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Ryga, 6 maja. 

Kowieńska opozycja litewska z 
nową zaciekłością atakuje Watykan. 
Niektóre pisma zamieszczają artykuły, 
wykazujące, że pomiędzy Watykanem 
i stronnictwem chrześcijańskiej-demo- 
kracji nastąpiła zupełna zgoda. Próba 
sił chrześc. dera wypadła na jej nie- 
korzyść. Zamiary ogłoszenia kościoła 
narodowego i górne plany polityków 
w sutanie, zawiodły. Stronnictwo to 
okazało się zbyt słabem, ażeby wojnę 
wytoczyć Watykanowi. Nastąpił od- 
wiót na całej linji. Do walnej bitwy 
jaka ma się rozegrać w czasie wy- 
borów do nowego sejmu, niezbędnym 
atutem okazało się popa cie Watykanu, 
a przynajmniej uratowanie opinji sfer 
duchownych litewskich w oczach lu- 
du, dotychczas jeszcze wiernego Ko- 

ściołowi. в 
Przyjazd biskupa Matulewicza do 

Kowna był niewątpliwie krokiem 
politycznym ze strony Watykanu i 
posunięciem ze wszech miar dobrze 
obmyślanem. Chrześc. dem. postano- 
wiła wyzyskać ten moment i rzeczy- 
wiście doszła do porozumienia z 
Watykanem. Pewne sfery litewskie 
twierdzą, że za cenę prestige'u naro- 
dowego, gdyż prowincja kościelna 
litewska nie odpowiada pretensjom 
litewskim do Wilna. Widocznie wszak - 
że bardziej potrzebnym był dla chcze- 
ścijańskich demokratów prestige su- 
tany, a przedewszystkiem dobro włas- 
nej partji. Stało się więc tak, że rzą- 
dząca na Litwie partja chrześć. dem. 
zgodziła się z projektem Watykanu, 
utworzenia prowincji kościelnej do 
której nie wchodzi Wilno, stanęło 
nawet w obronie tego projektu wo- 
bec naganki opozycji litewskiej, ale 
wytargowała ze swej strony pewne 
drobiazgi, w imię jedynie dobra par- 
tyjnego. 

Pogodzonym najzupełniej ze sfe- 
rami watykańskiemi, chrześcjańskim 
demokratom udało się przedewszyst- 
kiem uzyskać wpływ tych sfer dla 
usunięcia z partji pod pozorem dzia: 
łałności niezgodnej z interesami koś- 
cielnemi ks. Wilimasa, tworzącego 
w sejmie nieco odosobnioną grupę, 
przymykającą jednak dotychczas do 
stronnictwa rządowego.  Wszelsko 
grupa ks. Wilimasa nie była pewna. 
Nie wierzono jej w łonie partji. Ona 
to właśnie dopuściła, jak krążą po- 
głoski, do wybrania na marszałka 
sejmu człowieka z opozycji. Ks, Wi- 
limas został usunięty, ale się broni. 
W liście otwartym, zamieszczonym w 
„Lietuvos Žinios“, grozi rewelacjami. 
Być może, że rewelacje te nie przy- 
niosą nic nowego, być może jednak, 
że będą tak przekonywujące, że... 
staną się pchnięciem noża w plecy 
i zniszczeniem partji chrześc, dem. i 
to właśnie przed samemi wyborami. 
Qto co pisze ksiądz Wiłimas: 

„Rytas“ w Ni. 95 ogłosił, że zo- 
stałem usunięty z partji chrz. demo- 
kracji za nieprzestrzeganie dyscypliny 
partyjnej oraz działalność niezgodną 
z interesami katolickiemi. W sprawie 
tej uważam za swój obowiązek po- 
dać do wiadomeści społeczeństwa 
litewskiego co następuje: 

Zdaje się w r. 1923 zapisałem się 
jedynie na próbę do kowieńskiego 
Oddziału partji chrz. demokratycznej. 
Do Sejmu zostałem wybrany głosami 
Darbo Federacji z warunkiem nale» 
żenia do frakcji chrz, demokratów, 
dlatego też pilnie pracowałem we 
frakcji chrz. demokratycznej, pragnąc 
doprowadzić do porządku cały biok 
chrz, demokracji. Lecz w ostatnich 
1925 — 1926 latach stosunki z blo- 
kiem chrz. dem. popsuły się dla bar 
dzo poważnych powodów natury pań- 
stwowej. W sprawie tej napisałem 
pamiętniki. Miałem zamiar takowe 
obecnie ogłosić; została jednak w 
Swoim czasie zawarta umowa z ks. 
Krupowiczem od bloku chrz. dem, 
że nie będziemy sobie nawzajem 
przeciwdziałać. 

Obecnie jednak, gdy chrz. dem. 
poczęli rzucać na mnie oszczerstwą, 
poczuwam się do pełnego prawa mo- 
ralnego wypowiedzenia  spoleczen- 
stwu litewskiemu całej prawdy, co 
się działo i dzieje w bloku chuz. dem. 
pod względem trwonienia pieniędzy 
państwowych, nieuczciwego postę- 
powania wyższych i niższych urzę- 
dników oraz zgnilizny samego bloku 
chrz, dem. Teraz dopiero mogę po- 

_ wiedzieć szerszemu ogółowi, iż je- 
stem ofizrą tej walki, jaką przez cały 
Czas pobytu w Sejmie prowadziłem 
z nieprawością, z jaką postępowali w 
stosunku do państwa przywódcy 
chrz, dem, niektórzy posłowie do 
Sejmu oraz poszczególni członkowie 

partji, Chociaż nie zostanę wybrany 
do Sejmu, będę i nadal toczył walkę 
przeciwko wszelkiej niesprawiedliwo- 
ści, trwonieniu pieniędzy państwo- 
wych i innej zgniliźnie państwowej". 

P. K.'0. Nr. 
a pocztową 4 zł. | W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-rm 15 groszy, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

  

Horoskopy I możliwości. 
Koncepcja rządu koncentracji le- 

wicowej upadła jeszcze onegdajszej 

nocy. Prawica, jak przewidywaliśmy 

powstrzymała p. Chacińskiego od 

tej akcji. Nazajutrz zaczął tworzyć 

gabinet p. pos. Witos. Jak się zdaje 

epizodyczną rolę * Elialtesa bloku le- 
wicy, wskazującego, że blok ten nie 

jest tak straszny i tak solidarny — 
odegrał p. poseł  Niedziałkowski. 

Wobec tego pos. Witos zabrał się 

do pracy i po kilku godzinach miał 

gotowy personalny skład gabinetu. 

Rząd p. Witosa miał się oprzeć 
na prawicy i N. P. R. lecz nie miał 

ochoty wojować z marsz. Piłsudskim. 

Jako kandydatów na ministra wojny 
wymieniano sympatycznych Piłsud- 
skiemu Sosnkowskiego lub generała 
Romera. 

Należy to zauważyć, že koncep- 

cja centroprawu od kiiku dni kon- 

sekwentnie jest wysuwana przez p. 

prof. Strońskiego nałamach Warsza- 
wianki, Zastanawia nas tylko, że 

prof. Stroński stale pisze jako o 

stronnictwach powołanych do objęcia 

rządu,o związku ludowo-rarodowym, 

o P.S. L. i N.P. R. — natomiast 
rządowi temu, tak upragnionemu przez 

siebie obiecuje tylko „poparcie* swe- 

go klubu chrzešcijansko - narodowe- 

go. Utarto się 26 klub chrzešcijansko- 

narodowy zasadniczo popiera rząd, w 

którym! rolę główną odegrywają en- 
decy, ale zasadniczo nie żąda dla 

siebie tek, nie żąda dla siebie udziału 
w wpływach. Ta bezinteresowność 

klubu chrześcij. - narodowego zaczyna 
nas dziwić. 

Ogłoszóńe wczoraj przez klub 
żydowski punkty ugody z p. Stani- 

sławem Grabskim wskazują, że człon” 

kowie poprzedniego rządu obiecali 

Żydom, że duża część ziemi większej 
własności zostanie rozparcelowana 
pomiędzy żydowskich - roiników, przy* 
tem pismo żydowskie nas informuje; 
że właśnie pod tym punktem p. Grab- 
ski wpisał wyraz „odrazu*. Klub ie- 

prezentujący ideologję ziemiaństwa 

powinien takiego ministra nie popie- 

rač, chociažby politycznie bezintere- 
sownie, lecz zwalczać wszelkiemi 

możliwemi środkami, 
Jednakże rząd p. Witosa upadł. 

O godz. pół do jedenastej p. Aleks. 

Skrzyński oświadczył, że do gabine- 
tu p. Witosa nie wejdzie. Hr. Skrzyń- 
ski nie jest parlamentarzystą, i może 
dlatego uważany jest przez cały par- 

lament za nić na której wisi całe na- 
sze sejmowładztwo, nić łączącą supre 
mację parlamentu z rzeczywistością. 

Pan Skrzyński swoją odmową obalił 

momentalnie koncepcję rządu już go- 
towego. do podpisu. 

Znowu onegdajsza deklaracja le: 
wicy wypłynęła na plan pierwszy. 
Brzmiala ona rewolucyjnie. Zapowia- 

dała wspólną walkę połączonych 
grup niedawno  pokłócońego 
Wyzwolenia i P. P. S. przeciw rzą. 
dowi, któryby był „uosobieniem  rę- 

akcji*. Brzmienie jej było całkiem re- 

wolucyjne. Taką deklarację uchwala 

się na wiecach, lecz nie w Izbie pra- 
wodawczej. Nie dziwimy się więc, 
że p. Niedziałkowski, jako człowiek 

spokojny, zrównoważony i rozsądny 
woiał wobec niej odegrać rolę Efial- 

tesa. 

Lecz hr. Skrzyński nadał rewolu- 
cyjnej deklaracji walor polityczny: 

Rząd centroprawicowy p. Witosa 
upadł; dla pertraktacji został do Bel- 
wederu wezwany socjalista pos. Ma: 

rek, znany zkrwawych zajść krakow- 
skich z listopada 1924 r. 

Prezydent zapytał pos. Marka ko- 
go cztery kluby lewicy życzą sobie 
na prezydenta. Pos. Marek oświad- 

czył, że odpowiedzi tej udzieli jutro 

w południe. 

Jak się zdaje parlament nasz omi- 
ja rafę. Rafą tą może być dla Sejmu 

marsz. Piłsudski. jeżeli jego nazwisko 

zawiezie jutro do Belwederu pos. Ma» 

rek należy przypuszczeć, że rząd się 

utworzy—ale co będzie z Sejmem za klubu lewicy, to znów się zacznie 

parę miesięcy to niewiadomo Jeżeli karuzela przesileniowa, z tradycyjnem 

jednak parlament ominie ię rafę i na niej bujaniem marsz. Rataja, aż 

wskaże p. Prezydentowi jakiegoś p. się skończy na p. Aleksandrze Skrzyń - 
Bartla,czy innego pana z któregoś skim. Cat. 

WARSZAWA, 7. V. (żel. wł, Słowa) Prezes Klybu Ch-D pos. Chaciń: 
ski po rozmowie wieczornej z pos. Witosem udał się o północy do Bel- 

wederu i tam zakomunikował Prezydentowi Wojciechowskiemu, że nie 
podejmie się misji tworzenia rządu. Według informacji z mfarodzjnego 

źródła pos. Chaciński miał oświadczyć Prezydentowi Wojciechowskiemu, 
że wobec utworzenia się bloku łewicy z jednej Strony oraz narzucenia 

mu warunków personalnych przez Zw. L N. z drugiej nie czuje się na 
siłach do podjęcia misji tworzenia gabinetu. Pos. Chaciński nie uważał 
za możliwe oprzeć się na koalicji wyłącznie prawicowej. 

Po rozmowie pos. Chacińskiego z Prezydentem Rzeczypospolitej do 
Belwederu przybył Marszałek Rataj który jednakże żadnych nowych o- 
pinji Panu Prezydentowi nie zakomunikował. Wówczas Prezydent opie- 

rając się na motywach odmowy tworzenia gabinetu, wyrażonych przez 

pos. Witosa i Chacińskiego wywnioskował, że niemożność utworzenia 
rządu tkwi w warunkach stawianych przez Zw. L. N., przedewszy stkiem 
w sprawie powrotuMarszałka Piłsudskiego do armji oraz w sprawach ob- 

sadzenia tek Ministerswa Skarbu i Spraw Wewnętrznych. Wobec tego 

Prezydent Wojciechowski zawezwał o godzinie 2-giej w nocy pos. Wito- 

sa i maradzał się z nim przez czas dłuższy. Następnie zaprosił pos. Głą- 

bińskiego z którym konferował do Świtu. 
Dziś rano odbyła się wyczerpująca wymiana zdań pomiędzy pos.Wito 

sem a pos. Głąbińskim podczas której jak się zdaje pos. Głąb ński coi- 

nął zastrzeżenia personalne. Po tej rozmowie "pos. Witos udał ' się do 
klubu Piasta i złożył sprawozdanie o przebiegu wypadków, które /przyję- 

to i uchwalono, że poseł Witos może podjąć się misji tworzenia rządu 

pod następującemi warunkami: " 

zachowanie wolnej ręki wobec prawicy przy ewentualnych pertrak- 

tacjach z lewicą oraz swobody decyzji co do obsadzania najwyższych 
stanowisk w armji i tek ministerja!nych. 

Bezpośrednio po przyjęciu tej uchwały poseł Witos konferował 

jeszcze z pos. Dębskim i Potoczkiem a następnie z marszałkiem Ratajem. 

Powody które skłoniły posła Witosa do ponownego podjęcia się two- 

rzenia gabinetu były następujące: 

W ciągu nocy przed wizytą w Belwederze pos. Witos miał otrzy- 

mać od jednego wybitnego przedstawiciela bloku iewicowego zapewnienia, 

že bick faktycznie nie istnieje do czasu skonkretyzowania wspólnego 

progiamu i że stronnictwo owego przedstawiciela mogłoby. w pewnych 
warunkach utworzyć koalicję z pos. Witosem. 

Wiadomość ta wywołała wielkie poruszenie w kuluarach, zwłaszcza 

wobec ostrej wymiany słów, która miała miejsce pomiędzy pos. Miedziń: 

skim a pos. Niedziałkowskim, wskutek powiedzenia pos. Niedziałkowskiego 
—,Przecież P. P, S, nie straciła wolnej ręki*. 

Około południa pos. Witos rozpoczął konferencję z pos. Niedział- 

kowskim, która została jednak przerwana przez posła Marka, zwołującego 

posiedzenie klubu P. P. S. Na posiedzeniu tem P. P. S$, postanowiła 

utrzymać w całej rozciągłości decyzję z.dnia wczorajszego, dotyczącą bloku 
lewicy. Prezydjum klubu P. P. S, oświadczyło ; pos. Witosowi, że wszelkie 

próby wskrzeszeńia «chjeno piasta» spotkają sięz jej strony z bezwzględną 

i najostrzejszą opozycją. 

O godzinie 1-szej po południu po dłuższej naradzie z posłem Cha- 

cińskim pos. Witos udał się do klubu PPS. gdzie konferował przez pe- 

wien czas z pos. Markiem i Niedziałkowskim. Te dwie rożmowy były 
momentem zwrotnym w przesileniu rządowem. Od tej chwili bowiem 

pos. Witos wszczął energiczne prace nad utworzeniem nowego rządu. Przed 

złożeniem oświadczenia w Belwederze pos. Witos odbył jeszcze jedną 

konferencję w prywatnem mieszkaniu marszałka Rataja z pos, Niedbalskim, 

Erdmanem i Dębskim. 
Przyjęty o godzinie 3-ciej przez Prezydenta Rzeczypospolitej pos 

Witus konferował pół godziny, poczem Prezydent Wojciechowski powierzył 

mu misję tworzenia rządu, którą pos. Witos przyjął. 
Po powrocie z Belwederu do Sejmu pos. Witos oświadczył dzienni- 

karzom że gabinet będzie sformowany w ciągu dzisiejszego wieczoru. 
Przypuszczalny skład nowego gabinetu przedstawiał się następująco; 

Prezes Rady Ministrów pos. Witos, Sprawy Wewnętrzne — Smólski, 
pos, Chaciński, Sprawy zagraniczne—Al. hr. Skrzyński, Skarb — p. Zdzie- 

chowski, Wojsko vacat, Oświata—Stanisław Grabski, Przemysł i Handel — 
Osiecki, Rolnict wo—Kiernik, Sprawiedliwość—Piechocki, Kolej-Chądzyński, 

Praca— jankowski (kierownik), Roboty Publiczne— Rybczyński (kierownik) 
i Reform Rolnych—p. Radwan również jako kierownik. 

Co do teki ministerstwa Spraw Wojskowych, to jak mówią w kulua- 
rach sejmowych pos. Witos będzie się starał porozumieć się z  marszał- 

kiem Piłsudskim. Z nazwisk wymienianych jako kandydatów na to stano- 

wisko zanotować należy: gen. Sosnkowskiego i gen. Romera, dowódcę 

O. K. Lublin, przyczem podobno osoba gen. Sosnkowskiego posiada 

więcej szans. 
Wieczorem pos. Witos miał przedstawić listę gabinetu, jednakżć 

zjawił się do Sejmu p. Skrzyński i oświadczył, że z pewnych względów 

teki ministra spraw zagr. w gabinecie p. Witosa nie przyjmie. Wobec 

tego oświadczenia premjer Witos o godz. 10 min, 20 oświadczył, że re- 

zygnuje z tworzenia gabinetu. 

Odpowiedź państw bałtyckich na propozycję 
Moskwy. 

Według wiadomości nadeszłych z Rygi, rządy państw bałtyckich, Łotwy, 

Estonii i Finlandji, wręczyły przedstawicielom dyplomatycznym Sowietów piś- 

mienne odpowiedzi na ustną propozycję S.S.S. R. o zawarcie paktu gwaran- 
cyinego. 

Donoszą z Rewla, że Estonja w swej odpowiedzi zaznacza, iż gotowa 
jest zawrzeć podobny pakt, o ile zawarty w nim będzie punkt, zobowiązujący 

obydwie strony do nie tworzenia w swych terytorjach związków i organiza- 

cji politycznych? mających na celu szkodzenie politycznemu lub społecznemu 
ustrojowi kontrahenta. Przytem zobowiązanie zawarte w tym punkcie rozciąga 
się zarówno na kwestję zbrojnej napaści, jak też agitacji i propagandy. 

Według krążących pogłosek, odpowiedź Łotwy i Finlandji 
brzmienie identyczne z odpowiedzią Estonii. 

posiada 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Mają 64 

DUKSZTY — ut Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wiłeńska 1 

GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 
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CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy 
Kronika reklamowa za tekstem 10 groszy. 

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

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Pitsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-g i 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ui. Mickiewicza 24 

o Maja 5 

zał na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
nb nadesłane 40 gr. W n-ch świątęcznych 

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

Walka Anglji 
Gdański zarząd Poczt i Telegrafów 

otrzymał wczoraj zawiadomienie, że 
z powodu strajku, ruch pocztowy do 
Anglji i przez Anglję został wstrzy- 
many, 

W Anglji sytuacja strajkowa na- 
ogół nie uległa zmianie. 

Stcepniowo poprawiają się jedynie 
środki komunikacji kolejowej oraz 
kołowej. Uruchomiona została już 
linja Londyn— Calais. Próby urucho- 
mienia- tramwajów w Londynie przy 
pomocy sił ochotniczych zostały u- 
daremnione przez tłum strajkujących. 
Policja interwenjowała przy użyciu 
pałek. Wczoraj w Londynie strajku- 
jący robotnicy zdemolowali 47 omni- 
busów. 

Liczba ochotników stale wzrasta. 
Znaczna część służby jednej z wiel- 
kich i popularnych restauracyj lon- 
dyńskich rozpoczęła strajk, jednako- 
woż ochotnicy umożliwiają stopnio: 
wo normalną obsługę restauracji. 

Ostatni komunikat urzędowy do- 
nosi, iż miasto posiada wystarczającą 
ilość środków żywności, jak również 
środków transportowych lecz straj. 
kujący przeszkadzają rozdzielaniu ży- 
wności. 

W południowo-wschodniej części 
Londynu wybuchły wczoraj wieczo- 
rem zamieszki, którym położyły kres 
liczne oddziały policji pieszej i kon- 
nej. Wiele osób odniosło rany. 
funkcjonowaniu transportów zazna- 
cza się dalsza poprawa pomimo pew- 
nych usiłowań ze strony strajkujących 
przeszkodzenia w rozwoju ruchu. 

Również w Glasgow doszło wczi - 
raj do zaburzeń, w których wyniku 
aresztowano 66 osób. Było wielu 
rannych. Splondrownao kilka maga- 
zynów obuwia i restauracyj. Tłum za- 
atakował remizę tramwajowa, został 
jednak rozproszony przez policję, 

Rozruchy jednak wszelkie są ener- 
giczne tłumione przez policję. Liczba 
ochotników policjantów wzrasta. Rząd 
ogłasza, że wszelkie objawy bezkar- 
ności i zakłócania porządku publicz- 
nego są niedopuszczalne, Oraz, że 
rząd użyje pomocy marynarki wo- 
jennej, 

Administracja organu rządu The 
British Gazette zawiadamia, że nakład 
prowincjonalny tej gazety wyniósł 
dzisiaj powyżej pół miljona egzem- 
plarzy. Dziś ukazały się dzienniki i 
tygodniki, w których jeszcze wczo* 
raj trwał strajk. Е 

Cala opinja mas pracujących lecz 
poza związkowych, liczbą wielokrot- 
nie przewyższająca zrzeszonych w 
związkach, jest przeciw  strajkowi 
ogólnemu, choć współczuje górni- 
kom. 

Pisma tutejsze jeszcze trudno 
otrzymać, zato paryskie wydanie Daily 
Mail przywożone samolotami, jest 
rozchwytywane. 

Małżonka premjera pani Baldwin 
zorganizowała ochotniczy transport 
samochodowy dla kobiet Е udających 
się do pracy i powracających do 
domu. 

Przez Hyde Park przejeżdża nocą 
przeszło dwa tysiące samochodów 
ciężarowych prowadzonych przez 
ochotników. Wszyscy szoierzy otrzy- 
mują tam pożywienie oraz mają 
przystanki odpoczynkowe z grami i 
książkami. 

Większość statków wypływa no:- 
malnie. W wielu portach urzędnicy 
biurowi linij okrętowych sami lado- 
wali bagaż pasażerów. 

    sowęglowe, borowinowe, 

   

    

    
(początkowe): Ból w 

  

Objawy 

Ohjadų 

Sprzedaż w aptekach i 
Warszawa Nowy-Świat 

(podczas ataków); 

DRUSK 
zdrojowisko položone nad Niemnem i otoczone olbrzymiemi lasami sosno- 
wemi. Radjorczynne solanki. Chłoro'bronowe. Kąpiele: solankowe, kwa- 

Hydropatja. Elektroterapja. 
powietrzne. Pląża nad Niemnem. Kąpiele kaskadowe. 
SUCHO, SŁONECZNIE, wESOŁO, TANIO! 

Dużo spacerów i wycieczek. Rybołówstwo. Grzybobranie. 
Sezon od 15:.g0 maja do 20 września. 

Przed wyjazdem lub wynajęciem mieszkania prosimy zasięgnąć informa- 
cji, porad i wskazówek w biurze Zarządu: Warszawa, Marszałkowska 130 

1-sze piętro. 

mom. JONES 
Kamienie żółciowe 
zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 
Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności ustają, 

schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie, Skłonność do obst: ukcji 
Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. 

Bóle i zawroty głowy. 
w dołku i wątro 

rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat- 
ki, Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową 
Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, 

składach 
3, (lewa oficyna I piętro), 

ze strajkiem. 
Książe Henryk objechał wczoraj 

ubogie dzielnice Londynu, wszędzie 
owacyjnie witany. 

Wszystkie pociągi miejskie i 
dalekobieżne obsługiwane są wy- 
łącznie przez ochotników. Widać 
eleganckich młodych ludzi zamia* 
tających stacje i myjących podłogi. 

Protestancki biskup Londynu 
ofiarował swój pałac jako teren neu- 
tralny dia dalszych rokowań. Wogó- 
le wszystkie kościoły wzywają do 
pocjęcia rokowań, dzisiaj - jednak 
jeszcze nie widać oznak bliskiego 
zawieszenia broni, które zapewne 
przyjdzie jako niespodzianka. 

Podkreślają tu słowa Clynesa i 
ostatnią mowę przywódcy górników 
Cooka, że strajk jest beznadziejny. 

Właściciele niektórych kopalń 
otworzyli je aby umożliwić biednej 
ludności górniczej zbieranie węgla 
koło szybów. 

Co do stosunku zagranicy do 
strajku to par$ski Journal Asi Ww 
kompetentnych kołach robotniczych 
stwierdzają, że ani Francuzi ani Bel- 
gowie, ani Niemcy nie zdają się być 
skłonni do ogłoszenia w oznaczo- 
nych ściśle ramach strajku powszech- 
nego, dla podtrzymania strajku gór- 
ników angielskich. Zdecydowaliby się 
oni co najwyżej na 24-godzinną 
przerwę manifestacyjną oraz udziele- 

W nie górnikom angielskim pomocy 
pieniężnej. 

GZYDSZ ZET ZTOZE SEE REPZYCTOCZ WERONA 

W zwierciadie prasy. 
Echa traktatu niemiecko-sowieckiego, 

Traktat berliński i opinja o nim Francji 
dała asumpt -pewnemu odłamowi prasy an- 
aa do ataku na Polskę, która <zawsze 
est powodem kryzysu lub zamętu między» 
narodowego». W korespondencji z Paryża w 
<The Manchester Guardian» czytamy; 

— «Jak zwykle tak i teraz gdy powstaje 
kryzys grożący Lidze Narodów, Poisxa jest 
tego powodem. Francja pragnie nie dopułcić 
Niemiec do Rady Ligi twierdząc, iż przyzna 
nie Niemcom prawą nieograniczonego veta 
oznacza poświęcenie Polski. Argumenty prasy 
francuskiej skierowane są raczej przeciwko 
wejściu Niemiec do Rady, niż przeciwko same- 
mu traktatowi niemiecko-sowieckiemu. Inspia 
racja tej polityki pochodzi z Warszawy, Bu- 
karesztu i Pragi. Wyraża się również ogrom- 
ne oburzenie we Francji z powodu obojęt- 
ności W. Brytanji dla losu wschodnich sate- 
a. 

Nawiązując do stanowiska pras - cuskiej, która uważa, że Liga Narbdów, Jk względnie powinna nie zgodzić się na reje- 
strację traktatu sowiecko-niemieckiego na pod: 
stawie, 1ž jest on niezgodny z paktem Ligi 
kor, zaznacza, że stanowisko to jest absurdalne 
z trzech powodów: 1) ani Niemcy, ani Rosja nie są członkami Rady i dlatego nie ша) potrzeby rejestrować swych traktatów, 2 
Traktat nie jest niezgodny z paktem Ligi, 3) Pociągnęłoby to za sobą zakwesljonowa- nie legalności traktatów przymierza Francji Ža oe Rejestracja tych traktatów 

rmalną, treść 
stała tajną». 5 rek usialą = 

<The Manchester Guardian» zaznacza; <Prasa niemiecką usiłuje nadal przeko” nać Polskę, że traktat berliński jest właści- wie dla Polski bardzo pomyślny. Oto <Kól. 
nische Zeitung» w artykule wstępnym pod 
tytułem: «Deutschlands richter weg» pisze: 

— «„ A więc przedewszystkiem Pol: 
„ przez ten traktat zabezpieczona 

przed atakiem niemieckim na swe granice zachodnie, na wypadek wojny z Rosją, jeśli 
Polska będzie stroną atakującą. W związku z tem, traktat niemiecko sowiecki jest dla Polski szczęśliwem uzupełnieniem dodatko* wego układu |ocaineńskiego, Obietnica neu- 
tralności stauęłaby równiez na przeszkodzie Niemcom — po ewentnalnej wojnie polsko- 
rosyjskiej — w zgłoszeniu własnych żądań 
pod adresem zwyciężonej Polski. Traktat 
zatem wiąże Niemcy w kierunku korzystnym 
dla Polski, i wogóle nadaje się on do lokal- nego ograniczenia konfliktów wojennych». 

EEA S 

ska została 

      Kąpiele słoneczno- 

       

      
    
      

   

   

     

  

bokach i dołku podsercowym (gdzie 

      

bie silny ból, który się 

żółtaczka. 
aptecznych Skład główny: 
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ECHA KRAJOWE 
  

Na wołyńskim szlaku. 
— Korespoadencja Słowa. — 

Łuck, w maju, 

Niedawno jeszcze Kresy, a spe» 
cjalnie może Wołyń dostarczały bo- 
gatego materjału sensacyjnego dla 
rozprawiania 0 najnowszych wypad- 
kach bandyckich w pow. zdołbunow- 
skiem, o wielkiej kradzieży w rówień: 

* skim, o nadużyciach w horochowskim 
it. p. 

Nie należy się więc źbyt dziwić 
temu, że w owe czasy nie było wie- na niebywałerm morderstwem  doko- wjono. 

lu chętnych do osiedlenia się na kre- 

sach. Ci co szli robili to naprawdę 
z wielkiem poświęceniem. 

względu nie posiadał wówczas Wo- 

łyń dostatecznej ilości odpowiednich 
er 

wych, 
й х Ww 
łyń w należyty 5 ić się 

nie mógł podnosić się ekonomicznie 

i kulturalnie i nie mógł wytworzyć „w 

przekonaniu ludności miejscowej wra: 

żenia potęgi Państwa Polskiego i 

trwałych jego na tej ziemi rządów. 
Dziś jest inaczej. : 
Przedewszystkiem więc ustał zu: 

pełnie bandytyzm. W przeciągu kilku 

miesięcy zostały wytrzebione b. licz: 

ne niegdyś bandy, które przez lat 
kilka bezkarnie grasowały po Woły- 

niu. Energiczna akcja policji dopro- 

jak i społecznych. 

wadziła do kompletnego uspokojenia. ża zaproponował jej przechadzkę do o P, 

i domaga się aby władze zakazał) 
zebrań poselskich zwoływanych w 
okresie poboru do wojska, gdyż we- 
zwania rzucane dla poziomych celów 
przez pos. Miotłę i Taraszkiewicza 
mogą się stać powodem czynów wy- 
stępnych nieušwiadomionych oby: 
wateli, 

POROZÓW 
pow. Wołkowyski 

— (w) Zazdrość powodem mor- 
derstwa. Opinja społeczna m. Poro- 
zowa została w tych dniach poruszo* 

nanem na osobie miejscowego sę: 
dziego Śledczego Leszczyńskiego. 

stępujący. Miejscowy sędzia śledczy 
p. Leszczyński od dłuższego czasu 

ciela niewielkiej posiadłości w Pora- 

wijający się między p. Leszczyńskim 
a jego żoną stosunek miłośny. 

" Ciągłe wyrzuty czynione niewin- 
nej małżonce nic nie pomagały, zaś 
groźby skierowane pod adresem p. 
Leszczyńskiego zdawały się nie czy- 
nić na tym ostatnim żadnego wra- 
żenia. 

Sprawa cała znalazła wreszcie tra- 
giczne rozwiązanie przed paru dnia- 
mi. Zakochany w żonie K. p. Le- 
szczyński w czasie nieobecności mę- 

P. P. P. przed Sądem. 
W trzecim dniu rozpraw — poza 

zeznaniem generała Macewicza, inte- 
resującem ze względu na osobę świadka 
oraz przemówieniem księdza Oraczew= 
a mało było ciekawych momen- 

w. 
Świadek podpułk.. 7hierbach peł- 

nił w organizacji funkcje komendanta 
województwa warszawskiego. Świa- 
dek stwierdza, iż podczas przysięgi 
w kościele Wszystkich Świętych było 
koło dziesięciu wojskowych. 

Prokurator: Czy na zebraniach 
P. P. P. mówiono o tem, żeby do 
organizacji werbować oficerów? 

Świadek: Zdaje się że o tem mó- 

Prokurator: Czy mówiono o ofi- 
cerach czynnych, czy też dymisjono- 

Z tego Szczegóły sprawy miały przebieg na- wanych? 

Swiadek: Wogóle o oficerach. 
Prokurator: Dlaczego świadek wy- 

na stanowiskach tak urzędo- ubiegał się o względy żony wlašci- stąpił z P. P. P? 
Swiadek: Syn mój należał do 

tych warunkach niemógł Wo- zowie niejakiego R. Zazdrosny mąż «Strzelca» i kiedy mi z tego powodu 
sposób rozwijać się, przez dłuższy czas obserwował roz- zrobiono wymówkę, wystąpiłem. 

Świadek Odębski, dyrektor towa- 
rzystwą ubezpieczeń stwierdza, iż w 
czasie składania przez niego przysięgi 
w kościele Bernardynów składał przy* 
sięgę jakiś oficer w mundurze. Przy 
przysiędze byli obecni ks. Oraczewski 
i oskarżony Michałowski. 

Kiedy Świadek był u ministra Kier- 
nika w sprawie organizacji walki z 
lichwą, minister Kiernik zapytał się 
go czy należy do P. P. P. 

Z gen. Szeptyckim świadek nigdy 
P. P. nie rozmawiał. Natomiast 

Band zorganizowanych, na wzór Do- pobliskiego lasu. Propozycja została brąt gen. Szeptyckiego Aleksander 
mańskiego 5 
posiada dziś wcale, Policja doszła do 

takiej sprawności, że każde prawie 

większe przestępstwo zostaje wykry- 

te. Nocne podróże konno lub samo- 
chodem nie są niebe.pieczne. 

Polepszyła się i to w ogromnym 

stopniu sprawność administracji. z 

chwilą gdy przyszedi na Wołyń p. 

Wojewoda Dębski, człowiek młody 

i zdolny, a zarazem energiczny i od- 

ważny poczęli tu ściągać ludzi o jego 

pokroju, których on starał się ze 

wszystkich zakątków Rzeczypospolitej 

zbierać i do pracy na tych kresach 

zachęcać. Zmieniono więc cały sze- 

teg wyższych urzędników (na 10 sta- 

rostów — zmieniono 7) i zmieniono 

poza tem system rządzenia. Przez 

wzmocnienie urzędów wewnątrz o- 

siągnięto poszanowanie u ludności a 

co za tem idzie, ułatwiono znacznie 

= administracyjną Województwa. 

rzez usunięcie całego Szeregu ludzi następują wycieczki do włoskich la- ujerał przysięgę w kościele. Po prze- 

i zastąpienie ich ludźmi o wysokim 

poziomie moralnym wniosło do pracy 

pierwiastek nie interesu 

lecz ofiarny dla dobra ogółu. 
Nawet pod względem gospodar- 

czym Wołyń się podnosi, pomimo 

tak ciężkich czasów i pomimo tego, 

iż nie otrzymują tu prawie. żadnych 

kredytów rządowych. Niewielki cho- 

ciażby długoterminowy kredyt dla 

naszych miast i wsi podźwignąłby je 

bardzo szybko. Najważniejszym do: 

robkiemm lat ostatnich jest to, że za* 

panowała obecnie na Wołyniu atmo- 

sfera ofiarnej, twórczej pracy i że 

mieszkańcy widzą wyraźną linję po 

której kroczą nasze władze. Zur. 
WOŁOŻYN. 

— (w) Tyfus w gminie Weło: 

żyńskiej. W tych dniach na terenie 
gminy Wołożyńskiej skonstatowano 

objawy epidemji i tyfusu. : 

Ludność miejscowa oczekuje po- 
mocy czynników sanitarno-lekarskich. 

DUNIŁOWICZE. 
— (w) Antypaństwowa agita- 

cja poselska. Posłowie Taraszkie- 
wicz i Miotła z Białoruskicjęwłościań* 

sko-robotniczej hromady zazdroszcząc 

łaurów agitatorom Wyzwolenia i N 

P. Ch. obrali sobie Duniłowicze za 
teren swych wystąpień, Na ostatnim 
wiecu zachwalano rozkosze raju so 
wieckiego oraz namawiano chłopów 

do opuszczania wsi  „grabionych 
przez polskich siepaczy* i uciekania 

do Rosji Sowieckiej. Opinja publicz 

na Duniłowicz jest do głębi oburzo- 

na tą wręcz antypaństwową agitacją 

  

Z niewydanych pa- 

miętników. 

(Henryk Cywiński. Wspomnienia sta- 
rego Admirala). н 

I 

Wolę zawsze pamiętniki 

mansów i powieści. Fantązji rzeczy: 

wistości prześcignąć nie zdoła naj: 

bujniejsza fantazja romansopisarza. 

dą pamiętników jest chyba pamiętniki b 
Jedyną wadą pamię zakończenie jest ły w druku. Nie wątpimy zresztą, : i L 

mniej efektowne. Wprost przeciw. wcześniej czy później “jakiš polski, "1 szturmowali w bejdewind lewym 
na rosyjski czy cudzoziemski 

to, że właśnie ich 

aj ne. : 
nie jak w powieści, na scenie, 

ekranie. 
Od lat kilku mieszka w Wilnie p. skiego i że ten manuskrypt, który 

Henryk Cywiński, wice-admirał floty dziś leży na naszym stole redakcyj- 

cesarsko-rosyjskiej. Cywińscyto dom nym oblecze się w piękną szatę z 

w kraju naszym „liczny i rozrodzony* pięknemi 

jakby powiedział, czy też może jak nastąpi 

powiedział, sam Paprocki. 

Wilnu całemu ze swej pracy ófiarnej spędzonych и 

p. Stanisław Cywiński dyrektor gim- kosów, na falach oceanu Indyjskiego, 
Zygm. Augusta pomógł swe- czy na posadzkach pałaców Peter- nazjum 

mu stryjowi p. wice-admirałowi przy sburga, z życia spędzonego 

jechać z Petersburga do Wilna w r. 

1922-im. 
Pan Henryk Cywiński był natyle mistów przekonać, że życie i na tym 

łaskaw, że złożył nam w redakcji padole płaczu może być czasami cie- 

swe pamiętniki, w których czytamy o kawe i zabawne. 

50 latach jego życia spędzonych na 

oddalonego o jakiś kilometr od Po- 
rozowa. Niespodziewanie powrócił 
nieobecny podówczas w Porozowie 
p. K. a spostrzegłszy że żony niema 
w domu w przystępie szału chwycił 
leżącą przy drzwiach kuchennych sie- 
kierę, udał się pośpiesznie w ślad za 
idącemi na spacer a spotkawszy ich 
w odpowiedniej chwili oboje zamor- 
dował siekierą sam zaś następnie 

0 do miejscowego posterun- 
ku P. P. 

BZBRDEETORZONAEZ (ÓĘGA USB RADKA 

Kongresleśny w Rzymie 
— Korespondencja „Słowa* — 

Rzym, 3 maja 1926 r. 
Prace kongresu leśnego dobiegają 

końca. jeszcze jutro dzień obrąd w 
sekcjach, a pojutrze posiedzenie ple- 
narne i zamknięcie kongresu. Dalej 

sów. : 
Kongresiści-Polacy zaczęli dzień 

j wyzysku, dzisiejszy wysłuchaniem mszy ś-tej 
w kościele Św. Stanisława. Mszę 
odprawił ks. biskup Dubowski, ka- 
zanie o wzniosłej treści i ślicznie 
wypowiedziane wygłosił ks. prałat 
Wróblewski. Chór i soliści śpiewali 
pieśni w języku polskim, na zakoń- 
czenie łącznie ze wszystkimi obec- 
nymi „Boże coś Polskę”. 

Całość: msza w solennie przybra- 
nym kościole, kazanie i śpiewy—nie- 
zatarte zostawiły wrażenie. 

Korzystając z otrzymanych kart 
zaproszeniowych udaliśmy się z ko- 
ścioła na przyjęcie do poselstwa pol- 
skiego przy Kwirynale. 

W apartamentach poselstwa, ser- 
decznie witani przez pp. posłowstwo p 
Kozikowskich—zebrało się oprócz 
Polaków —uczęstników kongresu, tak- 
że kilkadziesiąt osób z miejscowego 
polskiego towarzystwa. 

Poseł p. Kozicki witając zebra- 
nych na obczyznie rodaków wygło- 
sił sympatyczne i barwne przemó- 
wienie o treści politycznej a zakoń: 
czone hasłem «Niech żyje Polska». 

1-go maja w Rzymie, a zapewne 
iw całych Włoszech niczem się nie 
odróżniło od innych powszednich 
dni, wszystko pracowało, nigdzie nie 
zdradzając jakiegobądź» niezadowole: 
nia, tem przykrzej było dowiedzieć 
się, że u nas prawie w przeddzień 
wielkiej rocznicy zakłócony był spo- 
kój większości społeczeństwa przez 
grupy iudzi cierpiących па „mania 
niezadowolenioza*. Leon Huszcza. 

dalekich morzach, w žeglugach naoko- 
ło świata, w obcowaniu z przedstawi- 
cielami marynarki wszystkich mocarstw. 

lub Bobika, Wołyń nie przyjęta i oboje udali się do lasu ofiarował pieniądze dla P. P, P. 
Świadek gen. Macewicz stwierdza, 

że do P. P. P. należeli m. in. gen. 
Prokopowicz, gen. Żukowski i kpt. 
Michałowski. Świadek wstąpił do 

P. P. P. pod wpływem osk. Gorczyń- 
skiego. Wystąpił z organizacji po 
rozmowie 2 gen. Dowbór-Muśnickim 
i gen. Wroczyńskim, którzy radzili 
mu wycofanie się z P. P. P. 

Świadek ustala, iż na zebraniach 
organizacj mówiono o kontakcie 
P. P. P. Zz rządem i o pertraktacjach 
z rządem i o pertraktacjach z posła- 
mi sejnowemi. O P. P, P. wiedział 
m. in. gen. Józef Haller. 

Cała organizacja zrobiła na świad- 
ka niepoważne wrażenie. 

wiadek ustala wreszcie udział 
wojskowych w organizacji. Sam wi- 
dział składanie przysięgi przez żoł- 
nierzy. 

Świadek ojc. kapucyn, 5ontag od- 

niesieniu go przez władzę przełożo- 
ną do Łomży utworzył tam oddział 
P.P.P., składający się że 150 osób. 
Wystąpił z organizacji, gdy spostrzegł 
napływ elementu niepewnego. 

Świadek ksiądz Czesław Oraczew- 
ski, prezes sądu honorowego w P.P.P. 
opowiada — a raczej czyta z kartki 
— obszernie o swojej podróży do 
Ameryki i odczytach, pobycie na 
dworze rumuńskim, liście marszałka 
Piłsudskiego, 0 swojem nazwisku, 
«które było wtedy głośne w Polsce», o 
swoich poglądach politycznych — 
i wogóle bardzo dużo o sobie. 

Natomiast o samej sprawie mó- 
wił Świadek bardzo powściągliwie. 
Stwierdza, iż przysięgi nie składał. 
Gdy zwrócili się do niego leaderzy z 
.P. P. — «pewnie po to, żeby po- 

sługiwać się później. mojem nazwis- 
kiem, które było popularne» — świa- 
dek odrazu zaproponował porozumie- 
nie z rządem. Gdy zgodzono się na Wełny 
8 zianie, oe: i Jedwabie 

roczyńskiego do ministra łąbiń-- Т 
skiego.  Minister  Gtabinski mówię > Ž e Tiry 
wtedy, że jest bardzo źle w Polsce. P kal 

wiadek mówił do sędziów: SZEŃ 
„Czcigodni panowie sędziowie*, a gdy Bielizna damska 
prokurator zwrócił się do'Świadka z ETYKOŁY 
pytaniem, słyszymy, nie dowierzając 
własnym uszom: „Czy ten pan jest 
prokuratorem?* 

L 
Gy BIE = 

ski w daleką podróż do Japonji w 
r. 1879, Już jest lejtenantem, ma za 
sobą kilka dalekich podróży jako 
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Konferencja. prasowa polsko-rumuński. 
Czesław Jankowski przewodniczącym Komisji kulturalnej. 

GALAC, 7.V. PAT. Wczoraj po południu polska delegacja prasowa 
udała się statkiem na wycieczkę do Braili, gdzie spotkała się z niezmiernie 
serdecznem przyjęciem ze strony władz. Wieczorem na cześć gości pol- 
skich wydano bankiet, podczas którego wygłoszono szereg toastów. 

GALAC, 7.V. PAT. Obrady konferencji prasowej polsko-rumuńskiej 
odbywają się pod przewodnictwem p. Paradianu dyrektora Wydziału Pro- 
pagandy rumuńskiego M-stwa Spraw Zagran: Jutro przybywają na zam: 
knięcie obrad minister spraw zagranicznych Rumunji Mitilineu i poseł 
Rzeczypospolitej w Bukareszcie Wielowieyski. Przewodniczącym komisji 
kulturalnej wybrany został p. Czesław Jankowski, idelegat syndykatu dzien- 
nikarzy polskich w Wilnie. Wczoraj uczęstnicy konferencji odbyli wy- 
cieczkę do Braili, witani wszędzie z entuzjazmem przez ludność i przed. 
stawicieli władz, 

Wezwanie Papieża. 
RZYM, 7,1 PAT. Z okazji 70Qletniej rocznicy śmierci św. Franciszka z Assyżu, 

papież ogłosił encyklikę, w której podkreślając uwielbienia dla tego wielkiego Przy 
jaciela całej ludzkości, wzywa społeczeństwo chrześcijańskie do powrotu na drogę cnoty 
i pobożności. Е 

50,000 žolnierzy gotowych do ataku. 
PARYŻ, 7.V. Pat. Cała prasa stwierdza jednomyślnie, že odpowiedzial- 

ność za zerwanie rokowań, ponoszą wyłącznie Riffeni. Według Petit Journal, 
sztab generalny wydał wczoraj po południu telegraficzne rozkazy operacyjne. 
Matin pisze: Polityka francusko hiszpańska zmierzać będzie teraz do zawarcia 
oddzielnych układów z poszczególnemi szczepami. Journal donosi z Madrydu, 
że 50,000 żołnierzy hiszpańskich gotowych jest do a/aku... 

Lot na biegun. 
OSLO 7.V PAT. Statek napowietrzny «Norge» przeleciał wczoraj o godz. 22 min. 

05, nad wyspami Niedźwiedzkiemi. 
RZYM, 7.V M—stwo Lotnictwa otrzymało dziś z pokładu sterowca 

stępującą radjo-depeszę: Przelatujemy ponad Spitzbergiem. Gęsta mgła. 
6ej przybędziemy do Kingsbay. Wszystko pomyślnie. 

KINGSBAY, 7.V PAT. Przybył tu dziś statek powietrzny <Norge>. 

Wybory do sejmu Kowieńskiego. 
Już się rozpoczęły. 

KOWNO, PAT 7 V. Dziś rano rozpoczęły się wybory do Sejmu Ko- 

weńskiego. Walka rozegrywa się głównie między 3-ma grupami: blokiem 
chrześcijańskim rozporządzającym dotychczas absolutną większością, 

opozycją lewicową i mniejszościami. 

Kolej Amale-Telsze. 
KOWNO, PAT. 7 V. W obecności prezydenta republiki nastąpiło dziś 

otwarcie nowej linji kolejowej Amale-Telsze długości 70 klm. 

«Norge» na- 
Koło godz. 

Zatrzymanie szpiega-kobiety. 
W rocy z dnia 6 na 7. maja r. b. zatrzymaną została w pobliżu 

Rudziszek podejrzana kobieta. Podczas dochodzenia prowadzonego przez 
organa policyjne udało się ustalić, iż wymieniona jest szpiegiem na rzecz 
Litwy Kowieńskiej, ponieważ znaleziono przy niej listy szyfrowane. 
Zatrzymaną kobietę przekazano do dyspozycji władz sądowych. 

1006006 00600000665 

Roman Ruciński 
WILNO, WIELKA 30 
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W wyprzedaży: 

TYLKO za GOTOWKĘ 
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Rezultatem tego romansu był rudy chłop- 
czyk, który się urodził 9 miesięcy później, 
kiedyśmy z fregatą już bylł wrócili do Na- 
gassaki. Połóg miał miejsce podczas naszego 

matsu-san. Taka żona mieszkała w 
maleńkim ślicznym domku, spotykała 
swego męża gdy ten przyjeżdżał z 

Mało który Polak w czasach przed- kadet i miczman i wykształcenie spe- 
wojennych miał za sobą tak wysoką cjalne. Płynie na „Najezdniku*, a 
karjerę. Epizodem z tej karjery jest „Najezdnik“ jest to kliper, czyli okręt 
toast bułgarskiego Ferdynanda |-go, kiėry używa jednocześnie i pary i 
który tea monarcha wnosi za zdio- żagli.Z terminatni morskiemi mamy du- 

od ro- Wie naszego rodaka-Wilnianina w r. żo do czynieniawe wspomnieniach p. 
1908 ym, kiedy p. Cywiński był do- Cywińskiego. Proszę być mądrym i 
wódcą eskadry Czarnego Morza. przetłumaczyć na język polski taki 

Autor pozwolił nam opisać swe np. ustęp rosyjski z pamiętników. 
tak jakgdyby już one by: Tri dnia wietier riewiel ot nord- 

żę osła, razwioł gromadnuju. wołnu i 

wydawca galsom, niesia nižnij grot—marsiel, 
fok w dwa rifa, - foka staksiel i 
i szturmowuja bizari, 

Ježdzito się wtedy do Japonji przez 
Amerykę południową. Za brzegiem 
północnej Afryki jechało się aż po 

złakomi się na przeżycia p. Cywin- 

ilustracjami, Ale zanim to 
chcielibyśmy z barwnych Brazylję, aby potem zawrócić ' i do- 

Znany wspomnień, z tych _ chwil płynąć do Kapstadtu, — tak chciały - 
pod konarami ko- wiatry, które wiały odpowiednio, 

A oto zabawny obrazek z życia 
Japonii. 

Nievaleko od Nagassaki — opo- 
wiada aamirał—była wioseczka Inosu, 
gdzie każdy młodszy oficer rosyjski 
miał swoją «żunę,»żoną tą była japo- 
neczka wypożyczona od jednej z 
dwuch matron—japonek  zamiesz- 
kałych na brzegu: Oje-San lub O- 

pod 
żaglami i przy boku armat — wyr- 
wać kart kilka, aby zwłaszcza pesy- 

Pierwszy raz wyjeżdża p. Cywiń- 

okrętu, a potem odprowadzała go w 
łóde_zce. Autor opowiada nam na- 
wet o ówczesnych kosztach utrzyma- 
nia: za całkowity stół na dwie osoby 
płaciło się miesięcznie 40 jen, a za 
domek 20 jen. W ten sposób, czyni 
admirał pogodną konkluzję, za 60 jen 
miesięcznie miało się dom i żonę. 
Kiedy okręt opuszczał brzegi ślicznej 
Japonji „żona* przechodziła ao re- 
zerwy, 

' Nawiązując do tego epizodu po- 
wtórzymy za p. admirałem historyjkę, 
która miała miejsce znacznie później, 
bo w 1891 r. kiedy p. Cywiński był 
starszym oficerem na  „Włodzimie* 
rzu Monomachu* i eskortował ówczes: 
nego cesarzewicza Mikołaja w jego 
podróży do Japonii. 

Następca tronu codzień zjeżdżał na 
brzeg, a dwa razy był nawet w Inosu, 
dzie mu przedstawiano obie matrony: Oje- 
s i Omutsu:San. Obie panie otrzymały po 
broszce z szafirem. (Należy przypuszczać, że 
za długoletnią słuźbę dia dobra miczmanów). 
Omutsu-San wiodła już teraz skromny żywot 
właścicielki restauracji karmiąc <żony» ofi- 
cerów, lecz Oje San trzymała się jeszcze nie. 
źle i nie wzdragała się przed flirtem. Nasi 
oficerowie z <Monomacha» zaczęli z nią flir- 
tować, a jeden z nich z wyraźnem powo- 
dzeniem. 

postoju i nasz okrętowy „lekarz, sympatyczny 
Siergiej Jegorowicz Św. spełniał czynności 
akuszera Połóg był ciężki, cały okrętowy 
korpus oficerski szczerze współczuł ojcu, 
miczmanowi Kw. i zwoził mu co chwila 
wiadomości z brzegu, Ewolucje ciężkiego 
procesu trwały aż trzy doby i oficerowie 
naszego okrętu zaczęli gorąco brać do serca 
zdrowie biednej Oje-San, a miczman Kw. 
był zdenerwowany do niemożliwości i bie- 
gał po okręcie z kąta w kąt. Koledzy musieli 
go uspakająć pojąć konjakiem (zamiast kropli 
walerjanowych). Wreszcie o godz. 2-iej w 
nocy pojawił się na pokładzie doktór św. 
cały czerwony i spotniały, silnie pachnący 
karbolem i powinszował miczmanowi Kw. 
nowourodzonego syna. W tej chwili zawo- 
łano o szampan, siuknęły korki, aż wreszcie 
wszyscy się uspokolli i po ucalowaniu 
szczęśliwego ojca poszli spać do kajut. 

„Stuk korków od szampana Zbudził i 
mnie, Nie wstałem jednak z pościeli, a tylko 
przez żaluzje kajuty złożyłem swe powin- 
szowania młodemu ojcu, 

Nie wspominałbym o tym epizodzie gdy- 
by nie zabawny jego epilog. Oto wesoła 
<staruszka» Oje:San (miałi wtedy juź około 
35 lat) oglądając swego chłopczyka  stwier« 
dziła, że jest on synem rudego lejtenanta- 
Anglika, z którym żyła wtedy, kiedy się jej 
wydarzył incydent z naszym miczmanem. 
Oje-San była na tyle dobroduszną, że opo- 
wiedziała to niektórym kolegom miczmana 
Kw. a ci znów opowiedzieli to głośno na 
pokładzie, Od zawstydzonego Kw. zażądano 
teraz wina, jako rewanżu za niepotrzebnie 
wypitego szampana owej pamiętnej nocy, — 
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Typowa prowokacja. 
Aresztowania w litewskiem gim- 

nazjum w Święcianach. 

Dn. £ b. m. władze bezpieczeń- 
stwa dokonały w gimnazjum  litew- 
skiem w Święcianach aresztów i re- 
wizji. Nie podawaliśmy o tem wia- 
domości, ze względu na niezrozumiałe 
postępowanie wojewódzkiego wydzia- 
łu bezpieczeństwa, który odmówił 
wszelkich wyjaśnień w tej sprawie, 
jak też na wyraźną prosbę innych 
czynników bezpieczeństwa, które -- 
głoszenie wiadomości о wykrytej 
aferze w prasie uważały za szkodli- 
we dla toczącego się śledztwa, mimo, 
że jedno z pism miejscowych bez: 
karnie ogłosiło niektóre szczegóły 
afery. 

Aresztowania w Święcianach wy- 
wołały przygnębiające wrażenia w 
Wilnie. Jest to typowa afera prowo- 
kacyjna, wykazująca całą otchłań tej 
niecnej roboty pewnego odłamu 
nauczycielstwa litewskiego w Wileń- 
szczyźnie, którzy jako płatni ajenci 
kowieńskiego rządu i sztabu gene- 
ralnegoj podszywają się pod zawód 
pedagogów, celem  deprawow ania 
młodzieży i wlewania w młode dusze 
jadu nienawiści. 

Kto stał na czele «afery śŚwię- 
ciafskiej»? — Nauczyciel! Kim byli 
członkowie organizacji szpiegowsko- 
dywersyjnej? —Uczniowie gimnazjalni, 
z których najstarszy liczył lat 23,zaś 
najmłodszy zaledwie 15!!. 

Podczas rewizji w lokalu gimna- 
zjum, znaleziono 1 karabin i2 rewol- 
wery, oraz 60 nabojów. Natomiast 
wielką—ilość broszur i odezw anty- 
państwowych, w języku polskim i li- 
tewskim, drukowanych w Kownie, a 
przeznaczonych specjalnie na szerze- 
nie wywrotowej propagandy na „tere- 
nie Ziemi Wileńskiej. Celem tej or- 
ganizacji byłó uprawianie szpiegostwa 
na rzecz Kowna, jak też dywersji 
technicznej, w postaci zamachów na 
instytucje państwowe,  wysadzania 
mostów kolejowych, objektów woj- 
skowych i t. d.—Władze bezpieczeń- 
stwa aresztowały 18 osób, z pośród 
których, trzy zostały wypuszczo- 
ne na wolność, jako niepełnoletnie. 

Jest to zatem tylko afera prowo- 
kacyjna, subsydjowana z Kowna, któ- 
re wyzyskaćchciało jej wykrycie i jej 
likwidację dla momentów politycznych 
i agitacyjnych. Niepodobna bowiem 
przypuścić, ażeby sztab generalny 
kowieński, skąd „robota* cała była 
kierowaną, mógł się spodziewać po- 
ważnego jej wykonania przez wyrost- 
ków 15 letnich!! 

Niewątpliwie zatem, czynnikom 
kowieńskim chodzi.o bardziej o wy- 
kazanie „prześladowań polskich“ niż 
o zniszczenie polskich objektów woj- 
skowych, lub wywołanie „zbrojnego 
powstania* na terenie Ziemi Wileń- 
skiej, które przecież z góry musiało” 
by być skazane na niepowodzenie z 
przyczyn aż nadto wiadomych i za: 
sadniczych. 

A właśnie teraz, rozegrała się na 
dobre w Kowieńszczyźnie wściekła 
kampanja przeciwko wszystkiemu co 
polskie, Właśnie teraz, „szaulisiś ko- 
wieńscy organizują wiece i piszą me- 
morjały, domagając się jeszcze więk- 
szego prześladowania Polaków, jako 
odwetu za „uciski prześladowania w 

Wileńszczyźnie". m, 

Ф +++ 

oby £ Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

KAPELUSZE 
Borsalino,Habig, Plessi krajowe od zł;15 

       

CZAPKI w wielkim wyborze. 
DORPOŁOGOPOKOYZOSKYE: 

Doktór | Kobieta-lekarz 

D. Zeldowiez | Z. Zeldowiczowa 
Przyjęc. 9—1i5—8 | Chor. kobiece oraz 
spec. weneryczne, moczopłciowe i skórne 
ul. Mickiewicza Nr 24 (obok hot. Bristol) 

W. Zdr, P. Nr 31. 

——>—>——227707727722 IE 5 

przytem rozbawiona młodzie: 
kieliszkach Świętowała dedas ta. 
cą» na rogacza. 

Przejdźmy jednak do tematu po- 
ważniejszego. Oto jak p. Cywiński 
opisuje zamach ra cesarzewicza Mi- 
kołaja: 

„W dniu 29 kwietnia około 5 godz. 
„p. p. otrzymaliśmy z Kioto od ks. 
„Bariatyńskiego depeszę terminową 
„0 zamachu na następcę tronu. Za- 
„mach miał miejsce gdy W. Książe 
„przejeżdżał z Kioto do miasteczka 
„Otsu. Stojący na ulicy oficer policji 
„(członek partji Samurajów - nacjona- 
„listów) uderzył W. Księcia dwa razy 
„szablą po głowie, rozcinając kape- 
„lusz i zadając dwie rany na lewem 
„ciemieniu. Nastąpił silny krwotok. 
„Cały pochód dżin-riksz, który jechał 
„za dżin-rikszą W, Księcia się zatrzy- 
„mał, przytem Książe Jerzy Grecki 
„uderzył napastnika swoją ciężką 
„laską bambusową wywracając go na 
„ziemię, a dżin-riksza następcy tronu 
„odebrał mu szablę i zaczął nią piło- 
„wać po szyi. Przestępca został are- 
„Sztowany, a W. Książe wsiadł 
„Na progu jakiegoś domku starając 
„Się chustką od nosa zatrzymać krwo- 
„tok. Doktorzy obecni przy wypadku | 
„Popow i Rambach zażądali prze 
„wiezienia W. Księcia do hotelu" 
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KURJER GOSPODARCZY 
Strajk angielski a eksport 

naszego węgla 

Narówni -z przemysłowcami innych 

krajów sprawą powołaną w nagłówku 

zainteresował się również i przemysł 

węglowy Górnego Śląska. : 
«Polonia» donosi na podstawie 

informacyj, zaczerpniętych w kołach 
zainteresowanych że zaniedbania 

rządu naszego w kierunku u- 

sprawnienia zdolności przewozowej 

kolei polskich do Gdaiska, oraz 

zwiększenia zdolności przeładunko- 

wej portu gdańskiego sprawiły, że 

przemysł węglowy polski nadarzają- 

cej się konjunktury zupełnie nie bę- 

dzie mógł wykorzystać. W czasie od 

stycznia do maja zwiększono zdolność 

przeładunkową portu gdańskiego za- 

ledwie z 130.000 na 250000 ton. 

Ta zdolność przeładunkowa jest już 

zupełnie wyczerpana dotychczasowe- 

mi tranzakcjami, a niema w chwili 

obecnej mowy, by poza powyższą 
ilością, chociażby jedną tonę można 

było przez Gdańsk na północne ryn- 

ki zbytu przewieźć. Strajk angielski 

wykarzysta wyłącznie przemysł wĘ- 

glowy westfalski, a gdy ten się już 

odpowiednio nasyci, dzięki opanowa- 

niu dotychczasowych rynków angiel- 

skich, może wprawdzie nastąpić prze- 

sunięcie wewnętrznej granicy jego 

zasięgu bardziej na zachód Niemiec, 

ale i ten fakt wykorzysta wyłącznie 

przemysł węglowy niemieckiego Gór- 

nego Śląska, a natomiast przemysł 

węglowy polski, wobec zakazów 

przywozu węgla polskiego „do. Nie- 

miec, korzyści z tego żadnej nie od- 

niesie. 8 

Równie sceptycznie zapatruje się 

na sytuację i b. min. Kiedroń. Pisze 

on, między innemi, że na targi 

wszechświatowe mamy tylko jedno 

ujście, mianowicie przez Gdańsk. 

Port ten, aczkolwiek w. ostatnich 

czasach rozszerzony, nie jest w sta- 

nie, mimo największych „wysiłków, 

przetransportować znaczniejszych iloś* 

ci węgla poza kontyngentami obecnie 

do krajów bałtyckich wysyłanymi. 

Pozostaje jeszcze Gdynia. Ale wiemy 

dobrze, że roboty koło hudowy por- 

tu w Gdyni, rozpoczęte w pierwszych 

łatach istnienia państwa, posuwają 

się niesłychanie powoli, tak, że dziś, 

po blisko 2 latach budowy przelot- 

ność portu gdyńskiego wynosi ро- 

między 20.000—30.000 ton  mie- 

sięcznie. SR 

Trzeba przyznać, nadmienia „od 

siebie <Głos Narodu», że pesymizm 

_ przemysłowców , górnośląskich jest, 

jak na razie, uzasadniony. Oxazuje 

się bowiem, że zamówienia na do- 

stawę węgla, ktore pierwotnie skiero- 

wane byty do Anglį, otrzymał już 

przemysł węglowy Zagłębia Ruhry, a 

w Berlinie liczą się poważnie z ewel- 

tualnością wydatnego wzrostu ekspor- 

tu węgla. 

Podatek przemysłowy. 

Podatek przemysłowy od obrotu, osłą- 

niętego w m-cu marcu r. b. dla przedsię 

iorstw, obowiązanych do wpłat miesigcz- 

nych, płatny jest w terminie ulgowym do 

dnia 29 kwietnia, po tym terminie z karą 

4 proc. za zwłokę. 2 

P Podatek i ay od obrotu, osią- 

gniętego w m-cu kwietnia r, b. dla „przed“ 

siębiorstw, obowiązanych do wpłat miesięcz- 

nych, płatny jest w termin'e do dnia 15 

i maja. * 
+ Podatek przemysłowy od obrotu, osią+ 
niętego w 1 kwartale 1926 r., dla przedsię: 

JES obowiązanych do wpłat kwartal- 

mych, płatny jest w wysokości 2/5 wymisiu 
za Il półrocze 1925 r. do dn. 15 maja. 

Podatek przemysłowy od obrotu, osią- 
ięto w Il półroczu 1925 r., płatny jest do 

LE 15 maja. Urzędy skarbowe rozsylają 

już nakazy płatnicze. Jest to ostatni wy- 

miar półroczny, dokonany na podstawie 

starej ustawy, obecnie bowiem według prze* 

pisów nowej ustawy podatek przemysłowy 

wymierzany będzie na okres całoroczny. 

Podatek dochodowy. 
Termin składania zeznań o dochodzie 

za 1925 r. upływa z dn. 1 maja r. b. zarów- 
no dla osób fizycznych jak i prawnych. 

Termin płatności połowy podatku od 
zeznanego dochodu upływa również 1 maja, 
a ulgowy 14 maja. 

    

temperatura Następcy 

„tronu wynosiła 38v, jednak cały czas 

*„nie tracił przytomności i prosił aby 

„Świta ne przerywała swych wycie- 
„czek po Kioto. 

„ U nas depesza o wypadku zro« 

„biła wielkie wrażenie i 25 oficerów 

„zostało wysłanych w charakterze 

„ochrony do Kioto. Nie wierzyliśmy, 
„aby zamach był tylko czynem jedno: 
„Stki. Świta Cesarzewicza była zde- 

„nerwowana, lecz on sam był spokoj- 

„ny. Przyjął nas, dziękując za przyjazd 

„i zaprosił na kolację, lecz kazał wra- 

„cać na okręt twierdząc, że żadnego 

„spisku napewno niema, a przestępca 

„działał z własnych pobudek, lub być 

„może skutkiem choroby umysłowej. 

„Po dwuch dniach temperatura 
„spadła u W. księcia i on wrócił na 

„Azow* (okręt «Pamięci Azowa» na 

„którym Następca tronu odbywał swą 
„podróż. W tym czesie nadeszła 

„także depesza od Aleksandra Ill na- 

„kazująca synowi natychmiastowy 

„powrót ze względu na zaszły wy- 

„padek. Treść depeszy była następu- 
wjąca: «Przerwać podróż po Japonji i 
„wracać do Władywostoku». Jedro- 
„Cześnie Mikado telegrafował do na- 

„Stępcy tronu, że on sam przyjedzie 
»do Kobe, aby go przeprosić za za- 
„mach i namów.ć do dalszej podróży 

„ Płatnicy, którzy zeznań nie złożą, obo: 
wiązani są w tymże terminie wpłacić poło- 
wę podatku dochodowego, wymierzonego 
im w 1925 r. 

„ Wszyscy płatnicy we własnym  intere- 
sie powinni zeznania złożyć. Formularze 
zeznań wydają urzędy skar bowe i Stow. 
Kupców. 

Podatek majątkowy. 

Zgodnie z zarządzeniem Min, Skarbu 
płatna była (dotychczas jedynie jedna 
czwarta część różnicy pomiędzy trze- 
ma definitywnemi ratami (od płatników od 
5 stopnia wzwyż w | grupie kontyn. — 60 
proc. tychże rat), a wpłatami uskutecznio- 
nemi w formie zaliczek i prowizorycznych 
rat podatku majątkowego. Obecnie zanim 
zmianą poboru podatku majątkowego nie 
zostanie rozstrzygnięta w drodze ustawo- 
dawczej, wyznacza . Min. Skarbu terminy 
płatności pozostałej części wspomnianej 
różnicy i rozkłada ją na dwie równe raty 
płatne: | — do końca maja, ll — do końca 
października r. b. Pobór powyższych rat od 
płatników od 5 stopnia, których majątki za- 
liczono do 1 i HI grupy kontygentowej, zo- 
stał ograniczony narazie do wysokości de- 
flnitywnego wymiaru podatku majątkowego 
bez zwyżki kontyngentowej. 

KRONIKA MIEJSCO WA 

— I-szy zjażd kupiectwa pol- 
skiego w Wilnie. Wobec zbliżajce- 
go się terminu Zjazdu, który się 
odbędzie w dniach 23 i 24 maja r. b, 
w Stowarzyszeniu Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan m. Wilna 
(Bakszta Nr. 7) wre praca przygoto- 
wawcza. Z dotychczasowych zgło- 
Szeń widoczne jest wielkie zaintere- 
sowanie się kresów mającym się 
odbyć zjazdem. 

Zgłosiły dotychczas swój udział: 
Stołpce, Głębokie, Lida, Grodno, 
Równe, Siedlce, Sarny i t. d. Spe- 
cjalne delegacje na uroczystość po- 
święcenia sztandaru zgłosiły: Lwów, 
Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk, Gru- 
dziądz, Cieszyn, Katowice, Poznań, 
Warszawa, Łódź i t. d. 

Zjazd znalazł żywy oddźwięk w 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej, gdzie 
zapewniono udzielenie zniżki kolejo- 
wej dla uczestników Zjazdu. 

Specjalna Sekcja Zjazdowa zajmie 
się roziokowaniem miłych gości, 
których podejmować będzie w 
swych prastarych murach — Wilno. 
„Świat Kupecki*, organ kupiectwa 
zachodniej Polski w Poznaniu po- 
święci specjalny numer Wileńszczyź: 
nie 1 kresom wschodnim. 

Projektowany Zjazd znalazł gorą- 
ce poparcie w całej prasie polskiej. 

— (0 Pożyczki na odbudowę. 
Ministerstwo Robót Publicznych za- 
wiadomiło urząd Wojewódzki, iż 
wypłata asygnat pożyczek ua odbu- 
dowę będzie uskuteczniana przez 
Państwowy Bank Rolny w miarę 
asygnowzń przez włądze centralne 
kredytów na odbudowę i na zasadzie 
kolejności ' wpływania zarządzeń 
wpłaty. Dlaiego zwracanie się do 
Banku o przyśpieszenie wpłaty jest 
bezcelowe. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 7 
maja. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 29 — 30 
zł. za 100 kg., Owies 34—37, jęczmień 
browarowy 35—37, na kaszę 31—33, otręby 
żytnie 1 pszenne 30—31 (brak), jęczmienne 
27 — 28, siano 20 — 24, ziemniaki 10 
—12. Tendencja spokojna, dla paszy mocna, 

Nasiona: owsy siewne 38—45 zł. za 100 
kg., jęczmień siewny 35—45, groch <Victoria» 
nasienny 45, Czerwona koniczyna nasienna 
l gat. (gwarantowana od kanianki) 450 — 
520, 1 gat. 350—400, III gat. 280—350, 

Mąka, chleb i kasza bez zmiany, 
Warzywa: Kapustą kwaszona 25—30 

gr. za 1 kg; Świeża 80—9%0, brukiew 25— 
30, marchew 45—50, kariofle 15—16, buraki 
20—25, cebula stara 80—1,0), zielona 1,40, 
rzodkiewka 1,20 (pęczek), szczaw 0,80— 1.00 

Mięso wołowe 2,00 — 2,80 gr, za 1 kg., 
cielęce 1.20 — 1.50, baranie 2,00, wieprzowe 
2,40 — 2,50, boczek 3.00. 

Tłuszcze: 3.20—3.50, sadło 4.20, tłuszcz 
roślinny (masło sztuczne) 3.80. 

Nabiał: mleko 35 —45 gr. za 1 litr, śmie- 
tana 2,30—2.50, twaróg 1.50—1,60 za 1 ko., 
ser twarogowy 1,80 — 2,00, masło 7 00—8,00 

Jaja: 1,30—1,50 gr. za 1 dziesiątek, 
Ryby: wąsacze żywe 400 za 1 ka, 

śnięte 3.00, szczupaki żywe 3.50, śnięte 3 00, 
karasie Śnięte 3,00, leszcze 3.00 — 3.30, 
liny żywe 4,00, snięte 3.50, karpie šnięte 
3.60, okonie 300—320, płocie 1.20—1,80 dro- 
bne 100. 

z ННч _ 

„do Jokohamy i Tokio.  Istotnie 
„nazajutrz przyjechat do Kobe Mika- 
„kado na okręcie wojennym (nazwy 
„nie pamiętam) i z eskortą krążow- 
„Nika <Jajejamy». Witaliśmy Mikado 
„oddając mu cześć cesarską, strze- 
„łając z armat etc. Mikado pojechał z 
„wizytą do Cesarzewicza, potem 

„Cesarzewicz rewizytował Mikado i 
„te d. Mikado ze swemi okrętami 
„czekał aż do dnia następnego, aby 
„otrzymać odpowiedź na swoja po- 
„wtórną prośbę skierowaną do Ale- 
„ksandra lil.ego aby ten zezwolił 
„Synowi pozostać jeszcze w Japonii. 
„Ale cesarż po raz trzeci kategotycz- 
„nie nakazał synowi i całej eskadrze 
„rosyjskiej wyjechać z państwa „wscho- 
„dzącego słońca”, 

Mamy tu więc opis ciekawego 
wydarzenia, które w swoim czasie 
wywołało mnóstwo niedorzecznych 
plotek—opisany nieomal przez świad- 

ka. A teraz przejdźmy do rozkoszy 
życia podzwrotnikowego, „a miano- 
wicie do sposobów, jakiemi euro- 
pejczyk zabezpiecza się przed pro- 
mienia ni palącego słońca. w 

tów Stop BA jeśli chcą utrzymać euro- 
pejskie rynki zbytu. 

Ogólna wartość tegorocznego eksportu 
drzewa wynosi 3 milj. funtów szterlingów. 
Bksportowe organizacje leśne otrzymały już 
zaliczki oraz kredyty na przyszłe dostawy, ' 

ZAG ‚ Stopa procentowa ostatnich tranzakcji prze- 
KRONIKA RANICZNA, wyższa poniekąd stopę procentową, stosowa- 

— Eksport drzewa rosyjskiego. Po- ną w roku ubiegłym, waha się jednak w 
nieważ sezon wiosenny został już zakoń: dostępnych granicach. W roku bieżącym zo: 
czony, można podać szczegółowe dane o stały wszystkie operacje, znajdujące się w 
eksporcie drzewa rosyjskiege: zagranicę. związku z eksportem drzewa, skoncentrowa- 

Bardzo korzystne tranzakcje dokonane 'ne w londyńskiem «biurze wywozu drzewa». 
zostały przez trusty leśne Sewerojes i Dwi- W roku 1927 rozpocznie prawdopodobnie 
noles, które sprzedały całe drzewo, znajdują- swą działalność syndykat leśny, który w 
ce się w ich posiadaniu. Głównym rynkiem myśl decyzji sowietu pracy i ochrony zorga* 
zbytu dla drzewa rosyjskiego jest w dalszym nizowany ma być jeszcze w roku bieżącym. 
ciągu Anglja, która w bieżącym sezonie ku. 
piła 62 e całego drzewa rosyjskiego. GIEŁDA WARSZAWSKA, 

7 maja 1926 r. 
Zaznaczyć jednak należy, że w roku ubie- 
głym zakupiła Anglja jeszcze więcej, bo 70 

Niemcy zakupiły Dewizy i waluty: proc. drzewa rosyjskiego. 
w roku ubiegłym 10 proc, w r. b. zaledwie Tranz. Sprz. Kupno. 
4 proc. drzewa sowieckiego. Natomiast Dolary 10,40 10,42 1037 
Francja kupiła w roku bieżącym w Rosji Belgija 32,55 32,63 32,47 
daleko więcej drzewa niż w roku ubiegłym, Holandja 418,67 419,72 417,63 
podczas gdy w r. 1925 wynosiły zakupy Londyn 50.60 50.72 50.48 
Francji niespełna 1 proc., w r. 1926 kupiła Nowy-York <= 1 A 
Francja w Rosji 10 proc. wszystkiego drze” Paryż 3302 33,11 32.94 
xa sowieckiego. Ogółem „pzzosii mae Praga 3089 30,92 30,78 rzewa rosyjskiego w roku bieżącym Х аао й е О 
standartėw, t. į, a 15.000 siandartów więcej, Sorienia s0L28 ss 2: 
niż w roku ubiegłym. : 2 Wiedež- 14707 147,44 146,71 

Drzewo rosyjskie poszukiwane jest bar- Włechy 41,75 41,85 41,65 
dzo zagranicą przez wzgląd na doskonałą 
dis Ale nie bacząc na to, jest Br 
rzewa dla Rosji związany z poważnemi 

dość tadnościiać, gdyż rynki europejskie Pożyczka dolarowa 74.76 
przepełnione są ofertami z innych państw, + kolejowa 156,00 

Papiery wartościowe. 

(w złotych 754,80 

szone będą uwzględniać życzenia konsumen- 

zastępca przydzielony został mir. 
Wsch. sł. og. 4 m.02.  Aziałosz z I p.p. Leg. 

— (t) Podziękowanie za pię- 
Zach. sł. o g. 7 m. 04  kną prezentację. Dowódca Obozu 

„sromiego udzielił podziękowania 
za piekn rezentacį odczas de- KOŚCIELNA. filady Ww dniu 3 sry Žatos, 19 

— (w) Leczenie osób duchow- D. P. gen. bryg. Michalowi Tokarze м- 
nych na koszt państwa. Minister- skiemu, ofizecom, podoficerom i sze-* 
stwo Wyzn. Rel. i Ośw. Publ, zwró- regowym biorącym udział w defila- 
ciło się red Kurji a w dzie. 
Wilnie pismem powiadamiającem o 
konieczności ustalenia trybu w jakim a i OPIEKA SPOŁECZNA. 
przyjmowane mogą być osoby du- , — (t) Przedłużenie wydawa. 
chowne na kurację, której koszta po- 'A zapomóg Ministerstwo P. i O. 

S. przedłużyło wydawanie zapomóg nosi skarb państwa. b 
Między innemi ustalono, iż: ezrobotnym z tytułu państwowej 
1) W każdym poszczególnym wy- 2KCji pomocy doraźiej na miesiąc 

padku, gdy zajdzie konieczność od- mal 
bycia przez osoby duchowne kuracji | apomogi te wydawane będą 
w szpitalach komunalnych lub pań. PSzrobotnym, którzy otrzymywali już 
stwowych ną koszt państwa, włądze 7APOMOZi z tytułu państwowej po- 
duchowne przed wysłaniem ich na 79cy doraźnej, którzy wykorzystali 
kurację wystąpią z odpowiednim IUż przepisową liczbę tygodniowych 
wnioskiem do M. R. i O. P. zaopa- ZaSiłków oraz b. robotnicy monopolu 
trzonym przez orzeczenie lekarskie.  tytuniowego. : 

2) W wypadkach niecierpiacych Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO. 

  

a prócz tego tartaki rosyjskie nie są w sta- 
nie uwzględniać całkowicie wymagań euro- 
pejskich. Specyfikacja gatunków drzewa ro* 
syjskiego bardzo jest zaniedbana, a czynniki 
miarodajne w Rosji, chcąc nie cheąc, zmu- 

32,50: 5 pr. pożycz konw. 
Ir Pożyczkę konw, 
proc. listy zast. 

ziemskie przedw, 23,20. 22,75 23,85 

Gbrona Wilna przed 
ogniem. 

Rozmowa z komendantem  miejskiej 
straży pożurnej p. Marjanem Wali: 

80rą, 
Wilno pod względem sit i šrod- 

ków obrony przeciwpożarowej stoi, 
trzeba to ze smutkiem przyznać, na 
szarym końcu innych wieikich miast 
polskich. Ładnie ongiś rozwiniętej w 
ciągu 25-cio ietniego istnienia ocho- 
tniczej straży ogniowej niema od 
czasu okupacji niemieckiej prawie ża- 
dnego na zewnątrz śladu, krom 

pa e: frm prezesa i raczelni- 

Z klęską powstających u nas dość 
częste pożarów boryka się przeto od 
kilku lat szczupły naogół i niedosta- 
tecznie wyekwipowany oddział stra- 
ży zawodowej, przez miasto utrzy- 
my wany. 

Rozwój tej straży, jakoteż postęp 
jej prac zwraca na siebie siłą rzeczy 
wszystkich uwagę. 

Komendant miejskiej straży ognio- 
wej p. M. Waligóra spieszy nam w 
tej mierze z bliższemi informacjami. 

Oddajemy je czytelnikowi w for- 
mie rozmowy, jaką odbyliśmy z p. 
Waligórą. 

— Pierwszą mą  troską—rozpo- 
czął swe wywody p. komendant 
Waligóra—gdy objąłem w lipcu 1922 
r. komendę nad strażą miejską było 
stworzenie przynajmniej  znošnych 
warunków pracy. Pracę więc гохро- 
cząłem od podstaw. W celu skutecz- 
nego zorganizowania obrony Wilna 
przed ogniem opracowałem specjalny 
plan, który przedłożyłem Magistrato- 
wi. Rozchodziło mi się o stworzenie 
ze straży ogniowej placówki, która 
przedewszystkiem powinna liczyć na 
samowystarczalność. Trzeba więc by- 
io przygotować pod wzgłędem ćwi- 
czebnym (zaniedbany) element ludzki, 
przeprowadzić gruntowny remont 
prawie że kompletnie zniszczonych 
narzędzi i zorganizować własne war- 
sztaty pracy. To wszystko było nie: 
zbędne do osiągnięcia pewnego mi- 
nimum sprawności, która winna za- 
a każdą straż ogniową cecho 
wać. 

Dia ilustracji, w jak ciężkich wa- 
runkach musi się nasza działalność 
posuwać naprzód, przytoczę kilka 
cyfr zamieszczonych w przedłożonym 
ongiś Magistratowi planie. 

Na obszarze 84 kilometrów, jaki 
obejmują granice wielkiego Wilna, 
*[3 wszystkich budynków są drew- 
niane, wszystkie natomiast prawie 
budynki cechują u nas wadliwe urzą- 
dzenia kominowe i wiązań dachowych. 
Dotkliwie przy tem osłabła sprawność 
akcji przeciwpożarowej, brak wody, 
stan dróg i niedostateczna ilość po- 
łączeń telefonicznych. 

Winniśmy przecież zawsze pa- 
miętać, że działalność straży ognio- 
wej nie tyle polega na gaszeniu og- 
na, ile na przeciwdziałaniu žpowsta- 
waniu pożarów i uchwycenia ognia 
w zarodku. 

— Co z tego planu do dziś Ma 
gistrat zrealizował? 
+ —jPrzedewszysikiem przymusowy 
wycier kominów i kontrole przecho- 
wjwanych w budynkach  maierjałów 
łatwopalnych 

— A wdźziedzinie ulepszenia spraw- 
ności straży? 

— Pomoc przy zorganizowaniu war. 
sztatów, utworzenie pogotowia doraź- 
nego — umieszczonego na trzech 
wozach samochodowych, które skła- 
da Się z sikawki gazowej i 2 cystern 
stale napełnionych wodą. 

Z  wydatnąj tutajj subwencją 
przyszły nam towarzystwa ubezpie- 
czeniowe, a już to specjalnie wileń- 
ski oddział P, D. U. W. 

Własnemi siłami wybudowaliśmy 
nadwozia u samochodów oraz wy- 
remontowaliśmy i uzupełniliśmy tabor 
straży, składający się z kilkunastu 
wozów, projektujemy kupno sikawki 
motorowej na wozie samochodowym. 
Poparcie materjalne w tym wypadku 
ównież zapewniło nam P. D. U. W. 

— Braki. 
— Braki odczuwamy przedew- 

szystkiem na tle koszarowem. Zabu- 
dowania magistrackie, jakie zajmu- 
jemy przy ul. Dominikańskiej nie od- 
powiadają absolutnie planowi naszej 
pracy i głównie obniżają naszą 
SP awnošė, 

Odczuwamy brak remiż, odpo- 
wiednich stajni dia 8.par zapasowych 
koni, wreszcie odpowiednich pomie* 
szczeń na warsztaty, A  trzęba tutaj 
powiedzieć, że warsztaty nasze obej- 
mują kuźnię, zakład mechaniczny, 
stolarnię, stelmacharnię, malarnię ifry- 
marnię. W warsztatach tych konserwuje 
się staie tabor innychįwydzial6w ma- 
gistrackich.. 

— Darmo? 
— Nie, za opłatą, którą wpisuje 

się na nasz rachunek, jako sumy 
przechodnie. : 

— Co zrobiono w dziedzinie wy- 
szkolenia i podniesienia wartości fa- 
chowej strażaków? 

—O, tu istotnie możemy pochwalić 
się rezultatem rzucił z ożywieniem 
nasz rozmówca. 

Strażak przestał być próżniakiem, 
W ciągu 24 godzinnej (3 razy w ty- 
godniu) swej służby, nie tylko że 
przygotowany jest do momentainego 
śpieszenia z pomocą w razie alarmu 
pożarowego, lecz chwile wolne od 
zajęć zawodowych spędza przy pracy 
w warsztatach» Ponadto często od- 
bywamy próbne ćwiczenia w dziędzi* 
nie tłumienia ognia i ratownictwa. 

Siražacy otrzymują pobory wed- 
ług pragmatyki urzędników miejskich 
no i oczywista zawodowo do służby są 
przygotowani. 

— Stan liczebny? 
—łŁacznie ze mną i kilkoma t.zw. 

podoficerami straż miejską liczy 76 
ludzi—z czego stale połowa jest na 
służbie, z której 15 zatrudnionych 
jest w warsztatach, Na opłatę za pra- 
cę dodatkową w warsztatach uzyska- 
łem w tym roku pewną sumę w bud- 
żecie magistrackim, Wzmoże to nie- 
wątpliwie chęci i wydajność pracy, 

W zakończeniu rozmowy p. Wa: 
ligóra zakomunikował nam, że w 
czasie zbliżającego się (pierwszego 
wogóle w tym roku) święta strażac- 
kiego w Wilnie, ustanowionego na 
2 dzień Zielonych Świątek, rozdane 
zostaną wielu strażakom nagrody 2а 
dzielność przy ratowaniu gitących, 
długą i nieskazitelną służbę oraz za 
wysługę pewnego minimum lat w służ: 
bie strażackiej. 

„Jednem z najpilniejszych zadań w 
dziedzinie obrony Wilna przed klę- 
ską pożarów jest— zdaniem p. Wali- 
góry—konieczność wznowienia (istnie- 
jac.ch ongiś za czasów straży ochot- 
ncze,) pododdziałów straży w łobrę 
bie miastat. j. w dzielnicach: Śnipisz- 
ki, Nowe-miasto i Antokol. 

‚ — Tak, bezwzziędnie to jest ko- 
nieczność. 

„Inaczej Wilno przy obecnej liczeb- 
ności Siraży w wypadku dwuch rów- 
nocześnie, a co niedaj Boże trzech 
lub więcej pożarów — jest naprawdę 
bardzo poważnie zagrożone w swej 
egzysiencji; nie mniej zagrożone jest 
życie mieszkańców, 

B. W.Ś. 

Kiek < 3 a. 
KUPIE wara a 
tor 10 — 12 Hr prądu zmiennego. 
Natomiast sprzedam 9 silny motor 

„. prądu stałego. 
li Raduńska 67 (sklep spożywczy). 
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LEPRINCE 

LECZY. 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznych, 
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zwłoki i nakazujących natychmiasto- 
we udanie się na kurację, może być 

— (w) Wrogi stosunek ru 
Związku Studentów Białoruskich w drodze wyjątku dopuszczone wy- do Tymczasowej Rady Białorus- 

syłanie ich do szpitali bez uprzed- 
niego porozumienia się z  minister- 
stwem, które winno być o wypadku 
takim powiadomione. 

Przepisy przesłane do Kurji Wi- 
leńskiej nie dotyczą udzielenia po- 
mocy lekarskiej etatowym  prefektom 
publ. szkół powszechnych, preparand 
naucz., szkół ćwiczeń, sem. nauczyciel- 
skich i szkół średnich ogėlno-ksztai- 
cących, ponieważ do nich mają za- 
stosowanie przepisy zawarte w  roz- 
porządzeniu Rady Ministrów z dn. 2 
lipca 1924 r. o państwowej pomocy 
lekarskiej dla funkcjonarjuszów pań- 
stwowych, sędziów, prokuratorów i 
ch rodzin oraz emerytów. 

URZĘDO WA. 
— (t) Z. urzędu wag i miar. 

Wobec częstych wypadków oporu 
z jakim spotykają się funkcjonarjusze 
Urzędu Miar, dokonywujący rewizji 
narzędzi mierniczych, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych wyjaśnia, że 
w tych wypadkach, gdzie spodziewa- 
my jest opór Urząd Miar może 
zwracać się do właściwej władzy o 
udzielenie asysty policyjnej i że 
asysta ta winna być udzielona. 

Jednocześnie Ministerstwo przy: 
pomina, że cecha legalizacyjna na- 
rzędzi mierniczych jest ważna w 
ciągu trzech lat łącznie z rokiem 
ocechowania. Tak np. w roku 1926 
ważne są cechy z lata 1924, 1925 i 
1926. Nedozwolone są do użytku w 
obrocie publicznym takie narzędzia, 
które nie posiadają wcale cechy lub 
są uszkodzone. 

MIEJSKA. 

— (x) Budowa fabryki beto- 
nowej w Wilnie. Magistrat m. 
Wilna zamierza przystąpić do budo- 
wy własnej fabryki betonowej w 
Wilnie. W związku z powyższem w 
najbliższm czasie ogłoszony zostanie 
konkurs na oddanie robót budowy 
wspomnianej fabryki. 

— (} Roboty kanalizacyjne 
miejskie. Z dniem wczorajszym 
rozpoczęte zostały miejskie roboty 
kanalizzcyjne na ulicy Straszuna, @ 

— (t) O wypłatę pożyczki. Za- 
rząd miasta zwrócił się do Banku 
Gospodarstwa Krajowego z prośbą 
o wypłacenie 20 tysięcy złotych, jako 
pierwszej raty przyznanej miastu po: 
życzki na budowę gmachu szkolnego 
na ul. Rydza-Śmigłego. 3 

WOJSKOWA. 
— (t) Nabożeństwo żałobne 

za żołnierzy prawosławuych. W 
niedzielę o godz. 2 po poł. na An- 
tokolskim cmentarzu wojskowym oc- 
prawione zostanie przez duchowień- 
stwo prawosławne nabożeństwo ża- 
łobne za dusze poległych żołnierzy 
wyznania prawosławnego. 

— (1) Jak należy składać po- 
dania o odroczenia służby. 
Wszyscy, którym na zasadzie art. 45 
Ustawy o pow. obsł. wojskowej przy- 
sługuje prawo do  pėtiorarocznej 
służby wojskowej, winni składać po: 
dania w terminie od I maja do 25 
czerwca tylko tego roku kalendarzo- 
wego, w którym mają być wcieleni 
do szeregów. A więc np. akademicy, 
którzy korzystają z odroczenia z art. 
57 po osiągnięciu 26 lat, względnie 
wcześniej po wysiąpieniu lub po 
ukończeniu wyżsżego zakładu na- 
ukowego. Omawiana kategorja pobo- 
rowych odbywa służbę w wojsku 
stałem w dwuch okresach, a miano- 
wicie: od dnia 1 lipca roku wcielenia 
do 1 października roku następnego 
(15 miesięcy) oraz ой 1 Ирга do 
30 września (3 miesiące) roku na- 
siępującego po odbyciu pierwszego 
okresu. 

— (t) Tylko Komisarjat Rządu 
przyjmuje podania o odroczenia. 
Wszelkie podania 0 odroczenie 
względnie skrócenie terminu służby 
wojskowej należy skierowywać do 
władz administacyjnych 1-ej instancji 
(Komisarjat Rządu) nie zaś jak to się 
częstokroć zdarza do Województwa, 
gdyż powoduje to zwłokę w zała« 
twieniu sprawy. 

— (t) Mjr. Działosz komendan- 
tem miasta. Zgodnie z rozkazem 
DOK Ill. na czas urlopu komendanta 
miasta ppłk. Stanisława Bobiatyńskie- 
go na stanowisko te, jako czasowy 

kiej. ,W tych dniach na ogólnem zebraniu członków «Białoruskiego Związku Studentów» powzięto sze- reg „uchwał dotyczących stosunku Związku do Tymczasowej Rady Bia. łoruskiej. Stwierdzić należy iż stosu- nek ten da się określić jako całkowi- cie wrogi. Uchwały Zw. Stud, Biał. 
znajdują usprawiedliwienie w fakcie iż od dłuższego czasu wśród człon- ków Biał. Zw. Stud. nurtują prądy, 
Nek p oz od jednostek 

ewicowych, wrogo usposo- bionych do Rady i prez. Pawlukie- wicza. Aczkolwiek bezwartościowe 
uchwały liczebnie nielicznego związku 
nie wpłyną na ogólne. ukształtowa- 
nie się sił politycznych miejscowego 
społeczestwa białoruskiego, to jednak 
świadczą one dobitnie o ruchliwości 
lewicowych działaczy białoruskich i 

si jednostek umiarkowa- 
nych. 

Agitacja coraz dalsze robi postępy. 

URQCZYSTOŚCI I OBCHODY 
— Uroczysty obchód ku czci 

ś. p. J. E. Kardynała D. Mercier 
odbędzie się w niedzielę, dnia 9-g0 
maja r. b. w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu o godz, 6-ej pa. południu. 

a program uroczystości złożą się:;- 
1) Orkiestra — Hymn _ Belgijski, 

2) Zagajenie | M Rektora Marjana 
Zdziechowskiego, 3) Ojczyt Zast. 
Prof. Ks. Dr. Stanisława Domińczaka 
na temat: „Kardynał Mercier a Neo- 
tomizm*, 4) Odczyt Prof. Dr. Win- 
centego Lutosławskiego na temat: 
„Kardynał Mercier jako filozof i dzia- 
łacz społeczny*. Wstęp wolny, 0:0- 
bne zaproszenia rozsyłane nie będą. 

RÓŻNE. 
— (0 Prace komisji licencyj - 

nej. Komisja licencyjna utworzona 
przy wileńskiem towarzystwie rolni- 
czem w osobach pp. inspektora ho- 
dowli Opackiego, Osiecimskiego i 
Czerniewskiego zlustruje w dniu 25 
i 26 bm. oborę w mijątku Sokoleń- 
Szczyzna p' Karola Wagnera. 

Dalszym etapem prac komisji bę: 
dą majątki Zameczek i Karolinki na- 
leżące do p. J. Pimonowa, 

— Zjednoczenie Poiskich St»- 
warzyszeń okręgu Wileńskiego. 
Pierwsze posiedzenie nowoobranega 
zarządu ZPSOW. odbyło się we 
czwarięk 6 maja. Na prezesą zarządu 
zosiał wybrany inż. Władysław Kier- 
showski, na l-go wiceprezesa Wia- 
dysław Smilgiewicz, 2-go wiceprezesa 
—Oustaw Piotrowski, skarbnika — 
Michał Piech, pozatem do zarządu 
ZPSOW. wchodzą: Edwarda Do- 
mańska i Marjan Kowalski. 

Zarząd ZPS. podaje do ogólnej 
wiadomości spis crganizacji, które 
już przystąpiły do ZPSOW. 1) towa- 
rzystwo gimnastyczne „Sokót”, 2) 
stowarzyszenie  Dowborczyków, 3) 
związek Hallerczyków, 4) związek 
inwalidów wojennych, 5) narodowa 
organizacja kobiet, 6) cech krawców, 
7) cech szewców, 8) cech stolarzy, 
9) cech ślusarzy, 10) cech cukierni: 
ków, 11) cech piekarzy, 12) cech 
zdunów, 13)cech rzeźników, 14) cech 
blacharzy, 15) cech kowali i ryma- 
rzy, 16) cech fryzjerów, 17) cech mu- 
rarzy i malarzy, 18) cech jubilerów. 

Organizacje nie wymienione w 
powyższym spisie są proszone o jak 
najprędszą decyzję w sprawie: a] 
wsiąpienia danej organizacji na człon - 
ka ZPS, b] wyborów jednego dele- 
gata i jego zastępcy na żebranie de- 
legatów ZPSOW., wyznaczanych przez 
zarząd ZPS. Następne zebranie dele- 
gatów zostało wyznaczone 10 czerwca 

r. b. 
Sekretarjat ZPSOW (Dąbrowskie- 

gu d. 3 m. 6) czynny jest codziennie | 
od godz. 5:ej do godz. 6-ej popoł. 
W sekretarjacie ZPSOW. można o- 
trzymać statut ZPS, oraz sprawo- 
zdanie działalności ZPS, w Warsza- 
wie za rok 1924 i 1925, 

‚ — Tydzień ucznia. Jutro w 
niadzielę 9 maja 1926 r. tydzień ucz. 
nia rozpocznie poranek muzyczny w 
sali «Lutnia» (ul. Mickiewicza 8) 
Współudział biorą pp.Hendrych, Kor- 
sak-Targowska, Hryniewicka i p. Der- 
wies. 

Początek o godz. 12 m. 30 po 
poł. Ceny miejsc zwykłe.
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—* Oddział Wileński Polskiej 
Agencji Telegraficznej z dniem 8 
maja rb. przeniósł "się do nowe 
lokalu przy. . ulicy . Uniwersyteckiej | 
da) (była siedziba Komisarjatu Rzą- 

u). е 
— (t) Glowę do gėry Anglicy 

— Wilno o-was pamięta. Zarząd 
okręgowy związków klasowych: wy- 
niósł na ostatniem posiedzeniu uchwa- 
łę o udzieleniu materialnej i moralnej 
"pomocy  strejkującym robotnikom 
angielskim. 

— Osobiste. Wydział prawa i 
nauk społecznych U.S.B. nostryfiko- 
wał dyplom Uniwersytetu p. Witolda 
Reisa, radcy wojewódzkiego, nadźjąc 
mu dyplom i tytuł magistra praw. 

— () Radio - klub. W dniu 
wczorajszym władze wojewódzkie 
wydały zezwolenie p. p. J. Malikow- 
skiemu i inž. W. Zag6rskiemu na 
urządzenie w Wilnie klubu, pod 
nazwaniem „Radio-klub“. 

Główną atrakcją i oporą klubu 
będą radjo koncerty i dancingi. 

— Bezpłatne szczępienie ospy 
będzie się odbywać codziennie od 
11 co 1l-szej w pomieszczeniu Po- 
gotowia Ratunkowego, począwszy 

* od poniedziałku, 10 b. m. 

— Ostatnia zabawa. W sobotę 
8 maja odbędzie się ostatnie w tym 
sezonie „Sobótka” w lokalu Związku 
Polaków z Kresów Zakordonowych 
Zawalna 1. 

— Sobótka z tańcami w Ogni: 
sku Akademickiem odbędz e się dzi- 
siaj dn 8. V. r. b. Do tańca przy 
grywa trio akademickie. Początek o 
godz. 9.ej wiecz. Wejście dla człon- 
ków Br. P. oraz gości za zaprosze- 
niami, : 

— Podzigkowanie. i T-wo «P. Ž. P,- 
utrzymując ochronkę im Józefa Piłsudskiego 
na Antokolu przy ul. Piaski 19, w której 
znajduje się 34 chłopców przeważnie sierot 
po poległych żołnierzach polskich — składa 
ią drogą serdeczne <Bóg Zapłać!» pracowni- 
kom Banku Polskiego w Wilnie, który ce- 
lem uczczenia jmienin Swego Dyrektora p. 
Samisława Białasa ofiarowali 40 metrów 
płóina na bieliznę dla dzieci. 

TEATR i MUZYKA, 

— Reduta w Teatrze na Pohulance 
gra dzisiaj «Lekkoduch» J. Szaniawskie- 
go. Jutro po poł. o godz, 3 ej przedstawie- 
nie szkolne (zniżki 75 proc.). Młodzież 
szkołaą będzie miała sposobność po raz 
ostatni oglądać «Wesele» Wyspiańskiego w 
ujęciu wileńskiem. Wieczorem «Lekkoduch», 
W poniedziałek po raz pierwszy lekka ko- 
medja St. Krzywoszewskiego «Pan Minister». 

WYPADKĄY I KRADZIEŻE, 

— (x) Ohydny czyn ojca. W 
dniu 4 b. m. w lesie ześć. Olandrja, 
pow. Wil.-Trockiego znalezione 20- 
słały przez chłopców, pasących bydło, 
zwłoki noworodka, w stanie już roz- 
łożonym. Przeprowadzone dochodze- 
nie policyjne ustaliło, iż sprawcą 
ohydnego czynu był wyrodny ojciec 
rodzony dziecka nazwiskiem Pazerski 
Bolesław, mieszkaniec mka W.-So- 
iecznik, 

Wobec ustalonego faktu Pazer- 
skiego osadzono w więzieniu na 
Łukiszkach, do dyspozycji władz są- 
dowych. 

ASK PRESS AEK SEAT 

Barometr gietdowy. 

WARSZAWĄ, 7-V. (tel. wi. Slowa). 
Dolar na czarnej giełdzie utrzymał się 
w ciągu dnia dzisiejszego na poziomie 
10.65 przy słabszej tendencji. W obro- 
tach międzybankowych płacono 9.90, 
natomiast Bank Polski płacił 10,18. 

::9:0%0::9:9:9:9::$:7:7:7: 

  

СОМО КОА КА 
SPÓŁDZIELNI ROLNICZO- 
HANDLOWYCH w WILNIE 

MICKIEWICZA 19 

polecą ze składu: 

owsy siewne i karmowy 

koniczynę czerwoną wol 

ną od kanianki, łubin, 
kartofle sadzeniaki 
i stołowe i in. nasiona.   

  

* — 

    

P. KRASNOW 

3» Amazonka w pustyni; 
Powieść. 

XXXV 

Trzy prawie miesiące trwały for- 
malności, niezbędne przy kupnie zie- 
mi złotodajnej. lwan Pawłowicz zmu- 
szony był nieraz wyjeżdżać do Kuld- 
ży i Sujdunu. Fanni towarzyszyła mu 
w tych wycieczkach spokojnych i nie 
niebezpiecznych.. Podióże te zbliżyły 
ich jeszcze bardziej, lecz Stosunek 
był przyjacielski, koleżeński: : 

ewiśgó tazu, przed Bóżem Na- 
rodzeniem, Iwan Pawłowicz dostał 
wezwanie od fudutuna miasta Sujdu- 

na, by przyjeżdżał niezwłocznie ze 
względu na bardzo poważne okolicz" 
ności. 

Gdy Tokarow i Fanni dotarli do 
Sujduna, nie poznali tej cichej zwykle 
i spokojnej twierdzy, Tłumy ludzi ci. 
snęły się na ulicy, strzelano, krzycza- 
no, wielu żołnierzy miało obcięte 
„warkocze. Zamiast żółłych z czarnym 
ss.okiem powiewały. nad miastem. 
chorągwie pięciokolorowe i czerwone. 

Jwan Pawłowicz spotkał znajojne: 
go chińczyka i zapytał, Co się stato? 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

   

Kąpiele siarczano-słone 

kąpiele słoneczne. | | 

BUS 
Państwowy Zakład Zdrojowy 

ziemi Kieleekiej 

Sezony letnie od 1 maja do 31 października 

etwo, leczenie elektrycznością, leczenie światłem, 

Doja zd: stacja kolejowa KIE LCE, 
skąd automobilami do zakładu. 
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og sid 

1 mułowe, wodoleczni: 

Link S) 

KULTURALN O.OŚW IATOWY į Nad pro 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

CENA BILETÓW: wraz z dodatkiem na odżywanie dzieci szkolnych 
Dziś długooczekiwana wielka premjera! 

Władzimir Gajdarow Olga Gzowska i Elen Kirti 
Kino Kameralne $ e 

„Polonja“ 82 
Ulubieńcy publiczności 

Wileńskiej 

Dziś będzie wyśiel- 
r Im „Pożar zniszezenia” ?! u, 

Ni b ] ski Kinematograi Ча UMIERAJĄCE NARODY> — tragedja. historyczna i swpółczesna w $ akiach 

N 10 А1 

serja 

rolach tytutowych Helena Makowska, E.- Nissen, Otto Gebubr, 

Av 2 aktach 
gram: «DZIKA RODZINKĄ+ komedja z žycia rodzinnego szympansa Joca.Jinta 

Orkiestra pod dyrekcją kapelmistiza0W. Szczepaūskiego, 
Kasa czynna: w niedzielę i św. od godz. 3 m. 30. w powszed. dnie od godz. 4 m. 30. 

Początek seansu; w niedzielę od 
arier 

w swej najnowsz 

pocz. 4-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej. 
60 gr Amiiteatr i balkon 30 gr. 

ej kreacji 

""aw= a s6]pasz w białych rękawiczkach 
  

wzruszająca tragedja w 10 
Emka 

  

" Lefniska 

i 
Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 

1) przyjmowanie ofert na letniska z utrzymaniem i bez niego, 

2) informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 

  

  

wiejskie 
od g. 3—5 po poł. 

EEE ЕО ННН . 

  

wielkich sektach. 
  

Sumy pieniężne ower Ša 
w gotówce bardzo wy, firmy En- 
korzystnie lokuje z | giją okazyjnie do 
gwarancją zupełną 
żądanej waluty i 
zwrotu w terminie 

sprzedania o 10 dola 
rów taniej niż w skie- 
pie. Raduńska 72. Do- 
wiedzieć się od godz. 

  

Dom Hadl.-Kom. 4 p. 
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Aż duż; telefon 9—05 pokój ini 
wanną т са- 

łodziennem  utrzyma* 
niem na 2lub 1 0s0- 

o wynajęcia jeden 
pokój na par 
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Proszę © poparcie W-nej 
Kiijenteli 

POLSKA PLACOWKA 
МЕВГО МА 

Zawalna 15 
Wykonywa obstalunki od najskromniejszych 

“ do najpoważniejszych FACHOWO 
posiada: kredensy, sypialnie, toalety, szaty i 
garnitury bambusowe oraz PIŁKI NOŻNE 

500/0 taniej magazynów 
Z POWAŻANIEM Sługa Makowski, 

  

SGSEBB ВОа 

4 s żółte plamy 

Pi eg & i pryszcze 
usuwa: 

„Orem de ROSE* 
żądać w składach aptecznych 

i perfumerjach 
SKŁAD GŁÓWNY 

St. Kopeć Warszawa, Chłodna 55, 

— Rewolucja w Chinach — odpo- 
wiedział tamten— W Pekinie areszto- 
wano Cesarza i Cesarzową. Będzie 
prezydent. Republika — nowe Chiny. 

— Któż będzie prezydentem. 
— Kto? Podobno Jun-Szi-Kaj — 

odrzekł tonem niezadowolenia. — On 
buntował wszystkich. On—w Pekinie, 
a tutaj—]an-Ce-lin. Widzisz jak się 
stroją, warkocze obcięli, ale chińczyk 
bez warkocza — nic nie wart. 

Na dziedzińcu, przed „jamyniem* 
fudutun spotkał przyjezdnych, popro- 
sił ich do fanzy, sam zaś poszedł 
przebrać się w strój uroczysty. 

XXXVI 

Po chwili fndutun ukazał się przy- 
strojony pięknie w towarzystwie man- 
daryna, urzędnika dla spraw zagra- 
nicznych. Twarz jego martwa, niby 
ukryta pod żółtą maską, przerażała 
swą nieruchomością. 

Mandaryn zadawał gościom zwy- 
kie pytania, wymagane przez etykietę: 
„czy dobrze dojechali goście, czy nic 
im się w drodze nie zdarzyto“ i td. 
Odpowiedź ich tłumaczył fudutunowi, 
który siedział nieruchomo w fotelu 
i kiwał głową w odpowiedzi ra mo- 
wę mandaryna. 

Fanni czuła jakiś niewysłowiony 

     

сооозовоооосовавооворое РО ч зсоесоовос 

Juž czas odkurzač 
ubrania zimowe i 

nasycač naitaliną lub terpentyną, co 
uskutecznia aparat elektiyczny. Za: 

mówienia przyjmuje 
„Bazar Wytwórni Szkół" 

Wielka 66 i Mickiewicza 35 
<Skiep Spółka», 

Instytut piękności 
przy ul. Miekiewicza 37, m. 1, tel. 657 
otworzyła dama z dyplomem  «institute de 
Веашё» м Paryżu. Masaż twarzy. . Usu- 
wanie zmarszczek, Leczenie włosów od 
wypad. i łupieżu. Odwłasanie skóry. Masque 

W.Z.P. 58 Pate. 

UEBEZI 

  

smutek i żal, otaczający tych ludzi, 
Rozpacz ogarniała ich, rozpacz silniej- 
sza od Śmierci. 

Zimno było w małym pokoju. W 
kącie błyszczały mętne światełka świe- 
czek, na czole, policzkach, piersiach 
i żołądku złotego Buddy umieszczo: 
nych. Cisza martwa panowała wokoło 
pałacu. 

Fudutun zaczął mówić, a manda- 
ryn tłómaczył słowa jego: 

— Przybyłeś, synu mój, w niedo- 
bry czas, Sprawa twoja przepadla, 
Pieniądze twe zginęły i trzeba wszyst- 
ko. rozpocząć na помо, 

— W Pekinie rewolucja. Gdyby 
hawet rewolucja mogła być dobrą w 
Europie, mogła nieść. nowe życie i 
szczęście [udom, to tutaj będzie ona 
zawsze klęską i zgubą dla Chin. 

— Obcinają warkocze, Ginie stara 
przedwieczna tradycja. Wypowiadają 
walkę religji wypędzają bonzów na- 
szych świątyń. Czyż naród może żyć 
bez religji? Odbiorą biednemu'nadzieję 
odrodzenia w życiu przyszłem pod 
postacią bogatego kupca. Zły czło- 
wiek straci hamulec, gdy nie będzie 
już nad nim wisiał strach, że po šmier+ 
ci ukarany będzie i stanie się bydlę- 
ciem. Jeśli po śmierci nic nas nie 
czeka, jeśli życie tutaj się kończy, każ: 

  

    

nych Nr.Nr. od 1805 do 1808, 1866 0d 1936 do 1940; 
emisji 1 ej. 

5 proc. obligacje m. Wilna po 
nych 1-ej emisji Nr. 1512. 

5 proc. obligacje m. Wilna po 
nych 1 ej emisji NrNr. 1113 i 1114. 

5 proc. obligacje m. Wilna po 
nałnych 3 ej emisji Nr.Nr. od 1401do 1411, od 1413 
do 1501, do 1502 do 1519, od 1510 do 
1603 do 1635, od 1637 do 1703, od 1704 do 1803, 
od 1804 do 1809, od 1811 do 1840, 

5 proc. obligacje m. Wilna po 
nych 3-ej emisji Nr.Nr. od 1101 do 
1125, od 1127 do 1200. 

5 proc. cbligacje m. Wilra po 100 rb. nominal- 
nych 3-eį emisji Nr. Nr. od 1 do 1 
od tych obligacji na termin 1. VII 
późniejsze terminy. 

Wzywa się przeto wszystkich, 
wa do wyżej wymienionych tyiułów, aby w przecią- 
gu lat trzech od daty pierwszego ogłoszenia w „Mo- 
nitorze Polskim* złożyli je w Sądzi 
Wilnie, lub zgłosili sprzeciwy. 

dy zechce to życie użyć dla. siebie 
jaknajlepiejj a dobra ziemskiego nie 
wystarczy dla. wszystkich.  Utracą 
wstyd i zamilknie sumienie, zbrodnia 
okryje ziemię i ludzie zamienią się w 
zwierzęta, 

— Wypędzili Cesarza i Cesarzo- 
wą i mówią „niech naród sam rzą: 
dzi*. Ależ pierwiej też nie Cesarz 
rządził i nie Cesarzowa, tylko my — 
mandaryni, ludzie uczeni, wybrani .z 
pośród narodu, 

I lud nas słuchał, bo wiedział, że 
przy nas jest wiedza i słowo nasze 
— jest słowem Cesarza. My  dąży- 
liśmy do tego, by dobrze było nie- 
tylko jednostkom, lecz całemu naro- 
dowi, krajowi całemu, Cesarzowi — 
Bogdychanowi. Nikt nas nie wybie- 
rał i nikomu dogodzić nie chcieliśmy, 
jeno Cesarzowi — symbolowi Boga 
i sprawiedliwości. 

— Synu mój, czyż możliwe jest, 
żeby na Świecie były tylko owce, a 
nie było lwów? Owce pokryją ziemię 
chłą i nie będą miały pożywienia, 
zaczną całemi stadami walczyć i 
zrzucać siebie wzajemnie do przepa- 
ści. 

— Synu mój, czyż możliwem jest 
żeby na niebie tylko gwiazdy šwieci- 
ły, bez słońca i księżyca? Lub góry 

Redaktor w/jz Czesiaw Karwowski.— Odpowiedzialny zs ogłoszenia Zenon Ławiński. 

Nr. spr. Z. 222/24' 

     
     

   

  

500 1b. nominal- 

й 100 rb. nomina'- 

1000 rb. nomi- 

1602, od 

500 rb. nominal- 
1111,0d 1113d0 

00, oraz kupony 
1917 roku i na 

roszczących pra- 

chu Banku przy 

e Okręgowym w 

na ziemi były równe sobie i równe 
wyrastały drzewa, rośliny i trawy? 

— Mamy naszą wielką górę Chan- 
Ten - Gri, Jej pierwszej śle pozdro- 
wienia i ją pierwszą wita zarumienio* 
ne słońce wschodzące. I różowi się 
jej wierzchołek, jako róza rozkwitła 
w dolinie, gdy ziemia jeszcze spo- 
czywa w mroku. Na wierzchołku tym 
spoczywa codzień uśmiech ostatni, 
pożegnalny, zachodzącego słońca i 
pali on rumieńcem tak długo, dopóki 
gwiazdy nie odbiją się w jego lo- 
dowcach. 

— Tak ustanowione jest od wie- 
ków. 

— Ustami memi przemawia mąd: 
rość odchodząca w zaświaty, gdyż 
dzisiaj odejdę na zawsze... 

Fudutun zamilkł *i przysłuchiwał 
się jakimś ostrym głosom, dochodzą- 
cym z sąsiedniego pokoju. Drzwi 
fanzy otworzyły się nagle i do poko» 
ju wszedł dużemi krokami chińczyk 
średniego wzrostu, barczysty. Twarz 
jego była okrągła, oczy  waraziste, 
złe, spoglądały badawczo z pod gę- 
stych, czarnych brwi, nieduże wąsy 
sterczały nad wydętą wargą. Włosy 
miał. krótko ostrzyżone. 

„Mandaryn wstał na jego powitanie 
i złożył niski ukłon, Tokarow poznał 

Drukarnia 

  

*Zgromadzenie Akcjonarjuszów, 

nego już porządk 

„Wydawnictwo Wileńskie”, « 
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: Sąd Okręgowy w Wilnie, | Wydział Cywilnys da sadzeni 
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@ TELEFON: 131—62, 101—37 $  kcji craz wypłat z następujących tytułów na okazicie- A 
e : ; ° 4 Iaikuponėw od nich nižej wyszczególnionych, a eodora, 

mianowicie: 
B000000005000000000000200608 5 proc. obligacje m. Wilna po 1000rb. nominai- 

arząd 
Wileńskiego Banku Ziemskiego 

że z powodów przewidzianych w $ 84 Ustawy Ban: 

ku i w ustawie z dnia 21 grudnia 1901 Walne 

prawomocne 

r. 

bez 

względu na ilość uczęstników, odbędzie się nie 12 

maja, ale 20 maja r.b. o godzinie 6-ej wiecz. w gma- 

ul. Mickiewicza 8, według ogłoszo- 

ku dziennego. 

w nim 
Lecz Jan- Ce - lin nie zauważył ukło- 
nu, rzucił kilka słów tonem rozkazu 
jącym. Fudutun nie drgnął nawet. 
Cichym głosem odpowiedział me i 
każde zdanie wywoływało ruch obu. 
rzenia u przywódcy rewolucjonistów, 
Spcjrzał Z gniewem na Fanni i To- 
karowa i szybko wyszedł z pokoju. 

— Ten człowiek przyszedł, by mi 
nakazać pośpiech w  odstępowaniu 
urzędu nowym władzom i nowym 
ludziom. 2 

— Nie zawahał się wedrzeć się 
do mego domu, gdym przyjmował 

gości. On gardzi naszym zwyczajem i 
tradycją, którą szczyciliśmy się dotąd. 

— Synu mój i ruski przyjacielu, 
wezwatem Cię, byś był świadkiem 
tego, jak odchodzą stare Chiny da 
nieba, gdy zwyciężyły w nich nowe 
żywioły... Opowiedz o tem Dowódcy 
swemu, którego szanuję, jak brata. 

Wyszli na dziedziniec, Tokarow i 
Fanni usiedli na ławie marmurowej 
pod olbrzymim kasztanem. Fudutum 
prosił, by zaczekali do zachodu 
słońca. 

Działo się coś strasznego, tajem- 
niczego i niezwykłego... 

(D. N) 

  

25 

Jan - Ce- lina i ukłonił się. mu. 

  
 


