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Ostatni gabinet republikańsko - parlamentarų. 
W czasie ostatniego przesilenia z 

przed trzech tygodni pisaliśmy: „przed-- 

ostatni, i ostatni gabinet republikań- 
sko-parlamentarny w Polsce". Przedo- 

statnim takim gabinetem był rząd hr. 

Skrzynskiego. Po jego ustąpieniu 
przyjdzie gabinet ostatni. 

Rząd p. Skrzyńskiego przecłużył 

wtedy swoje życie. Obecnie przesile- 

nia w Polsce są krótsze, aniżeli były 

kiedyś, lecz bardziej nużące. Wszyst- 

kich ogarnia wrażenie pustki nie do 
pokonania, pustki programu, niemo- 

żliwości większych zamierzeń. — Im 
więcej to się zmienia, tem więcej 

pozostaje temsamem. — Więc wszy: 

scy z uczuciem ulgi przywitali wia. 

domość, że p. premjer Skrzyński na- 
dal będzie urzędował, ale wiedzieli 
wszyscy, że trwać to będzie krótko. 

Ostatnim gabinetem, w naszem 
przekonaniu, będzie rząd oparty o nie- 

wyzyskaną jeszcze dotychczas kom: 
binację parlamentarną, mianowicie 
centropraw rozszerzony, za wyłącze- 
niem skrajnej lewicy i nigdy nie bio- 
rącego udziału w rządach klubu 
chrześćj.-narodowego. Po tem, jak 
ten rząd upadnie, przyjdzie już nie- 
wątpliwie do rządów gabinet aparla- 

mentarny, gabinet de nomine tylko 
republikański. 

Pan prez. Wojciechowski zapo- 
wiedział pierwotnie, że powoła gabi- 

net jeszcze w ciągu nocy. Potem o- 

kazało się, że rząd powstać może do- 

piero jutro. Krążą takie pogłoski, że 

całkiem się nie uda stworzyć nowego 

gabinetu z p. Chacińskim, Dębskim, 

czy Witosem i że trzeba będzie po- 
przestać na galwanizówaniu; „przed- 

ostatniego" jak my go nazywamy, — 
gabinetu p. Skrzyńskiego. 

W tych pogłoskach uderzają naz- 
wiska kandydatów. Witos jest nie- 

wątpliwie wielkiem imieniem, bodaj 

więcej,—jest symbolem  przebiegłego 

chłopa, który zapanował nad „pan- 
skiemi i profesorskiemi* rozumami 
wczorajszej Polski. Ale p. Chaciński 

i Dębski? Przecież to nazwiska trze- 

ciorzędnych pionków w grze partyj- 

nej. | w chwili kiedy Polska . zna- 
lazła się w pierścieniu otwartych 

wrogów, w chwili niebezpieczeństw 
tragicznych takich nam ludzi 
wskazuje parlament, takim to ludziom 
nieudolny, przestraszony,  głupawy 

parlament chce polecić  zbawianie 
Polski. Cat. 

Sprawa odpowiedzi 
min. Želigowskiego. 
WARSZAWA, 5. V. Pat. Senacka 

komisja spraw zagranicznych i woj- 
skowa odbyła dziś posiedzenie w 
sprawie treści odpowiedzi m'nistra 
spraw wojskowych, udzielonej na 
interpelację sen. Zdanowskiego i in- 
nych o rozstroju w armii. 

Treść wspomnianej odpowiedzi 
zreferował sen. Kiniorski (ZLN), ktė- 
ry postawił wniosek O przyjęcie na- 
stępującej uchwały. Komisja wnosi: 
Wysoki Senat raczy uchwalić nastę- 
pującą rezolucję: Senat stwierdzając, 
1) że odpowiedź na interpelację Se- 
natu do Pana Prezesa Rady Mini- 
strów z dnia 3 marca 1926 roku wy- 
raża jedynie pogląd ministra spraw 
wojskowych Żeligowskiego, 2) że nie 
dano wyjaśnienia na przedstawione 
przez interpelantów pytania, 3) że 
zawiera ocenę interpelacji Senatu do 
jakiej przedstawiciele władz wyko» 
nawczych nie są uprawnieni, — uzna- 
je odpowiedź za niewystarczającą. 

W dyskusji sen, Wožnicki 
(Wyzw.) oświadczył, że odpowiedź 
ia jest odpowiedzią rządu. Przedsta- 
wicieł ministerstwa spraw wojsko: 
wych pułkownik Petrażycki wypo- 
wiedział się przeciwko tej uchwale. 

W głosowaniu wniosek referenta 
uchwalono przy wstrzymaniu się od 
głosowania przedstawicieli klubów 
Wyzwolenia i PPS, którzy oświadczy- 
li, iż stanowisko w tej sprawie zaj. 

mą na plenarnem posiedzeniu Senatu. 

EET 

W ciągu nocy. 

WARSZAWA, 5. V. (tel. wł.Słowa). Premjer Skrzyński przybył dziś do 
Belwederu o godzinie 1-szej minut 35 i wręczył Prezydentowi Rzeczypo- 

spolitej dymisję gabinetu która została przyjęta. Konferencja premiera z 

Prezydentem Wojciechowskim trwała pół godziny. 

Na godzinę 2.30 został zaproszony do Belwederu marszałek Rataj i 
odbył przeszło godzinną naradę z Prezydentem Wojciechowskim. Pa kon- 

f.rencji marszałek Rataj złożył w klubie sprawozdawców sejmowych na- 

stępujące oświadczenie: — Informowałem PP. Prezydenta o nastrojach pa- 

nujących w Sejmie. Zgodnie z moją radą p Prezydent nie będzie odby* 

wał konferencyj ze wszystkimi przywódcami klubów sejmowych a zapro: 

si jedynie marszałka Senatu i prezesów  najliczniejszego klubu prawicy 

(Z. L. N)i lewicy (P. P. S.). Pozatem jest bardzo możliwe, że p. Prezy- 

dent będzie chciał jeszcze rozmawiać z osobami, które będzie uważał za 

kandydatów na premiera. 

Prezydent Wojciechowski jest zdania, że uda mu się jeszcze dziś w 

ciągu nocy wynaleźć kandydata na przyszłego premiera. 

Kto będzie tworzył gabinet. 

WARSZAWA,5 V. (tel. wł. Słowa. W Sejmie wiadomość o złożeniu 
dymisji i przyjęciu jej przez Prezydenta (W cjciechowskiego, mimo iż była 
zapowiadana przez premjera Skrzyńskiego od dwóch tygodni, wywołała 
żywe poruszenie. Okazało się, że stronnictwa sejmowe nie doszły jeszcze 
zupełnie do porozumienia co do osoby męża zaufania. Wysuwana jeszcze 
wcżoraj kandydatura pos. Witosa wywołuje podobno pewne tarcia. Lan- 
sowana jest natomiast forsownie myśl uproszenia hr. Skrzyńskiego aby 
zechciał ponownie podjąć się misji tworzenia rządu, gdyby Prezydent 
Wojciechowski postanowił do niego się odwołać. т 

U p. Prezydenta Rzeczypospolitej, 
WARSZAWA. 5.V. (fel. wł. Słowa). Zgodnie z zapowiedzia mar- 

szałka Rataja Prezydent Wojciechowski przyjął o godzinie 4-tej marszałka 
Senatu p. Trąmpczyńskiego następnie pos. Głąbińskiego. O godzinie 5-tej 
został przyjęty poseł Marek. 

Pos. Dębski (Piast) konferował oficjalnie z przywódcami PPS, którzy 
oświadczyli, że stają w zdecydowanej opozycji do koalicji centroprawu 
z NPR. Taką samą odpowiedź miał udzielić pos. Marek Prezydentowi 
W ojciechowskiemu. 

QO godzinie 5.30 rozeszła się w Sejmie wiadomość, że pos 
Głąbiński wskazał p Prezydentowi pos. Witosa jako męża zau- 
fania większości prawicowej dla utworzenia nowego rządu. Po: 
wierzenie tej misji pos. Witosowi uchodzi za prawdopodobne. 

Min. Zdziechowski ma pozostać. 
WARSZAWA. 5.V (żel. wł. Słowa). Według krążących w kuluarach 

pogłosek stanowisko opozycyjne PPS. uległoby zmianie, o ile stronnictwa 
ZLN. Ch.D. i Piast zgodżiłyby się wycofać min. Zdziechowskiego. Obec- 
ność min. Zdziechowskiego w przyszłym rządzie jest konieczna, jak wyja- 
Śniają czynniki miarodajne, nie tylko ze wzgiędu na jego plan sanacyjny 
ale również wobec rozpoczętych pertraktacyj o pozyskanie kapitału zagra. 
nicznego dla Polski. Osoba min. Zdziechowskiego zwłaszcza z temi per- 
traktacjami jest nierozdzielnie związana. 

Koncepcja fcentroprawu nadal aktualną. 
WARSZAWA, 5 V. (tel. wł. Słowa). Dziś w godzinach wie- 

czornych Prezydent Rzeczypospolitej konferowa? z posłami Cha- 
cińskim (Ch. D., Dębskim i Witosem. Nazwiska tych posłów wy: 
mieniane są w kołach sejmowych jako kandydatury na przy: 
szłego szefa rządu. Konferencje nie przyniosły zapowiadanego 
rezultatu i wobec tego decyzja w sprawie desygnowania pre- 
mjera odłożoną została do jutra. Z zestawienia nazwisk wynika 
iż nadal utrzymuje się koncepcja centroprawu. Jeżeliby misja 
tworzenia rządu powierzona jednemu z wymienionych wyżej po- 
lityków nie powiodła się p. Prezydent Rzeczypospolitej ma po- 
dobno zaproponować ponownie hr. Skrzyńskiemu formowanie 
gabinetu. = : 
EEST ST EEA Z ROWE DIETOS SAS IKT TEST E SSE 

Przywrócenie barw cesarstwa. 
BERLIN, 5V (PAT). Nieoczekiwana sytuacja jaka wytworzyła się 

dzisiaj na skutek rozporządzenia rządowego o wprowadzeniu na nowo 
barw starego cesarstwa uważana tu jest za krytyczną i mogącą doprowa- 
dzić do kryzysu gabinetu. Dziś po południu Rada Ministrów odbyła po- 
siedzenie, na kiórem rozważano środki wyjścia z obecnego położenia. 
Wyników narad nie podano jeszcze oficjalnie do wiadomości publicznej. 

Pisma donoszą, że gabinet był zaskoczony opozycją z jaką wzmian- 
kowane rozporządzenie spotkało się w dwuch partjach należących do ko- 
alicji rządowej, a mianowicie u demokratów i centrum. 

Odwołanie rozporządzenia o którem mowa przedstawia znaczne trud- 
ności, ponieważ postawiłoby to w trudną sytuację prezydenta Rzeszy 
Hindenburga, któremu kanclerz przedstawił rozporządzenie do podpisu 
przed porozumieniem się z Reichstagiem. Dlatego też, jak donoszą pisma 
gabinet nie zamierza narazie odwoływać rozporządzenia, które wywołało 
kryzys. 2 

Nowy rząd łotewski. 
RYGA, 5.V. PAT. Przywódca związku włościańskiego i wice - prze- 

wodniczący sejmu Alberings utworzył nowy rząd koalicyjny bloku wło- 
ściańskiego i centrum. 

Kryzys w Belgji. 
BRUKSELA, 5.V. PAT. Minister spraw wewnętrznych podał się do 

dymisji z powodu uporczywego trwania rady ministrów na stanowisku 
negatywnem w sprawie jakiejkolwiek koncesji! w dziedzinie fiskalnej, mo- 
gącej doprowadzić do uspokojenia umysłów. 

Zbiórka na Francję? 
PARYŻ, 5,V. PAT. Minister peinomocny rumuński Diamandi wręczył 

Briandowi czek na 2000 franków, jako dobrowolny dar ina ratowanie 
franka. 

(Powyższa wiadomość naszej urzędowej ajencjj wydaje się nam nie- 
prawdopodobną — red.) 

Abd-el-Krim będzie walczył, 
PARYŻ, 5.V. PAT. Matin donosi z Tangeru, iż według wiadomości 

nadeszłych z Riffu Abd-el-Krim zarządził pobór wszystkich kontygentów 
zdoinych do noszenia broni. 

4 2 zz 
Kowieńsko-sowiecka przyjaźń. 

Wzajemna wymiana więźniów. 
Według wiadomości otrzymanych z Kowna, przedstawiciel Sowietów 

Aleksandrowskij rozpoczął rokowania z rządem kowieńskim o wymianę więź: 
niów. Wszyscy komuniści znajdujący się w więzieniach litewskich, będą wy- 
ra Sowietom. Wzamian Rosja sowiecka odda więźniów pelitycznych Li- 
twinów. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA 5.V PAT. Rada Mi- 
nistrów na posiedzeniu w dniu 5 
maja załatwiła szereg drobnych spraw 
bieżących oraz przyjęła do wiadomoś- 
ci oświadczenie pana prezesa Rady 
Ministrów, iż ponownie zamierza 
zwrócić się do Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej z prośbą o przyjęcie 
dymisji całego gabinetu, 

Oświadczenie premjeraSkrzyń- 
skiego. 

WARSZAWA 5V PAT. Po skoń- 
czeniu posiedzenia Rady Ministrów 
Pan Premjer i Minister Spraw Zagra- 
nicznych Aleksander Skrzyński przy- 
jał przedstawicieli prasy, którym o- 
świadczył co następuje: Rząd koali 
cyjny był rządem pokoju społ.czne- 
go.—Podaję się dziś z rządem do 
dymisji. ponieważ podstawy rządu 
koalicyjnego zostały wbrew memu 
życzeniu zwężone.—Mam nadzieję, że 
moje ustąpienie ułatwi porozumienie, 
zmierzające do rozszerzenia koalicji w 
myśl zasad, które mną kierowały kie- 
dym w listopadzie Rząd tworzył. — 
Zawieszenie broni w walkach partyj- 
nych i zgodna współpraca są nie: 
zbędnejmi warunkami poprawy w 
dziedzinie gospodarczej, dania roboty 
bezrobotnym i taniego kredytu —Rząd 
w ostatnich 10-ciu dniach przeprowa: 
dził prowizorjum budżetowe, wniósł 
ustawę O zrównoważeniu budżetu, o 
stałym podatku majątkowym, o ra 
czelnych władzach obrony państwa i 
o policji państwowej. —Rząd nasz od- 
szedł, ale nie upadł — 

Rokowania likwidacyjne 
| z Niemcami, 

WARSZAWA, 5V. PAT. Dnia 
28 kwietnia rząd niemiecki wręczył 
poselstwu Rzeczypospolitej Polskiej 
w Berlinie swoją odpowiedź na aide 
memoire rządu polskiego z 15 kwiet- 
nia w sprawie rokowań likwidacyj- 
nych. Komunikat odnośny podany 
wczoraj do wiadomości publicznej 
streszczą stanowisko n.emieckie, jako 
wychodzące z założenia konieczności 
porozumienia się pomiędzy obydwie- 
ma stronami, określając przytem pro- 
pozycję Polski, jako niedostateczną 
i domagając się ceIkowitego zanie- 
chania akcji likwidacyjnej. 

Jak wiadomo, aide memoire rządu 
polskiego wyjaśnił dlaczego - rząd 
polski godząc się na zrzeczenie swo- 
ich praw do przeprowadzenia nie- 
wszczętej jeszcze likwidacji w znacz- 
nej ilości nieruchomości niemieckich 
w Polsce, uważa wsirzymanie będą- 
cej już w toku akcji likwidacyjnej za 
niemożliwe z przyczyn zasadniczych 
i rzeczowych. 

BEEREK 

Z prasy żydowskiej. 
Żydzi wileńscy © Kownie. 
Wileńska prasa żydowska szeroko oma: 

wia sprawę wyborów do Kowieńskiego Sej- 
mu, żywo'interesując się akcją przedwyborczą. 
W artykułach wszystkich prawie gazet ży: 
dowskich w Wilnie znajdujemy tony znie- 
chęcenia i rozczarowania żydów wileńskich 
do rządu kowieńskiego z powodu dotychcza- 
sowych metod, stosowanych przez Litwę do 
mniejszości narodowych. я 

Ostatnio wileńskie gazety żydowskie 
żywo omawiają fakt wystawienia w okręgu 
kowieńskim żydowskiej listy wyborczej Eko: 
nomiczno- Wyznaniowej, mającej stanowić 
przeciwwagę wobec żydowskiego stronnic- 
twa demokratyczn”go, 

E 

Kupuję 
potrzebne mi do studjėw 
dzieła filozoficzne 

w jęzvkach: polskim, rosyjskim, fran- 
cuskim i niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuję książek wydanych przez Polskie 
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 
przez Kasę Mianowskiego w Warsza- 

wie szczegóinie zaś: 
1. W. James <Pragmatyzm» 
2. J.. Gołuchowski  <Filozofja i 

Życie» . 
3. Im. Kant «Prolegomena» do wszel- 

kiej przyszłej metafizyki...» 
4. tegoż «Uzasadnienie Metafizyki 

Moralności>. 
oraz polskiego przekładu Schopen- 
hanera <O poczwórnem źródle twier- 
dzenia o podstawie  destatecznej» 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
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BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
'BRASŁAW —— ul. 3-go: Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego, 8 ‚ -- 
KAMIEŃ KOSZYRSKI —- Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

| za tekstem 10 groszy. 

ODDZIAŁY: 

POSTAWY — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

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

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

Błędne rozumowanie. 
Sądzić należy, że z okazji wnie- 

sienia przez rząd do Sejmu newej 
ustawy o naczelnych władzach obro- 
ny państwa, p. poszł prof. Stefan 
Dąbrowski napisał artykuł w War- 

szawiance. Cenimy osobę posła Dą- 

browskiego, jako prezesa Zjednocze* 
nia Monarchistów. Temniemniej nie 

możemy nie stwierdzić jaknajgłośniej, 

że w umyśle każdego monarchisty 
(świadomego) po przeczytaniu arty- 
kułu p. Dąbrowskiego powstać może 

tylko zdumienie. 
Zacytujmy z tego artykuły trzy 

tylko ustępy. Są one zupełnie wy- 

starczające. Doskonałe dają pojęcie o 

tem, co potrafi czasami powiedzieć 

p. poseł Dąbrowski. 

A więc: 

Pisze prof. Dąbrowski, że plany 

operacyjne układane przez sztab ge- 

neralny zie powinny (tak jest, nie o- 
myliliśmy się: nie powinny) być ta- 
jemnicą dla gabinetu ministrów. 

Oto są p. Dąbrowskiego słowa 
własne: 

Wreszcie sprawa tajemnicy, Czy ma 
być popełniony błąd Niemiec, które prze. 
grały wojnę już na wstępie 1914 г., ponię- 
waż plan napadu na Beigję nie był znany 
Rządow'? U nas było to samo. O mało 
cośmy nie stracili niepodległości, ponieważ 
plan ataku na Rosję bolszewicką ' był ukry- 
wany, a przez to nieprzygotowany. Czy te 
błędy mają się powtarzać? 

Mniejsza o treść tego ustępu hi- 

storyczno-rewelacyjaą. Autor tego 

artykułu zna może nienajgorzej lite- 

raturę, dotyczącą się wielkiej wojny. 
Pogląd, ażeby Niemcy przegrały woj: 
nę dlatego że rząd nie znał planów 

napadów na Belgję, wydaje się mi, 
mówiąc z maksymalną kurtuazją dla 

aufora takiego zdania, nieco ryzykow- 

ny i wymagający jeszcze dłuższego 

uzasadnienia. Dla nas pewnikiem na- 
wet pozostanie, że przegrały tę wojnę 
Niemcy z przyczyn zupełnie innych. 

Z trudnością jednak odcyfrujemy 

pozytywną myśl prof. Dąbrowskiego 
zawaitą w tem zdaniu. Staramy się 
je odgadnąć, ale ze strachem cofamy 

się przed własnym domysłem. Jakto?! 

Czyżby profesor Dąbrowski nie wie- 

dział, że plan operacyjny jest czemś 

stałem, że się nie zmienia czasami 

przez lat kilkanaście. I czyżby profe- 
sor Dąbrowski chciał się domagać, 

aby kaźdy rząd, każdy gabinet, któ- 

ryby w tym czasie urzędował, miał 

znać tajemnicę planu operacyjnego. 

Z dalszego jednak tekstu artykułu 

wyn ka, że istotnie, to właśnie _nie- 
stóty p. Dąbrowski ma na myśli. Jak- 
to? Więc w Polsce już do dziś dnia 
liczymy około 300 byłych ministrów. 

Niektórzy z tych ministrów siedzieli 
już na ławach oskarżonych w chara- 
kterze przestępców kryminalnych. 
Wielu z nich było socjalistami, a 

więc zwolennikami pacyfizmu bez- 
względnego, członkami organizacyj 
międzynarodowych. Bardzo możliwe, 
że w przyszłości będziemy mieli mi- 
nistrów nawet z grup właściwie an- 
typaństwowych, jak z obecnego klubu 
ukraińskiego, czy białoruskiego, Wre- 
szcie jakże często spotykamy pomię- 
dzy naszymi byłymi ministrami ludzi 
© przytępionej wrażliwości etycznej. 
I' dia nich wszystkich, dla tych wszyst- 
kich panów domaga się p. prof. Dą: 
browski wglądu do tajemnic planu 
operacyjnego. 

Możemy z całym spokojem zape- 
wnić naszych czytelników, że w tych 

przynajmniej punktach pogląd prof. 
Dąbrowskiego rozmija się najkomple- 
tniej z poglądami monarchistycznemi. 

Ale też zdaniem prof. Dąbrow- 

skiego rząd powinien nietylko wie- 

dzieć o płanach operacyjnych, powi- 
nien je poczęści układać. 

Znów cytujemy ustęp z artykułu 
p. Dąbrowskiego: 

Odpowiedzialność zatem Ministra spro- 
wadza się głównie do desygnowania oficera 
na wysokie stanowisko Naczelnego Dowódcy 

Oficer ten musi mieć pełne zaufanie Mini- 
stra a z drugiej strony Rząd ma pełne pra- 
wo wskazać przyszłemu Wodzowi pewne 
warunki dla jego planów operacyjnych, 

jak teren głównej akcji, osłona innych te- 

renów, pomoc sojusznikom, ofenzywa lub 
defenzywa na wstępie. Przyszły Wódz mo: 

„ že nie przyjąć tych ograniezających warun- 

ków, wtedy Rząd wybiera innego. 

Prof. Dąbrowski chce więc, aby 

rząd układał w znacznej mierze plany 

operacyjne. Nie wiemy o ile prof. 

Dąbrowski uwzględnił tę okoliczność, 
że Wódz Naczelny czasem musi wy: 
dawać rozkazy bardzo nawet niepo- 

pułarne. Nie wiem, czy znalazł by się 
rząd parlamentarny, któryby chciał 

opuścić stolicę i oddać ją w ręce 

nieprzyjaciela, jak to uczynił Kutuzow 
z Moskwą, a książe Józef z War- 
szawą. 

Bardzo ładnie, z dużem wzrusze- 
niem opisuje p. prof. „Dąbrowski 

swoją rozmowę z marsz. Petain. 

Prof. Dąbrowski chciał o tej rozmo- 
wie opowiedzieć potomności dopiero 

po swojej śmierci za pomocą pamięt- 

ników, — lecz skoro już opowie- 

dział o niej teraz, — szkoda, że nie 

wspomniał, iż zwycięstwo wojsk ko- 
alicyjnych zaczęło się dopiero od 
dnia 26 marca 1918 r., t. j.-0d chwili 

kiedy generał Foch został wodzem 

naczelnym wszystkich wojsk koalicji 

i kiedy swe rozkazodawstwo unieza: 

ležnit całkowicie od zdania rządu 
francuskiego.) 

My nie wierzymy, aby p. min. 

Piechocki, p. min. Bryl, p. min. Kier- 

nik, p. min. Barlicki mogli mieć 
wpływ zbawienny na wojenne plany 
operacyjne. 

A teraz jeszcze jeden ustęp z ar- 
tykułu prof. Dąbrowskiego, przeciw 
któremu my, jako monarchiści, musi: 

my zaoponować. 

Nawet w monarchji konstytucyjnej nie 
może monarcha wychodzić poza zakres praw, 
które stoją ponad jego wolą, cóż dopiero 
w republice. parlamentarnej. 

Zdanie powyższe jest gramatycz- 
nie źle zbudowane. W republice mo- 
narcha „nie może wychodzić”, bo w 

republice monarchy niema. Prof. 

Dabrowski zaś nie wskazuje, kto 

jego zdaniem „nie może wychodzić* 

w republice, nie wiemy do kogo mają 
się odnosić wyrazy „cóż dopiero w 

republice parlamentarnej". Ale nie o 

te wątpliwości gramatyczne nam 

chodzi. : 

Wyraz „nawel“ zdaniem naszem 

został nieszczęśliwie tu przez p. prof. 

Dąbrowskiego użyty. Być może jest 

to winą pośpiechu autora, lecz w da- 
nym wypadku robi on wrażenie, ja- 
koby monarchja była ustrojem pań- 
stwowym mniej praworządnym od 
republiki. Tak nie jest. Główną siłą i 

główną atrakcją ustroju monarchicz- 

nego jest właśnie ito, że ustrój ten 

wywyższa znakomicie piawo ponad 

grę partyjną iefuzje namiętności oso- 
bistych. 

Cat. 

  

  

[ORUSKIENIKII 
zdrojowisko położone nad Niemnem i otoczone olbrzymiemi lasami sosno* 
wemi. Radjorczynne solanki. Chlorobronowe. Kąpiele: solankowe, kwa- 
sowęglowe, borowinowe, Hydropatja. Elektroterapja. Kąpiele słeneczno- 

powietrzne. Plaża nad Niemnem. Kąpiele kaskadowe. 

SUCHO, SŁONECZNIE, WESOŁO, TANiO! 
Dużo spacerów i wycieczek. Rybołówstwo. G:zybobranie. 

Sezo1 od 15-.g9 maja do 20 września. 
Przed wyjazdem iub wyuajęciem mieszkana prosimy zasięgnąć informa- 
cj, porad i wskazówek w biurze Zarządu: Warszawa, Marszałcowska 130 
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ECHA KRAJOWE 
  

Z Wilna do Budsławia. 
— Korespondencja Słowa — 

Świta. Do Budsławia jeszcze dale- 
ko, dopiero cośmy minęli Mołodecz- 
no. Rozpoczyna się jazda t. zw. „pol- 
ską Syberją* nie dlatego, że dłużej 
tu leżą śniegiale dlatego prawdopo- 
dobnie że g anica sowiecka jest co- 
raz bliższa. Od czasu do czasu pod 
oknem wagonu mignie sylwetka po- 
licjanta sprawdzającego dokumenty. 
Najwyraźniejszy znak bliskości grani- 
cy. Ślady wojny wszędzie zatarte. Z 
okien nie widać zagród kolczastych 
lub okopów, stacje i budynki kolejo- 
we wszędzie nowe jeszcze niezupełnie 
wykończone, Świecą białemi ścianami. 
Mijamy Wilejkę, Kurzeniec, za chwilę 
staniemy w Budsławiu. Cieszymy się 
ztego ogromnie, komunikacja bowiem 
z Wilna jest więcej niż okropna. 
Szczególnie odczuwać to muszą ро- 
dróżni którym wypadło jeździć: na 
linji Królewszczyzna Wilno. Przesia- 
danie w Mołodecznie sprawia iż droga 
staje się bardziej uciążliwą niż być by 
mogła. Ciągła myśl, że w Mołodecz- 
nie gdzieś o godzinie drugiej trzeba 
wysiąść z wagonu i przenieść się do 
drugiego odbiera sen zupełnie, Nic 
feż dziwnego, że co krok słyszy się 
z tego powodu utyskiwania publicz- 
ności, żmuszonej do dalszej za Moło- 
deczno w kierunku Krėlewszczyzny 
podróży. Zwłaszcza cierpią nad tem 
oficerowie K.O.P. którym obowiązki 
służbowe często nakazują podróżo: 
wać do Wilna. Wprowadzenie wagonu 
bezpośredniej komunikacji Wilna z 
Królewszczyzną nie naraziłoby zdaje 
się Dyrekcji Kolei na większe kło- 
poty. Mamy wrażenie, że Wileńska 
Dyrekcja Koleji w trosce 0 jak naj: 
większe przystosowanie rozkładu 
jazdy do potrzeb . podróżnych nie- 
wątpliwie w nowym rozkładzie wa- 
gon taki uruchomi. Będzie to wielką 
ulgą dla wszystkich ježdząčych z 

„Krėlewszczyzny, Zahacia, Budsławia, 
Krzywicz, Wilejki i okolic do Wilna. 

Ale już i Budsław. Wychodzimy 
na schludny i czysty peron. nowo 
wybudowanego dworca. Miasteczko 
leży o dwa kilometry. Widać z daleka 
białe mury kościoła, jednego z naj- 
piękniejszych w całej okolicy. Jak 
okiem sięgnąć równina otoczona jak- 
by ® czarną а lasów. Na pra- 
wo i nalewv błyszczą srebrzyste taile 
wód. To Serwecz wystąpił z niskich 
brzegów i zalał nadbrzeżne łąki i pola. 
Zaczyna mrzyć deszczyk zwany. tutaj 
„kapušniaczkiem“. Jeszcze kilka chwil 
i przed stację zajedzie furmanka, któ - 
ra dowiezie nas po budsławskich 
drogach do celu—gościnnego domu 
państwa Cywińskich , w Motykach. 

z 

Woznica nasz jest nader rozmow- 
ny.«Budsław — mówi — założyli w 
dawnych czasach kupcy wileńscy, 
którzy przybyli tutaj drogą wodną 
przez Wilję i Serwecz. Był między 
nimi niejaki Oskierko i ten założył 
tu sobie leże.» Opowiadanie woźnicy 
zbliżone jest do właściwej legendy 
o założeniu Budsławia przez bernar- 
dynów, którzy podobnie jak rzekomi 
kupcy przybyli drogą wodną i w 
miejscu gdzie leży miasteczko zbu- 

  

  

CEN T RA LA 
SPÓŁDZIELNI RROLNICZO- 
HANDLOWYCH w WILNIE 
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poleca ze składu: 

owsy siewne i karmowy 
koniczynę czerwoną wol- 

ną od kanianki, łubin, 

kartofle sadzeniaki 

i stołowe i in. nasiona.   
  

  

Kraj lat dziecinnych 

(O „Puszczy jodłowej* Żeromskiego). 

W głośnej polemice, wszczętej na 
skutek artykułów p. J. N. Millera o 
«kraj lat dziecinnych», mający šwiad- 
czyć, zdaniem autora, o epigonizmie 
romantycznym w twórczości postó w 
naszych przedostatniej i ostatniej do- 
by, w polemice przypominającej chwi- 
lami walkę z tymi pierwiastkami isto- 
ty człowieka, których się nie da stłu- 
mić, a tymbardziej wykorzenić, po 
stronie Millera była teorja, czy też 

doktryna ad hoc wykoncypowana, po 
stronie zaatakowanych poetów, opie- 
wających dom 'i kraj rodzinny, * bez+ 
przykładna, tradycyjnym łańcuchem 
spojona, praktyka, Świadcżąca o sta- 
łem zjawisku „kraju lat dziecinnych*, 
jako funkcji twórczej w działalności 
wszystkich prawie wielkich i małych 
artystów na przestrzeni całej literatury, 
od jej początków po chwilę obecną. 

Motyw tej miłości domu, ogniska 
rodzinnego, kraju pierwszej młodości— 
otoczenia dzieciństwa  „sielskiego i 
anielskiego* nie wiąże się organicz- 
nie z powstaniem jakiegoś prądu li- 
terackiego, naprz. romantyzmu, ist- 
niał on w głębi twórczych podniet 
poetów wszystkich czasów, prądy 
zaś literackie, jak romantyzm, stwa- 

Budstaw, 4-g0 maja, 

dowali budę lub szałas podróżny. 
Kilku z przybyłych braciszków udało 
się w okoliczne lasy, gdzie zbłądziło 
i dopiero Matka Boska, która im się 
objawiła. wskazała kierunek w jakim 
mają iść aby połączyć się z resztą 
towarzySzy. 

Nazwa miasteczka bierze właśnie 
swój początek od owej sławnej bu- 
dy, gdzie schronili się bernardyni. 
Obraz cudownej Matki Boskiej, tej 
która się objawiła zbłąkanym, znajdu- 
je się w kościele Budsławskim. 

Mijamy akurat  nowowybudo- 
wane koszary szwadronu Kopu. „Ot 
—ciągnie swoje opowiadanie nasz 
przygodny informator — mamy teraz 
spokój od dobrego czasu. Policja 
była, ale spokoju nie było. Wiadomo 
wojsko, inny porządek*. Chłop wio- 
zący nas mówi to ze szczerem zado- 
woleniem, odczuwa najwyraźniej o- 
gromnie doniosłą rolę jaką wykony- 
wują oddziały Kopu na granicy nie 
tylko w dziedzinie bezpieczeństwa 
ale przedewszystkiem jako czynnik 
kulturalny. Dodatni wpływ formacyj 
Kopu w dziedzinie kulturalno spo- 
łecznej jaskrawo uwydatnia się pod- 
czas uroczystości narodowych. Rzec 
śmiało można, że skromny bez wię- 
kszych aspiracyj Budsław przy współ 
udziale dowództwa Kopu stał się 
ogniskiem kulturalnem do którego 
garną się okoliczni mieszkańcy. Jest 
to najlepszem lekarstwem na wszelką 
agitację wrogą państwu. Że tak jest, 
dowodzą tego przykłady... Oto pos. 
Owsianik, Białorusin, który przedtem 
tutaj grasował obecnie wizyty swoje 
zredukował do minimum. Ludność 
coraz bardziej mu nie wierzy, widząc 
jaskrawą sprzeczność pomiędzy ha- 
stami głoszonemi przez pana posła a 
swemi własnemi interesami. ** * 

Oficerowie bataljonu i szwadronu 
Kopu, na czele z panem Mjr. Mirga- 
łowskim i rtm. Balińskim, nie szczę- 
dzą trudów i czasu aby Życie spo- 
ieczne w Budsławiu ożywić. Zrobili 
już bardzo wiele, jeżeli zważymy, że 
początki są zwykle najtrudniejsze. 
Przy współudziale Kopu i gminy 
zorganizowana została orkiestra, która 
poraz pierwszy wystąpiła w czasie 
obchodu Trzeciomajowego. 

% 

* * 

Obchėd Trzeciego maja w Budsła- 
wiu mimo niezbyt sprzyjającej pogo- 
dy wypadł niezwykle uroczyście. 
Licznie przybyli niezważając na złą 
diogę mieszkańcy dalszych wsi i za: . 
ścianków, od rana, wypełnili plac 
przed kościołem, gdzie w parę go- 
dzin później ks. proboszcz Bagieński 
odprawił uroczystą mszę św. Szcze- 
gólnie ładnie prezentowały się szkoły. 
Po nabożeństwie ładne przemówienia 
wygłosili pp. kpt. Krawiecki i nau- 
czyciel p. Zwerebij. Orkiestra zagrała 
hymn i pierwsza część obchodu była 
zakończona. 

Część druga, urozmaicona zawo- 
dami cyklistów, biegiem w workach, 
biegiem na 3000 metrów, zawodami 
podoficerów szwadronu Kopu w t. zw. 
«List», wypełniła resztę dnia. Zawody 
sportowe wypadły bardzo dobrze. 
Szczególnie na uwagę zasługuje wy* 
nik biegu na 3000 mtr. (10žminut) 
i zawody konne «list», które wyka- 
zały sprawność jeźdców i dobre przy: 
gotowanie koni. ` 

Obchód święta Trzecio-majowego 
pozostawi niewątpliwie niezatarte wra- 
żenie wśród mieszkańców Budsławia, 
wzmacniając więź uczuciową z tra- 
dycjami polskiemi, nadszarpaną rusy* 
fikacyjaemi metodami polityki rosyj- 
skiej. 

A. B. 

rzały warunki umożliwiające rozkwit 
tego motywu. 

W epoce romantyzmu nie wyłącz- 
nie prąd literacki ożywił działanie 
tęsknot twórczych, leżących u pod- 
łoża organizacyj artystycznych, tę- 
sknot najgłębszych, bo od czasów 
dzieciństwa pielęgnowanych w duszy. 
Nie tylko hasło nawrotu do narodo- 
wości, przeszłości dziejowej narodu, 
nie tylko ta zasada prądu literackiego 
otworzyła drogę dla opiewania kraju 
młodości, zakątka rodzinnego. Nie 
można dość wyraźnie nie podkreślić— 
zwłaszcza jeżeli chodzi o literaturę 
polską—warunków działania politycz- 
nych, pobudek patrjotycznych. 

„I tu dochodzimy do sedna 
czy. 

rze: 

„Kraj lat dziecinnych” wystąpi w 
każdej literaturze z siłą niepospolitą, 
zwłaszcza jeśli literatury tej „charak- 
ter jest przeważaie polityczny, patrjo- 
tyczny. ‹ 

Nie było jeszcze romantyzmu, ba! 
klasycyzm nie zawitał jeszcze do nas, 
kiedy już w czasach literatury wieku 
złotego, przed jej „upadkiem* w wie- 
ku XVII, a nawet w czasach, kiedy 
Rej i Kochanowski kładli podwaliny 
pod literaturę narodową, odzywały się 
głosy o kraju rodzinnym, o stronach 
dzieciństwa, jako o miejscu przed 
niebem—pierwszem na ziemi. A cóż 
dopiero, jeżeli szerzej potraktujemy drowski — „Miasto mojej matki" i pisze 

„P.P.P.* przed Sądem. 
„We wtorek rozpoczął się przed 

sądem w Warszawie proces człon: 
ków «Pogotowia Patryjotów Polskich» 
inż. Jana Pekostawskiego, Witolda 
Gorczyńskiego, inż. Olgierda Micha- 
łowskiego, pułk. Tomasza Łubieńskie- 
go, Józefa Leśniewskiego i gen. rez. 
inż. Jana Wroczyńskiego. 

Oskarżeni o przygotowywanie do 
zamachu stanu odpowiadają z wolnej 
stopy, swego czasu bowiem zostali 
zwolnieni z aresztu prewencyjaego 
za kaucjami. Posiedzenie sądowe roz- 
poczęło się o godz. 11 ej. Skład sądu 
jest następujący: przewodniczący sę- 
dzia Rościszewski, przy współudziaie 
sędziów Lorentowicza i Ciechano- 
wieckiego. Oskarża prokurator Ra. 
czyński. Obronę wnoszą adwokaci: 
Kijeński — obrońca Gorczyńskiego, 
Szurlej i Dmowski— obrońcy Micha- 
łowskiego i Leśniewskiego. Niedziel- 
ski — obrońca gen. Wroczyńskiego 
i Eborowicz—obrońca Łubieńskiego. 
Pękosławski broni się sam. W cha- 
rakterze eksperta-gratologa powołano 
p. Kwiecińskiego. 

Na liście świadków figuruje 154 
nazwisk, wśród nich nazwiska posłów 
Kiernika, Giąbińskiego, Chacińskiego, 
ks. Kaczyńskiego, Dubanowicza, Dąb- 
rowskiego, Dymowskiego, generałów 
Rodziewicza, Latour, de Hoening- 
Michaelis, Żukowskiego, Szeptyckiego 
i innych, Nie stawiło się 46 świad- 
ków. Po ustaleniu personaiji i spraw- 
dzeniu stawiennictwa świadków, sąd 
po wysłuchaniu zgodnych wniosków 
prokuratora i obrony postanowił spra- 
wę rozpatrzyć. Adw. Niedzielski zgło- 
sił wniosek o powołanie w charakte- 
rze świadka ks. Oraczewskiego, który 
brał udział w organizacji P. P. P. 

Akt oskarżenia. 
Akt oskarżenia zawiera 60 stron. Odczy: 

tanie go zajęło kilka godzin czasu. Policja 
polityczńa jeszcze w lutym 1923 r. otrzy- 
mała poutną informację o tajnej organizacji 
P,P,Puw która miała na: celu opanowanie 
władzy drogą zbrojnego zamachu „stanu. 
Organizacją ta działała początkowo konspira: 
cyjnie. Pierwsze jej publiczne wystąpienie 
miało miejsce w marcu 1923 r., kiedy rozle: 
piono na murach m. Warszawy odezwę pt. 
<Alarm», nawołującą do wstąpienia do.or- 
ganizacji. Przyjmowanie członków do or- 
ganizacji odbywało się bardzo romantycznie, 
zaprzysięgano ich w podziemiach kościołów, 
przys'ęgę odbierał duchowny w obecności 
ofcera. Zbiórki członków urządzano w. ta- 
jęmnych miejscach, jak np. na cmentarzu 

powązkowskim przy tak zw, grobie pięciu 
poległych. Na takich, tajnych* zebraniach 
odbywano musztrę z członkami. P.P.P.. po: 
siadało swój program i regulamin. W pro- 
gramie tym była zmiana Ordynacji wybor: 
czej, bezwzględne zwalczanie: party) wWywro- 
towych (komunistycznych, żydowskich i so- 
cjalistycznych), ograniczenie praw obywa: 
telskich w stosunku do żydów it. d. Na 
czale organizacji stała rada główna, złożona 

z 9 osób, sąd honorowy, komisja rewizyjna. 
Pozatem w programie było Stworzenie od! 
działów i formacyj prowincjonalnych. Kie- 
rownicy organizacji posiadali najrozmaitsze 
pseudonimy, jak Pretor, Rejtan, Jurand i tp. 

Konkiuzja aktu oskarżenia jest następu: 
a: 
Jan Pękosławski lut 42, Witold Gor: 

Czyński lat 47, Olgierd Miehałowski lat 46, 
Tomasz Łubieński lat 59, Józet Leśniewski 
lat 53, Jan Wroczyński lat 48, oskarżeni, że 
w roku 1923 w Warszawie wzięn udział w 
organizacji <Patrjotów Polskich», wiedząc, 
że Organizacja ta ma na celu dokonanie za:: 
machu stanu na ustalony przez ustawę kon- 
stylucyjną ustrój państwowy Polski i wpro* 
wadzenie dyktatury. Działaluość powyższej 
organizacji wkroczyła w okres pizygotowań 
do zamachu, co ujawniło się: 

1) w rozkazie prezesa rady wcjennej 
P.P.H. z dnia 13.11 1923 r., nakazującym 
wciągnięcie dowódców pułku garnizonu 
warszawskiego, poznańskiego, krakowskiego, 
lwowskiego, wileńskiego 1 lubelskiego do 
organiza., przeprowadzenie ścisłej ewidencji 
składów broni, przygotowanie planu mobi- 
lizacyjnego, 2) zdjęcie planów z miejsc ue 
tortyfikowanych, 3) zbieranie skłąde« na 
broń dla członków organizaeji i žaopatrze- 
nie członków w kastety, przytem Pękosła* 
wski był założycielem organizacji, jako pre- 
zes rady wojennej wydawał pilecenia i roz: 
każy, odbierał raporty, kierował całą orga' 
nizačją pod pseudonimem «Jan Pretor> i 
«Stefan Leliwa» 

Gorczyński jako płatny funkcjonarjusz 
organizacji kierował akcją werbunkową w 
Warszawie i na prowincji i pełmł kolejno 
funkcję komendanta sił ztrojnych, szeta 
sztabu i członka K. Ot. P. P. P. pod pseu- 
donimem «Jastrzębiec», <Czołowy» i «Kmi- 
cic>, 

fl r Michałowski członek R. Gł. i zastępca 
szefa sztabu gener. P.P.P. współdziałał w 
pracy organizacyjnej, biorąc udział w za: 

to zagadnienie, jako funkcję twórczą 
i społeczną działalności naszych po- 
etów, jeżeli uznamy iż charakter po- 
lityczny i patrjotyczny naszej literatu- 
ry stwarza możliwości specjalne dla 
opiewania «kraju lat dziecinnych»! 

I nie nawiązuje chyba p. Miller 
wycieczki swojej przeciwko krajowi 
dzieciństwa do teorji uniwersalizmu. 
Bo jeżeli różne, indywidualne są przed- 
mioty tej miłości u poetów całego 
świata, zależnie od ich narodowości 
i miejsca rodzinnego, toć chyba isto- 
ta tej miłości jest uniwersalistyczna: 
metafizyczne uczucie do ' swoistego 
kawałka ziemi, pód niebem odrębnem 
i w odrębnym zakątku Świata, Dla. 
tego też motyw miłości ziemi ojczy- 
stej, a tymbardziej «kraju lat dziecin- 
nych» jest motywem uniwersalnym, 
najbardziej dostępnym w swojej isto- 
cie każdemu człowiekowi. 

Literatura polska—z chwilą zdo- 
bycia warunków wolnych od wszel- 
kich celów ubocznych, wolnych od 
nakazu posłannictwa politycznego, lub 
patrjotycznego, nie ograniczona w 
swojej swobodzie tworzenia — jaką 
drogą poszła? 

Oto z pośród starszych pisarzy, 
najdostojniejszych rangą w literatu- 
rze — Żeromski tworzy „Wiatr od 
morza", „Międzymorze* i „Przedwio- 
śnie”, Z pośród młodszych Kaden-Ban- 
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qaburzenii © Londyn. | 
"Starcia na ulicach. 

PARYŻ, 5 V. PAT. Donoszą z Londynu, iż parotysięczny 
tłum strajkujących wtargnął do lońdyńskich dokėw i składów 
nafty, przyczem pootwierano krany rezerwuarów oraz przewró- 
cono i uszkodzono wszystkie wagony-cysterny. ‚ 

LONDYN, 5 V. PAT. Rząd wydał pierwszy numer 
„Brytyjskiej“ zawierający expose © sytuacji strajkowej, oraz in- 

„Gazety 

formacje społeczne, polityczne i sportowe. Times ukazał się 
dzisiaj na jednym niewielkim arkuszu. Redakcje innych dzien- 
ników pozostają zamknięte. Podczas zamieszek jakie wydarzyły 
się we wschodnich dzielnicach Londynu doszło do starcia po: 
między tłumem a policjantami i 
ilość odniosła rany i kontuzje. 

ochotnikami przyczem znączaa 

LONDYN, 5 V. PAT. Sytuacja pozostaje bez zmiany. Opinia 
publiczna zachowuje całkowity spokój — Władze kolejowe czynią 
wielkie wysiłki dla uruchomienia w dniu dzisiejszym przy po- 
mocy ochotników pociągów na głównych linjach podziemnych 
oraz omnibusów. —Oprócz zamieszek w dzielnicy Erstend doszło 
do zaburzeń także w New Castle. 

Uruchomienie pociągów na linjach magistralnych. 

LONDYN, 5.V PAT. Dzięki uzupełnieniu brygad maszynistów kole- 
jowych drogą zaciągu ochotników kompanje kolejowe przystąpiły dziś do 
uruchomienia wszystkich pociągów towarowych i osobowych, utrzymują- 
cych komunikację na głównych linjach.—Na linji wielkiej kolei zachodniej 
odeszło z Paliagton jedenaście pociągów. Pomyślne wyniki osiągnięto 
również na innych linjach magistralnych. 

W niektórych dyrekcjach nie porzuciły pracy całe brygady pracow- 
ników kolejowych, dzięki czemu praca odbywa się tam normalnie. W do- 
kach i stoczniach okrętowych tylko pewien odsetek robotników porzuciło 
warsztaty. 

Rozdzielnia artykułów spożywczych. 

LONDYN, 5 V. Pat. W funkcjonującej już rozdzielni artykułów spo- 
żywczych urządzonej w Hyde Parku zaczęto wydawać mleko i ryby 
dostarczone dla Londynu drogą kolejową Kierownicy rozdzielni zape- 
wniają, że dostateczne racje mleka i innych artykułów żywności wydawa- 
ne będą całej ludności stolicy podczas trwania kryzysu. W. rozdzielni 
mięsa, znajdującej się w Smithfield Market w Londynie wydano w ciągu 
dnia dzisiejszego 5.000 ton surowego mięsa i konserw. 

Stan zaprowjantowania i komunikacji znakomity. 

LONDYN, 5. V. PAT. Dziś uruchomiona zostanie jedna z linji kolei 
podziemnych. Zapisy na ochotników fachowców pragnących pełnić służbę 
zastępczą na kolejach elektrycznych i parowych stolicy przekroczyły już 
zapotrzębowania. Z różnych punktów kraju sygnalizują, że stan zaprowian- 
towaniai komunikacji jest nadspodziewanie zriakomity. 

Jak zareagowała gietda. 
WIEDEŃ, 5.V. PAT. «Neues Wiener Tageblatt» donósi z Londynu: 

Na giełdzie londyńskiej panuje zupełna dyscyplina. Kursy były wczoraj 
nominalne. Obroty nieznaczne. Pożyczki państwowe, które spadły * silnie 
w poniedziałek poprawiły się we wtorek. Popyt wśród. publiczności 
gotówkę w bankach nie jest zbyt wielki. Kurs funta z powodu wielkich 
rezerw bankowych jest względnie stały. Obawiają się jednak, że nastąpi 
znaczne osłabienie kursu funta po ustaniu strajku. 

Według przypuszczeń kół giełdowych obecny 
dwuch tygodni, 

konflikt potrwa około 

prżysięganiu nowo wstępujących członków 
układał i wysyłał korespońdencję władz na: 
czelnych organizacji, tudzież przechowywał 
atchiwum pod pseudonimem «Kiejstut Ajgir». 

Łubieński pełnił kolejno. w organizacji 
funkcję komendanta m. Warszawy, szeta 
Sztabu generalnego pod pseudonimem <lie- 
bda». 13 

„Leśniewski pełnił obowiązki członka 
rady głównej P.P.P., używając pseudonimu 
«Dąbrowa». : 

Wroczyński piastował w = organizacji 
godność wiceprezesa rady wojennej, ukry* 
wzjąc się pod pseudonimem <Rejtan>. 

Paragrafy. 

Przestępstwa te są przewidziane w art. 
52, 101, cz,.l i 102 cz. 1 k. k. 

Art 102 brzmi: winny przygotowania do 
zbrodni, przewidzianej: w art 100 k. k. a 
więc zamachu stanu 'na ustalony w. drodze 
praw zasadniczych ustrój państwowy Polski, 
Ti zamknięc u .w ciężkiem „więzieniu do 

lat 10. 
At. 102 przewiduje za udział w spisku 

dla dokonania powyższej zbrodni karę cięż- 
kiego więzienia do lat 8, i 

Po odczytaniu aktu oskarżenia zwrócił 
się przewodniczący z zapytaniem „do oskar- 
żonych, czy przyznają się do winy. Oskarże: 
ni, z wyjątkiem gen. Wroczyńskiego, przy: 
znali, że należeli do organizacji P.P.P., lecz 
do winy się nie przyznają, natomiast gen. 
Wroczyński oświadczył, że nie był człon- 
kiem +.P.P. 1 do winy się nie przyznał. 

Pierwsze zeznania. 

Po zapizysiężeniu 
7.miu świadków, 
badania św. Stefana Łęskiego. Świa- 
dek Łęski zeznał, że w początku ro- 
ku 1923 otrzymał wiadomość o po- 
wstaniu tajnej organizacji z progra- 
mem faszystowskim a po pewnym 
czasie dostał się do jego rąk program 
Р, Р, Р, Zameldował o tem insp. Piąt- 

pierwszych 

„Wakacje moich dzieci*, Rygier - 
Nałkowska „Dom nad łąkami* — a 
są to dzieła wybiin'ejsze, może naj- 
wybitniejsze we współczesnej literatu- 
rzę polskiej. 
„ Należy tu bodaj poprzestać na 
Żeromskim, jako przykładzie najbar- 
dziej typowym. Nie kto inny, jak Že- 
romski w odczycie swoim „Literatura 
a życie”, stwierdzał, iż utwory najbar- 
dziej charakterystyczne dla literatury 
polskiej — to właśnie te, które po- 
siadają znamiona utworów  patrjoty- 
cznych, lub politycznych. 1 tłuma- 
cząc zjawisko to, zacieśniające nieja- 
ko horyzonty naszej literatury, nie- 
dwuznacznie wzdychał do czasów, 
kiedy literatura wolna będzie od trosk 
społeczno-politycznych a zajmie się 
wyłącznie tem co potrafi zapłodnić 
twórczo artystę—a jednocześnie być 
przez wszystkich zrozumiane; czło- 
wiekiem, ludzkością. 

Niedługo wypadło czekać na te 
warunki, : 

I co się okazało? Że właśnie te- 
raz z większem bodaj zajęciem i z 
większą siłą zaczęto dążyć. do po- 
wiązania literatury z życiem, do twór- 
czego wyczarowywania rzeczywisto- 
ści lepszej od tej, w jakiej żyjemy, a 
jakąbyśmy mieć pragnęli. 

loto ten że Żeromski, już w 
warunkach niepodległości politycznej, 

w  jednem z najciekawszych 

kiewiczowi i kom. rządu Beczkowi- 
czowi i otrzymał polecenie obserwacji 
tego ruchu. Stwierdził, że na czele 
organizacji stała rada główna, komen- 
da sił zbrojnych i rada wojenna. 
Polska podzielona była na okręgi, te 
zaś dzieliły się na obwody. W listo: 
padzie 1923 r. rozpoczął się w orga- 
nizacji specjalny ruch, przysięgi w 
podziemiach kościołów i zbiórki na 
cmentarzu. 

Wreszcie w styczniu 1924 r. o- 
trzymał świadek rozkaz ministra Soł- 
tana zlikwidowania organizacji P.P.P. 
Waiedy Świadek. przystąpił do areszto- 
wań. Pękosławski przyznał się do 
stworzenia organizacji P.P.P., której 
celem— jak zeznał—było zabezpiecze- 
nie kraju od przewrotu komunistów 
i grup wywrotowych. 

Również Gorczyński zeznał o ce- 
lach organizacji w podobny sposób. 
Świadek stwierdził, że Członkowie 
P.P.P. opowiadali, że należą do nich 
najwybitniejsi ludzie, jak Dmowski, 
Paderewski, ale to nie odpowiadało 
prawdzie, czynili to dla „złowienia* 
nowych członków. Musztra na cmen- 
tarzu powązkowskim była „kiepską 
sportową imprezą”. 

Adw. Szurlej: Czy nie był pan 
informowany z kół sejmowych o P. 

sąd przystąpił do P. P 
Świadek: Owszem, z kół sejmo- 

wych otrzymałem wiadomości, nawet 
od wybitnych osób, których nazwis- 
ka nie chciałbym zdradzić. 

Adw. Szurlej: Czy nie był to po: 
set Prager? 8 

Świadek odmawia odpowiedzi. 

  

dzieł swoich: «Nie chciałbym.. po- 
paść w podejrzenie, iż popycham 
dzieła sztuki w jakąkolwiek, choćby 
najwznioślejszą służbę, narzucam im 
cele narodowe, lub społeczne. Sztuka 
pisarska, podobnie jak wszystkie jej 
siostrzyce — a muzyka najwyraźniej 
i najbezwzględniej—nie ma, nie może 
i nie powinna służyć, jako środek do 
jakiegokolwiek celu, okrom swego 
własnego. Sztuka pisarska powinna 
być niejako kołem zamkniętem, które 
swe sprawy jedynie wewnątrz swego 
obwodu zamyka. Lecz jako dzieło w 
ludzkim duchu poczęte i dla ludzi 
przeznaczone, z chwilą, gdy artysta 
ogłasza sprawę, kołem zamkniętem 
otoczoną, czyli żąda współudziału 
innych 
trudzie artystycznyma nadto—skoro 
dzieło sziuki, mocą i umiejętnością 
wielu rąk ludzkich i sposobami uspo* 
łecznienia pracy podane zosłało do 
poznania i rozpowszechnienia wśród 
ich ciżby, staje się objawem, wytwo- 
rem i czynnikiem społecznym». 

Inaczej mówiąc, dzieło niezależnie 
od swego tematu będzie zawsze 
czynnikiem społecznym i żadne ogra- 
niczenia w kierunku jego «tematu» 
nie mogą istnieć, bo przeczą wol- 
ności tworzenia. 

W parę dni po śmierci Żerom- 
skiego ukazuje się nowe jego dzieło 
„Puszcza Jodłowa*. I ku zdumieniu 

ludzi w jego wzruszeniu 1° 

Nr 102 (1112) | 

Z SĄDÓW. 
Dwie «pokrewne» sprawy. 

Na wokandzie Sądu Okręgowego w dniu 
4 b. m. znalazły się dwie, bardzo zresztą 
ściśle związane sprawy. 

Obie sprawy to odgłos załedwie niezwy!: 
kłego  «erelyczno-kryminalnego> skandalu, 
jaki się zdarzył w kwietniu 1924 r. ną tere- 
nie wielkiej tirmy galanteryjnej Lejby Zał- 
kinda przy ul. Wielkiej. 

Na ławie oskarźonych w pierwszej z 
tych spraw zasiadł bratanek właściciela 
wspomnianej firmy Eljasz Załkind, oskarżo- 
ny z art. 522—t. į. o dokonanie gwałtu na 
osobie wychowanicy dozorcy firmy Anny 
Jarmoszewiczówny 

Ohydny czyn ten, dokonany został w 
nocy z dnia 11 na 12 kwietnia, w której Jar- 
moszewiczówna złapana została, jak opie- 
wał w jej sprawie akt oskarżenia na gorą- 
cym uczynku kradzieży ubrań i bielizny. 

W obronie swej Załkind powołał prze- 
szło 20 świadków. 

Sprawa jego toczyła się przy drzwiach 
zamkniętych od g. 9 rano dnia 4 b. m. do 
g. 3 nad ranem dnia następnego. 

Załkind uznany został za winnego i ska: 
zany na 1!/2 roku więzienia z zamianą na 
dom poprawy. Odpowiadał z wolnej stopy 
z powodu złożenia kaucji w sumie 20 tysię- 
cy złotych. Środek zapobiegawczy względem 
zasądzonego pozostawiono bez zmiany. Bro- 
nili Zalkinda adw. Kulikowski i Smiig. Po- 
wództwo cywilne w sumie 10 zł. z ramienia 
Jarmoszewiczówny (które sąd oddalił) wno- 
sił adw. M. Bagiel. 

W drugiej, a tak Ściśle z tamtą związa- 
nej sprawie o kradzież Anny Jarmoszewi- 
czówny oraz przechowujących skradzione 
p'zez nią rzeczy małżonków Klimaszėwskich, 
zapadł po całodziennym dopiero wezoraj prze- 
wodzie wyrok. 

Wyrok ten, znów potwierdził słuszność 
oskarżenia. 

Jarmoszewiczówna skazana została z 
oskarżenia o kradzież na 1 rok domu popra- 
wy a Klimaszewscy po pół r. 

W obu tych «związanych» ze sobą spra* 
wach podsądnym zaiiczoao areszt prewen- 
cyjny. 

Środek zapobiegawczy w stosunku do 
wszystkich pozostał bez zmian, 

Komplet sędziowski stanowili pp. vice- 
prezes Owsianko (przewodniczący) oraz sę- 
dziowie K. Kontowtt i hr. Czapski. 

Oskarżenie wnosił podprokurator Bu* 
rycki. 

Na wyrokach wspomnianych skończył 
się zaledwie akt z tej erotyczno- kryminalnej 
afery, bowiem tak Załkind, jak również i 
jego nieszczęśliwa adoratorka, zamierzają 
odwołać się do sądu wyższej zas 

š. 

ESTA TNN WERK REŁIRAAŁ GESTY 

„Fałszywa'* organizacja 
komunistyczna. 

Nieudany awans na kontidenta 
policji politycznej. 

W tych dniach do Komendanta poste- 
runku P. P. w Dziśnie zgłosił się niejaki 
Piotr Chętowski i oświadczył, iż jako były 
konfident policji politycznej wpadł na trop 
organizacji komunistycznej mającej stałą sie- 
dzibę w Dziśnie. Zainteresowany sprawą Ko- 
mendant policji zbadał Chętowskiego i na 
podstawie tych zeznań postanowił dokonać 
rewizji w domu rzekomego przywódcy or- 
ganizacji komunistycznej Boguckiego Hipo- 
lita. 

Z zeznań Chętowskiego, wydających się 
bądź co bądź prawdopodobnemi, wynikało, 
iż Bogucki otrzymał bardzo ważne doku- 
menta i listy dotyczące mającego rzekomo 
nastąpić w dniu 1-g0 maja przewrotu komu- 
nistycznego. Dokumenta pochodzić miały od 
III Międzynarodówki, W nocy 2 czwartku 
na piątek w tygodniu ubiegłym dokonano 
rewizji w mieszkaniu Boguckiego i rzeczy- 
wiście po dłuższych poszukiwaniach znale- 
ziono nadzwyczaj ważne instrukcje komuni- 
styczne, dotyczące wystąpień 1:szo majowych. 
Wobec niezbitych dowodów Boguckiego are- 
sztowano a sprawę całą przekazano: policji 
politycznej. 

Po dokladnem zaznajomieniu się z za- 
trzymanemi podczas rewizji dokumentami i 
po przeprowadzeniu szczegółowego badania 
wstępnego policja polityczna stwierdziła, iż 
Bogucki o dokumentach znalezionych w je- 
go mieszkaniu nic nie wiedział i że doku- 
menta te zostały mu widocznie w pewnym 
celu podrzucone. Spostrzeżenia policji poli- 
tycznej potwierdziło dziwne zachowanie się 
hętowskiego, który natarczywie domagał 

się wynagrodzenia za przysługę, jaką oddał 
policji politycznej. Niebawem stwierdzono, 
iź sprawcą podrzucenia dokumentów i kom- 
promitującegu listu był nie kto inny tylko 
sam Chętowski, 

Wzięty w krzyżowy ogień pytań Chę- 
towski przyznał się do popełnionej prowo- 
kacji, nie chcąc jedynie . wyjawić Źródła z 
jakiego otrzymał potrzebne mu dokumenta. 
Wobec jawnej prowokacji Boguckiego zwol- 
niono, zaś jego miejsce zajął niefortunny 
prowokator Cnętowski, 

Dalsze dochodzenie trwa. 

  

niejednego zapewne teoretyka uni- 
wersalizmu i wielbiciela hasła „sztuka 
dla sztuki* cóż opiewa Żeromski? 

„ „Kraj lat dziecinnych" — góry 
Świętokizyskie — i wyczarowuje do- 
koła niego najpiękniejszy Świat widm, 
zjaw, przeszłości obok Świata realne" 
go, dotykalnego, dzisiejszego. 

„Poemat ten łączy się jak najbar- 
dziej organicznie ze wspomnieniami 
lat szkolnych, lat dzieciństwa, kiedy 
z jednej strony świat ucznia drugiej 
klasy mierzony bywał wysokością 
gór — Łysicy, Strawczanej, Bukowej, 
Klonowej, — z drugiej — symbolem 
i barwą tego świata był niemy, pro- 
sty znak 7863 — „szczyt moich cier- 
pień zrównał się z tą górą”. 

„ | w prześlicznie odczutym poema- 
cie daje Żeromski poznać irracjo- 
nalne uczucia, wywoływane w nim 
tęsknotą za krajem dzieciństwa, ujaw- 
niając nam życie puszczy jodłowej w 
całej jej wielkości, pięknie i tajemni- 
czości. 

Nie potrzeba być współpowietni- 
kiem Żeromskiego aby odczuć wiel- 
kość wizji i głębię uczucia lirycznego. 
Nie potrzeba być antyspołecznym za: 
bytkiem czasów zamierzchłych, zwo- 
lennikiem powrotu do natury aby 
odczuć protest Żeromskiego w od- 
powiedzi na życie nowoczesne, dą- 
żące do podporządkowania natury
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Unifikacja terminów płatności 
/ podatków i'opłat przymuso- 

wych. 

| Ministerstwo Rolnictwa i D. P. 

| zwróciło się do Ministerstw: Skarbu 
i Spraw Wewnętrznych o przedsię: 

wzięcie kroków, zmierzających do 
zunifikowania w miarę możności 

terminów płatności podatków i opłat 

przymusowych, uiszczanych przez 

rolników, z terminami płatności rat 

podatku gruntowego, Oraz o wyda- 

| nie zarządzeń, aby wszystkie wezwa- 

nia płatnicze wręczane były na 3 

miesiące przed  prekluzyjną datą 

płaty. Obecna różnorodność wszel: 
kich danin na rzecz Skarbu Państwa, 

związków komunalnych i przymuso- 

wych instytucyj społeczrych sprawia, 

| że duży odsetek, szczególnie dro- 

bnych rolników, nie jest w stanie 

zapamiętać terminów przypadających 

Gd nich należności, ani tem bardziej 

obliczyć ich wysokości. Dlatego też 

większość wezwań zastaje rolników 
nieprzygotowanych do | uiszczenia 

należności, a zazwyczaj zbyt bliska 

| data płatności, nie licząca się z dłu- 

/ gotrwałością okresu produkcji w 

rolnictwie, wywołuje uchybienie 

terminowi lub zmusza do natych- 

| miastowego pozbywania wytworów 
rolniczych, bez względu na stopień 

| ich przygotowania do. sprzedaży, ani 
| na osiąganą cenę. 

| Z drugiej strony. system ten 
obciąża urzędy, ściągające należności, 
zbędną pracą przeprowadzania po- 
stępowania przymusowego tam, gdzie 
swcześniejsze przesłanie wezwania, 

ozwoliłoby płatnikowi uiścić na- 

| ležnošė w terminie. : : 
|_ Proponowana przez Min. Roln. i 
D. P. unifikacja terminów oraz przy- 
mus wcześniejszego powiadamiania 
© nich płatników, usunąć może jedno 

2 głównych niedomagań systemu 

ściągania podatków i opłat w odnie- 
sieniu do warunków wiejskich. 

(Wymiar i egzekucja podatku 
dochodowego. 

W związku ze zbliżającym się ter- 

minem podjęcia prac około wymiaru 
podatku dochodowego za rok 1926 

Ministerstwo Skarbu wydało okólnik 
z dn, 14 kwietnia r.b. L. DPO 2231/, 
w kiórym przypomina, że w myśl 
części pierwszej art. 66 ustawy o 
państwowym podatku dochodowym 

(.Dz. Ust. R. P.* Nr. 58/1925, poz. 
411), ostaieczny termin doręczenia 

płatnikom nakazów płatniczych na 
podatek dochodowy przypada na dzień 
1 października roku podatkowego. 

Termin ten w bieżącym roku po: 
*Tdatkowym musi być bezwarunkowo 

dotrzymany i dlatego przewodniczący 

komisyj szacunkowych i kierownicy 
oddziałów bilansowych izb skarbo- 

wych muszą dołożyć wszystkich: sta- 
rań_ celem jaknajszybszego zakończenia 
wstępnych czynności wymiarowych 
(zbieranie i uzupełnianie materjalow 
wymiarowych, rozsyłanie właściwym 
władzom  wymiarowym wiadomości 

© źródłach dochodu płatników, za- 
mieszkujących pozą obszarem okręgu 
Wymiarowego, kwestjonowanie zez- 
nań i t. p.). 

"W miarę zbierania danych o do" 
chodach płatników, mają być przygo- 
towane wnioski wymiarowe i następ- 
nie poddawane partjami pod obiady 

komisyj szacunkowych, choćby nale- 
żało dia tego celu kilkakrotnie zwoły- 
wać członków komisji na posiedzenie. 

Płatnikom, którym podatek wymierzo 
NO, mają byćjbezwłocznie doręczane na- 
nakazy płatnicze, Równocześnie ma być 
lk doco egzekucja zaległego po- 
atku dochodowego za lata poprzed- 

nie oraz po dniu 1 maja 1926 r. ma 
być wszczęta egzekucja zaliczki na 
podatek dochodowy za rok 1926 w 
wysokości połowy podatku, przypa- 
dającego od dochodu, wykazanego 

człowiexowi i zniszczenia jej domi- 

_ nującego stanowiska. _ 
4 „Żyj wiecznie, świątnico, ogrodzie 
lili, serce lasów! Przeminęły nad tobą 
czasy złe, zlane ludzką krwią. Ciągną 
| inne, inne... Lecz któż może wiedzieć, 
/czy z plemienia ludzi, gdzie wszystko 

| jest zmienne i niewiadome, nie wyjdą 
'znowo drwale z siekierami, ażeby 

_ ściąć do korzenia macierz jodłową na 
podstawie nowego prawa, w intee- 

sie jakiegoś handlu, lub czyjegoś 
„amiezbędnego zysku. Jakiebądź byłoby 

prawo, czyjekolwiekby było, do tych 
przyszłych barbarzyńców, po przez 
wszystkie czasy wołam z krzykiem: 

„—nie pozwalam! Puszcza królewska, 
książęca, biskupia, Świętokrzyska, 
chłopska ma zostać na wieki wieków, 
jako las nietykalny, siedlisko bo: 
żyszcz starych po którem Święty jeden 

chodzi, —jako ucieczka anachoretów, 

wielki oddech ziemi i pieśń  wiecz- 
ności! Puszcza jest niczyja, nie moja, 
ani twoja, ani nasza, jeno boża, 
Święta!" ‚ 

| Oto po przez miłość „kraju lat 
 dziecinnych*, po przez charakter pa- 

tjotyczny, poemat, będący protestem 
przeciwko barbarzyństwu życia no- 
woczesnego i hymnem na cześć bos- 
kości natury i stworzenia. 

“^ * 
| Nie chodziło mi o przeciwstawienie 
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- KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 
w zeznaniu, o ile chodzijo płatników, 
którzy złożyli zeznanie w terminie, 
względnie w wysokości połowy . po- 
ditku dochodowego, wytnierzonego 

za rok 1925, o ile chodzio płatników 

którzy nie złożylilw terminie zeznania, 
a których dochód w roku 1925 prze- 
kroczył wedle posiadanych przez wła - 
dze skarbowe wiadomości kwotę 1.500 
zł; przedtem jednak ci ostatni będą 
wezwani do uiszczenia zaliczki. 

Stan jajczarstwa w Polsce. 
Obecny stan kur w Polsce obliczany 

jest na 30 miljonów sztuk, co stanowi około 
1,5 sztuk na 1 ha, wówczas gdy w  Danji 
5,65, w Angiji zaś 4,55 sztuk. 

Roczna produkcja jaj wynosi około 2400 
miljonów, czyli przeszło 15 tysięcy wagonów 
po 110 skrzyń A 1440 szt. Dwie trzecie tej 
produkcji zużywa się na potrzeby wewnę* 
trzne i na lęgi, pozostała ilość może być 
przeznaczona na eksport, Jaja produkowane 
w Polsce. w porównaniu do jaj duńskich, 
angielskich, holenderskich lub niemieckich 
pozostawiają wiele do życzenia, gdyż prze- 
ważnie są małe, o brudnej skorupie i do 
handlu dostają się w Sianie niezupełnie 
świeżym (co częściowo zależy od fatalnej 
organizacji zbiórki jaj). : * 

Udział poszczególnych ziem w ogólnej 
produkcji jaj przedstawia się następująco: 
Małopolska wschodnia i Wołyń — 45 proc., 
Małopolska zachodnia i Śląsk — 30 proc., 
b. Królestwo kongresowe 1 wojew. wscho- 
dnie—18 proc, Wielkopolska i Pomorze — 
7 proc. Ё ; 

Eksport jej z Polski za ostatnie lata 
wynosił; w r. 1919 — 2500 ton, w 1920 r.— 
1800 t., w 1922 — 6600 t., w 1923 — 9300 
ton, w 1924—10520 t., 2 1925 r.—27071 t. 

Eksport ja rzedstawia następującą 
< dakus, z pf. 1922 — 3580000 zł., 
r. 1923 — 10248000 zł., r. 1924 — 15196000 
zł., r. 1925 — 51227000 zł. Efekt z eksportu 
byłby znacznie lepszy, gdyby organizacja 
zbiórki oraz technika eksporiu odpowiadała 
nowoczesnym wymaganiom. 

KRONIKA ZAGRANICZNA 

Sanacja gospodarcza we Wło: 
szech. 

W dziedzinie waluty najdonioślej- 
szym czynem było ustabilizowanie 
kursu lira i zmniejszonego obiegu 
banknotów. Kurs dołara przeszło od 
roku, z wvjątkiem kilku miesięcy let- 
nich r. z., ttzyma się na poziomie 
niezmiennym (24 z ułamkiem). Obieg 
całkowity banknotów, który w związ- 
ku z inflacją wzrósł z 2,7 miljarda 
lirów (czerwiec 1914 r.) do 22 miljar- 
dów w końcu r. 1920 — w czasie 
rządów Mussoliniego zmniejszał się, 
wynosząc w końcu 1922 r. 20.1 mil. 

Usilne zabiegi nowego rządu około 
uzdrowienia stosunków w przemyśle 
i wzmożenia produkcji wkrótce spo- 
wodowały znączre zmniejszenie się 
bezrobocia. W końcu roku 1922 licz- 
ba bezrobotnych spadła do 380 tys.; 
w końcu 1923 r.—do 250 tys. Rok 
1924 przyniósł dalszą poprawę, liczba 
bowiem bezrobotnych zmniejszyła się 
do 150 tys. | 

W końcu 1925 roku bezrobotnych 
liczono 122.000. 

Niewątpliwie na tak szybkie odro- 
dzenie się przemysłu duży wpływ 
wywarło zapanowanie harmonji w 
stosunkach społecznych, przywróco- 
nej przez Mussolini'ego. 

Kryzys w handlu drzewnym 
w Łotwie. 

Kryzys wywołany jest tą okolicz- 
nością, że koleje łotewskie przestały 
używać drzewa jako paliwa, Przemys- 
łowcy leśni zwrócili się w tej sprawie 
z memorjałem do Ministerstwa Kolei, 
wskazując na krytyczną sytuację, jaką 
zarządzenie to wywołało, wobec tego, 
iż firmy włożyły znaczne kapitały i 
poczyniły daleko idące zobowiązania 
w nadziei na zbyt paliwa dla 
kolei. Spowodowało to również bez- 
robocie wśród robotników leśnych. 
Przy jednej z ostatnich tranzakcyj z 
urzędem leśnym zakupiono zaledwie 
14 proc. wystawionego na sprzedaż 
drzewa. Według obliczeń Banku Łot- 
wy na poparcie przemysłu drzewne: 
go potrzeba 4 i pół miljona łatów. 

Z Z 4. 

si; feorji uniwersalizmu, ani też walkę 
z przeciwnikami „pieleszy domowych*. 
Dzieje literatury dają Świadectwo 
prawdzie i w nich szukać teorji, 
zgodnej z rzeczywistościa. 

Zamierzałem pokrótce wskazać na 
podświadome, irracjonalne pierwiast- 
kii pobudki, rządzące organizacją 
twórczą na przykładzie Żeromskiego 
oraz zachęcić czytelników do $zapoz* 
nania się z dziełem, które będzie o 
zdobą choćby najbardziej uniwersz- 
listycznej literatury, 

A obók tego uniwersalizmu — 
co za osobisty, indywidualny ton- 
owe  zwierzania  najpoufniejsze o 
sprawach /osobistych i społecznych, 
regjonalnych i ogólnopolskich, a opo- 
wiedziane to w nastroju jakimś na: 
pół optymistycznym z odcieniem 
niezrównanej ironji, jak naprz. we 
wzmiankach polemicznych o swoich 
„dramatach niescenicznych* i „po- 
wieściach oczywiście źle zbudowa- 
nych*, a napół z lękiem o przyszłość, 
„kraju lat dziecinnych* u plemienia 
ludzi, „gdzie wszystko jest zmienne 
i niewiadome*. 

W. Piotrowicz, 

DIE 

— Wprowadzenie maksymalnej ta- 
ryfy celnej i „rokowania litewsko-tote- 
wskię. Półurzędowa prasa litewska donosi, 
że w połowie albo w końcu maja będzie 
wprowadzona maksymalna taryfa celna, któ- 
ra dotyczyć będzie tych państw, które nie 
zawarły umów handlowych z Litwą. Maksy- 
malną taryfą nie będzie obciążony przywóz 
z Czechosłowacji i Norwegji, Co się tyczy 
N.emiec, to umowa handlowa z niemi zosta” 
ła zawarta i ratyfikowana przez Sejm litew* 
ski i Reichstag, dotąd jednakże jeszcze nie 
nastąpiła wymiana dokumentów ratyfikacyj- 
nych. Na podstawie umowy _prowizoryczuej 
zawartej dn. 14 grudnia 1925 7 Łolwą, 
obydwa państwa zobowiązały się nie sto: 
sować we wzajemnych stosunkach handio: 
wych taryf maksymalnych, dopóki nie za: 
wartą zostanie stała umowa handiowa. Per: 
traktacje o tę umowę miały się rozpocząć 
w końcu stycznia r. b., delegacja łotewska 
jednak nie przybyła do Компа. 

Wnioskując z wywiadu z posłem łotew= 
skim w Kownie stosunki z Litwą pozosta: 
wiają dość wiele do życzenia, Projekt unji 
celnej obu państw ma w Kownie mało 
zwolenników. Zakaz nabywania nieruchoino- 
ści na Litwie przez cudzoziemców i projekt 
wywłaszczenia nieruchomości dotychczas 
pizez nich posiadanych wywołuje wielkie 
niezadowolenie na Łotwie. Prócz tego usta- 
lenie nadzwyczaj wysokich opłat za wizy 
litewskie i paszporty zagraniczne szkodzi 
bardzo rozwojowi stosunków ekonomicznych 
między Litwą i Łotwą 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

(w) Delegacja kupców 
żydowskich u p. wojewody. W 
dniu wczorajszym p. wojewoda 
przyjął delegację przedstawicieli ży- 
dowskiego zjazdu kupieckiego z p. 
Wiślickim na czele. 

Delegacja poruszyła cały szereg 
niektórych spraw _ gospodarczych 
dotyczących Ziemi Wileńskiej, Między 
innemi delegaci zwrócili się do p. 
wojewody z prośbą o dozwolenie i . 
uregulowanie handlu zagranicznego 
Wileńszczyzny z Rosją Sowiecką, 
wskazując na fakt i w całym szeregu 
województw graniczących z S.S S. R. 
handel taki jest dopuszczony. Na 
prośbę tę p. Wojewoda odpowiedział, 
że w sprawie handlu w Rosją So- 
wiecką musi decydować władza 
wyższa w Warszawie, 
delegaci poruszyli sprawę przeniesie: 
nia rynków w niektórych miasteczkach 
woj. Wileńskiego. P. Wojewoda za- 
znaczył, iż rynki przenoszone Są 
tylko w razie stwierdzenia niezbędnej 
konieczności takiego przeniesienia 
mającego znaczenie w handlu danego 
miasteczka, oraz tylko po dokładnem 
zbadaniu motywów przemawiających 
za przeniesieniem. W końcu dele- 
gacja prosiła p. Wojewodę o zezwo- 
lenie na ubój bydła przeznaczonego 
do użytku żydowskiej ludności miej- 
scowej, w niedzielę wieczór. 

P. Wojewoda sprawę uboju obie- 
cał zbadać i w razie możliwości 
uwzględnić prośbę delegacji. 

- Tegoż dnia taż sama delegacja 
została przyjęta przeż dyr. Izby 
Skafbowej p. Małeckiego, któremu 
złożyła memorjał w sprawie rzeko- 
mego pokrzywdzenia, przy opłacaniu 
podatków, kupiectwa żydowskiego. 

— (w) Ulgi dla tych, którzy 
płacą podatek obrotowy za 11 
półrocze 1925 r. Według nowego 
zarządzenia Ministerstwa Skarbu 
mają być wprowadzone ulgi dla 
płatników podatku obrotowego za Il 
półrocze 1925 r. W myśl powyższego 
rekursy złożone na wysokość wymie- 
rzonego podatku obrotowego będą 
rozpatrywane przy udziale rzeczo- 
zmawcy danego zawodu, a egzekucja 
sum należnych od płatnika podatku 
uzależniona będzie od członka rze: 
czoznawcy Komisji Podatkowej. 
Oprócz tego podatek ten zostanie 
rozłożony na 2 raty, 

— (w) Koncesje na handel 
zagraniczny. Według egzystujących 
przepisów handlu dewizowego ekspor- 
terzy obowiązani są oddać do Banku 
Polskiego walutę otrzymaną z eks: 
portu towarów. 

Według . statystyki urzędowej o 
eksporcie okazuje się, że z Polski 
wywozi się towaru na większą sumę 
w walucie zagranicznej niż walut 
tych wpływa do kas Banku Polskie: 
go. 

Wobec takiego stanu rzeczy i 
najwidoczniejszego niestosowania się 
kupców do obowiązujących przepi. 
sów, postanowiono  zreorganizować 
dotychczasowe zasady, na których 
się opierał handel eksportowy w ten 
sposób, by skarb państwa nie pono- 
sił na skutek nieuczciwości poszcze- 
gólnych kupców ogromnych strat. 

w myś! tych nowych zasad każdy 
kupiec eksportowy musi uzyskać Коп- 
cesję ną handel zagraniczny i należeć 
do syndykatu eksportowego, który 
zostaje utworzony z małych grupek 
kupieckich, przytem koncesję nie będą 
mogły uzyskać poszczególne firmy 
zgrupowalie w syndykacie lecz cały 
syndykat. 

W ten sposób organom skarbo- 
wyin zostanie umożliwiona naležyta 
kontrola, nad magazynami, fabrykami 
i przedsiębiorstwami /vwywożącemi 
artykuły eksportowe zagranicę. 

Rynki miejscowe: 

Krzywicze Dołhinów Karzeniec 

(Ceny w złotych za 100 klg.) 
Źyto 2500 25,50 26,00 
Owies 28,00 30,00 30,00 
Siano 13,00 = — 
Masło (za 1 kiz) 3,00 — — 
Jaja (za 10 szt.) 0,50 — = 
Mąka pszenna 

0000 A — — 03,00 
Mąka żytnia 

stołowa — — 48,00 
Razówka — — 42,00 
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URZĘDOWA, 
— (t) Konferencja teatralna 

w Województwie. W piątek dnia 
7 maja b. r o godz. 8 wieczorem 
w Urzędzie Wojewódzkim odbędzie 
się konferencja teatralna, na którą 
zaproszeni zostali członkowie b. ko: 
misji teatralnej oraz członkowie Ко - 
mitetu obywatelskiego uruchomienia 
teatru Reduta w Wilnie. Następnie 
w dniach najbliższych projektowana 
jest konferencja ogólna, na którą 
będą zaproszeni przedstawiciele prasy, 
społeczeństwa i sympatycy teatru. 

— (x) Regulacja wód na Wi- 
leńszczyźnie. Dyrekcja robót pu- 
blicznych w Wilnie przystępuje w 
końcu bieżącego miesiąca do pomia- 
rów iregulacji wodnych w pow. Wil.- 
Trockim i w pow.Brasławskim. W 
pierwszym rzędzie wspomniana dy- 
rekcja przystąpi do regulacji rzeki 

Mereczanki, я 

D>miceli p. 

— (t) Zatwierdzenie konfiska- @ 
ty «Biełaruskoj Sprawy». Sąd 
Okręgowy w Wilnie na posiedzeniu 
gospodarczem zatwierdził konfiskatę 
nr. 3:go czasopisma  «Biełaruskaja 
Sprawa» nałożoną na to pismo przez 
Komisarza Rządu. 

LF, (TY MIEJSKA. 
— (U „Piegutek“ nie udziela 

zniżek dla młodzieży. Kursujące 
od paru dni na Antokoiu «Piegutki» 
nie udzielają |dlą młodzieży uczącej 
się zniżek, podczas gdy kursujące w 
tej samej dzielnicy autobusy prywatne 
zmuszane są do stosowania taryfy 
ulgowej, Czyżby przedsiębiorstwo ma- 
gistrackie korzystało ze specjalnych 
przywilejów? 

WOJSKOWA 
— (k) Mianowania w D-wie 6 

Br. Kopu. Ostatnim dekretem Pre- 
zydenta Rzeczplitej mianowani zostali 
Szef sztabu d-twa 6 br. kop. major 

Fiorek Kazimierz na podpułkownika, 
kapitan intendent Hamla Mikołaj na 
majora, oraz por. Cymer na kapitana, 
Ppłk. Fiorek rozkazem D-wa Korpusu 
O. G. przydzielony został obecnie na 
Szefa Sztabu D twa 3 Br. Kop. w 
Wilejce. 

SZKOLNA. 
— Zajęcia szkolne na św. Sta- 

nisława „odbędą się normalnie. 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przypomina, 
że dzień 8 maja nie jest dniem świą- tecznym i że zajęcia szkolne w tym 
dniu odbędą się _normalnie. 

— (t) O obowiązku szkolnym. 
Kurator okręgu ss Kobikzo widedo. 
wał do inspektorów szkolnych i kie- 
rowników Szkół powszechnych pismo 
ii 4 M 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
5 maja 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

noz + 290 9,92 9,88 
: | 31,14 30,08 

flolandja 398,75 399,75 397,75 
Londyn 48.16 48,23 48 04 
Nowy-York — ае — 
Paryż 31,75 3183 3161 
Praga 29,39 29,46 29,32 
Szwajcarja 132,48 13252. 131.52 
Stokholm — R — 
Wiedeń 14030 140,65 139,95 
Wiochy 39,75 30,91 39,78 

Papiery wartošciowe 

Požyczka dolarowa 75,25 (w złotych 729,92 
koiejowa 156,00 

p!. pożycz konw. 32,50 
pr. pożyczk, konw, — — 
proc. listy zast. 

ziemskie przedw. 23,20 2275 23,85 

od dnia 4 maja r. b. 

urządza pierwszą wielką powojenną 

wyprzedaż £2 
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3 
niebywale niskich cenach 

GOTOWKĘ 

da 

okólne w sprawie stosowania dekretu 
o obowiązku szkolnym. } 

Pismo to wyjašnia, že do czasu 
utworzenia na terenie wileńskiego 
szkolnego okręgu organów samorządu 
szkolnego, rad szkolnych powiato: 
wych i dozorów szkolnych, kompeten- 
cje szkolnej powiatowej rady i dozoru 
szkolnego sprawuje inspektor szkolny, 
kompetencje zaś opieki szkolnej kie: 
rownik szkoły powszechnej. 

W. celu ujednostajnienia trybu po: 
stępowania przy stosowaniu dekretu 
o obowiązku szkolnym i ułatwienia 
prac inspektorom, Kuratorjum zezwala 
na to, by winnych niedopełnienia 
obowiązku szkolnego  przesłuchiwali 
protokularnie kierownik tej szkoły, 
do której uczęszczają dzieci zaintere- 
sowanych, o ile kierownik ten otrzy- 
ma na to specjalne upoważnienie od 
inspektora. 

Po przesłuchaniu stron kierownik 
szkoły występuje z wnioskiem o wy- 
mierzenie kary do inspektora szkol: 
nego. wę 

Pieniądze zebrane z kar (przy po - 
mocy wójtów lub magistratu) po 
uprawomocnieniu się orzeczeń kar- 
nych przeznaczone być mają na bie- 
ne dzieci danej szkoły. 
— (x) Egzaminy z języka li: 

tewskiego. Jak wiadomo i ostoi 
czasie zorganizowane zostały, przez Kuratorjum Wileńskiego Okręgu Szkolnego, „kursy języka litewskiego 
dla nauczycieli szkół powszechnych. 
W. dniu wczorajszym odbyły się egza- 

"miny wspomnianych kursantów, z 
których 26 złożyło z wynikiem do: 
datnim. 3 — (w) Egzaminy państwowe 
dla hebrajskiego sine 
nauczycielskiego.. Kuratorjum о- 
kręgu szkolnego wileńskiego dopu- 
ściło egzaminy państwowe dla abi- turjentów hebrajskiego seminarjum 
nauczycielskiego w Wilnie, 

Pierwszy egzamin państwowy od- 
będzie się w początkach stycznia ro- 
ku pe 

, Egzaminy odbędą si . ci P Świnie: „REMA 
— (© Ilu nauczycieli zwolnio. no w okr. szkolnym? Rada jąc od I stycznia r.b. na terenie wi- eńskiego okręgu Szkolnego władze szkolne zwolniły 63 nauczycieli szkół 

powszechnych, mianowicie: 
w powiecie Wil.-Trockim 9, Bra- slawskim 29, Mołodeczańskim 2, Wi- lejskim 5, Oszmiańskim 3, Postaws- 

kim 7, Święciańskim 5 i w seminar- 
jach nauczycielskich trzech. 

2 POCZTOWA 
--(x) Dar z powodu imienin. Z 

powodu imienin jakie obchodzi w 
dniu dzisiejszym prezes 

Dyrekcji Poczt i Telegrafów p. Jan 
Popowicz, urzędnicy - tejże Dyrekcji 
złożyli na ręce p. Popowicza 100 zł. 
jako dar na rzec i : IV Wilnie, z Macierzy Szkolnej 

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY 
— (x) U: oczyśte poświęcenie 

sztandaru zw. inwalidów wojen- 
nych w Wilnie. W dniu 3 go maja 
ib. jako w: dzień Święta  Narodowe- 
go, okręgowy związek inwalidów 
wojennych w Wilnie obchodził u- 
roczystość ' poświęcenia sztandaru 
związkowego. O godz. 10 przed wej- 
ściem do Bazyliki św. ; Stanisława 
zebrali się członkowie związku ze 
sztandarem, oraz przedstawiciele 
władz rządowych, komunalnych, woj: 
skowych, organizacyj społecznych, w 
celu wzięcia udziału w uroczystości. 
Poświęcenia dokonał J.E. ks, biskup 
Bandurski.  Rodzicam chrzestnyni 
wspomnianego sztandaru byli: p. ge- 
nerał Rydz-Śmigły w parze z p. Ol: 
gierdową Malinowską, p, Wojewoda 
O. Malinowski z p. Edwardową 

Wileńskiej B. 

3 

Rydz-Śmigłową; p. Popowicz Jai 
pr. dyr. P. i T.z p. Osterwiną, p. 
gen. Pożerski z.p. Grabowska, p. rek- 
tor Zdziechowski. z. p. Jeleńską, p. 
prezes Staszewski z. p. Wimborową. 
p. kurator Ryniewicz z p. Burhardto 
wą, p. Komisarz Rządu Wimbor z 
p. Wojciechowską. 

Po poświęceniu J. E. ks. bisk. 
Baadurski wygłosił do zgromadzo- 
nych okolicznościowe, krótkie, ale 
treściwe przeńmówienie, poczem insp. 
armji p. gen. Rydz-Śmigły udekoro- 
wał nowo-poświęcony sztandar „Krzy- 
żem Litwy Środkowej*. 

Z kolei nastąpiło złożenie gwož- 
dzi pamiątkowych przez poszczegól: 
ne organizacje wojskowe i narodo- 
wo-społeczne. „Ogółem złożono 31 
gwoździ. Jednocześnie wybrano dele. 
gację z pośród członków związku o- 
łicerów rezerwy, Dowborczyków i 
Hallerczyków, celem złożenia wieńce 
na grób Nieznanego ołnierza w 
Wilnie. 

Akademją zakończył dział koncer- 
towy, na kióry się złożyły: dekla- 
macje, oraz śpiewy wykonane przez 
p. de, €wmaie i p. Sergjusza 
Benoniego, przy akompanjamencie p. 
Szczepańskiego. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. - 
— (x) Z posiedzenia towarzys- 

twa kolonji letnich. W dniu 30 
kwietnia rb. w sali konferencyjnej 
Województwa Wileńskiego, odbyło 
się posiedzenie towarzystwa kolonji 
letnich, przy współudziale zastępcy 
Wojewody p. Malinowskiego, przed- 
stawiciela Kuratorjum, władz komu 
nalnych, oraz całego szeregu organi: 
zacji społecznych m. Wilna. 

Na posiedzeniu między innemi 
postanowiono urządzić w _ ślicznie 
położonej ącowości, w. Borunach 
taką kolonję jletnią, _ która 
pomieści conajmniej około 100. dzieci. 

W końcu p. D-r Brokowski  zre: 
ferował projekt Magistratu urządzenia 
tuż pod Wilnem t. zw. pół kolonji 
letniej. Zaznaczyć należy, iż szersza 
działalność, jak i organizacja wspom- 
nianych kolonji dla biednej, dziatwy 
wileńskiej zależeć będzie jedynie od 
poparcia materjalnego ze strony spo- 
łeczeństwa. : 

— ZTwa Pszczelniczego 2 
Wilenskiej. Zarząd T-wa przypomi- 
na członkom 1 sympatykom pszcze- 
larstwa, o miegięcznem zebraniu w 
dniu 7—5 go rb. o godz, 17-tej w 
lokalu T-wa W, .Pohulanka 7. Porzą- 
dek dnia następujący: 1. Odczytanie 
ostatniego protokułu, 2. Sprawy: bier 
żące (ule, węza, przybory, cukier), 
3. Przegląd ostatnich pism psżcze- 
larskich,, 4. Zwiedzanie pobliskich 
pasiek, 5. Wolne wnioski. 

—, Doroczne Walne Zgroma- 
dzenie Wil. Oddziału Czerw. 
Krzyża Polsk. odbędzie się. dziś 

b m. o godzinie. 7-ej wiecz. w 
lokalu zarządu przy ul. Zawalnej 1. 
Uprasza się członków o _ jaknajlicz- 
niejsze przybycie. osseik ? 

RÓŻNE 
— Orkestra Dowborczykėw. 

Zarząd „Okręgu Wileńskiego Stowa- 
rzyszenia Dowborczyków niniejszem 
podaje do wiadomošci, že z dniem 
3.go maja r, b. została zorganizowa- 

na | przy owarzyszeniu własna 
orkiestrą dęta, pod kierownictwem 
znanego kapelmistrza . Jerzego 
Głowaczka. Bacnsż P ара 

Jednoczešnie zwracamy się do 
wszysikich > członków, sympatyków, 
oraz organizacyj społecznych z 
usilną "prośbą 0 łaskawe poparcie 
powyższej orkiestry, przez wynajmo- 
wanie, za umiąrkowaną zapłatę, w 
razie potrzeby, 

Zamówienia przyjmuje Sekretariat 
Stowarzyszenia, codziennie od godz. 
10 do 12 rano i od godz. 17 do 19 
wiecz, 

TEATR i MUZYKA, 
— Reduta w gmachu na P. gra dzisiaj „w czwartek 6 b. p a= RE Szaniawskiego w 3-ch aktach <Lekko- 

W. piąsek 7 b. m. i w " 
J. Szaniawskiego dacia: * ma 

WYPADKI 1 KRADZIEŻE, 
—|i(k) Ucieczka groźnych b : ап- 

dytów Dwaj bandyci, eskortowani 
przez policjanta koleją w okolicy stacji Opsa, oszukawszy czujność po- 
sterunkowego wyskoczyli z jadącego pociągu i skryli się w pobliskich la: sach. Ze względu na panującą ciem- 
ność poszukiwania rezultatu nie dały. 
Bandyci z nazwiskami Maślakow Jan 
i Mašiakow Arefij według wszel- 
kiego prawdopodobieństwa uciekli na 
teren łotewski. 

Poszukiwania trwają. o 
— Pożary. We wsi Bemaryszki Iii gm. Pluskiej wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem spaliła się kuźnia oraz znajdu- 

jące się w us a E T pag, 8 są+ 
mowary i narzędzia kowalskie. St ° 

noszą 1000 zł, Ё ; > 
— Awanturniczy sierżant. W 

3 b. m. przy ul. Kai daryjakiėj Nr. 15 es wołał Z o RE sierż. Kobic oraz chor. Majewski z 5 p.p, ь dzenie w toki. P kti — rzutek, Marja Ве; ic je 
kretowa 11) na klatce sog EA 2 = pa sa 2 ci żeńskiej w wieku około tygodni. Podr. 
MOE aj Jasc odesłano do 

radzieże. A. Szymanowiczowi (ul Św, Anny 4 i a 5 > vat Ž Eo biżuterię Qraż Or- 

— A. Morawskiemu (Ost - R > : bialej wartości 1000 = —- W. Cywińskiemu (W. Pohul: skradziono ubranie valia 670 zł. 2 

Ofiary. 
Bezimiennie do uznania Р redakcji dl 

najbiedniejszych zł. 15. a.



  

Sowieiy popierają strajk-w Anglji. 
Wstrzymanie eksportu do Anglji. 

Według wiadomości z jakie nadeszły z Moskwy, Ill Międzynarodówka 
rozwinęła gorąckową akcję we wszystkich ekspozyturach Świata, celem 
popierania strajku w Anglji. Poza cgólnem wezwaniem do wszystkich 
robotników świata moskiewski komintern zwołał na terenie Rosji niezli: 
czone wiece i potworzył specjalne biura dla przyjmowania składek na po- 
parcie strajku. 

Jednocześnie prowadzone są z Moskwy energiczne rokowania z Il 
Międzynarodówką w Amsterdamie, celem skonsolidowania sił w popiera 
niu strajku. ` 

Robotnicy sowieccy mają ofiarować robótnikom angielskim sumę 
wynoszącą jednodniowy zarobek. 

Według wiadomośći nadeszłych z Rygi, Rosja Sow. wstrzymała ek- 
sport towarów z portów bałlyckich do Anglji.—W semej Rydze, statek 
angielski «Dago», rozpoczął już ładowanie sowieckiego masła, gdy nasku- 
tek depeszy z Moskwy, całkowity ładunek został coinięty. Statek angiel- 
ski opuścił port bez towzru. 

Wycieczka” dziennikarzy polskich dó Ru- 
munji. 

SNIATYŃ, 5—V. Pat. Pożegnana na dworcu w Warszawie przez 
posła rumuńskiego, oraz przez prezesa związku syndykatów dziennikarzy 
p. Dębickiego delegacja prasy polskiej przybyła do granicy rumuńskiej, 
W skład delegacji wchoczą p. minister Grabowski, radca Oiechowski, о- 
1az delegaci syndykatów p. iedaktor Baupre z Krakowa i p.p Grzegorczyk 

i Pollack z Warszawy, Częsław Jankowski i Konstaniy Bukowski z Wil- 
na, Herniczek z Wielkopolski, Teska z Pomorza, Kozłowski ze Lwowa, p. 
Jaikowski z towarzystwa literatów i dziennikarzy w Warszawie, Sikorski ze 

„związku dziennikarzy sportowych w Warszawie, oraz p. Ruecker, repre- 
zeniant Baltische Piessei Messager Polonais. Wycieczkę powitali w Snia- 
tyniu w imieniu poselstwa polskiego w Bukareszcie attache poselstwa Ta- 
ceusz Kijeński i w imieniu rzącu rumuńskiego p. Emanuel Krupensky. 

Ss 

Ogłoszenie. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Wilnie podaje do wiadomości, iż w 
dniu 27 maja 1926 r. o godz. 12ej 
w lokalu -Dyrekcji Lasów (W. Po- 
hulanka 24) odbędzie się przetarg u- 
stny i za pomocą ofert pisemnych na 
eksploatację terenów karpinowych w 
Nadleśnictwach:  Mostowskiem, Je- 
ziorskiem, | Grodzieńskiem,  Druskie- 
nickiem, Baksztańskiem, Trabskiem, 
Bersztowskiem, Smorgońskiem, Ko- 
niawskiem,  Duniłowickiem, — Огай- 
skiem, Dokszyckiem, Podbrodzkiem, 
Trockiem, Międzyrzeckiem, Brastaw- 
skiem, Lidzkiem oraz przetarg ustny 
iza pomocą ofert pisemnych na 
sprzedaż działek (etatowych, według 
obliczenia powierzchniowego posz: 
czególnych drzew na pniu i materja- 
łów drzewnych w stanie wyrobio- 
nym w _Nadleśnictwach Dyrekcji; 
Dziśnieńskiem, Baksziańskiem,  Troc- 
kiem, Uszańskiem,  Bersztowskiem, 
Jeziorskiem, Wilejskiem,  Oszmiań- 
skiem, Orańskiem, Wiieńskiem. 

Wykaz jednostek licytacyjnych, 
warunki przetargowe, szematyumów 
i ofert są do przejrzenia w  godzi- 
nach urzędowych w DLP. w Wilnie, 
pokój Nr. 7. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 
  

КОСО aa S 

Miejski Kinematograf 
Dziś będzie wyśiet- 

lany film 

w 2 aktach 
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 3 

„Pożar zniszczenia 
UMIERAJĄCE NARODY» — tragedja historyczna i swpółczesna w 8 aktach 

W rolach tytułowych Helena Makowska, E. Nissen, Oito Gebuhr, 
Nad program: «DZIKA RODZINKĄ« komedja z życia rodzinnego > Joca.Jinia 

Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzaoW, 

Nr 102 «1712 -— 

44 2i ostatn serja 
obżazu 

Szczepańskiego. 
m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 40. 

Początek seansu; w niedzielę od godz. 4-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej. 
CENA BILETÓW: wraz z dodatkiem na odżywanie dzieci szkolnych Parter 60 gr. Amfiteatr i balkon 30 gr. 

Kino-Teatr 

„Helios“ 25 Czgrotiziojin“ 
IEFETEMETETETEEG 

Skórę delikatną, miękką i aksamitną zdobywa 
baryżanka za pomocą zabiegów, zabierających jej 
zaledwie chwilkę czasu dziennie, zastosowvjąc na 
wilgotną jeszcze siórę zaraz po „myciu się 

Krem Simon „Crėm Simon“ 
Unika się w ten sposób pękania, łuszczenia się, 
czerwóności skóry i wogóle wszeikich choro+ 
bliwych dolegliwości paskórka. 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
Krem, puderi mydło Simon 
Crćme, poudre 8 savon Simon 

Parfumerie Simon, 59 Fg. St Martin, Paris. 
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Kamienie żółciowe 
zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 

Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności ustają, 

  

(początkowe): Ból w bok»er | dołku podsercowym (gdzie 
schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie, Skłonność do obst: ukcji Objewy Język obłożony. Odbljanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. 

Najnowsze monumentalne arcydzieło! 
orywający dramat 

w 3 aktach 

  

O 
otrzymano z opóźnie- 

niem proszona jest o 
ponowne wyznaczenie 
spotkania w godzinąch 

Zap. p.p. leg. 10 X 20 
roku na im, Rajmun- 
da 
unieważn:a się. 

  

D wynajęcia jsden ważnia się. 

ra pię'rze z balkonem, A 
bez kuchni, odpowiecd- W, SmMiaiowska | 
be na leiiusko, Można przyjmuje 
mieć obiady na miej- й 

Antokolska 54-a in, 3, 

w roli głównej 

Pola Negri | 
Z serji wszechświatowej filmów. 

  

MIESZKANIA 

w ększe i mniejsze 
odnajmuje i poszu- 

kuje 

soba, której oler- 

w AB50" SUD NW 

Dom  Handl.-Kom 

„ZACHĘTA* 
od 8 wieczorem. 

  

gub, kartę zwoi- | Portowa 14 tel. 9.05. Zus zyj [owe era || 
przez Oddział 

kradz. zažwiadcze 
nie o przenie- 
sieniu do rezer= 

wy, wyd. przez P,KU. 
—Wilno na :m. Wła= 
dysława Łacha, unie- 

Zminkowsk:ego, 

pokój na pat. 
ierze lub dwa 

  
  

Akuszerka 

04 godz. 
do !9, Mickiewicza 

SCU. 5 46. m. 6 
WZP Nr 63. 

  

  

  

  

  
  

   

  

     

   

  

      

   

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    
   

: Bėlo i zawioty głowy. 
‚ ° ° dcz taków): w dołku i wątrobie silny ból, któ ! 

Sukcesy polskie Ww Rzymie. | Objadų S stiklo, tylnej—w ZARA aż GOdRÓDAE: | : 

К2УМ, 5—V. Pat. W zawodach hippicznych o szybkość w rozgryw: Ni ae oe ty żółci: 4 c ia a A. e UE rakarz | Ma ь ippiczny 6 iekie wymio cią, reszcze, zimne pot zam. przy ul, jaji : 4 
kach eliminacyjnych przebyli całą przestrzeń bez błędów, a więc i bez Z й 26“2:1!‹:1. : Roś Wa d. 20 na med kaka) | 
рупК!бм kainych porucznik Vanderton (Belgja) i kapitan Antoniewicz 0 KE GRATUITE Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych Skład główny: Rp i rini ug drzewna) izapałkowej, | 
(Poiska) na koniu Jowisz. Pojutrze dalszy ciąg tych zawodów. Warszawa Nowy-Świat 5, (lewa oficyna I piętro). obiączki (jedna 6bią. SKspert drzewny, ob», | 
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3 — Z radością. Nudzić się już za: _ — Poproszę panią o Pegaza —ten migoteły latarnie stanicy. Wśiód cie- przybrzežnych, ; : ziemi nie mogę, bo nie mam sześciu ® 

XXXIII czynam sama. . bez przygód. koń przynosi mi szczęście. .._ mności widać było białego Pegoza i Po herbacie „ruszyli dalej, pozo* tysięcy. | S 

I Pawłowicz często wy- — Tak, będzie to prawdziwa — Proszę brać — odpowiedziała Fanni zrozumiała, że Iwan Pawłowicz stawiając w grocie Worobjowa i kc- — Aeż ja dam wujowi całą tę ® 

i EE ga był dob ch przygoda, może nawet niebezpieczna. sucho. Nie podobało się jej, że przy- w tym celu go wzią), by ona łatwiej nie. Napotkali inny strumyk i skieto- sumę. Nn 
Lies S A as wsiechał — Tem lepiej — wołała brawując, pomniał zajście z dziewczyną - wil: kierowač się za nim mogla. Zaczeli wali się wzdłuż niego. Ložysko sia- | Nawet całej nie potrzebuję, B 
a dydelei FA mówi, 2 "iedźie uszczęśliwiona Fanni, obrzydły mi kiem. znów posuwać się ku dołowi, można wało się coraz węższe, aż wIeSZCIE mam tizy tysiące własnych oszczęd” V 
na tydzień. zane d che Sa е już spacery z Caranką i polowanie — Tylko proszę Carankę uprze- było sądzić, że na bardzo wysokiej znaležli się w ciasnym korytarzu bły- ności. а P 
„w = EE a odd Pos na ptactwo dzikie. dzić, żeby nie wspominał c naszym są górze, gdyż piasek i kamienie, osu- szczącym od białych kamieni. — Więc ja dam resztę, с 
dzal „ra 1 — e wcżeśniej b — A to też pani trofeum? — za: wyjeździe, przed nim utaić nie może- wające się z pod kopyt, długo spa- — Niech. pani patrzy — zawołał — | będzie pani moim wspėl- 
cał jednak za koiła się, i Fanni Z pytał Tokarow, kładąc na talerz poło- my, bo zobaczy, że bierzemy konie. dały szeleszcząc po drodze piaszczy- Iwan Pawłowicz, wyjmując z torby pod- nikiem? n 

Z ak ė likatność R wę. jarząbka, — Jaka tajemniczość! — zauważy- stej. Konie chapały i szły niezmier- różnej młotek. i uderzając nim w ścianę. — Tak! — Wyciągnęła ręce za” & 
AE am ZAGSŻE овн CE — A czyjeżby! A więc słucham. ła ironicznie — zupełnie, jak w po: nie ostrożnie, drobnemi krokami, Posypały się okruchy kamieni Po chwycona. n 

„ Wyjeż sA e E oe Jaką przygodę niebezpieczną przygo- wieści!, : : opuszczając nisko głowę. kiiku uderzeniach, oczom Fanni uka- Całą drogę powrotną układali i 
woda kicha: Sa Fani towujesz nam, wujaszku? „ Fanni tej nocy nie mogła zasnąć. Nareszcie droga przestała być tak zała się cienka żyła złota. . o, plany. } Ž 

BIĘSYCSE i — Pojedziemy dzisiaj we troje z Ciekawość męczyła ją. lwan Pawło- stromą, ukązała się najpierw trawa | Co to? — zapytała Fanni, nie Ро przyjeździe do domu, Fannė © 
rano dopiero dowiadywała się o jego 
przyjeździe, znajdując go, oczekujące: 
go na nią przy stole. Cieszyła się 
Szczerze z jego powrotu i witała go 

serdecznie. Przypuszczała z początku, 

że Tokarow łapie kontrabandę, lecz 

prędko odrzuciła to przypuszczenie. 

iwan Pawłowicz wyjeżdżał zawsze w 

towarzystwie jednego tylko kozaka 

W orobjowa, chłopca niedorozwinięte- 

go i głupiego. ; 

Fanni nie pytała o cel wycieczek. 
„Milczy — znaczy mówić nie można”. 
Pewną była zresztą, że powie jej, że 

niema przed nią sekretów. Istotnie 
nie omylila się. : 

Gdy pewnego razu powrócił, po 

dłuższej nieobecności, zamyślony i 

czemś bardzo przejęty, Fanri nie wy- 
trzymała i zapytała. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

Worobjowym. 
— A Caranka? 
— Nie można. 
— Czemu tak tajemniczo? 
— Pojedziemy za granicę. 
— No to co, czy to poraz pierw- 

szy? Cały ranek przedwczoraj  polo- 
wałam na bażanty za granicą, a żoł- 
nierze chińscy nietylko widzieli, lecz 
pomagali mi znajdywać zabite ptactwo. 

— A teraz o to chodzi, żeby nie- 
tylko żołnierze chińscy, lecz. nikt nie 
wiedział o naszej wyprawie. 

Dlaczego to ma być taka taje- 
mnica? Nie rozumiem. 

— Zrozumie pani potem. 
O której wyjazd? 
O trzeciej w nocy. 
Dobrze. : 

— Proszę się ubrać tak, żeby 

wicz natomiast, zmęczony odbyią po- 
dróżą, zasnął twardo i obudził się 

po północy. : 

Konie już gotowe do drogi cze: 
kały na dziedzińcu, trzymane przez 
Carankę i Worobjowa, Caranka obra- 
żony był widocznie, że nie brano go 
na ię nocną ekspedycję, że zamiast 
pewnego kałmmyka, pojedzie z państ- 
wem głupi kozak, nie znający dróg. 

Nie wypowiedział swego żalu, tylko 
ze szczególną pieczołowitością popra- 
wiał strzemiona Fanni i serdecznie 

pożegnał słowami: „Niech Bóg pro- 

wadzi“. z 

— Dziękuję Caranko — odpowie: 
działa panienka. ' 

Noc była ciemna, po górach prze- 

pływały chmury. Mróz zwiększył się. 

— Proszę jechać za mną—rozka- 

pożółkła, potem coraz Świeższa, Cie- 
pło było. Cichy szmer strumyka wy- 
raźny był w tej ciszy porannej, 3 

Świtało. Fanni zauważyła, że jadą 
wzdłuż małego strumyka płynącego 
wyschłem korytem wielkiej niegdyś 
rzeki, Coraz głębiej wciskało się w 
ziemię łożysko, którem jechali, coraz 
wyższemi stawały się jego piaszczy- 
ste brzegi. Słońce ukazało się z za 
gór i Fanni musiała zdjąć kożuszek, 
gdyż było gorąco. Zatrzymali się 
nareszcie przy brzegu zwisającym nad 
wgłębieniem, tworzącym grotę. Zwoje 
poplątanych korzeni utrzymywały zie: 
mię nad nią jakby w sieci. 

Zsiedli z koni i przywiązali je w 
w grocie. 

— Tutaj odpoczniemy i wypijemy 

Redak:or w/z Czesław Karwowski — Odpowiedzialny ża vgłoszea:s Zenon Ławiński. 

wierząc własnym oczom 
— Złoto. 
— Naprawdę? 
— Pani widzi przecież! 

— Wujaszku Jasiu! To wujaszka 
— to złoto?! 

— Tymczasem nie jest moje, — 
chińskie. jesteśmy na ziemi chińskiej, 
dlatego trzeba było zachowywać taką 
ostrożność, żehy nikt nie poszedł 
naszym śladem. 

— Ale ono będzie nasze? 3 
— Może być nasze, jeśli. pani 

zgodzi się zostać moim wspólnikiem. 
— Nie rozumiem, z 
— Byłers wczoraj w Sujdunie u 

fudutuna *). Ziemia ta należy do niego, 

*) Urzędnik chiński. 

Drukarnia „ Wydawnictwo Wileńskie", Kwasre!ns 23, 

zwróciła się do lwana Pawłowicza zai 
zapytaniem: 

— Teraz opowiedz mi, wujaszku, 
w jaki [sposób odnalazłeś tę żyłę 
złotą? Kto drogę do niej ci wskzał? 

— Pewien człowiek umarły, nie- 
znany mi całkowicie — odpowiedział 
Tokarow, a widząc zdumienie w jej 
oczach, dodał — tak droga Fanni, 
jest to zupełnie niezwykłe zdarzenie, 
które pani zaraz opowiem. 

Iwan Pawłowicz wszedł do swego 
pokoju sypialnego, otworzył kufer i 
przyniósł, po chwili, papierową tecz-- 
kę, z której wyjął zwitek papierów i 
rozpoczął opowiadanie. 
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