sprawcę zamachu na Prezy .enta Wojcie- 
chowskiego. Dzienniki stwierdzają przytem, że wszystkie dane przema- 
wiają za tem, iż aresztowany student jest istotnie poszukiwanym przez 
władze polskie Olszańskim. 

i i _ Sszałka Piłsudskiego, Organizacja generalne- įžika Pisudskiego 
go inspektoratu acmji. Ś nigly, Fara, 

mer, 
czasu mianowani 
trzej lub czterej generałowe, 

Skierski, 

Prace nad organizacją generalnego 
inspektora'u sił zbrojnych dobiegają 

a więc generą. 
Rydz. 

Norwid- Neugebauer, 
Osiński i Rybak. Do tego 

zostaną jeszcze 
przy: 

końca, 
Według tej organizacji w centrali 

inspektoratu w Warszawie zgrupo: 
wanych będzie około dwunastu ge- 
nerałów, z których generałowie dy- 
wizji będą inspektorami armij a ge* 
nerałowie brygady będą przydzieleni 
do pracy w generalnym inspektoracie. 
Oprócz tego w skład centrali wcho- 
dzić będzie kilkudziesięciu oficerów 
sztabowych, którzy po dwóch lub 
trzech pracować będą przy poszcze- 
gólnych generałach. 

Jak się dowiadujemy, 23 go b. m. 
zbiorą się w Warszawie wszyscy 
inspektorowie na odprawę u Mar- 

wchodzący w 

puszczalnie gen. Dreszer, gen Rmómel 
i gen. Dąb-Biernack!. 

Aparaiem wvkonawczym general- 

nego inspektora, Marszałka Piłsud- 
skiego, będą wszyscy generałowie, 

, Skład inspektoratu 
wraz z oficerami sztabowymi, oprócz 
tego do Marszałka Piłsudskiego pizy- 
dzieleni zostali oficerowie; pułk. szt. 
gen. U.rych, pułk. szt. gen. Gąsio- 
rowski oraz rotmistrz szt gen. Gro: 
cholski, 

Generalny inspektorat sił zbroj- 
nych mieścić się będzie w gmachu 
szkoły podchorążych, która zostanie 
przeniesiona do Ostrowa-Komorowa. 

i 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 g 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch šwlątecznyc 

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

Sejm i Rząd. 

Marszałek Piłsudski wyjeżdża 

do Płocka. 

WARSZAWA. 20. VIII.(żel,moł.Słowa) 
Marszałek Piłsudski wyjeżdża w nie- 

dzielę do Płocka aby wziąć udział 
w święcie 25 pułku piechoty. 

Sprawa emisji bilonu. 

WARSZAWA. 20.VIII (żel.wł Słowa) 
W» dniu dzisiejszym odbyła się na- 
rada pod przewodnictwem ministra 
Klarnera w sprawach finansowych. 
Omawiano kwestję emisji bilonu. W 
naradzie uczęstniczyli pp. Daniel Sta- 
niszewski dyręktor Banku Rolnego, 
Steczkowski, Karpiński i Młynarski 
oraz prof Adam Krzyżanowski. 

Projekt dekretu o ustawie 
przemysłowej, 

WARSZAWA 20 VIII (że/,wź. Słowa) 
Ministerstwo Przemysłu i Handln 

przygotowuje projekt dekretu o usta- 
wie prze mysłowej. 

Inowacja p. Prezydenta, 

* WARSZAWA, 20 VIII (żel. wł. Słowa) 
Dziś odbyła się w Ministerstwie Spraw 
Wojskowych narada pod przewod- 
nictwem Prezydenta Mościckiego po- 
święcona sprawom przemysłu wo- 
jennego. W obradach wzięli udział 
szereg wyższych oficerów. W kołach 
politycznych zwrócono uwagę, że 
Prezydent Mościcki wprowadził ino: 
wację nieznaną dotychczas ani w 
Polsce ani.w innych. państwach, że 
Głowa Państwa udaje Się na konfe- 
rencję do poszczególnych ministerstw. 
Nastręcza to pewne wątpliwości czy 
prezydent Rzeczypospolitej może bez- 
pośrednio udawać się do ministerstw 
i brać udział w naradach zamiast 
zażądać od właściwego  mnistra 
potrzebnego sprawozdania w intere- 
sujących go sprawach. Specjalnie 
udawanie się Pana Prezydenta do 
Ministerstwa Spraw Wojskowych то- 
że być wyzyskane przez czynniki 
wrogie, które prowadzą propagandę 

-0 rzekomych przygotowaniach Polski | 
_do wojny. 

Konferencje wojewodów kresow. 
W dniu wczorajszym odbyła się 

konferencja wojewodów kresowych. 
Tematem obrad były sprawy gospo- 
darcze Ziem Wschodnich oraz reor- 
ganizacji urzędów wojewódzkich i 

*starościńskich w celu uproszczenia 
systemu urzędowania. W naradzie 
wzięli udział: wojewoda Poleski pan 
Krahelski, wojewoda Białostocki p 

Rembowski, zastępca wojewody No* 
wogródzkiego p. Wojewody p. Par- 
fianowicz i wojewoda Wileński pan 
Raczkiewicz. 

Panowie wojewodowie obradowali 
w godzinach urzędowych w urzędzie 
wojewódzkim poczem po obiedzie u 
p. wojewody Raczkiewicza kontynuo- 
wali obrady w mieszkanin prywat- 
nym pana wojewody. 

Z ramienia województwa wileń- 
„skiego występowali p. Gintowt-Dzie* 
wałtowski p. o. naczelnika wydziału 
prezydjalnego, Oraz zast. naczelnika 
wydziału Bezp. publicznego, radca 
wojew. p. Rakowski. 

W pierwszym dniu obrad  załat- 
wiono sprawy gospodarcze: udziela- 
nia koncesji, meljoracji, osadnicze, 
udzielanie długoterminowych kredy- 
tów, opieki społecznej, zakończenia 
akcji odbudowy powojennej, įsprawy 
przeciwdziałania bezrobociu у 

Jedną z najważniejszych spraw 
rozpatrzonych przez zjazd jest ustą- 
lenie wytycznych w stosunku do 
wyznania prawosławnego i do ruchu 
sekciarskiego w łonie kościoła pra- 

„ wosławnego i wschudniego. . 
Najważniejszym może zagadnieniem 

z rozpatrywanych w dniu wczorajszym 
są sprawy obywatelstwa. Rozpatrzona 
bowiem po długiej dyskusji sprawę 
dowodów osobistych w związku z 
sumaryczną akcją wydawania obywa 
telstwa polskiego w myśl odpowied- 
nich rozporządzeń Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, 

W dniu jutrzejszym rozpatrzone 
będą następujące kwestje: reorganiza- 
cji urzędów administracyjnych, zes- 
polevia urzędów Il i I instancji, w 
związku z celową dekoncentracją, u- 
proszczeniem i usprawnieniem urzę- 
dów, jak również polepszenie doli 
urzędników państwowych. 

W dniu jutrzejszym zakończą się 
obrady wojewodów, do których przy 
wiążane jest poszczególne znaczenie 
ze względu na załatwienie szeregu 
kwestyj zw ązanych z życiem ludności 
na Ziemiach Wschodnich (y)



ECHA KRAJOWE 
Pasterz dobry. 

Wspomnienie. 

W roku 1887 do jednego z gim: 
nazjów w Petersburgu wstąpił 17 let- 
ni chłopiec szczupły, żwawy o ostrych 
rysach twarzy wybitnie polskiej i du- 
żych szarych łagodnych oczach. Jego 
mowa rosyjska aczkolwiek najzupet- 
niej poprawna zdradzała pochodzenie 
polskie. Był to Zygmunt Łoziński. 
Charakteru—żywego i wesołego szyb: 
ko pozyskał sobie sympatję kolegów. 
Siedziałem z nim na jednej ławie, 
podpowiadałem, pomagałem „šciągač“ 
i sam „Ściągałem* nie podejrzewając, 
że siedzi obok mnie przyszły dostoje 
nik kościoła, niezmordowany obrońca 
wiary chrześcijańskiej, męczennik po- 
nurych prześladowań religijnych. Je- 
den raz tylko ujawnił Łoziński nie- 
ugięty charakter przyszłego bojowni- 
ka za wiarę Nie pamiętam z jakiego 
powodu pewnego razu zwierzchność 
szkolna zarządziła niespodziewanie, 
podczes lekcji, nabożeństwo  dzięk- 
czynne w cerkwi gimnazjalnej W 
Petersburgu nie zmuszano uczniów 
nieprawosławnego wyznania do' u- 
częszczania na solenne nabożeństwa 
w dni imienin lub urodzin członków 
rodziny cesarskiej lub innych uroczy- 
stości oficjalnych, jak to czyniono z 
bezwzględną surowością w Wileń: 
skim okręgu szkolnym. Ale owego 
dnia wezwano uczniów wprost z kles 
do cerkni domowej, nie zwalniając 
nikogo. W pewnej chwili podczas 

' wygłaszania modłów za rodzinę ce- 
Sarza, muszą wszyscy obzcni, n e wy: 
łączając i duchowieństwa, na krótki 
czas uklęknąć. Tak stało się i wów: 
czas, lecz kiedy wszyscy ukiękli, 
Zygmunt Łoziński i jego młodszy 
brat zostali w pozycji stojącej i trwali 
tak, nie bacząc na uwagi wychowaw- 
cy i inspektora. 

W Wileńskim okręgu szkolnym 
knąbrni bracia zostaliby bez wątpie- 
nia wyrzuceni ze szkoły z wilczym 
biletem, lecz w gimnazjum  peter- 
sburskiem zwierzchność nie reago- 
wała tak surowo na to zdarzenie, i 
Łozińscy zostali tylko ukarani nie pa- 
miętam w jaki sposób za przekro- 
czenie dyscypliny szkolnej. Tak po: 
myślnego załatwienia sprawy nikt, a 
więc i starszy Łoziński, przewidzieć 
nie mógł, ryzykował on w tym wy- 
padku całą przyszłością swoją i swe- 
go brata, 

Po ukończeniu gimnajum rozesz- 
liśmy się w różne strony. Łoziński 
znikł na pewien cżas z moich Oczu. 
Słyszałem że wstąpił do seminarjum 
duchownego, później do Akademii 
lecz.go już więcej w Petersburgu 
nie spotkałem. Minęło lat 25... 

Z wielkim trudem przedostalem 

Smoleńska osadzony żostał w więzie- 
niu dla „katorżników*. Wówczas u: 
krywając się na przedmieściach u 
ludzi dobrej woli coraz częściej da- 
wało się mi słyszeć nazwisko ks 
biskupa Łozińskiego, mego dawnego 
kolegi z ławy szkolnej w Petersburgu. 

Trwał on na stanowisku, niosąc 
pociechę dręczonej ludności. W ostat: 
nich tylko czasach, ulegając błaga: 
niom wiernych i chęci nieść im po- 
ciechę do ostatniej chwili, —ukrył się 
on do jednego z odludnych osiedli 
w okolicach m. M'ńska. Wszystkie 
poszukiwania bolszewickich zbirów 
były daremne, gdyż nikt z wiernych 
nie zdradził tajemnicy. ‚ 

  

Nadszedt wrzeszcie dzien radošny. 
Zwyciezkie wojsko polskie wkroczyto 
do miasta, pędząc bolszewickie hor- 
dy i uwalniając, niestety, już nie licz 
nych więźniów. Wówczas po raż 
pierwszy po 25 latach ujrzałem bi- 
skupa Łozińskiego w całej należnej 
mu glorji: w uroczystych szatach od- 
prawiał on mszę polową na placu 
katedralnym, patrząc ze łzami wzru- 
szenią na klęczący i płaczący wierny 
lud i cudem powstałą piękną armię 
zmartwychwstałej Polski. 

Przyglądałem się swemu  dawne- 
mu koledze; ledwie go poznałem po 
żywych, łagodnych oczach i ostrych 
rysach twarzy, obrośniętej brodą. 
Jakże mało podobny był on do ruch* 
liwego i wrażliwego chłopca, z któ- 
rym razem kliliśmy łacinę. Wkrótce 
udało mi się odwiedzić biskupa i 
odnowić dawniejsze kależeńskie sto- 
sunki. Przyjął on pod swą opiekę 
nieszczęśliwych jeńców bolszewickich, 
wywiezionych do Smoleńska w cha- 
rakterze zakładników. 

* 

się do Mińska pod koniec okupacji 
niemieckiej. Niebawem po kraju sze- 
roką rzeką rozlała się szarańcza Бо!- 

_ szewicka. powstrzymana przez ро- 
wstającą z niczego armję polską aż 
hen około Brześcia i Białegostoku. 
Z chwilą gdy rozpoczął się Żwycięski 

Wiosna 1920 r. przyniosła z sobą 
ożywienie działań wojennych na ca- 
łym froncie. Armja. polska rozpoczęła 
ofenzywę, która odbywała się z po- 
czątku pomyślnie, lecz już w maju 
zaczęły krążyć pogłoski o pierwszych 

marsz wojsk polskich pod wodzą niepowodzeniach, Już w połowie 
Piłsudskiego na Wilno krwawa orgja czerwca zaczęto mówić o ewentual- 
aresztów, rożstrzeliwań, rewizyj wzra- nej ewakuacji Mińskiego rejonu, lecz 
sta z dniem każdym im bliżej: jakoś temu publiczność nie wierzyła. 
były wojska polskie. Aresztowano i Jak piorun z jasnego nieba padł 
mnie wraz z starszym synem 17 let- rozkaz generała Szeptyckiego ewaku- 
nim chłopcem. Ewakuacja Mońska acji, którą też prowadzono z błyska- 
była już postanowiona. Bolszewicy wiczną szybkością. Wojsko cofało 
gwałtownie w szalonym pospiechu się w rażącym nieporządku, karność 
„likwidowali* więźniów lub wysyłali rozprzęgła się, zaczęły się masowe 
ch «ałemi partjami jako zakładnikówi rabunki, pożary, gwałty; zwierzchność 
w głąb Rosji. Do jednej z takiej zaś wojskowa znikła jedna z pierw- 
partji trafiliśmy razem z synem. Mnie szych... | oto wówczas ujrzano na 
cudem udało się umknąć w ostatniej ulicach Mińska dobrego pasterza, 
chwili syn mój zaś wywieziony do niosącego pociechę  przestraszonej 

  

wiero-2apadnego>, «<swojeobraznego», 
* począwszy od okropnego gniazda 

tego stylu w zaszumanionym ogro: 
dzie Botanicznym — cóż kiedy w 

Gdzie riianiek sześć... 
Quod homines, tot sententiae. 

; Terencjusz. 

Niema rzeczy małych jeśli zgodzi- tymże, ogrodzie Botanicznym urzą: 
my się, że życie składa się z drobiaz- dzono ni w pięć ni w dziewięć bois- 

gów. ko sporlowe, wycinając w doda ku 
Napewno zaś życie publiczne skła- najpiękniejsze nad Wilenką drzewa, 

da się z setek rzeczy drobnych—na aby szerzej było, niwecząc sam šro- 
'pozór—które je czynią... przyjemnem dek przepysznego parku, który. prze- 
lub nieznośnem. cie musi kiedykolw ek powstać 2 ро- 

To tylko preludjowy leitmotiv, łączenia z sobą Cielętnika, ogrodu 

Oto zaś rzecz sama. Botanicznego (obecnie, zdaje mi się, 
Wilno przy całej, że się tak wy- inaczej jakoś nazywanego oficjalnie) 

raże, naturalnej swej piękności posia- i ogrodu Pobernardyńskiego. Zadrze- 

da, jak wiadomo, horrenda aestetycz. wiono plac Katedralny niwecząc per- 
ne. jedne są niestety, już nie do na- Sspektywiczny widok z wylotu w. 
prawienia, inne wołają wielkim. gło- Zamkowej na Bazylikę, oraz majesta- 

sem o ich usunięcie, a jeszcze inne.. 'tyczny przestwór jednego z najpięk- 
przybywają wciąż dzięki nie istnieniu niejszych w Polsce placów. U tegoż 
"specjalnej, kompetentnej a silnej wła- placu wybudowano koszarowy gmach 

dzy. która by nieustannie i nieustę- gdzie się obecnie mieści Urząd Wo 
pliwie czuwała nad estetyką miasta— jewódzki. | t. d. i t. d. Długo by o 
w najszerszem rozumieniu. | tem pisać, A czy dziś lepiej się dzie- 

Niedaleko szukając „wbito" w Wil- je? Obecnie żadnych wogóle nie 
no, nie licząc się ani na krztę z tra- przybywa budowli, tedy nie powsta- 

dycjami miasta, z jego ogólną fizjo- je <coś w rodzaju» np. niefortunnej 
gnomją: operetkowo -kinową grupę rezydencji letniej Klubu S lacheckie- 
„stylizowanych* domów na ulicy go (o którym trafaie wyraził się swe- 
„Montwiłłowskiej u Łukiskiego pla- go czasu Siestrzencewicz, że dokład- 
cu, pozwolono .dr-owi Raduszkiewi nie naśladuje rosyjski wagon trzeciej 
czowi wznieść „zamek* w stylu a/ź. klasy); dalej znikły potworne szyldy. 
deutseh nad Wilją u Zielonego mo* Nie ujdą niczyjej uwagi ładne parte- 

„stu, tak znowuż okropnego pod ry kwiatowe na skwerku z pomnicz- 
względem elementarnej estetyki jak kiem Moniuszki i przed teatrzykiem 
warszawski most Kierbedzia; zabu Letnim w ogrodzie Pobernardyńskim. 
dowano przepiękny Zwierzyniec wręcz Tedy — odrobinę lepiej słychać z 

horrendalnie... Prawda, pospełzały ja- estetyką Wilna niż «za rosyjskich 
koś przy Boskiej pomocy z wileń- czasów», a jednak... 
skich kamienic niebieskie, różowe, Jednak gdy przed jakichś dziesię- 

kanarkowe i zielone kolory; Niemcy cioma dniami p. kierownik Oddziału 
sporo wypłoszyli z Wilna stylu «sie: Sztuki przy Urzędzie Wojewódzkim 

SŁO WO 

ludności. Nie cofnął się biskup Ło- 
ziński razem z generalicją wojskową 
nie wyjechał z ziemiaństwem, owszem 
—postanowił, że musi pozostać tam, 
gdzie pozostała większa część wier- 
nych, aby dzielić ich losy. Niczem 
nie różniąc się od zwyczajnego księ- 
dza, chodził on po ulicach płonącego 
miasta, ż narażeniem własnego życia, 
bronił żydów od pjanych maroderów 
mówiono, że przebłagał dowództwo 
wojskowe nie psuć elektrowni i wo- 
dociągu przy opuszczeniu miasta. 
Nawet bolszewicy, po zajęciu miasta, 
przyznali zasługi biskupa 1 pierwsze 
oni zostawili go w spokoju. 

Zamieszkał biskup па plebanii 
przy Katedrze, przeniósłszy się z 
byłego domu gubernatora, który od- 
dał był mu do rozporządzenia rząd 
polski, jako dawny pałac biskupi, za 
czasów przedrozbiorowych. Ale cóż 
mógł obchodzić go ten gmach trzech - 
piętrowy, w którym zimą en kazał 
opalać tylko 2 pokoiki, pędząc w 
nich życie prawdziwego ascety! Te- 
raz rozlokował się*w pałacu „Sow 
naikom Białorusi" (rada komisarzy 
ludowych) — przedstawiciel najwyższej 
władzy w kraju. 

W sierpniu zaczęto już czuć fałsz 
w zwycięzkich przechwałkach bolsze- 

wickich. Okoliczność ta, że z po- 
śpiechem zgodzili się ra pertraktacje 
pokojowe podczas «zwycięskiego» 
marszu na Warszawę, świadczyła o 
kruchości ich powodzenia 

Do Mńska zjechała delega ja pol 
ska w celu rozpoczęcia układów. 
Okoliczność ta stała się wkrótce 
przyczyną gwałtownego prześladowa- 
n'a, wszczętego przez bolszewików 
przeciwko biskupowi Łożińskiemu. 
Zaizucono mu uroczysie spotkanie 
delegacjj w Katedrze oraz. solenne 
wygłosztn'e moołów za zwycięstwo 
oięża polskiego. Z nienawiścią i zle 
ukrytym podziwem prasa sowiecka 
przytaczała pelnė szłachetnej pra. 
wości słowa uwięzionego biskupa: 
«Jestem polakiem i jako taki nie 
mogę. się modlić za powodzenie 
jakiegokolwiek innego. oręża oprócz 
polskiego», 

Rzewnie płakała ludność katolicka 
dowiedźiawszy się o wywiezieniu 
kochanego biskupa do Moskwy, jak= 
gdyby przeczuwająe, że już nigdy nie 
ujrzy go więcej, Osadzono biskupa 
w więzieniu czerezwyczajki na м- 
biance, przeznaczonem: dla najniebez- 
pieczniejszych wrogów ustroju komu 
nistycznego. W lochach tego więzie- 
nia spędził nieugięty dostojnik Ko- 
ścioła prawie cały rok, gdyż bolsze- 
wicy opierali się wydaniu go na 
zasadzie traktatu ryskiego. 

Ciężkie warunki więzienne, by 
najmniej nie złamały biskupa, zacho- 
wał on ten sam nieugięty charakter, 
pogodę ducha i wiarę w ostateczne 
szybkie zwycięstwo chrześcjaństwa. 

Nareszcie powrócił biskup do u- 
kochanej ojczyzny, lecz niestety zna- 
lazł swą djecezję okrojoną przez 
traktat ryski. Więksżość wiernych po 
została za czerwonym kordonem po- 
abawiona opieki duchownej, Po po: 
'bycie w Nowogródku przenosi się 
ks. biskup Łoziński do Pińska i od- 
daje się z całym zapałem pracy pe- 
dagogicznej kstałcąc przyszłych pa: 
sterzy w  seminarjum duchownem. 
Odwiedziłem ks. biskupa niedawno w 
jego nowej rezydencji. ]ik zawsze 
przedtem tąk i teraz panuje tutaj 
prostota. Spędziliśmy na wspomnie- 
niach dobrą godzinę. Ciężkie prze- 
życia i zły stan zdrowia bynajmniej 
nie złamały bohaterskiego ducha tego 
prawdziwego pasterza dobrego. Że- 
gnając SĘ z ks. biskupem pomyśla- 
łem że tacy ludzie mogą: zapewnić 
ostateczne zwycięstwo chrześcjaństwa 
w walce z komunizmem, ; й 

Vetus. 

wstrzymał malowanie na olejno fron- 
tu sklepowego znanej jubilerni p.p. 
Perkowskiego i Malinowskiego —za- 
rządzenie to wywarło wrażenie swo- 

ją, na wileńskim bruku, niepowszed- 
nioścą, że aż temu: „drobiazgowi* 
poświęciło «„Słowo*. wzmiankę w 
krorice miejscowej. 

Więc jakże? Więc istnieje władza 
opiekująca się i kierująca estetyką 
Wilna! Nawet wglądająca w takie, 
na pozór, dałszopłanowe: -szegóły jak 
rodzaj farby używanej do przemalo- 
wywania Ścian? 

Ucieszeni, pospieszyliśmy zawołać 
w „Słowie*: Niechże wiemy kto za- 
rządza estetycznym wygłądem Wilna, 
kto jest odpowiedzialny za taki lub 
„owaki wygląd naszego miastal 

Urząd Wojewódzki nadesłał u- 
przejmie „Słowu* wyjaśnienie, wy- 
drukowane we czwartkowym (192) 
numerze. Podpisał je „za Wojewodę" 
p. Jerzy Remer. Pismo: wyjaśnia pri. 
mo dlaczego nastąpiło zarządzenie 
dotyczące poszczególnego wypadku 
i secundo jak wogóle stoi sprawa z 
estetycznym w. Wilnie nadzorem. 

Jedna i druga strona  poruszonej 
Sprawy mają -znaczenie zasadnicze 
i przeto pozwalamy sobie oświetl ć 
je z naszego punktu widzenia korzy- 
stając ze swobody „obywatelskiego 
głosu. 

* 

Wyjaśnienie Urzędu Wojewódz- 
kiego wyraża przedewszystkiem o- 
pinję, że „farba, olejna zasadniczo nie 
nadaje się do malowania fasad do. 
mów*. Dla czego? Np. w Holandji, 
jest po miastach "mnóstwo kamienic 

„Kaukazka“ dyktatura Stalina w Moskwie. 
Według wiadomości nadeszłych z Moskwy, sfery Stojące 

blizko obecnego rządu, przygotowują teren do faktycznej dykta- 
tury Stal na, W szerokich masach dyktatura ta została przezwaną 
„kaukazką, gdyż na miejsca usuwanych masowo dygnitarzy 
sowieckich, Stalin mianuje swoich ziomków, pochodzących tak 
jak i on, z Kaukazu. Głównymi pomocnikami Stalina są nowy 
redaktor „Izwiestji* Babanjac, zastępca Kamieniewa Mikojcen 
i następca Dzerżyńskiego, Menżynski. Na stanow skach w czer- 
wonej armji przewidywane są poważne zmiany, gdyż, j:k krążą 
pogłoski, do rąk Stalina wpadł tajny dokument 1rockiego, ze 
spisem oficerów. którzy pomagać mu mieli na wypadek zwycię- 
stwa opozycji i zbrojnego przewrotu. 

Powrót emigrantów do Kijowa. 
LWO V, 20 VIII. 'PAT., Donoszą z Kijowa, że na Ukrainę przybyła 

znowu większa grupa politycznych emigrantów ukra'ńskich z Małopolski 
Wschodniej, przebywających dotychczas w Czechosłowacji. Należą oni 
przeważnie do inteligencji. Część tych emigrantów osiedliła się w Kijowie. 

Echa rozłamu komunistycznego w Berlinie. 
BERLIN, 20 VIII. PAT. Rote Fahne donosi, że komitet .centralny 

niemieckiej partji komunistycznej uchwalił wykluczyć z partji przywódców 
komunistów niemieckich Masłowa i Ruth Fischer oraz dwóch innych 
członków partji. Powodem tego mają być wysiąpienia wspomnianych 
komunistów w sprawie opozycji w łonie komunistycznej partji rosyjskiej. 

Ruth Fischer oirzymać ma wezwanie do złożenia swego mandatu 
w parlamencie. Pozatem komitet centralny kom partji niem. wykluczył z 
łona partji niejakiego Karola Kitta, wydawcy czasopisma Die Eichelosen z 
powodu  „nieęproletarjackiego" zachowania się w sprawach partyjnych 
Jest on również posłem do parlamentu. . 

Odszkodowania dla rodziny cesarskiej. 
BERLIN, 20 VII. PAT. Według informasyj Reichsdienst der deuts- 

chen Presse, między radcą prawnym Hohenzollernów a rządem pruskim 
łoczą się rokowania maiące na celu ustałenie nowych podstaw dla ure- 
gulowania sprawy odszkodowań Hohenzollernów. 'Obie strony dążą do 
tego by sprawa odszkodowań mogła być ustalona na jesień w drodze 
ustawodawczej 

Choroba cesarza Wiłhelma. 
WIEDEŃ, 20: VillI, Pat, Neue Freie Presse podaje za Chicago Tri 

bune, że b, cesarz Wilhelm zachorował/ ciężko na grypę. Holenderski 
minister spraw wewnętrznych dr. Kahn, który w tych dniach złożył eks- 
cesarzowi Wizytę, pragnie wystarać się dla Wilhelma 0 zezwolenie na 
wyjazd do kraju o: łagodniejszym klimacie. 

Rozłam w polskiej partji komunistycznej. 
Z kompetentnych źródeł dowiadujemy się, że w 1szych dniach 

sierpnia odbył się w Pradze czeskiej piąty doroczny kongres komunie 
stycznej partji polskiej, który trwał trzy dni. 

Gorące dyskusje wywołał "obecny rozłam w Sowietach. Trzydniowe 
obrady wykazały poważne zróżnieczkowanie poglądów i nie doprowadziły 
do uzgodnienia jednolitej linji programu. Na kongresie tym doszło do 
rozłamu, którego skutków należy oczekiwać w majbliższym czasie. 

Zawiadomienie, tyg ul. Mickiewicza 23 
(1 piętro) 

Gileński Dom Sztuki 
pod protektoratem członków stowa- 
rzyszeń artystycznych w _ Wilnie. 

    

Kupno, Sprzedaź dzieł sztuki, Antykwarjat. 
  

   

pod zasiewy ozime 

dostarczamy po 
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malowanych farbą olejną. Często gę* 
sto odbywa się generalne zmywanie 
frontu od ulicy gąbkami na długich 
kijach — przyczem nieraz i przechod- 
nia spryska się pomydłinami. Sam to 
na własnej doświadczyłem osobie, 
tedy mi holenderskie domy malowa- 
ne olejno dobrze w pamięci utkwiły. 

Lecz zostawmy wileński Urząd 
Wojewódzki 'przy jego mniemaniu, 
że nie należy malować „fasad do- 
mów * na olejno. „Przejdźmy „do na- 
siępnego argumentu. | 

Nietylko — czytamy w  Wyjaś- 
nieniu — nićwolno malować па о- 
lejno „zabytków nieruchomych* jakim 
jest bezsprzecznie kościół św. Jana, 
lecz niewolno wogóle je odnawiać 
bezuzyskania „pozwolenia odpowied - 
niej władzy konserwatorskiej*. 

Doskonale. Lecz wolno spytać — 
czy sklep p. p. Perkowskiego i Mali- 
nowskiego »przylegający“ jak wyraża 
się sam p. Remer do kościoła św. 
Jana stanowi integralną część tej że 
świątyni i przez to samo może być 
uważany bezsprzecznie „za nierucho- 
my zabytek*? Jeżeli by tak być miało, 
wówczas sklep, о którym mowa, 
byłby po wsze czasy — nietykalny, 
jak sam kościoł Świętojański, Naie- 
żałoby go konserwować z odpowied: 
nim pietyzmem, jakby jaką basztę na 
górze Zamkowej, lub smoczą jamę 
na Bakszcie. Tymczasem naszem zda: 
niem przybudówka, w której mieści 
się obecnie sklep p. p. Perkowskiego 
i Malinowskiego, nie należy. bynaj: 
mniej do 'architektonicznej figułykoś- 
ciola św. Jana ikościółiśw, Jana nic by a 
nic nie stracił jeśli by. tę przybudówkę 
kiedy usunięto. Wręcz przeciwnie! Zys= 

Saletrę Chi 

Barański, Barcikowski i S-ka 
"Warszawa, Zgoda Nr 1. 
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kał by'na tem. Zresztą kościół od przy- 
budówki oddziela fundamentalna 
Ściana kościelna, co też świadczy, że 
żaden z architektów, którym  posia- 
danie kościoła Ś więtejańskiego za- 
wdzięczamy, w planie swym niemial 
owej — przygodnej — bodaj-że, że 
specjalnie dla dewocjonaljów— przy- 
budówki. „Przylegać* do danego za: 
bytku: architektoniczaego, to bynaj- 
mniej nie znaczy tworzyć z nim nie: 
rozdzielną całość. 

Ergo do skłepu p. p. Perkowskie- 
go i Malinowskiego nie dadzą się 
stosować przepisy dotyczące „zabyt- 
ków nieruchomych*, 

Rzecz inna z kolorem, na który 
winna być taka przybudówka  malo- 
wana. Fo już nałeży do estetyki miasta. 
Kolor przybudówki sklepowej i koś: 
cioła powinien być, rzecz prosta, 
identyczny. Na taki też kolor „koś. 
cielny* miał być, jax słyszeliśmy, 
front -skłepu pomalowany. Tylko .. 
na olejno! Co znowuż zdaniem na- 
szem, w najmniejszej mierze nie osz- 
peciłoby „gmachu kościelnego, nie 
rzucłoby nań rażącej plamy. Połysk, 
w tym jednym punkcie, farby olejnej 
bynajmniej by nie wadził. Byle — 
powtarzam — kolor zarówno przybu- 
dówki jak gmachu kościelnego był 
ściśle jednakowy. 

Konkluzja: zaś wypaść może jedy» 
nie ta, že ten, kto zabronił pp. Perkow- 
skiemu i Malinowskiemu pomalować 
front sklepowy na olejno — posunął 
swoją gorliwość opiekuńczą za da- 
leko. 

* 

Rzecz ważniejsza: czyja to bez- 
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Komunikat prasowy 
Zjazd katolicki w Warszawie. 

Komitet główny obchodu 200- 
letniej rocznicy Kanonizacji. Św. Sta- 
nisława Kostki i ogólnopolskiego 
Zjazdu Katolickiego, który obrado- 
wać będzie w dniach 28, 29 i 30 
sierpnia -w-salach Głównego Pawilo- 
nu Politechniki Warszawskiej, zawia- 
damia wszystkich delegatów parafjal- 
nych, dekanalnych i djecezjalnych 
oraz organizacje społeczne i kato- 
lickie uprawnione do udziału, iż 
zgłoszenie i wykupienię kart po 3 zł. 
na Zjazd, oraz zamówienie lokalu 
tak bezpłatnego ogólnego jak i za 
opłatą po 2 zł. od osoby za każdą 
dobę, winno:być w Djecezjałnych 1 
Dekanalnych komitetach zakończone 
22 bm. i odesłane do Komitetu 
Głównego. 

Po 24 tym sierpnia karty uczestni- 
ków będą wydawane tylko w War- 
szawie. Na każdym. dworcu warszaw* 
skim urządzone będą komitetowe 
Biura Informacyjne Zjazdu Katolic- 
kiego w Warszawie, Przez biura po- 
wyższe Komisja Mieszkaniowa infor- 
mować będzie o przydzielonych ю- 
kalach noclegowych, udzielać za- 
świadczeń na powrotne zniżki kolejo- 
we 66 proc. i t. p. 

Komisja prasowa podaje do wia- 
domości, iż na czas zjazdu w Poli- 
technice utworzonej zostaje Biuro 

„Prasowe, które wydawać będzie co- 
dziennie Urzędowy Dziennik Zjazdu 
Katolickiego, zawierający w streszcze- 
niu kompletny przebieg Zjazdu, oraz 
komunikaty prasowe i informacje dla 
przedstawicieli całej prasy krajowej i 
zagranicznej. 

Prócz tego urządza kolportarz wy- 
dawnictw okolicznošciowych Główne- 
go Komitetu. 

W niszach, głównej sali obrad, 
urządzone zostaną wystawy dzieł 
Sztuki kościelnej i wydawnicze, a 
przy wejściu wewnątrz gmachu* cen: 
tralne biuro sprzedaży, 

Wszystkie posiedzenia plenarne 
odbywać . się będą na głównej  4-ro 
piętrowej sali z galejami,- a posie- 
dzenia sekcyjne na pierwszem i' dru- 
giem piętrze. 

Komisja obchodowa pod prze: 
wodnictwem b. min. pana Tyszki, 
przygotowuje program procesji z prze- 
niesieniem  relikwji św. Stanisława o 
godz. „Tej wieczorem dnia "27 sierp: 
nia (piątek) od mostu Poniatowskiego 
do kościoła 00. Jezuitów, oraz po- 
chód manifestąacyjny w niedzielę dnia 
29 sierpnia o g. 4 i pėt pp. od Po- 
litechmiki do Katedry, 

Wszystkie organizacje katolickie 
tak religijne jak i: społeczne proszone 
są o wcześniejsze zgłoszenie udzia. 
łów z podaniem ilości uczestników 
do B.ura Komitetu- Warszawa, Mio. 
dowa 17 m. 12, dla zarezerwowania 
odpowiednich miejsc w procesjach. 

Aspiryna jako Środek samobójczy. 
Epidemja samobójstw w Budapeszcie 

zatacza z dnia na dzień coraz kario, Nesi 
Lekarze ochotniczego pogotowia ratunko 
wego stwierdzili iż samobójcy budapeszteń 
scy w ostatnich czasach starają odebrać so 
bie życie. przez  otrucie aspiryną. W tym 
celu zażywają oni 50 — 80 „gramów tego 
lekarstwa. Ponieważ lekarze przez dłuższy 
czas nie mogli stwierdzić, jaką truciznę sa- 
mobójcy zażywali, przeto akcja ratunkowa 
była zazwyczaj bardzo utrudniona. Obecnie 
jednak stosują lekarze przedewszy stkiem 
Środki, rieutralizujące działanie aspiryny, 
"dzięki czemu niejednemu samobójcy ura. 
towano juź życie, 

U wadze GNSONAŁÓW, 
INTERNAT 

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

Ogłoszenia. do wszystkich pism na 
„specjalnie ulgowych warunkach 

przyjmuje 
BIURO REKLAMOWE 

STEFANA GRABOWSKIEGO. 
Garbarska 1, tel 82 

  

  

apelacyjna ingerencja „poruszyła:słoń' 
ce, wstrzymała ziemię*? 

Wyjaśnienie Urzędu gWojewódz: 
kiego wymienia dwie: władze, które 
winny — -domniemanie: wspólnie czu- 
wać nad estetyką wyglądu miasta, 
mianowicie: 1) Sekcję Techniczną m4. 
gistratu i 2) Urząd Konserwatora 
recte p. kierownik Oddziału Sztuki 
przy Urzędzie Wojewódzkim. 

Sekcja Techniczna magistratu, któ- 
rej przewodniczy p: inż. L. Piegutkow 
ski, obejmuje pięć wydziałów. , Czu- 
wać nad estetyką wyglądu Wilna nie 
może chyba Wzdział. Wodociągowy? 
Ani Kanalizacyjny? „Ani  Mierniczy? 
Ani Elektryczny? Pozostaje tylko Wy: 
dział Budowlany. Stoi na jego, ; czele 
p. Zygmunt Kulesza. On «przeto. bez- 
pośrednio, a pośrednio jegozwierzch- 
nik p. inż. Piegutkowski czuwają nad 
estetyką Wilna. Nie pozwoliłbym so- 
bie wysuwać na pierwszy plan. przy- 
miotów p. inż. Piegutkowskiego — 
jako estely; p. naczelnika Kuleszy 
nie znam; może dlatego, że nie sły: 
szałem aby zabierał kiedy. głos w 
„kwestjach artystycznych. 

Przypuśćmy tedy, że w jakiejś 
<kwestji estetycznej», dotyczącej bądź 
<zabytku nieruchomego», bądź _wy- 
glądu miasta (np. widoku z góry Zam- 
kowej lub krajobrazowych motywów 
na Zakrecie itp.) wyniknie konflikt 
między p. inż. Piegutkowskim, względ: 
nie p. naczelnikiem Kuleszą a p. Re- 
merem. Co wówczas? Czyje zdanie 
ma mieć przewagę? Albo: kto ma spra- 
wę rozstrzygnąć, p. prezydent miasta 
czy też p. Wojewoda? A może aż 
Departament Sztuki i Kultury Oczy- 
wiście w porozumieniu z  Minister-
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 
prżez Koleje i powinno być w naj: 
krótszym terminie uskutecznione. 

Na jedną jeszcze okoliczność, któ- 

Wileński przemysł tar- 
taczny a braki w ko- 

ra dezorganizuje przewozy i niezmier- lejnictwie. 
: nie szkodliwie wpływa na produkcję 

Przemysł tartaczny m. Wilna w należy tu również zwiócić uwagę: 

ciągu długiego okresu czasu.przechó- Dyrekcja Wileńska P. K. P. stosuje 
dził ostre przesilenie i był zupełnie przepisy, na mocy których zamówie- 

nieczynny. Dopiero z rozpoczęciem nie wagonu jest ważne tylko w cią- 
obecnej nawigacji udało się przemy: ou 19 dni; o ile w tym terminie za- 

słowi uruchomić prawie wszystkie mówienie nie zostanie zrealizowane, 
tartaki, Jednak niebawem okazało się, chociażby bez winy nadawcy, lecz 

iż normalne funkcjonowanie przemy- jedynie wobec braku wagonów, za- 

słu napotyka na mową przeszkodę, mówienie staje się nieważne, jedno- 
która całkowicie uniemożliwia produ- cześnie zaś unieważnia się prawo 

kcję i-grozi ponownie. pogrążeniem nadawcy na stosowną kolejność; za- 

przemysłu naszego w stan zupełnego mówienie wówczas powinno być 

bezrobocie. jest nią niemożność €k- wznowione i nadawca otrzymuje póź 

spedjowania. wyprodukowanych MA- niejszą kolejność. W ten sposób nie- 

terjałów:<tartych wskutek biaku — моа - jednokrotnie wytwarza się taka sytu: 
gonów. 

Na składach tartacznych i kolejo- 

wych nagromadzają się wielkie ilo: 

ści materjałów tartych, których nie tegoż miesiąca, wznawia zamówienie 

miożna zaealizować, gdyż BOO в 11-go, lecz jego zamówienie bę: 

ed RUS I p "ak: dzie wykonane przez kolej później, 

ty lowek.jadynie 2a okazaniem WA niż zamówienie „jnnego nadawcy z 

przewozowego. W KE sposó й dnia, powiedzmy 7 go tegoż miesią- 

niy obrotowe papiebice sę Mr ca. Przy nieszczęśliwym zbiegu oko- 

edi u liczności można nie otrzymać wago- 
towych. wyrol „nie dającyc i й 5 Е 3 

zrealizować, dalsza zaś „produkcja AI EO ZE 0 

staje się wobec braku Środków pie: 

niężnych niemożliwą. Nadto taki stan 

rzeczy, uniemożliwiający przemysłowi 

tartacznemu wykonanie terminowych 
obstalunków, podrywa zaufanie do 

niego odbiorców zagranicznych i osła- 
bia jego zdolność konkurencyjną. 

acja, że nadawca, który zamówił wa- 

gon, powiedzmy dnia 1 go pewnego 

miesiąca i nie otrzymał go do 10 go 

dniowych okresów, wówczas gdy 

inni nadawcy otrzymają wagon już 

na skutek pierwszego zamówienia, 

Te przepisy wymagają zmiany w tym 

kierunku, że zamówienia wcześniej- 

sze zawsze muszą być wcześniej re- 

alizowane, e ile niezrealizowanie we 

właściwym okresie nastąpiło nie z 
Wreszcie złożony na placach kolejo- 
wych towar psuje się, sinieje i bar- 
dzo traci na wartości, co znów przy- 
nosi. przemysłowi poważne straty. 

Ten niepomyślny stan: rzeczy na 

kolejach, powodujący tak ciężkie sku- 
tki dla przemysłu tartacznego, mógłby 

być z łatwością znacznie . uzdrowio- 

ny, ponieważ zaleganie kolei z prze- 

wozami materjałów leśnych jest spo- 

winy nadawcy. 
Zahamowanie i  dezorganizacja 

przewozu i eksportu materjałów tar- 

tych wskutek wyżej opisanego stanu 
na kolejąch grozi  unieruchomieniem 
i ostateczną ruiną całemu naszemu 

przemysłowi. (A) 

INFORMACJE. 

wodowane w znacznym stopniu nie- Półroczny bilans handlowy 
tyle istotnym. brakiem wagonów, .po- Polski. 

siadanych przez Polskie Koleje Pań: / Główny Urząd Statystyczny ogło- 
stwowe, ile nie odpowiedniem ich s) obecnie w Nr. 15 Wiadomości 
wykorzystaniem. Mianowicie, Polskie Statystycznych tymczasowe zestawle- 

Koleje Państwowe posiadają bardzo 2 naszego a Eh 
и ы ; „nicznego za 6 miesięcy r. b. celu 

ZACZNĄ ilość platform, pozbawionych dokładniejszego porównania cyfrowe- 
gniazd końcowych i wskutek tego go z bilansem handlowym r. ub. 
nienadających się do przewozu ma- dane za rok bieżący zostały opraco- 
terjałów leśnych. « Wyposażenie tych 

wagonów w brakujące gniazda koń- 
cowe jest związane z bardzo niezna- 

cznemi wydatkami i mogłoby być w 
bardzo krótkim czasie uskutecznione. 
Natomiast osiągnięty przez to efekt 
byłby bardzo-znaczny, gdyż -obser- 
wowany obecnie sztuczny brak. wa- 
gonów zostałby w znacznym stopniu 
usunięty, zaległości przewozowe zo- 
stałyby w dość szybkim tempie _zli- 
kwidowane i-obecna ciężka sytuacja 
w przemyśle tartacznym doznalaby 
znacznej ulgi. 

wane w złotych w złocie, co pozwala 
ra lepsze porównanie zestawienia 
poszczególnych działów omawianego 
bilansu. 

Przywóz do Polski za pierwsze 
półrocze roku bież. wynosi tylko 
351,498 tysięcy złotych wobec 1,048,213 
tysięcy złotych za pierwsze półrocze 
r. 1925 Wywóz natomiast ' wynosi 
za ten okres czasu w roku bieżącym 
574518 tys. zł. wobec 630,117 tys. 
zł. w roku bieżącym "mamy nadwyżkę 
blisko 223 milj. złotych. 

Lecz niepocieszającym objawem 
jest zmniejszenie się duże calego 
obrotu handlowego w roku bieżącym 
o przeszło 752 milj. złotych przy 

Wobec powyższego -zaopair<enie ogólnym obrocie w roku bież. 926 
platform. Polskich Kolei Państwowych 
w gniazda końcowe jest nieodzownym 

warunkiem: tak uniknięcia bezrobocia, 
jak też racjonalnej eksploatacji taboru 

miij. zł a w roku ub, 1,678 mijj. zł. 
Dowodzi to osłabienia tętna życia 
gospodarczego w kraju, wywołanego 
kilkoma powodami; pozatem dużą 
rolę odgrywały przepisy, ogranicza- 

jące przywóz do Polski z zagranicy, 
spadek waluty naszej i brak kapita 
łów obrotowych,spowodowany przez 
teuraryzację naszych niewielkich ka: 
pitełów w walutach obcych podczas 
diugiego okresu spadku naszego zło- 
tego. Różnicę w płynności kapitałów 
własnych w Polsce odczuwamy już 
obecnie po ustabilizowaniu się złote- 
go, kiedy publiczność sę przekonała, 
że dziś na przechowywaniu dolarów 
można tylko stracć. Również i w 
wywozie naszym obserwujemy zracz- 
ne zmniejszenie obrotu, pomimo 
realizacjj dobrego urodzaju z roku 
1925. Wywóz płodów rolniczych 
dał nam nadwyżki za pierwsze pół 
rocze przeszło 50 milj. złotych, a 
ubytek na innych działach wywozu 
wynosi przeszło 180 milj. zł. 

Przeciw waloryzacji ceł wy- 
wozowych. 

Rada naczelna zrzeszeń kupiectwa 
polskiego wystąpiła z memorjałem do 
Ministerstwa Skarbu, zaznaczającym, 
iż waloryzacja ceł wywozowych mo- 
że się odbić bardzo ujemnie na rów- 
nowadze bilansu handlowego. W 
memorjale zwracają uwagę, że wsku- 
tek tego może' nastąpić słuszne 
żądanie eksporterów zwaloryzowania 
premji wywozowych. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 20 

sierpnia r. b. 
Ziemiopłody: żyto 29 — 31 za 100 kg, 

owies 33 — 34, jęczmień  browarowy 
30—32, na kaszę 31—32, otręby żytnie 23— 
24, pszenne 24 — 26, jęczmienne 
19 — 20. Tendencja zniżkowa, Dowóz stop- 
niowo zwiększa się 

Mąka pszenna amerykańska 95 (w 
hurcie), 105 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 80-90, 60 proc. 60—70, 70 proc. 
50—55, żytnia 50 proc, 50—55, 60 proc, 45— 
50, razowa 33—35, kartoflana 70 £0, gryczana 
55—60, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 50—55, 60 proc. 
45—50, razowy 33 — 35 gr. za 1 kg. 

Kasza manna amerykańska 150 160 gr. za 
1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70 80, 
przecierana 85—90, perłowa 80—95, pęczak 
50—60, jęczmienna 60—70, jaglana 70—80. 

  

"KRONIKA 
SOBOTA 

2] Dzis 
Joanny Frem 

Wsch. si, о% 4 m 21 

Zach. sł. © g. 6 m 57 
Jutro 

Symona. 

KOŚCIELNA. 
— Uroczystość św. Joanny 

Francisżki Fremiot. Jutro t.j. w 
niedzielę w kościele S$. Wizytek do- 
roczna uroczystość św. Joanny Fran- 
ciszki Fremiot de Chantal, wspėlza- 
łożycielki zaconu SS. Wizytek, z ca- 
łodziennem wystawieniem Najśw. 
Sakramentu. 

Porządek nabożeństwa: dziś w so- 
botę nieszpory o g. 6 m. 30; jutro 
w niedzielę prymarja o g. 7, wotywa 
o g. 9, suma o g. 11, nieszpory i 
konkluzja o g, 5 wiecz, 

URZĘDOWA. 
— (y) Komisja do badania 

osad. W dniu 17 bm. komisja woje- 
wódzka do badania placów zagospo- 
parowania osad wojskowych i cy- 
wilnych wyjechała do pow. Brasław- 
skiego, celem lustracji osad. W 
skład komisji wchodzą: przedsta- 
wiciel okręgowego urzędu ziemskie- 
go, delegat centralnego związku 
osadników wojskowych, oraz członek 
miejsccwego związku osadników. 

\ 
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stwem Spraw Wewnętrznych? Czy 
może: nie tak? Bo jakież tu nie otwie- 
rają się szerokie perspektywy na nie- 
zliczone „możliwości... bi 

W «Uprawnieniach» p. kierownika 
Oddziału Sztuki. wymienione jest tyl- 

* ko-(A. 10) „opieka nad krajobrazem* 
tudzież, (B. 13) „zaznajamianie się ż 
tradycjami w dziedzinie kultury artys- 
tycznej”, a w kilku innych punktach 
„mowa jedynie; o <opinjowaniu» i tyl- 
ko «opinjowaniu». Nie chodzi .0:kon- 
serwatorskie prawa i przywileje p. 
Remera,nie chodzi 0. to, co „stoi* w 
Dekrecie w przedmiocie ochrony za- 
sbyłków sztuki i. kultury, lecz. chodzi 
o to w. jakiej mierze iw jakim zakre- 
sie ma p. kierownik Odziału Sztuki 
wolną rękę w decydowaniu 0 tem, 
co ze względu na estetyczny wygląd 
Wilna powinno być uczynione a cze. 
goż znowu robić nie należy. ||| 

„ Bo.. symbjoza, o której Wyjašnie- 
nie Urzędu Wojewódzkiego -wspo- 
mina, nie wydaje mi się aby mogła 
prawidłowo funkcjonować — na ko* 
rzyść miasta. Nawet w zakresie tej 
dualistycznej symbjozy nie widzę nie- 
odzownego rozgraniczenia lub uzgod 
nienia obu władz: wojewódzkiej i 
*magistrackiej. 

'Nie.koniec na tem. 
Oto np. teraz: właśnie, na przy- 

jazd ] 'E. ks, «arcybiskupa odświeża 
„się i. maluje. kamienica « rezydencjo* 
nalna.przy ul. Zamkowej, a i „ża 
jednym zachodem* ulegają remonto- 
wi. sąsiednie kamienice kapitulne. Nie 
wchadząc w najmniejszej mierze w 
opinjowanie czy te remonty. piękne 
są czy nie piękne,, czy  dogadzają. 
estetyce miasta czy jej przeczą, prag- 

nąłbym jedynie wiedzieć, czy i to, co 
jest dokonywane obecnie w obrębie 
domów należących do Kapituły pod- 
lega dozorowi i decyzji pp. Remera 
i Kuleszy? Czy przypadkiem władza 
kościelna nie pretenduje w takim 
wypadku do trzeciego miejsca już w 
tryumwiracie „czuwającym nad este- 
tyką wyglądu miasta*? A jak się -ma 
ściśle rzecz z kościołam? C'y się je 
traktuje włącznie jako państwowe 
„Mieruchome zabytki” czy też i współ- 
miernie jako prywatną własność od- 
„nośnych władz kościelnych? 

Kto jest odpowiedzialny za wy. 
gląd naszych kościołów — zarówno 
zewnątrz jak wewnątrz — oraz. za 
«wygląd wszelkich gmachów i domów 
należących do duchowieństwa? Abyś: 
my, np. w prasie, nie wystosowywali 
komplimentów tudziez zarzutów — 
pod niewłaściwym adresem. 

Parę dni temu czytałem w gaze- 
tach, że dyrekcji seminarjum prawo: 
sławnego zabroniła czynić przeróbki 
w murach  Pobazyljańskich — Dy- 
jekcja Robót Publicznych. Więc i 
ona! „Istniały podobno poważne oba- 
wy — pisano w gazetach — iż przy 
przeróbkach miały być zatarte Ślady 
pamiątek po Mickiewiczu* (cela Kon- 
rada !l.). Jakże więc? A cóż porabiali 
pp. Remer i Kulesza? Czyliż by nie 

starczyło ich interwencji? 
Niech jeszcze, na ostatek, zawadzę 

choćby o — b. pałac Służków. Jest 
to jeden z kapitalnych punktów w 
ogólnym, a jakże pięknym, krajobrazie 
Wilna. Obecnie, jeśli się nie mylę, 
mieści się tam, w jednym z najpięk- 
niejszych punktów miasta, więzienie 
wojskowe zwane popularnie „paką”. 

Przypuśćmy, że z tej lub owej racji” 
przyszło na myśl władzom  wojsko- 
wym przemalować cały gmach na 
niebiesko. Kolor nieba. Czy to się 
nie przemalowuje  pancernków i 
kontrtorpedowców! W takim wypad- 
ku: kto by interwenjował” | czy do 
tryumwiratu: władza wojewódzka, 
władza magistracka, władza duchow- 
na nie przybyła by na czwartego 
władza wojskowa, decydująca Żeż O 
estetycznym wyglądzie Wilna? 

W przewodniku po Wilnie prof 
Kłosa czytać można na str. 212 tej, 
że w 1922 gim opiekę nad górą Zam- 
kową objęło (z czyjego ramienia lub 
Nm Towarzystwo Miłośników 

ilna.... Pięćl : 
Zamiast kropki: pium desiderium 

. Czyliżby nie można było zdobyć 
się na jedną władzę czy  instancję, 
któraby mieła w sprawie wyglącu 
Wilna z punktu widzenia estetyki: 
głos rozstrzygający i bezapelacyjny? 

Jeszcze-w 1919tym proponował 
Siestrzeńcewicz powołanie do  życią 
komisji urzędowej, opłacanej etatowo, 
w skład której z wyboru np. p. mi: 
nistra oświecenia wchodzilby artyści, 
architekci, ludzie istotnie znający s'ę 
na estetyce, komisja.mająca zdrówne 
posłuch jak władzę, a któraby czu- 
wała nad rozwojem miasta, oraz nad 
należytem wyzyskaniem jego tradycyj 
i jego pejzażu. 

Minęło z górą sześć lat.. Nietylko 
nie poprawiły się stosunki lecz brnie- 
my w coraz zawiesistszy — chaos. 

Quonusque tandem... jakże długo 
to ma trwać i do jakichże, jeszcze 
większych dążymy PY i 

Reza 

NSM 
Mięso wołowe 110 — 140 gr. za 1 kg., 

cielęce 100—120, baranie 100—130, wie- 
przowe 180—200, schab 220—239, boczek 
220—230. 

Tłuszcze: słonina krajowa 1 gat. 3.00 — 
3.80, Il gat. 280 — 300, smalec wieprzowy 
400—450, sadto 350—400. 

Nabiał: mieko 25—30 gr. za 1 litr, śmie. * 
tana 130--150, twaróg 50—80 za 1 kg. 
ser twarogowy 60 — 130, masło nieso+ 
lone 550 — 570, solone 450 — 500, desero' 
we 550—600. 

Jaja: 130—160 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofie młode 10—12 gr. za 

1 kg, cebula 180 — 200, młoda 5 — 8 
(pęczek), marchew młoda 10 — 15 (pę: 
czek), pietruszka 5 — 8 (pęczek), buraki 
młode 5—10 (pęczek), ogórki młode 100—250 
gr. za 100 szt., groch strączkowy 15—20 gr. 
za ltr., fasola strączkowa 30 — 40 gr. za 
1 kg, kapusta świeża 20—25 za 1 kg., ka- 
lafiory 15 — 14 za sztukę, pomidoty 60 — 
80 za 1 kg. 

Jagody i owoce: borówki 15 — 20 gr. za 
litr, jabłka 10—30 gr. za 1 kg., gruszki 10— 
60, śliwki 30—50 

Cukier; kryształ 135 (w hurcie), 136—137 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 170 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 400—420 gr. za 1 kg. 
Śnięte 360—320, szczupaki żywe 400 — 430, 
śnięte 300—320, okonie żywe 380—400, śnię: 
te 330—350, karasie żywe 400—420, śnięte 
280 —'300, karpie żywe (brak), Śnięte 320 — 
340, leszcze żywe 400—450. śnięte 300—350, 
sielawa 230—250, wąsacze żywe 400 — 420, 
snięte 300—320, węgorze 450 — 470, płocie 
150—160, drobne 50—70. 

Drób: kury 250—450 gr. za sztukę, kur- 
częta 120—150, kaczki 300—600. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
20 sierpnia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 4,02 9,04 9.00 
Holandja 364,05 _ 365,56 _ 363,74 
Londyn 44 17 44,29 44,06 
Nowy-York 9.07 9.09 9,05 
Paryż 25,70 25,60 25,54 
Praga 2693 27, 26,86 
Szwajcarja 17565 176,09 175.21 

Wiedeń 128.45 128.77 128,13 
Włochy 29,09 29,97 29 89 
Belgja 24 82 24 89 24,16 
Stokholm 243,40  214,00 242,80 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 1250 (w złotych 661,57 
= kolejowa 142,0) 14400 143,50 

5 pr. pożycz konw. 470) 47.00 50,47 
pr. pożyczk, konw, — = — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 36,00 3675 36,50 

Redaktor „Kurjera Gospodarcze- 
go* przyjmuje interesantów w 
lokalu redakcji od g.6 do 7 pop. 

codziennie oprócz świąt. 

  

SAMORZĄDOWA 
— (y) Walka z wścieklizną w 

Wileńszczyźnie. W ostatnim mie- 
siącu wydział weterynaryjny przy wo- 
jewództwie zanotował 42 . wypadki 
pokąsania zwierząt przez psy, po- 
dejrzane o wściekliznę. Dzięki inter- 
wencji władz starościńskich — liczba 

pokąsań zmniejszyła się znacznie w 
stosunku do innych miesięcy. W tym 
że okresie czasu została pokąsana 
przez wściekłego psa 1 osoba, która 
obecnie leczy się w klinice bakterjo- 
logicznej systemem Pasteur'owskim. 
W związku z tem, polecono w 
dalszym ciągu zwraceć uwagę na wa 
łęsające się bezdomne psy—które na- 
leży strzelać. 

'— (y) Wystawa rolnicza: w Po- 
stawach. Sejmik pow. Postawskiego 
w związku z projektowaną w jesieni 
rb' wystawą rolniczą zwrócił się do 
ziemian oraz firm pow. postawskiego, 
brasławskiego i  dziśnieńskiego z 
prośbą o wzięcie udziału w wystawie 
i nadesłanie odpowiednich ekspo- 
natów. 

— (I) Gmina powinna dbać 
o dostarczenie lokalu. dla komi - 
sji poborowych. W związku z li- 
cznemi zapytaniami w kwestji pokry- 
wania wydatków na dostarczanie i 
utrzymanie lokalów dla komisji .po- 
borowych, Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych wyjaśniło, że wydatek 
ten obciąża gminę w której pobór 
się odbywa, niezależnie od tego czy 
gmina ta stanowi odrębną jednostkę 
czy wchodzi w skład powiatu. -Wy- 
datki te mogą być w drodze dobro- 
wolnej umowy-rozłożone na gminy 
poborem objęte, wszelki przymus 
jednak w tym kierunku jest. wyklu- 
czony. 

— (/) Zmiany granic w pow. 
Postawskim. Postaw ski wydział po- 
wiatowy postanowił wystąpić do 
władz wojewódzkich z wnioskiem 
zmiany granic następujących gmin: 
Jasiewskiej (rozwiązanie) Kobylnickiej, 
Postawskiej i o utworzenie gminy 

Woropajewskiej. 
— (1) Stacja: meteorologiczna 

w Postawach. Postawski - wydział 
powiatowy postanowił wystąpić z 
wnioskiem na Sejmik Powiatowy o 
wstawienie do budżetu na rok 1927 
odpowiedniej kwoty na urządzenie 
w powiecie stacji meteorologicznej. 

MIEJSKA. 
— (k) Hale Miejskie. Stan Hal 

miejskich przedstawia się następująco: 
W gmachu Hali mieści się 482 „stra- 
ganów, wydzierżawionych, jak to: spo 
żywczych 146, mięsnych 94, ubrań i 
galanterjj 114,. paczyń kuchennych 
36, warzywnych 50, obuwia 23, ze- 
laza i skór 19. Pozatem przeszło. 150 
straganów jest  nienumerowanych 
przeważnie z artvkułami pierwszej 
potrzeby, oraz 76 piwnic dla-prze- 
chowywania mięsa. : 

Obecnie po smutnych rządach b. 
kom. Szolca | komisarjat, w obrębie 
którego położone są H le, przydzielił 
do Hal policjanta, mającego na celu 

- skowych lekarzy. 

utrzymanie łalju i porządku Stan 
higjeniczny oraz porządek podziału 
stragatów przedstawia się nader do: 
datnio, a to dzięki energji i wydajnej 
pracy zawiadowcy Hali p. Maluse- 
wicza. 

Jedynie należy zwrócić. uwagę 
Magistratu, że  koniesznem jest ze 
względów sanitarnych * ocementować 
i pobielić piwnice 

— (x) Dalsza rata pożyczki 
inwestyc-jnej dla Magistratu. 
Urząd Wojewóizki w Wilnie powia- 
domi! w dniu -wczorzjs ym Magistrat 
o nadeszłych dla Magistratu pienią 
dzach w kwocie 100 000 zł., jako dal- 
szej raty, tytułem pożyczki na robo 
ty inwestycyjne m. Wilna. 

— (x) P. Śmigielski grozi. Jak 
nas informują w dniu 19 b. m. o 
godz. 12 m. 15 przybył» do biura 
kontroli magistrackiej, w czasie urzę - 
dowania b. kontraktowy sekwestra- 
tor'miejski Zygmunt Śnigielski, o- 
statnio zwolatony ze służby w trybie 
dyscyplinarnym z art. 50 U. M, i na- 
padł obelżywemi słowami kierownika 
kontroli p. Jastrzębskiego, grożąc, mu 
zabiciem, przy pierwszem spotkaniu. 
Wobec powyższego wydział kontroli 
miejskiej złożył w dnu wczorajszym 
na ręce Prokuratora odpowiednią 
skargę na p. Smigielskiego. 

WOJSKOWA. 
— (y) Zmiany na stanowiskach 

wojskowych DOK. ill Według 
otrzymanych informacji ppłk. Kostec- 
ki, dotychczasowy dowódca 85 p. 

strzelców  Wileńskich, bawiący na 
urlopie, obejmuje w najbliższym 

okresie czasu dowództwo 23 pp., 
na jego zaś miejsce został naznaczo- 
ny ppłk. Weślak, dotychczasowy 
oficer P. Wojsk 14 dyw. piech. w 

Poznaniu. 

— (k) Żandarmerja wojskowa 
na kolejach. Dyrekcja Kolei Pań: 
stwowych w Wilnie na skutek za: 
rządzenia  ministerjalnego wydała 
okólnik, w którym zaznaczono, že 

zandarmom wojskowym przysługuje 

przy. pełaieniu obowiązków służbo 
wych prawo swobodnego poruszania 

się w obrębie objekiów, kolejowych, 
podobnie jak funkcjonarjuszom Policji 

Państwowej, na podstawie posiada. 

nych legitymacji służbowych. 

— (k) Praktyka lekarska woj: 
ojskowe wła* 

dze sanitarne w Wilnie otrzymały za* 
rządzenie co do wykonywania prak: 

tyki przez lekarzy wojskowych: Prak- 

tyka ta może być wykonywaną za- 
równo przez niesienie pomocy lekar- 

skiej w drodze prywatnej przez l:ka- 

rzy wojskowych, jak również lecze: 

nia chorych z ramienia pewnej insty- 

tucji jak naprzykład Kasy Chorych. 
Nowe rozporządzenie ustala więc, 

iż wykonawcze rozporządzenie do 

ustawy o podstawowych prawach i 

obowiązkach oficerów nie zawiera 
ograniczeń co do sposcbu wykony- 

wania praktyki lekarskiej w żadnym 
kierunku. 

— (y) Zakończenie obozu let- 
niego P. W. okr. wileńskiego. W 

dniu 23 bm przy ulziale przedsta: 
wicieli władz wojskowych z p. gen. 

Pożerskim odbędzie się uroczyste 

zamknięcie obożu letniego P. 
okręgu wileńskiego w Hamerni obck 
Bezdan. 

KOLEJOWA 

— (k) Wypłata odprawy nie 
etatowym pracownikom kolejo- 
wym przy powołaniu do wojska' 
Pracownicy nieetatowi zwalniani ze 
„służby kolejowej z powodu powoła- 
nia do wojska dla odbycia powszech 

nej powiritości wojskowej nie mają 
prawa do odprawy ze strony kolej', 

albowiem odprawa jest to zaopatrze- 
nie zwolńionego ze służby pracowni- 

ka do czasu znalezienia sobie innei 
pracy, względnie innego żrócłi docho 
du, zaś pracownicy powołani do woj 
ska nie mają potrzeby szukania innej 

pracy, zatem zaopatrzenia na okres 

przejściowy nie potrzebują. 
Ponieważ jednak zachodzą wypad- 

ki, że władze wojskowe zwalniają po- 

wołanych do służoy wojskowej nie- 
raz po kilku, lub kilkunastu aniach, 

wskutek czego osoby te byłyby poz- 
bawione egzystencji w okresie przej 
ściowym do czasu znalezienia žrėcti 

zarobku, gdyż nie otrzymują ani od- 
prawy od koleji ani zasiłku przewi- 

dzianego dla bezrobotnych, przeto Mi- 
nisterstwo Koleji uznało za właściwe 
poddać zmianie poprzednie swe za- 
rządzeniei rozporzą izeniem ostatniem 
postanowiło, iż w tych wypadkach, 
gdy nieetatowy pracownik kolejowy 
powołany do. odbycia obowiązkowej 
służby wojskowej, zostanie z tej służ: 
by w przeciągu 3 ch miesięcy zwol- 
niony, a władza kolejowa nie może 
go przyjąć z powrotem na kolej po 
wodu braku zapotrzebowania perso- 
nelu, należy mu za ubiegły czas służ- 
by. kolejowej wypłacić ogólnie przyję- 
tą odprawę. $ 

— a Zwiarek. kolelaisy 40“ 
maga się przywrėcenia množa 
danai? Związek kolejarzy Z.Z.P. 
postanowił domagać się: 1) bezzwło- 
.'cznego przywrócenia ruchomej mno* 
żnej, która winna wynos'ć 53 grosze 
za punkt, 2) zwrotu należności, . wy- 
nikłych wskutek wzrostu drożyzny, 
nie wypłacanych od grudnia ub. ro 
ku, z „PP niestosowania. wskaź 
nika drożyźnianego, 3) zwrotu. pro- - 
centowych zniżek poborów, potrąco- 
w w okresie od stycznia do lipca 
r 4 

— (z) Zjazd zawiadowców 
stacji i kierowników ruchu. Dn. 

3 

zawiadowców stacji. i kierowników 
ruchu członków Z Z.P. dyrekcji wi- 
leńskiej. 3 

— (k) Služba wojskowa kole- 
jarzy. Wileńska Dyrekcja kolei 
Państw. otrzymała od Ministerstwa 
kolei pismo, według którego osoby, 
które. nie służyły wojskowo, . albo 
nie zostały od tej służby zwoinione, 
nie mogą być urzędnikami etatowe- 
mi lub zaliczane w poczet kandyda- 
tów referendarskich, technicznych i 
kolejowych. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (x) Likwidacja strejku. Jik 

się dowiadujemy z dniem wczoraj- 
szym został zlikwidowany, trwający 
już od dni 10 ciu strejk robotników 
warsztatów mechanicznych, przy ul. 
Trockiej 16. Strejk się zakończył na 
korzyść robotników, którzy otrzymali 
zwyżkę wysokości 30 proc. dotych- 
czasowych płac. 

— (x) Huta szklana w Wilnie 
wymówiła pracę robotnikom. W 
dniu wczorajszym zarząd huty szkla- 
nej Szapira, przy ul. Kalwaryjskiej 3 
z powodu kryzysu finansowego wy- 
powiedział swoim robotnikom pracę. 
Nadmienić należy, iż skutkiem po- 
wyższego pozbawieni zostaną pracy, 
okoto 189 robotników. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne zebranie Związku 

Podoficerów. Zw, Podof. Rezerwy 
w dn. 22 bm. o godz. 13 zwołuje 
Walne Zebranie w sali tegoż Związ- 
ku ul. Micniewicza 13 celem Wyboru 
Zarządu. Zaprasza o jaknajliczniejsze 
przybycie. 

RÓŻNE 

— (t) Powrót prawosławnych 
na łono Cerkwi. Dowiadujemy się, 
że przed kilkoma dniami wróciło na 
łono Cerkwi prawosławnej dziewięć 
osób, które swego czasu przeszły do 
Kościoła unickiego i były zapisane 
do ksiąg metrycznych. 

— (x) Obława na wilków w 
pow. Wil. - Trockim. Z powodu 
znacznego rozmnażania się wilków, 
które częsio bywają plagą wiejskiej 
ludności, z inicjatywy starosty. pow. 
Wil-Trockiego p. Witkowskiego w 
niedzielę dnia 22 b. m. na terenie 
nadleśnictwa landwarowskiego + urzą- 
dzoną zostanie większa obława. W 
obławie tej wezmą udział, prócz p. 
starosty, przedstawiciele straży po- 
granicznej, oraz cały szereg  myśli- 
wych z obywatelstwa ziemskiego 
tegoż powiatu. 

— (%) Protest związku restau- 
ratorów w Wilnie. W dniu 18 b. 
m. związek restauratorów w. Wilnie 
odbył wspólną konferencję, na której 
postanowił złożyć protest przeciw 
zarządom miejscowych browarów 
Szopena i Haberbuscha za nadmierne 
podwyższenie cen na piwo 

— Sprostowanie. We wczoraj- 
szym odcinku na 4 tej stronie pod 
tytułem <Ze wspomnień b. Komisa- 
rza> zakradł się błąd następujący: Po- 
wieść Anatola France'a nosi w orygi- 
nale tytuł „Les dieux ont soif*, (w 
tłum. „Bogowie łakną krwi”), a nie 
„Lex dieux ensoirent* jak błędnie 

AKADEMICKA. 

— (t) Wileński naczelny ko- 
mitet akademicki wystosował okól- 
nik powiadamiający zainteresowanych, 
że studenci, którzy złożyli w Komi- 
sarjacie Rządu podania o odroczenie 
służby wojskowej mogą je odebrać 
w sekretarjacie Bratniej Pomocy w 
godzinach od 8—9 wieczór. - 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
w dalszym ciągu, idąca przy wyprzedanej 
sali (od 20 gr. do 2 zł. 50 gr.), arcywesoła 
krotochwila W. Bałuckiego «Ja tu rządzę». 
W akcie ll.gim Rewja tańców w wykonaniu 
N. i H. Korzeniowskich, R*jzerówny i Kan: 
tera. Najbliższą, a zarazem ostatnią premje- 
rą sezonu letniego będzie; <Urwis»—kome- 
dja B. Katerwy. Premjera w poniedziałek 
23-go b. m. 

W niedzielę o g. 4'ej m. 30 — pierwsze 
przedstawienie popołudniowe, na które Dy- 
rekcja Teatru wyznaczyła ceny minim-|ne od 
10 gr. do 2 zł.chcąc dać możność pójścia do 
Teatru najmniej zamożnej części społeczeń- 
stwa wileńskiego. Wy stawioną zostanie ko- 
medja Niccodemvego <Gałganek». 

Bilety na wszystkie przedstawienia 
sprzedaje kasa cd g. 11—1 i 3—Y wiecz. 

Teatr Letni (ogród po Bernar- 
dyński). Występy M. Grabowskiej. Dziś 
rozpoczyna gościnne występy w Teatrze 
Letnim znakomita artystka, primadonna te- 
atru lwowskiego  Mełanja Grabowska, ulu- 
bienica publiczności wileńskiej. 

M. Grabowska w otoczeniu zespołu ope- 
retki warszawskiej — wystąpi dziś w melo- 
dyjnej operefce Kalmana <tirabina Marica». 

W. wydrukowano. 

"Role główne spoczywają w rękach: J. Ko= 
złowskiej, M Dowmuntowej, L. Sempolif- 
skiego, M. Cybul-kiego. S, Laskowskiego, 
S. Marsk'ego 1 M. Dowmunta, który reżyse- 
ruje tą operetkę. Balet—w opracowaniu Ą. 
Zabojkinej. O kiestra pod kierunkiem M. Ko- 
chanowskiego. © 7 

Na poniedziałek zapowiedzianą została 
premjera co cznej operetki Lincke <Gri- 
Orb z M. Grabowską w roli tytułowej. Ka- 
$а czynna codziennie,od g. 11—1 w Teatrze 
Polskim, od g zaś 3ciej w Teatrze Le- 
tnim. 

— Przedstawienie popołudniowe w 
Teatrze Letnim Jutro, w niedzielę o g. 4 
m. 15-odbędzie się w Teatrze Letnim przed- 
stawienie popołudniowe po cenach zniżo- 
nych od 50 gr. Wystawioną zostanie po raz 
ostatni—egzotyczna operetka Brommć «Mes» 
salinette> w premjowej obsadzie z udziałem 
całego zespołu baletowego, Bilety już są do 
nabycia w kasie teatru. : 

, — Wieczór fragmentów operowych 
r ogrodzie po Bernardyńskim. W nie- 
zielę ńadchodzącą ną koncercie Wil. Orkie- 

stry Symfonicznej, poświęconym całkowicie 
fr atom «operowym, wystąpią: znakcmi- 
ta špiewaczka, primadonna opery bukaresz 
tefiskiej, Laura Kochafiska, ktėrej występy 
w Wilnie odniosły wielki sukces artystyczny, 
oraz wybitny tenor liryczny Mieczys'aw Sa* 

29 b. m odbędzie się w Wilnie zjazd'ecxi, W programie fragmenty z oper: <Hal-
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ka», «Straszny dwór», «Fausto, <Cavaleria 
rusticana», «Tosca», <Żydówka» i «Cart 
mens, 

Początek o g. 8ej wiecz. Ceny biletów: 
wejście—1 zł., miejsca rezerwowane—2 zł., 
ulgowe — 50 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— (t) Trup z kamieniem w 
ustach. Policja pow. Wileńsko-Troc- 
kiego powiadomiona została, że w 
pobliżu Mickun znaleziono trup ko- 
biety z kamieniem wciśniętym do 
jamy ustnej. W „dniu wczorajszym 
na miejsce wypadku wyjechała ko- 
misja lekarsko-śledcza. Niewątpliwie 
mamy tu do czynienia z morderstwem, 
a kamień włożony przez zbrodniarza 
@э ust nieszczęśliwej ofiary służył 
jako knebel, uniemożliwiający jej wo 
łanie o pomoc. 

— Ile dokonano kradzieży?. Dn. 19 
b. m. dokonano w Wilnie 8 kradzieży. Spo: 
iządzono protokułów sanitarnych 14, za nie: 
przestrzeganie ruchu kołowego 16, za pro. 
wadzenie handlu w godzinach późnych 10, 
Oraz zatrzymauo pijanych 12, | 

— Kto rozbił głowę? Dn. 20 b. m. 
na ul. Straszuna rozbito głowę 36—letniemu 
Szołomowi (Sitraszuna 3), 

‚ Pogotowie udzieliło poszkodowanemu 
p'erwszej pomocy. 

— Występy Lejby Sztejna. Dn. 18 b, 
m, został oszukany przez Lejbę Sztejna (Ba- 
ranowicze) urzędnik banku Jan  bBrzestow- 
ski (Mickiewicza 8), kióry zrealizował  fal- 
szywy czek w sumie 290 dolarów. т 

— Wykrycie bandy włamywaczy Po- 
sterunek P. P. w Dziśnie podczas obławy 
wykrył bandę złodzieji - włamywaczy 
w liczbie 6 mężczyzn oraz 2 kobiet, których 
aresztowano. 

— Sołtys — defraudantem. We wsi 
Chocki gm. wierzchniańskiej pow. Dzisień- 
sk'ego aresztowano sołtysa Jana Filipowi: 
cza,.który zdefraudował 525 zł. 54 gr. 

Z SĄDÓW. 

Galerja rabusiów leśnych. 

Kmiotki nasze kresowe przyzwyczajone 
do tego, że podczas wojny wolno im było, 
za przykładem niemców, grabić lasy oko- 
liczne i do dzisiejszego dnia nie mogą sobie 
w Ó że pomimo przekonywują- 

cych obietnic agitatorów partji wywroto- 
wych prawo własności nie straciło nic ze 
z mocy. Na tle nieposzanowania cudzych 

lasów powstaje cały szereg nieporozumień, 
spraw karnych, ba—nawet morderstw. Sądy 
pokoju przepełnione są sprawami z art. 624, 
który karze za <samowolny wyrąb w cu: 
dzym lesie, choćby drzewo nie zostało na: 
wet wywiezione». 

W dniu wczorajszym sędzia pokoju m. 
Wilna p. Burbardt rozpoznał trzydzieści azie* 
więć spraw z tego artykułu. 

Sprawy naogół przedstawiały się w ten 
sposób. Chłop zrąbał kilka drzew, zawiózł 
do domu, popiłował na drobne kawałki i 
odwiózł na rynek do Wilna. $ 

° Lešnik znając miejscowe stosūnki, zro- 
bił rewizję, lub trafit po šladach na šaiegu 
i zameldował policji. ” 

Protokuł —sprawa—wyrok skazujący. W 
większości wypadków sprawy zostały odro- 
czone, bowiem oskarżony prosił o zawezwa- 
nie świadków celem stwierdzenia jego alibi. 
Taki [os spotkał sprawę (a było ich odrazu 
kilka) Jana Griaznowa ze wsi Pockany gm. 
Rzeszańskiej i jego sąsiadów Kajetana i Ka- © 
zimierza Jakomowskich i innych, Kiiku oskar- 
žonych zostało uniewinnionych. Prawie 
wszyscy oskarżeni mają za sobą po kilka 
protokułów. s tid ; 

W dniu 26 b. m. Sąd Okręgowy w Wil- 
nie rozpozna ogromną sprawę czterdziestu 
pięciu oskarżonych o dokonanie napadu ra- 
bunkowego. Do sprawy powołano siedeni- 
dziesięciu świadków. 2 
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SPORT. 
— Pięciobój lekkoatletyczny. 

W dniu 29,VIII 1926 r. o godzinie 
10-tej odbędzie się pięciobój lekko: 
atletyczny o mistrzostwo Okręgu na 
rok 1926 (200 mtr, skok w dal, 
dysk, 1500, oszczep) na boisku spor- 
towem 6 p. p Leg. - 

Zgłoszenia zawodników wraz z 
opłatą 1 zł. od zawodnika, uprasza: 
my skierowywać na ręce Prezesa 
Wil. O. Z. L A kpt. Łepkowskiego 
3 p. sap. do dnia 28 b. m. 

Ofiary. 
Bezimiennie na rodzinę w nędzy z 4— 

osób — 25 zł. 

kiadny adres, 

Przymus 
Od dnia 1 września r. b. przymus 

Szkolny zacznie obowiązywać dzieci, 
urodzone w roku 1919, czyli łącznie 
z rocznikami poprzedniami pod przy: 
musem posyłania będą roczniki dzieci 
1919, 1918, 1917, 1916 i 1915. 

Rodzice dzieci urodzonych w tych 
latach, obowiązani są prawnie do 
następujących czynności: 

1) rodzice (opiekunowie) dzieci 
urodzonych w w r. 1919, jeżeli za- 
mierzają je uczyć w. ciągu roku 
szkolnego 196/27 w domu, komple- 
tach prywatnych, prywatnych  szko- 
łach powszechnych, lub szkołach 
średnich, obowiązani są do złożenią 
oświadczeń na pismie w inspektoracie 
szkolnym m. Wilna (zaułek św. Mi- 
chalski) przed 1 września r. b W 
oświadczeniu tem należy podać imię 
i nazwisko dziecka, imię .ojca, do 

datę urodzenia oraz 

nia 

$ 

szkolny. 
zaznaczyć, gdzie dziecko będzie się 
uczyło. 

2) dzieci urodzone w r. 1919, co 
do których rodzice nie złożą powyż- 
szego oświadczenia, winny być przy- 
prowadzone przez rodziców (opieku- 
nów) do zapisu do najbliższej pu 
blicznej szkoły powszechnej w dniach 
28, 30 lub 31 sierpnia r. b. Dzieci 
niezapisane przez rodziców będą w 
ciągu września urzędu zapisane 
przez inspektorat szkolny do jednej 
z publicznych szkół powszechnych. 
Dzieci takie obowiązane będą do re- 
gularnego uczęszczania do wyznaczo! 
nej szkoły powszechnej do końca 
roku szkolnego, w razie nieuczęszcza - 

rodzice będą odpowiedzialni z 
art. 41 lub 42 dekretu o obowiązku 
szkolnym (grzywną do 100 zł., areszt 
do 5 dni każdomiesięcznie). (0) 

Przeciw nadużyciom fikcy, nych bezrobotnych. 
Zdarzają się wypadki, że bezro- 

botni, bądźto pracownicy umysłowi 
tącź robotnicy fizyczni, korzystając 
względnie ubiegając się o zasiłki z 
tytułu bezrobocia, jednocześnie mają 
pracę i temsamem nieprawnie pobie- 
rają zapomogi, dopuszczając się na- 
dużyć, narażają Skarb Państwa na 
straty i uniemożliwiają, wobec braku 
kredytów otrzymania. zapomogi fak- 
tycznie bezrobotnym. Zarząd Obw. 
Biura Funduszu Bezrobocia w Wil- 
nie ze swej strony, czyni wszelkie 
starania by wykrywać podobne wy- 
padki, jednakże szczupłość personelu 
n'e daje możności przeprowadzenia 

szczegółowej kontroli u tych. bezro< 
botnych, celem zbadania ich stanu 
materjalnego. 

Z wyżej w: mien'onych względów 
Zarząd Obw. Biura Funduszu Bezro- 
bocia zwraca się do całego społe- 
czeństwa z prośbą o współdziałanie 
drogą informowania B'ura Obw. Fun. 
dus:u Bezrobocia (Wilno, Zawalna 2) 
o tych osobach, które dopuszczają 
się wspomnianych powyżej nadużyć, 
Przytem nadmienia sę, iż winni będą 
oprócz pozbawienia zasiłków, rów- 
nież pociągnięci do odpowiedzial ości 
sądowej. 

Rychło w czas. 
W związku z artykułem p. t. 

„Ostrzeżenie przed fałszywą nauczy: 
cielką*, umieszczonym w _ Nr. 192 
„Słowa* z dnia 19 VIIL26 r. Kura- 
torjum prosi o zaznaczenie, że p. 
Stefanja Oleszkiewiczówna została 
zwolniona z pcsidy nauczycielki szkół 

Opłaty za telefoniczne 
Wileńska D;rekcja Poczt i Telegr. 

wyjaśnia, że za miejscowe telefonicz- 
ne rozmowy cofnięte lub n'edoszłe 
do skutku z winy stron zajatereso- 
wanych będą pobierane następujące 
opłaty: 1) Gdy rozmowa była ogło- 
szona bez żadnego wezwania pobiera 
się :/” opłaty za trzyminutową jed- 
nostkę rozmowy zwykłej z daną 
miejscowością. 

2) Gdy. rozmowa była ogłoszona z 
wezwaniem do telefonu Osoby trze- 
ciej t. j. z podaniem nazw s«a osoby 
wzywanej pobiera się, jak wyżej za 
cofnięcie 1/: opłaty przypadającej za 

Odroczenie terminu 
Magistrat m. Wilna. wydał w dniu 

wczorajszym ogłoszenie, w ktėrem 
zawiadamia właścicieli psów, iż ter- 
min płatności podatku od psów za 
rok 1926 uchwałą Magistraiu z dn. 
17 serpnia rb. został odroczony do 

powszechnych powiatu wilejskiego 
wskutek samowolnego opuszczenia 
stanowiska służbowego i wobec po: 
wyższego legitymacja urzędnicza zo- 
stała od niej odebrana za pośred- 
nictwem policji i znajduje się w Ku- 
ratorjum. 

rozmowy pozamiejskie. 
trzyminutową jednostkę rozmowy 
zwykłej, a nadto zatrzymuje się obli- 
czoną, lub już pobraną opłatę za 
wezwanie, równającą się '/: część 
taksy z 3 minutową rozmowę w da- 
nej relacji. Jeżeli zgłoszenie było 
pewne, to za wezwanie pobiera się 
1/s część potrójnej opłaty. 3) Gdy 
cofnięta. lub do skutku nie doszła 
rozmowa była z wezwaniem do roz- 
mownicy, to oprócz opłat podanych 
w punkcie drugim winien zgłaszający 
uścić także należność za doręczenie 
wezwania przez posłańca (x) 

podatku od psów. 
1 września rb. Niewpłacenie podatku 
do powyższego terminu pociągnie 
za sobą ściągnięcie go w drodze 
przymusowej z doliczeniem . kaw. za 
zwłokę od dnia 1 września '1b. i 
kosztów egzekucyjnych. (x) 

- Zwrot dokumentów z Rosji 
Osoby ub egające się o zwrot 

swo:ch dokumentów z Rosji, wrazie 
nie możności ' dostarczenia — złotej 
pięciorublówki, 1ównowartość jej że 
winny nadsyłać nie w znaczkach 
stemplowych lecz w gotówce według 
kursa dnia wpłaty, xdyž suma ta 
służy na pokrycie rzeczywistych opłat 
pobieranych przez władze sowieckie. 
W podaniu o zwrot dokumentów na- 

leży bezwzględnie wyńienić: 
1) Imię ojca, 2) datę wsiąpienia 

na służbę rosyjską, ze wskazaniem 
nazwy koleji, stancji, parowozowni i 
ti p., 3) zajmowanie stanowiska i 
gdzie mianowicie (stacja, parowo- 
zownia i t. p.) do chwili ewakuacji, 
4) rodzaj służby, przydział drogowy, 
frakcjj sucha i t. p., ostatnie stano- 
wisko (gdzie i kiedy) po ewakuacji. 

Niebywały wypadek. pod Smorgoniami, 
Donoszą nam, że koło: miastecz- 

ka Smorgonie, zdarzył się niebywały 
wypadek. Niejaki p. M. mężczyzna w 
sile wieku i jak dotychczas zupełnie 
zdrów, zmarł nagle. (Zrozpaczona żo- 
na wezwała natychmiast pobliskiego 
felczera, który stwierdził że p. M. 
zmarł na anewryzm serca, Powiado- 
miono o tem władze, a tymczasem 
przystąpiono do przygotowań żpo- 

się kilka dni przed Śmiercią, więc żo- 
na uprosiła miejscowego fryzjera, aby 
ogolił zmarłego. Gdy fryzjer namy- 
dlił twarz nieboszczykówi, ów nie: 
spodziewanie kichnął, poruszył się 
na łożu i wstał wprawiając w osłu: 
pienie i przerażenie obecnych. Przy- 
były lekarz stwierdził, iż rzekomy 
nieboszczyk zapadł | poprostu w sen 
letargiczny o niezwyczajnej mocy. 

ŁO WO 

„nauuunuuuus 

SPÓŁDZIELNIA RO Likas 
B KRESOWEGO 

B_ u zAWALNA! 

ZWIĄZKU 

Sprzedaż i zakup: 

Żyta 
Ha Owsa 

B Jęczmienia 

E 
a Soli. 

E 

EEST П— 
Ogłoszenie. =. 

Powiatowy: Urząd Ziemski w Wilejce powiadamia 
że w dniu 2 IX 1926 roku o godz. 10 rano w lokalu 
Urzędu odbędzie się sprzedaż z licytacji 

szyn, pozostałych po spalonej gorzelni w Państwowym 

majątku „Zenonowo“, gminy Iżańskiej, powiatu Wilej- 

skiego. Przedmiot sprzedaży: kocioł parowy, parnik do 

parzenia kartofli, cysterna i lokomobila. Cena wywo: 

szczegóły i 

codziennie w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w 
ławcza — 720 zł. Bliższe 

Wilejce. 

Komisarz Ziemski 

(podpis 

  

  

TELEFON 1—147 

Otrąb żytnich i pszennych 
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Nr 194 (1204 

inżynierskie I gat. 

t. zw. precyzyjne Il gat. 

i wyborowe szkolne. 

WARSZAWA, 

Doktór 

D. Zeldowicz 
Przyjęc. 9—1 i5—8 
oraz spec. wenerycz 

żelaza i ma- 

Bristol). 

informacje 

ny i słoneczny 
przy inteligentnej 

rodzinie alą samotne. kania, 

go. Ul. Jakóba Jasiń | dogodnych warun: 
skiego 11 m. 1 róg 

nieczytelny) Sierakowskiego. 

  

ŻYTO oryginalne 
„ROGALIŃSKIE" 

(Dawniej Glabisza 

Petkus 100) 

burdzo plenne, zimotrwałe, dobrze się krzewiące poleca do siewu 

Zarząd dóbr w ROGALINIE poczta Swiątniki n/W. 

Zamówienia przyjmują także 

W POZNANIU; Bank Kwilecki Potocki i S-ka, Aleje Marcinkowskiego. 

Dom zbożowy Władysław Radomski, Plac Wolności 3. 

W WARSZAWIE: Bank Kwilecki Potocki i S ka, Krakowskie Przedmieście 9. 

W TORUNIU: 

  

Obicie (Tapety) 
Z powodu koficzącego się sezonu 

WIELKA wyprzedaż TAPET 
po cenach znacznie zniżonych na 

miesąc SIERPIEŃ. 
Za gotówkę odpowiedni rabat. 

Hurt i Detal 
Dom Handlowy K. Rymkiewicz. 

Ul. Mickiewica 9,   

B, Hozakowski, ul. Mostowa. 

999990990 
Upraszam o poparcie W.nej Kli- 
jenteli — Placówki Polskiej Me- 

blowej, Zawalna 15. 

Ф Ф Ф Ф + + + + + 

G.GERLAGH--..... 
2 HURT i DETAL, 

  

Kobieta-lekarz 

L. Zeldowiczowa 
od 12-5 Chor. kobiece 

ie, moczopłciowe i 
skórne uj, Mickiewicza Nr. 24 (obok hot. 

W. Zdr. P. Nr. 31, 

o wynajęcia pokój "===" 
D świeżo ao ajątki, 

ra 

  

domy, place, miesz- 
sklepy, na 

kach poleca 

Dom H.-K. 
—| „ZACHĖTA“ 

Gdańska 6. m 1. 
Telefon 9—05. 

  

pszukuje _ się Po 
KRUGLARKA 

etc. dla urządzenia 
tartaku i lokomobila 
160 — 180 Р, S. Zgia- 
szać się: Wilno, ul. 
Słowackiego 1, m. 2. 
    

INTERNAT 
T.wa Przyszłość po! 
władamia Rodziców 
tych uczni, którzy 
mają powrócić po 

wakacjach do interna: 
tu, by zechceli opłacić 

5 zł. wpisowych, 
Spóznieni wrazie więki 
szego BEAC nowo! 
wstępujących, mogą 

nie wał łóżka. 
Adres: Zarzeczna 5 
  

RZYJMĘ 
1—2 uczenice 

na mieszkanie z 
całodziennem utrzy- 
maniem, Pianino na 
miejscu, pomoc w 

lekcjach i językach. 
Wykonywa obstalunki. Posiada Salony Ul. Zakretowa 11 m.10 
bambusowe 275 zł., Salony dębowe piękne 
415 zł., Szaty, Kredensy, Stoły jadalne oraz 

    

przyjmuje meble do sprzedania. Daję naratyp E NS Jj ONAT 
Z poważaniem sługa Makowski, Z. Brzostowskiej 

d h si * 
UNEREKEKNENEMEM sa. 

W myśl rozkazu D. O K. lll Sztab Oddział Ogólny L. dz, 5021 
pers. szer. z dnia 25 Ill. 1926 r, powiadamiam, wszystkich podchorążych 
rezerwy przynależnych do P. K. U. Wilno, 
września 1926 r. winni poczynić staranie o mianowanie podporucznikami 
rezerwy w myśl rozp M. S. Wojsk. Dz. Rozk. Nr. 23/26, 
przeciwnym razie tut. P, K. U. przedłoży wnioseki o mianowanie podcho 
rążych—chorążymi rezerwy. 

Wobec powyższego należy niezwłocznie złożyć do P. K, U. Wilno, 
podanie z prośbą o mianowanie podporucznikami 
podanie w następujące załączniki: 

1) własnoręcznie napisany życiorys; 
2) dowód posiadanego cenzusu naukowego 'w zakresie conajmniej 

6 klas szkoły średniej lub równorzędnej; 
3) zaświadczenie moralności wydane przez władze administracyjne; 
4) zaświadczenie jednego oficera zawodowego o nienagannym za- 

chowaniu się od chwili wystąpienia z wojska. Ё 
* Szczegółowych informacji co do warunkėw mianowania podporucz- 

nikami rezerwy w myšl rozp. М. S. Wojsk. Dz. Rozk. Nr. 23/25 poz. 241, 
udziela P. K. U Wilno w godzinach od 10 e 

  

Troskliwa opieka. 
Arsenalska 6 m. 1. 

  

Studentka 

że w terminie do dnia 1-go 

rezerwy, zaopatrzając 

j do 12ej, każdego dnia za 

Uniwersytetu poszn- 
kuje kondycji w 

zakresie 8-miu klas. 
Może wyjechać. 

Zgłoszenia do Admi- 
nistracji «Słowa» pod 

<Studiosa>. 

poz. 241 w 

  

gub. książ. wojsk. 
Z wyd. przez P. K 

U. Wilno na imię 
Lejby Szapiro zam. 

przy ul. Zamkowej 17 
unieważnia się. 

    

IANINO lub 
fortepian chcę 
kupić, pośredni- 

kom wynagrodzenie. 
Szpitalna 7 m, 4. 

  

kradz. kartę zwol- 
nienia, wyd. przez 
D. O, K. III kat: E. 
im, Eugenjusza 

natrawskiego oraz 4 
Szaksie po zł. 250 z 
weyst. Wład. Witudy 
w unieważnia się, 

    

przed. się NOWE 
S PIANINO 

pierwszorz. zagr. 
firmy, Portowa 5, m. 17 

am pokój z 
D oddziein. sk 

ściem oraz cało* 
dziene utrzymanie 
za udzielenie pomocy 
szkolnej, oraz muzyki 
na fortep. dwom ucz- 
niom 2 i 4 klasy gim- 

nazjum. Tamże 
przyjm. się dwóch 

uczńi na mieszkanie z 
całodz. utrzymaniem i 
opieką, Dow. się Wil: 
no, Niemiecka 1, pie: 
karnia B. Wieliczko 

CZENICE z 
U dobrego domu 

rzyjmie nauczy: 
daba“ Pokój duży, 
ładnie umeblowany. 
Utrzym. obfite, wanna, + 
Gdańska 6, m. 8 front. 

      

CZNI—C przyj: 
mę na mieszka- 
nie 4-5 z pel 

nem utrzymaniem, 
Opieka zapewniona. 

Dowiedzieć się: 
ul. Sawicz Nr 16 m. 3 

  

——————— 

Wypożyczymy 
różne sumy na 
gwarancje hipo- 

teczne. 
Dom H.-K. 

<ZACHĘTA» 
Gdańska 6 m. 1. 

tel. 9—05. 

    

    

      

IESZKANIA 
z 4—5 pokoi z 
wygod. poszu- 

kuje się. Oferty: 
Ostrobramska 25, m.14 

  

rodzinie lekarza 
STANCJA ala 
1 — 2 uczenic 

klas nižszych, A: 
ne z gimn, $. 5. Na: 

zaretanek. Inform, 
Kalwaryjska 69 m. 6 

jokój jeden duży 
lub dwa mniejsze 

z wygodami, z 
osobnem wejściem, 

mcżliwie umeblowane 
poszukuję w okolicy 
lacu "sieja i 
przyległych ulic. 

Oferty 55 Biura_Re- 
klamowego S. Ora- 

bowskiegoOarbarska 1 
dia Podpulkownika Z. 

  

    

grzebu. Ponieważ zmarły nie golił wyjątkiem dni świątecznych i niedziel. t (pobliżu Zawalnej)! 

  

ARKADJUSZ AWERCZENKO. 

Misza chce umrzeć. 
Misza, mały ośmioletni blondynek, 

postanowił umrzeć. Wybrał śmierć 
głodową. 

Miał zamiar schować się za para- 
wanem w pokoju ciotki i tam zagło” 
dzić się na śmierć, 

Te ciągłe uwagi na temat niepo: 
trzebnie zjedzonego jabłka lub  stłu- 
czonej szklanki — już mu się znudzi- 
ły. Wczoraj matka skarciła go za to, 
że stłukł flakon z perfumami. Misza 
upadł na podłogę i głośno płakał. 

— Nie rób komedjil—rzekła mat- 
ka — wynoś się! 

" A gdy nie spełnił rozkazu - matka 
wciągnęła go do drugiego pokoju i 
postawiła w kącie. Zrozpaczony wy: 
lazł z kąta, usiadł na kanapie i począł 
się zastanawiać nad tem, w jaki spo: 
sób zemścić się. 

Dlaczego go obraziła? i 
£2 — Ciekawe co powledzą rodzice, 
gdy żauważą mnie martwego za pa- 
rawanem. Zaczną się krzyki i płacze, 
Matka wbiegnie do pokoju z lamen- 
tem: „Puśćcie mnie do niegol To mo- 
ja wina!* Ałe już będzie za późno— 
on już nie żyje... 

Wszedł do pokoju ciotki, schował 
się za parawanem i usiadł w. kącie. 
Ale po chwili doszedł do wniosku, - 

Wydawca Stanigław Mackiewicz — Redaktor w/z Częsta, Karwowski 

że to nie jest poza dla człowieka, 
który umarł z głodu. Położył się więc 
na podłodze i wyciągnął nogi. 

— Właściwie dlaczego mam um- 
rzeć? — pomyślał Misza — Nie wy- 
starczy_przecież położyć się tylko na 
podłodze, by umrzeć.. Trzeba przed- 
tem chorować... | 

Ścisnął ręką brzuch—coś burknęło . 
wewnątrz... 

— Dzięki Bogu — rzekł do sie- 
bie — jestem chory.. 

Zamknął oczy i czekał na śmierć. 

Przeszkodzili mu jednak spokojnie 
umrzeć. 

Misza usłyszał nagle kroki .i szepty. - 
Ciotka Arja weszła do pokoju, a 

za nią młody porucznik Konrad Gri- 
gorjewicz. 

— Tylko na chwilę — rzekła ciot- 
ka — zaraz pan będzie musiał odejść.. 

— Nastazjo Petrownal błagał po-- 
rucznik —tylko 10 minut... Spotykamy 
się tak rzadko i zawsze w czyjejś 
obecności... ja warjuję!.. .. 

Misza ze sirachu skamieniał, Po. 
rucznik warjuje.. To musi być okrop- 
nel... Warjaci skaczą po pokoju, tłuką 
wszystko i biją... Co będzie jeżeli ten 
warjat znajdzie jego, Miszę, za para- 
wanem? 

— Pan mówi głupstwa, panie Kon- 

radzie, — odrzekła ciotka ku wielkie- 
mu zdziwieniu Miszy — Dlaczego 
miałby pan warjować? Nie rozumiem 
tego? 

— Nastazjo Pietrowna! — krzyk- 
nął porucznik, składając ręce jak do 
modlitwy — Pani jest kobietą bez 
sercal, | 

— Oto!. pomyślał Misza — On 
nie zna jeszcze mojej mamusi .. 

— Dlaczego jestem bez serca? — 
mA ciotka— Uważam, że pan się 
myli... ' 

— Tak?. — odrzekt porucznik — 
Jak par ae mnie tak męczyć?. 

— Jak ona go męczy?.. — pomy= 
ślał Misza. O 2 

° \ pokoju było zupełnie cicho. 
Nikt nie płakał — Kogo więc męczo- 
по?.. Spojrzał przez maleńką szparkę: 
ciotka siedziała na kanapie a porucz- 
nik stał obok, bawiąc się pudernicz- 
ką, leżącą na stoliku. ? 

— Jeżeli puderniczka wyślizgnie mu 
się z ręki, to dopiero będzie hecal 
-—pomyślał Misza i przypomniała mu 
się awantura z fiakonem perfum. 

— Ja pana męczę? — pytała ciot- 
ka z śmiechem. Niech pan mówi wy- 
raźniej., słucham pana... 

— Czy pani tego nie czuje?.. 
Ciotka wzięła do ręki pince-nez, 

zawieszone na łańcuszku i poczęła 
nim obracać, tworząc złote koła. 

Misża o mało nie podskoczył z 
radości. | 

— Muszę też tak spróbować.. — 
pomyślał — to bardzo ładnie wyglą- 
da 

"O głodzie i śmierci już 
zapomniał, 

HE 
Porucznik nie zwracał jednak uwa- 

gi na złote koła. 
Położył rękę na sercui rzekł drżą: 

cym głosem: 
— Pani doprawdy nie czuje? 
— Nie, 
—Nastazja Pietrowna.. .wie pani... 

ja panią.. ja panią kocham.. 
— Masz tobie! — rzekł do siebie 

Misza. — Teraz on zaczyna warjo- 
wać .. Klęka na podłodze.. Po co.. 

— Nastazja Pietrowna.. — szep- 
tał porucznik — Myślę o pani całemi 
dniami i nocami... Niech mi pani po: 
wie... Ach, pocóż „pani*... Powiedz 
mi.. czy ty mnie kochasz?.. 

— No, coś podobnegol.. — rzekł 
cicho Misza — Teraz mówi do ciot- 
ki na „ty”. Przecież ona nie jest słu- 
żącą!.. 

— Daj mi odpowiedź! .. — błagał 
porucznik — Będę cię na rękach no- 
sił.. Powiedz jedno słowo tylko.. Ko- 
chasz mnie?... 

— Tak... — odrzekła zawstydzona 
iotka, zakrywając twarz rękoma, 

zupełnie 

Gupowiedaialny ©» „głosacnia Zenon Lawlūnki, 

— Kochasz mnie?.. Tylko mnie?.. 
Misza nie wierzył swym uszom. 
— Tylko porucznika? A jego, Mi- 

szę? A ojca i matkę? Dobrze... Teraz 
gdy będzie go chciała pocałować od- 
wróci się od niejj bo ona go nie 
kocha... 

— A teraz. — rzekła ciotka — 
niech pan iuż idzie... Gdy pomyślę, 
że zostanę pańską żoną, ogarnia mnie 
wstyd... 

— Ach..—westchnął porucznik— 
będziemy mieli własne mieszkanie, 
służbę, dzieci... 

— Hm.. pomyślał Misza— Dzieci? 
* Dziwnel.. Mamusia ma dzieci, sąsiad- 
ka nasza ma dzieci. Tylko ciotka Arja 
nie ma dzieci... 

Nie można mieć chyba dzieci bez 
męża, który musi zarabiać,,, 

— Idź już! — nagliła ciotka. 
— ldę już, mój skarbie, tylko jed- 

nego całusa! 
— Dlaczego ona się opiera? —my- 

ślał Misza —głupial.. Co to jej szko- 
dzil... Mnie całuje przez cały dzień! 

— Tylko jeden pocałunek!.—bła- 
gał porucznik — za jeden pocałunek 
ofiaruję pół życial 

Misza widział jak oficer objął ciot- 
kę i pocałował ją w usta. 

IV, 

Misza znowu został sam. W są. 

siednim pokoju słychać było głosy 
— Przynoszą samowar. Zaczną 

pić herbatę, Mnie nie zawołają.. Um: 
rę z głodu... 

— Misza! — rozległ się głos mat- 
ki —chodź na herbatę! Misza, gdzie 
jesteś!.. 

Misza wylazł z 
wszedł do pokoju. 

— Gdzie byłeś?. Wszędzie cię 
szukano? Chcesz mleka do herbaty? 

— Dam jej spokój —pomyślał Mi- 
зга — Jeżeli mama o wszystkiem za- 
pomniała, ja też zapomnę... Mama nie 
jest zresztą taka zła.. Daje mi jeść, 
nowe ubranie, К 

Nagle podniósł się z miejsca i 
rzekł do matki: : 

— Mamo pocałuj mnie! 
— Ach, ty pieszczochu!.. rozešmia- 

ła się matka — chodź, to cię poca- 
tuję! 

Misza ucałował matkę, wrócił na 
swe miejsce, wzruszył ramionami i 
pomyślał: 

— Co to jest pocałunek?.. Nic 
nadzwyczajnego. | za taki pocałunek 
porucznik chce ofiarować połowę 
swego życia.. Nie, my, mężczyźni, . 
jesteśmy doprawdy czasem bardzo 
1djotycznil.. Za jeden pocałunek ofia- 
rujemy pół życia.. Śmieszne. 

I oburzony wyszedł z pokoju. . 
Tłumaczył B. F. 

za parawanu i 
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