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Odezwa rzadu. 
Powołany przez Marszałka Sejmu, działającego w myśl art. 40 Kon- 

stytucji, Rząd złoży swą władzę w ręce Prezydenta Rzeczypospolitej obra- 
nego przez Zgromadzenie Narodowe, 

Tragiczne wydarzenia ostatnich dni głęboko wstrząsając sumieniem 
wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, domasają się zbiorowego wysiłku 
aby raz ha zawsze usunąć możliwość ich pówtórzenia. Przyczyny tych 
wydarzeń leżą w rozkładzie moralnym, jaki toczyć zaczynał życie publi- 
czne w Polsce; przeciwko temu rozkładowi musi się zwracać zdrowe 
poczucie obywatelskie 

Rząd roziimie, że dzisiaj nie dość jest utrzymać tymczasowo ład i 
spokój, że ponadto musi być osiągniąty taki poziom moralności ducha 
publicznego, któryby dawał pewność wewnętrznego odrodzenia i wywyż- 
szenia Rzeczypospolitej. : 

To odrodzenie moralne, oparcie rozwoju Rzeczypospolitej na posza- 
nowaniu prawa i słuszności społecznej, wykorzenieniu wszelkiego sobko- 
stwa partyjnego czy jednostkowego uważa Rząd nie tylko za hasło na 
przyszłość, ale za bezpośrednie zadanie swojej pracy na dzisiaj. 

Odpowiednie zarządzenia zmierzające” do usunięcia zła jakie się 
wkradło do życia państwowego, zostaną podjęte w zakresie działania 
Rządu niezwłocznie, zarazem Rząd wystąpi z planem niezbędnej naprawy 
życia państwowego i usunięcia jego dotychczasowych niedomagań. 

Niezłomnie wierząc w zywe wartości moralne i obywatelskie narodu, 
Rząd wymaga stanowczo od wszystkich obywateli bezwzględnego posłu- 
chu i lojalnego współdziałania oraz nie przeszkadzania Rządowi przez 
jakiekolwiek nieuprawnione samodzielne wystąpienia. 

PRENUMERATA miesięczna z odnoszeliem ao domn lub z przesyłką pocziową 4 zł, 

  

PREZYDENT. 
Zamieszczamy na innem miejscu 

artykuł p. Wład, Studnickiego, po- 

krywający się w tendencji z naszym 

artykułem z wczorajszego poniedział- 
kowego Słowa p. t. Panie Marszał. 

ku! Aby jednak być zupełnie bez- 
stronnym, należy zaznaczyć, że pozo- 

ry legalności, które zachować nakazał 

marsz. Piłsudski, posiadają jednak do- 

bre swe strony. Oto bowiem niewąt- 
pliwie zapobiegają one największemu 
nieszczęściu jakie mogło nas spotkać, 

mianowice wojnie domowej z Wiel- 
kopolską. Po drugie, legalna sukcesja 
władzy naczelnej wpływa oczywiście 

korzystnie na stosunki zagraniczne. 

Z kolei stawiamy jednak marsz. 
Piłsudskiemu żądania: 1) aby prezy- 

denturę Rzeczypospolitej przyjął 2) 

aby Sejm rozwiązał, 3) aby nowego 
Sejmu możiiwie długo nie zwoływał. 

Zaniepokojeni jesteśmy  niezmie:nie 
wiadomościami z Warsżawy: mówi 

się tam o kandydatach na prezydenta 

o pp. Rataju, hr. Skrzyńskim, Bartlu 

etc. 
Wydaje się nam mało prawdopo- 

dobne, aby ktoś z tych panów (prócz 
może p. Rataja,gpo którym wiele spo* 

dziewać się można) o wysokie sta- 

nowisko tentował. Obsadzenie pre- 

zydentury przez kogo innego, aniżeli 

marsz. Piłsudskiego byłoby niezrozu- 

miałe, a przedewszystkiem niezdrowe, 

Stwarzałoby to taki stan rzeczy. Oto 

w Belwederze mieszka pan cywilny 

o którym konstytucja głosi, że jest 

naczelnikiem państwa, zwierzchnikiem 

sił zbrojnych Rzeczypospolitej etc. etc 

I oto obok w Warszawie i w Sule- 

jówku mieszka marszałek, o którym 

wszyscy wiedzą, że w każdej chwili 

może mieć do dyspozycji przewaža- 

jącą część wojsk, aby owemu nomie 

nalnemu prezydentowi wolę swą na- 

rzucić. Byłaby to pozycja niezdrowa, 

a dia tego ktoby się tej roli mieszkań. 

ca Belwederu podjął—bardzo nieprzy- 

jemna. Stąd, jak powiadamy, nikt 

chyba z wyżej wymienionych panów 

(prócz może p. Rataja) proponowa- 

nej mu godności nie przyjmie. 
Rozwiązanie Sejmu jest teraz nie: 

uniknione.  Niewysokiego byliśmy 
zawsze mniemania o moralności na 
szego zespołu sejmowego, ale prze- 

cież nie sądzimy aby po swojej 

kompromitacji tej miary co ostatnia, 

zespół ten nadal od skarbu państwa 

wymagał djet za swą „pracę", Było- 

by to już czemś na co-w słowniku 

miestety tylko 

ezczelmości, 

WARSZAWA, dnia 16 maja 1926 roku. 

Prezes Rady Ministrów i Minister Kolei dr. Kazimierz Bartel 

Minister Spraw Wojskowych Józef Piłsudski, Marszałek Polski. 

BLT 

Pogrzeb ofiar. 
WARSZAWA 17/V. PAT. Dziś o godz. 2ej popołudniu na cmen- 

tarzu wojskowym za Powązkami odbył się zbiorowy pogrzeb ofiar nie- 
dawnych wypadków ria ulicach Warszawy. а 

Przewiezione uprzednio z różnych szpitali ttumny ze zwłokami w 
liczbie około 250 ułożono obok siebie w czterech wielkich mogiłach, na 
któremi odprawiło kolejno modły liturgiczne duchowieństwo katolickie z 
księdzem biskupem polowym Gzallem na czele, prawosławne z biskupem 
Dyonizym oraz ewangelickie z seniorem Scheperem. 

, Uroczystość żałobną zakończył hymn narodowy, odegrany przez Or- 

kiestrę wojskową. AS 
W/ pogrzebie wzięli udział członkowie rządu z Prezesem Rady Mini- 

stiów Bartlem na czele. wice marszałkowie Sejmu i Senatu, jliczni posło- 
wie, generalicja, delegacje oficerskie od pułków, przedstawiciele władz 
miejskich, reprezentanci organizacyj społecznych oraz rodziny poległych. 

Stolica powraca do normalnego wyglądu. 
WARSZAWA, 17.V (żel uł. Słowa). Stolica przybrała już zupełnie 

normalny wygląd. Ruch iiamwaj odbywa się prawie na wszystkich 
linjach. Telefony prywatne również zaczęjy funkcjonować. Jedynie tylko 
drzewa oraz ślady kul na muiach świadczą o iragicznych dniach ubieg- 

łego tygodnia. . 

Źródła berlińskie w ten sposób oświetlają czyn samobójczy generała 
Sosnkowskiego: Generał Sosnkowski usiłował poprowadzić wojska na 
pomoc Piłsudskiemu. Wiadomość o tem oburzyła oficerów wojska poznań- 

skiego. Oddziały gen. Sosnkowskiego zostały otoczone przez gen. Hausnera. 
Oczywiście Sosnkowskiemu n'e pozostawało nic innego do wyboru jak 

się zastrzelić, A 

Stan zdrowia Sosnkowskiego. 

POZNAŃ. 17 V. Pat. Według informacji oirzymanych od dyrektora 
kliniki chirurgicznej Uniwersytetu Poznańskiego prof. d-ra Jurasza, od 
dzisiejszej nocy nastąpił w stanie zdrowia gen. Sosnkowskiego zwrot ku 
lepszemu, tak że bezpośrednie niebezpieczeństwo już minęło. Od pierw- 

i kilku asystentów Uniwersytetu. 

Dementi sowieckie. 
WARSZAWA. 17 V. Pat. Dzienniki sowieckie z dnia 16 bm. -ogla- 

szają następujące dementi Tassa: Z powodu doniesień, które pojawiły się 
w prasie zagranicznej o rzekomej koncentracji wojsk sowieckich na gra- 
nicy polskiej w związku z ostatnimi wypadkami w Polsce Tass jest upo- 
ważniony do zaprzeczenia tym doniesieniom, przyczem stwierdza, że rząd 

związkowy zarówno w tym wypadku, jak i we wszystkich wypadkach 
wstrzymuje się od mieszania się w sprawy wewnętrzne państw. 

Echa wypadków warszawskich w Wiedniu. 
i WIEDEŃ 16 maja (U). «Die Stunde» zamieszcza o wypadkach w Polsce szereg 

wicy, aby żaniechała  manifestacyj ariykułów i informacyj. Na wstępie numeru zamieszcza wiadomość, zaopatrzoną olbrzy* 
mim trzyszpaliowym tytułem, iż Marszałek Piłsudski ma zamiar obwołać się królem związanych ze wspomnieniami dni polskim... 

majowych, aby zaniechała absenteiz- a 5 57 97050 S 
mu, aby przeciwnie glosowala za sr E # 

Generalne podjęcie pracy w Londynie. Józefem Piłsudskim przy wyborach 

na prezydenta. LONDYN, 17.V PAT. Według napływających 'ze wszystkich stron 
W dniu 12 Maja Józef Piłsudski wiadomości, robotnicy wszędzie powracają do pracy. W Londynie tłumy 

wystawił przyszłości polskiej . weksel robotników zbierają się przed biurami transportowemi w oczekiwaniu na 
in blanco. Weksel ten musi eł. pracę. 
07 e pF LONDYN, 17.V PAT, Dziś w całej Anglji podjęto pracę. Dzien- 

niki londyńskie wyszły dziś popołudniu po raz pierwszy od 

  

przyszłe wybory. Co gorzej, w tych 

przyszłych wyborach (których termin 

przy Piłsudskim-prezydencie można 

odsunąć na termin najdalszy) osoba 

marszałka byłaby wciągnięta w wir 

walk wyborczych i to może przez 

koła i grupy niekoniecznie najlepsze. 

— Stąd doradzamy usilnie całej pra- 

Czekamy. Cat, dnia wybuchu strajku w swej zwykłej szacie. Normalne ranne 
- 3 wydania ukazały się dziś jedynie na prowincji. : 
селщимищтиРсеиСеТоот: НОЩИЕОЛЕВИЕОНИКО ОЕЛИСНОСНЕТРИЧНЕЕ LONDYN, 17.V PAT. Ze składek publicznych wpłynęło od czasu 

| CASCARINE ukończenia strajku powszechnego 55 tysięcy funtów szterling. tytułem 
в ofiar na zasilenie funduszu policyjnego, jako dowód uznania zasług służ- 

LEPRINCE by policyjnej. 
‚ LONDYN 17.V PAT. Funt szterlingów notowano na giełdzie dzisiej: 

LEC ZY szej wyżej równoważnika złota. Jest to,pierwszy wypadek w ciągu ostat- 
niego 10-lecia, w kiórym waluta angielska osiągnęła tak wysoki kurs. W 

z. na Nowy York funt notowano według kursu 4,861 i 3/4 a na- 
wet 4,87, - 

Pogłoski o zamachu monarchistycznym 
ia w Berlinie, 

WARSZAWA, 17.V. PAT. M'nisterstwo, Spraw Zagranicznych bez- 
D-r z A R Cc V N pośrednio po pojawieniu pogtosek o zamachu monarchistycznym w Niem- 

czech zniosło się z poselstwem polskiem w Berlinie, ustalając w tej dro- 
dze ich całkowitą bezpodstawność 

KATOWICE, 17.V. PAT. Oddział bytomski biura Wolia zaprzecza 
BEGEEIGE kategorycznie wiadomościem o zamachu monarchistycznym w Berlinie. 

PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznych . 

  

wnowił przyjęcia chorych. 

BIŻ 

  

Przyczyny samobójstwa gen, Sosnkowskiego, 

szej chwili czuwają przy łożu chorego bez przerwy generalny dyrektor 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

ETUI RE PTE EEST AD TTK OIZE W JYDPSZACZW DTR 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. drożej. 

 Uganianie się za legalizmem. 
Nie ulega wątpliwości, że Mar- 

Sszałek Piłsudski zamierzył demonstra- 
cję zbrojną dla obalenia rządu Wito- 
sa, lecz doszło do wojny domowej. 
Prasa lewicowa obrzuca obelgami 
rząd i generalów za stawianie oporu, 
jakby obowiązkiem rządu i wojska 

było kapitulować przed Marszałkiem 
Piłsudskim i tą siłą zbrojną, na czele 
której stał Piłsudski. : 

Wojsko, które biło się pod Pil- 
sudskim wierzyło, że ratuje państwo 
od tego marazmu, od tego posuwa 
nia się do upadku, jaki dla wielu był 
oczywistym. Marszałka Piłsudskiego 
i jego wojsko usprawiedliwić może 
tylko zasada Sałus Republica  supre- 
ma iex esto. Wojsko, które walczy- 

ło w obronie Belwederu spełniało 
swój zwykły obowiązek. Do  zasz- 
czytnych czynów w dziejach naszych 
zaliczyć trzeba będzie bohaterską o- 
bronę ze strony podchorążych. Nie 
pociągała ich osoba prezydenta Woj- 
ciechowskiego, urok bowiem tego 
człowieka, wyniesionego przypadko- 

wo na krzesło prezydenta, by! 2a- 
den+ Nie byli szermierzami kierunku 
rzadu, lecz spełniali nakaz swego 
honoru wojskowego, swego obowiąz- 
ku. Oba walczące odłamy wojska 
szły przeciwko sobie w imię obowią- 
ku względem ojczyzny. Trzebą nie- 
dopuszczać rzucania w dalszym cią: 

gu obelg, oszczerstw, kalumnij na 

zwyciężonych. Mamy nadzieję, że ry: 
cerski duch Marszałka Piłsudskiego 
potrafi temu kres położyć. Ślady 
psychicznej wojny domowej wiriny 
być jaknajszybciej zatarte. : 

W kilka dni przed zamachem 

Piłsudski odrzucił propozycję lewicy 

stanięcia na czele rządu lewicy, lub 
przyjęcia udziału w jej gabinecie. 
Piłsudski oświadczył wyraźnie, że nie 

chce być mężem zaufania lewicy 
lecz pragnie być mężem zaufania 
państwa. że 

Wojna wytwarza nową sytuację i 

zwycięstwo jest źródłem prawa, 
gdyż siła jest prawa rodzicielką. Tu 
nie trzeba żadnej fikcji legalności. 
Przy znacznym rozlewie krwi żaden 
gabinet ministerjalny mianowany w 

imieniu tymczasowego prezydenta 
nie może być listkiem figowym, 2a- 
krywasjącym zamach stanu. 

Jesteśmy naogół / zwolennikami 
legalności, lecz dzieje wykazują, że 
w wielu wypadkach legalność musi 
być uchyloną na pewien czas dla 
wykonania reformy zbawczej, która 
drogą legalną nie mogłaby być do- 
konaną. 

W wielu państwach na początku 
ery konstytucyjnej wprowadzano or- 
dynację wyborczą, której zachowanie 
było by niebezpiecznem dia bytu 
lub potęgi państwa i ta ordynacja 
wyborcza była znoszoną za pomocą 
zamachu stanu monarchy, który о- 
pierał się na swej moralnej powadze 
i armji, Piłsudski, jako główny twór- 
ca polskiej siły zbrojnej, posiadał 
moralną siłę w armji i znaczną część 
armjiza sobą. On więc mógł doko- 
nać chirurgicznej operacji,  niezbę- 
dnej dla uzdrowienia politycznego i 
gospodarczego Polski. Lecz tu trzeba 
jasno i wyraźnie powiedzieć, że się 
bierze ciężar władzy i całą odpowie- 
dzialność na siebie. 

Zamach stanu w państwie rzą- 
dzonem przez Sejm i rząd z jego ło: 
na jest usprawiedliwiony wówczas, 
gdy się uznaje, że ordynacja wybor- 
cza i konstytucja nie .są wyrazami 
świadomości i woli narodu, lecz kon- 
sekwencją tego musi być * rozwiąza: 
nie ciał prawodawczych i proklamo- ы 

  

wanie zmiany konstytucji i e. 
dynacji _ fwyborczej. Lecz nie 
należy  uganiąć się, za fikcją, 
powoływać do życia rząd tymczaso- 
wego prezydenta, dawnego marszałka 
Sejmu, którego władza pochodzi ze 
źródła tegoż Sejmu, który jest uzna- 
ny za źródło państwowej choroby, 
Nie można też, raz obaliwszy zbrojną 
ręką rząd wyłoniony z Sejmu, zbie- 
rać Zgromadzenie Narodowe, t. j: 
wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu 
dla wyboru prezydenta. Jeżeli Piłsud- 
ski sam chce objąć władzę, niepotrze- 
buje sankcji Sejmu i Senatu. Przyj- 

mując władzę z rąk Sejmu i Senatu 

bierze ją na zasadzie Konstytucji, t.j. 

w granicach konstytucji, czyli władzę 

bardzo nikłą, której przed kilkoma 
laty nie chciał przyjąć ze względu na 

jej niedostateczność. Może Piłsudski 
kogo ze swych mężów zaufania ze: 

chce osadzić na krześle prezydenta? 
Lecz jakaż będzie władza tego pre- 
zydenta? Czy ma on być wykonawcą 
woli Piłsudskiego, jakimś figurantem? 
Czy on pójdzie następnie zbyt nale: 

wo lub naprawo niezgodnie z wolą 
Piłsudskiego? Lepsza dyktatura otwar- 
ta, wyraźna, niż szereg fikcyj. Dy- 
ktator Piłsudski winien ogłosić się 
Naczelnikiem Państwa, zapowiedzieć 
zmianę ordynacji wyborczej, powołać 
do życia komisję iachowców dla uło: 
żenia konstytucji i nowej ordynacji 

wyborczej, a dla dawania odpowie- 
dnich dyrektyw prawom gospodar- 
czym, których rozstrój doprowadza 
państwo do upadku, powołać do ży- 

cia „tymczasową radę gospodarczą”. 
Nie ulega wątpliwości, że P. P.S. 

chciałaby wyzyskać wypadki majo- 

we na swą korzyść. 13 maja podej. 
mowała strajk, który nie wpłynął na 
akcję zbrojną obu stron. PPS 
chodziło o wyzyskanie przewrotu dla 
swych celów partyjnych. Dziś woła 
© rząd robotniczo włościański. Co to 
jest. Jest to rząd agitatorów robotni- 
czych i chłopskich, jest to rząd z 
wykluczeniem twórczem pod wzglg- 
dem umysłowym i gospodarczym sił 
w narodzie. PP. Perlowie i Liberma- 
nowie pragnący likwidować naszą 
armję, pp. Posner i Niedzialkowski 
zdecydowani pacyfiści, co mogą oni 
mieć wspólnego z tą częścią naszej 
armji, która znajduje się pod wodzą 
Piłsudskiego. 

„Wyzwolenie*, „Związek Chłop- 
ski*, to są formacje szerzące anar- 
chję w Polsce, staczające się do bol- 
szewizmu. Nienawiść tych dwóch 
partji do Witosa jest wielką, bo Wi- 
tos jest ośrodkiem stronnictwa pan- 
stwowego chłopskiego i jest przeciw- 
wagą ich anarchistycznej tendencji. 
Obie te grupy usiłują przedstawić 
ideę wypadków majowych, jako wal- 
kę orężną dla obalenia rządu Witosa. 
Nie używa się jednak wielkich armat 
dla zabicia małego wróbla. 

Sytuacja dziś przedstawia się gro- 
źnie nie ze względu na zbliżającą 
się rewolucję, lecz na chaos i bez- 
sens państwowy z powodu, iż wy- 
padki majowe nie stają się zbawczą 
operacją, i po nich następuje powrót 
do dawnego Sejmu, tylko steroryzo- 
wanego, bezsilnego wobec obawy 
wojny domowej. 

Polska pożąda silnej władzy i 
ustroju politycznego opartego nie na 
zasadach Konstytucji 17 marca 1921 r. 
Piłsudski jeżeli pójdzie w kierunku 
tych pożądań, będzie uważany za 
opatrznościowego męża stanu, w 
przeciwnym zaś razie za bezcelowe- 
go krwawiciela narodu. 

Władysław Studnicki, 
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Ё 
Państwowy Zakład Zdrojowy 

ziemi Kieleekiej 

Sezony letnie od 1 maja do 31 października 

Kąpiele siarczano-słone 1 mułowe, wodoleczni: 
ctwo, leczenie elektrycznością, leczenie świątłem, 
kąpiele słoneczne, | | 

Dojazd: stacja kolejowa KIELCE, 
skąd automobilami do zakładu. 

Ę 1926 r. 
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Sejm i Pząd. 
"Rada Ministrów. 

„WARSZAWA 17V (żel.wł. słowa) 
Dziś o godzinie 7.mej zebrała się 
Rada Ministrów, na kiórej dyskuto- 
wano techniczną stronę Zgromadze- 
nia Narodowego. 

Przypuszczalny następca p. 
Gliwica 

WARSZAWA, 17.V: (tel.wł. Słowa.) 
Prawdopodobnie stanowisko Dyrekto- 
ra Departamentu Handlu Zagranicz- 
nego opróżnione przez ministra Gli- 
wica „zostanie powierzone p. Rene 
Sygietyńskiemu, dotychczasowemu na. 
czelnikowi wydziału handlu zagra- 
nicznego. 
P. Borzęcki pełni 

funkcje. 
WARSZAWA 17. V (tel.ył.Słowa) 

Główny Komendant Policji Państwo- 
wej p. Borzęcki po żwoinieniu z Cy- 
tadeli, gdzie był internowany zjawił 
się u Marszałka Rataja, który mu 
oświadczył, że ma nadał pełnić swe 
obowiązki, poczem p. Borzęcki przed- 
stawił się ministrowi spraw wewnętrz- 
nych p. Młodzianowskiemu. 

Przeniesienia i nominacje. 
„ W stan nieczynny został przenie- 

siony podsekretarz "Stanu z Mini. 
sterstwie Spraw Zagranicznych oraz 

kierownik Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych Kajetan Dzierżykraj Moraw- 
ski. Na jego miejsce podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra- 
nicznych mianowany został były 
poseł w Angorze p. Roman Knoll. 

Pozatem w stan nieczynny został 
NE Ps Stanu w 

nisterstwie raw W i Ops p ewnętrznych 

Wojewodą Wileńskim mianowany 
został b. minister spraw wewnęirz- 
nych Raczkiewicz. 

„. Wreszcie w stan nieczynny — ргге- 
niesiono naczelnika wydziału w Mi 
nisterstwie Skarbu Stanisława Kauzika 
oraz kierownika Ministerstwa Robót 
Publicznych Rybcz; ńskiego, byłego 
podsekretarza Stanu w tem Minij 
sterstwie. 

Poczta i telegraf pracują 
normalnie. 

WARSZAWA 1i7V. (tel.wł.Słowa). 
Poczty i telegrafy pracują na całym 
terenie państwa normalnie, Wskutek 
wypadków ostatnich dni powtórzyły 

się większe zatory korespondencji, 
które są już usunięte. Nadzór woj- 
skowy nąd poczta zniesiono. 

Choroba marszałka Rataja. 
WARSZAWA, 17.V: (żel.wł, Słowa), 

Marszałek Rataj w dniu dzisiejszym 
niespodziewanie zaniemógł. 

Pos. Witos. 
„WARSZAWA 17.V (Zel.wł,Słowa). 

Dziś w godzinach rannych pos. Wi- 
tos opuścił Warszawę i wyjechał do 
Wierzchosławic. 

Losy internowanych genera- 
łów. 

WARSZAWA. 17.V (Żel. wł: Słowa). 
Co do internowanych generałów Za- 
górskiego i Rozwadowskiego, w któ- 
rych sprawie czyni energiczne zabiegi 
marszałek Rataj, o ile zakończą się 
one nie pomyślnie, staną generałowie 
przed sądem wojennym. R 

& a= 
^ = 

Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 

w językach: polskim, rosyjskim, fran 
cuskim i niemieckim zwłaszcza poszu: 
kuję książek wydanych przez Polskie 

| Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 
przez Kasę Mianowskiego w Warsza 

wie szczególnie zaś: 
1. W. James «Pragmatyzm» 
2. J. Gołuchowski  <Filozotja i 

Życie» 
3. Im. Kant «Prolegomena» do wszej 

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

Moralnošcis. 
oraz polskiego przekladu Schopen- 
hauera <O poczwórnem źródle twier- 
dzenia o podstawie dostatecznej», 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
ai 2 a «cj „SŁOWA . 

nadal swe 

  

  

    

  

  

  

K U p I Ę natychmiast nowy 
iub używany mo» 

tor 10 — 12 HP prądu zmiennego. 
Natomiast sprzedam 9 silny mutor 

prądu stałego. 
Jl Raduńska 6/ (sklep spożywczy). 

 



Ofiary 
Podczas tragicznych dni walk w 

stolicy zabici zostali: kpt. Antoni Szy- 
mański, por. Michał Gontkowski, por. 
Szczepan Olchowicz, Karol Ślurczyń. 
ski, szer. 71 p. p, Wacław Chrząszcz, 
szwol. 1 pułku, Woźniak, wachmistrz 
1 D. San. Dawid Hauptman, szer. 
36 p. p. Stanisław Achciński, szer. 
36 p. p, Joachim Jakubowicz, szwol. 
1 pułku, Zdzisław Olszański, st, szwol. 
1 pułku, [iko, szwol. 1 pułku, Stani. 
sław Ziembowicz, sierż. przyb, Szwadr., 
Jan Bendor, szer. 10 p. p., Sidor Stel- 
masztuk, szer. 71 p. p, Kazimierz 
Pawluk, szer. 15 p. p; „Bogusław 
Matczakowski, plut. 1 pułku szwol., 
Grabowski, szer: 67 p. p., Franciszek 
Aksański, szer. 58 p. p, Eugenjusz 

Szewczyk; szer., Marjan Miącz, Szer. 

oddz. sztab. M. S. wojsk., Józef Lo- 

merarie, szer.71 p. p., Bolesław Ku- 

cia; szer., Stanisław Wiśniewski, szer., 

Stanisław Weźniak, 1 D.sA. K., Bo- 

lesław Kowalczyk, szer. 10 p. p., An- 

toni Medwicki, of. szk. inż., W. Ku- 

szel z 58.p. p. Winceńty Stachow- 

ski, kapr. 58 p.p., Wincenty Antko- 

wiak, kapr. 58 p. p, Jan Suchocki, 

sierżant, Wacław Steczek, szwol, 1 

pułku, Karol Marszałkowski, szer., 
Michał Gawras, szer. 1 pułku lotn, 

Michał Pomorski, por. 1 p. art. prze- 

ciwlotn., Jan Przeworowski, szer. 58 

p. p. Stanisław Świgon, szer., Kazi- 
mierz Giżycki, 1 p, ułanów w. szk. 

woj. Liicjan - Nadrowski, * kpt. 22 
. p. Adolf Zauerman, lat 31, Stee 

bu Bigos, Wydrych, Michał Szymań- 
ski, Józef Ciąglewicz, lat 25. 

Wojskowi: Ryszard Popławski, 
por. baonu K. M, Rembertów, 
Jan Iwan, lat 22, szeregą Władysław 
Lešniewicz, lat 25, szereg: 10 p. p, 
Ignacy Ziółkowski, szereg, Kazimierz 

Łacki, lat 25. — Jan Wójcik siudent, 

Stefanja Wiśniewska: krawcowa. 
Aieksander Giżycki, lat 25, oficer 

szkoły podchor., Ryszard Popławski, 
porućznik, Teodor Iwanow, Szer, 
Klemens Daniluk, st. sžer. 22 p. p, 
Bolesław Kawałek, lat 23, szer. 22 
p. p, Władysław Leśniewicz, lat 25, 
szer. 10 p. p, Władysław Odrzywo- 
tėk; lat 23, szer. 21 p. p, Henryk 

Lewandowski, lat 22, Szer. 1 p, sa- 

perów, Jan Iwan, lat 22 kapt.37 p. p., 

Biały Jerzy. kpt. 5 dep. wojsk. lotn., 

Niekrasiewicz, kpt. 1 pułku totników, 

  

  

walk, 
Konstanty. Koziełło, major 1 pułku 
lotn., Stanisław Rose, plut. 1 pułku 
szwoleżerów, Aleksander Ratajczak, 
lat 23, szer. 57 p. p., Józef Cieślak, 
łat. 22, szer. 10 p. p. Mieczysław 
Bem, lat 22, elektrotechnik (Skary- 
szewska), Bol. Sosnowski, Franciszek 
Grudziak, lat 25, kapt. 71 p. p., Eu: 
genjusz Żywicki, lat 22, szer. 1 p. 
wojsk łączn, Franciszek  Grudziak, 
lat.25, kapr. 1 p. łącza. N. N. sżeń,, 
Franciszek Sikora, lat 23, szer. 1 p. 
legion, Władysław Dmoch, lat 17, 
ślusarz (Mokotowska 14), Szłama 
Działowski, lat. 29, szer, Józef Wno- 
rowski, lat 20, kanonier 1 d. a, 

R Cukierman, lat 21, handlarz 
—64 Ботбу па` Момут  Zježdzie, 
Walenty: Czachowski, łat 54, Marjan- 
na Kabat, lat 42, Władysław Mar: 
czak, lat 16, praktykant rusznikarski, 
Julja Chendoszko, lat 16, Jan Lesiak, 
lat 35, robotnik, Zofja  Gwiazdowi- 
czowś, lat '18, Sawicki Juljan, Sawicki 
Henryk, Kawałek Bolesław, Sżymań- 
ski Ksawery, Ziomek Jan, Wąszewski 
Stanistaw, Grabowski ' Bronisław, 
Tadeusz Frank- Wiszniewski, podpuł- 
kownik szef sztabu dowództwa 3 
dywizji legjonów, Dworakowski ma- 
jor, Kaz. Giżycki porucznik, Balbierz 
kapral, Karol Haubka, strzelec, Hod- 
bod Kazimierz, kpt. 71 p. p., Aleksan- 
der Osiecki, lat 22, szereg. 36 p. p., 
Sowiński Władysław, łat 21, szereg. 
36 p. p., Szypowski Henryk, Piętka 
Piotr, Stanisław Brzeziński, Ludwik 
Szmidt łat 19, robotnik, Bronisław 
Grabowski, łat 40, Aleksander, Wyd- 
rzyński, lat 24, Walenty Jańczak, 
sierżant 57 p. p., Kuliński Kazimierz, 
szwoleżer 1 pułku, Kwilant Józef, lat 
30, ślusarz, Patyra, st. szer. (podcho- 
rąży szkoły oficerskiej), dwóch  sze- 
regowych 21 p. p, Stanisław Przec- 
ławski, student (ul. Krucza 29), por. 
Sobieski z 13 pp., Szczerba Stanisław 
uczeń, Dawid Kaufman, Leon Ole- 
chowski, Nogaczeski kapr. z 36 pp., 
Józef Bartnik szer. z 22 p. p., « Kazi- 
mierz Żyliński stud. politechniki, An: 
toni Fiorczak szer. 31 p. p., Szmul 
Kaiman szer. 37 pp., Boruch  Rozen- 
kower krawiec, Tadeusz Czok plut. 
z 30 pi.p:, Szlama Działdowski, józef 
Wronowski kanonier 1 Dywizjonu 
artylerji konnej, Józef Niedzielski por. 
8 pp. 

  

Kamienie żółciowe 
zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 

Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności ustają, 
(początkowe): Ból w 

Ohowy 

Objawy 
Sprzedaż 

iż TIA 
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i nadaje 

mu, jego zapach 

się nie 
toaletę 

  

Krem, puder i 

    
Edward hr. Raczyński. 

Wspomnienie pośmiertne. , 

Generacje niezwykłe składać się 
muszą na wydanie jeżeli-nie tej mia- 

ry, to w każdym razie tego rodzaju 

człowieka i niezawodnie ci jego .po- 
przedricy niezwykli zostawili mu, ka- 
ždy z osobna, coś wyjątkowo pięk: 
nego i wyższego. Już pradziad na 

Rogalinie siedzący, jak go:w rodzi: 

nie zowią „pan Filip“, zmarły w 

1804 r., osobistošė гпасгпа \/ Polsce 

epoki przedrozbiorowej, zapowiada 

w prawnuku kult sztuk pięknych; 

śiiczny jego portret maluje w Rzy- 
mie sam Pompeo gc RE z 
najlepszych płócien rogalińskiej ro- 

Śbinnej galerji. Żoną jego była Mi- 
chalina z- Raczyńskich, córka bardzo 

niezwykłego umysłem i zdolnościami 
człowieka, jakim był marszałek na- 

dworny Kazimierz Raczyński, twórca 

wspaniałej rezydencji w Rogalinie, 

$ziachetnie stylowego pałacu końca 

XVIII wieku z gałerjami i pawilonami, 

i Rogalina właściciel, przekazanego 

tej córce, za Raczyńskiego , wydanej. 
Synów mieli dwóch, młodszy z nich, 
Aianazy, żnakomity dyplomata oraz 
pierwszy w rodzinie zbieracz wspa- 
niałych obrazów dawnych mistrzów, 
oraz bardzo niezwykłego znaczenia 
historyk: sztuki, autor: niepośledniego 
dzieła o historji malarstwa pierwszej 

połowy XIX wieku...Ale gdy ten 

siedział głównie zagranicą i mniej 
miał z Polską związków, starszy 

Edward działalnością swoją i czarują- 
cą wprost osobistością wypełnia nie- 
ledwie część dziejów Wielkopolski 

schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie. Skłonność do obstrukcji 
Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. 

Bóle i zawroty głowy. 
(podczas ataków); w dołku i wątrobie silny ból, który się 
rozchodzi, ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga « aż pod łopat 

Ki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcówą. 

Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, 
: żółtaczka. 

w aptekach i składach 
Warszawa Nowy-Świat 5, (lewa oficyna I 

HYGJENA CZY KOKIETERJA 

KREM SIMON „Creme. Simon*. uwalnia skórę od. wszel- 
kich niedoskonałości, pobudza życiowe funkcje naskórka 

w ten sposćb, miękkość, delikatnoś 
ność skórze, białość i czystość cerze. 

Bajkowa śnieżność tego doskonałego. toaletowego. Kre- 
z czystych esencji ,kwiątowych,, jest 

ością dzięki której, Puder Simon  „Poudre 
uje, wykańczając w sposób. 

OBIE „že ta nie wie już, gdzie się kończy 
"_hygjena.. agdzie się rozpocyna kokieterja. 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 

Crėme, poudre 8 savon! Simon 

*_ Parfumerie Simon, 59 Fg: St-Martin, Paris. «| 3 + Gia As Šaka 

bokach + dołku podsercowym (gdzie 

aptecznych Skład główny: 
piętro), Р 

      
re 

SĄDŹCIE PANIE SAME „... 

ość, delikatność i aksamit- 

gre Simon“ 
tak przyjemny 

mijdto - Stftón 

  

pierwszej połowy miniofiego wieku, 
aż do przedwczesnej śmierci w r. 
1845. Znaczną gra rolę w” działaniu 
politycznem, ale rad wszystko inre 
jest uczonym, Zakłada * Bibljotekę 
Raczyńskich w Poznaniu w r. 1829, 
i wydaje całe szeregi dzieł naówczas 
wyjątkowego znaczenia, głównie w 
dziedzinie historji.- Przy nim stoi 
jego małżonka, Konstancja z Po: 
tockich, córka. Szczęsnego z. drugiej 
jego żony, rozumna, a nadewszystko 
dobra, prawdziwie anielska opiekun- 
ka wnuka, w bardzo młodym wieku 
osieroconego, a którego właśnie 
straciliśmy. ną zawsze. 

Ojcem jego był Roger, trzeci z 
rzędu tych wybitnych Raczyńskich, 
odrębny znowu od ojca i dziada. 
Umysł przedewszystkiem głęboko fi- 
lozoficzny, wychowaniec wielkiej epo- 
ki filozofji niemieckiej i francuskiej, 
ale obok tego także "mimo bardzo 
delikatnego -zdrowia nie odsuwający 
się i od politycznych obowiązków, 
gdy kolej na nie przyszła. Po takich 
trzech ludziach czwartym z rzędu 
był dziada imię noszący Edward Ra- 
czyński, urodzony w Dreźnie 21 stycz- 
nia 1847 r., który: przez życie całe 
zachował nad wszystko inne kult 
swego wybitnego ojca, a kult ten 
był słuszny, bo kto słyszał porywa- 
jące dyskusje, wykłady nieledwie Ro- 
gera Raczyńskiego, ten ich nigdy za: 
pomnieć nie potrafił. Roger Raczyń- 
ski sercem całem ukochał swojego 
jedynaka i sam prowadził jego wycho 
wanie aż do lat młodzieńczych. Uczył 
go głównie języków klasycznych, ale 
nie książkowo, lecz obok gramatyki 
tak, jak języków żywych. i zaraz ież 

Piegi 
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Sytuacja w kraju. 
Co mówi min. Młodzianowski. 

Min. Spr. Wewnętrznych p. Mło- 
dzianowski 
pracownikiem ,, 

o w © 

Reorganizacja Rady Ligi. 
Główne postanowienia 

GENEWA 17 V. Pat, Przyjęte 
w. rozmowie ' z współ: główne postanowienia są następujące: 

N.K. Polskiego udzie- obierani na okres lat trzech, po upływie którego mandat ich wygeśnieo ile 

przyjęte przez komisję. 

przez komisję reorganizacji Rady Łigi 
niestali członkowie Rady Ligi będą 

lił następujących informacyj. o sytu- zgromadzenie większością dwuch trzecich głosów nie postanowi inaczej. 
Zgromadzenie może niezależnie od powyżej zaznaczonych postano- 

wień zdecydować w każdej chwili większością dwuch trzecich głosów: o 
sy członków b. rządu p. minister rzekł. nowym wyborze wszystkich niestałych członków Rady Ligi, przyczem za- 

acji w kraju po minionej walce. 
Zapytany na wstępie o dalsze lo- 

— Członkowie b. gabinetu p. 
tosa = są wołnymi-ludźmi; w -chwili, 
gdy opuścili Wiłanów rozjechali się. 
Ani możności ani tytułu do wyzna- 
czenia im miejsca pobytu rząd nie ma. 

* — Jaki jest los generałów Roz: 
wadowskiego, Zagórskiego i in? 

—f!Wszyscy znajdują się w Wilano- 
wie. Natomiast generał Malczewski, 
jako minister spraw wojskowych, 
został uwolniony. . 

O ogłoszonym przez rząd p. Wi- 
tosa stanie wyjątkowym, który | tak 
bardzo dokuczał obywatelom, powie- 
dział p. minister: 

— Ustawa o stanie wyjątkowym 
okazała się po dokładnem zbadaniu 
fikcją. Nie zdążyła ona wejść w życie, 
nie ma też podstaw prawnych, 

— A kiedy zostaną uruchomione 
telefony? 

— Dołożę ze swej strony wszelkich 
starań, aby to stało się jaknajszyb- 
ciej. Tymczasem trzyma na nich iękę 
wojsko. Ale ponieważ wszystkie 
pozostałości walki zostaną usunięte, 
więc znikną ograniczenia ruchu „go- 
dziny restauracyjne", ograniczenia 
rozmów telefonicznych, zniknie też 
cenzura prewencyjna wraz ze stanem 
wyjątkowym. 

— A na prowincji, czy  wyjątko- 
we zarządzenia władz również będą 
usunięte? 

Oczywiście! Województwa 
zresztą otrzymały od b. ministra 
spraw wewnętrznych via Kraków 
doniesienie telefoniczne dopuszczają- 
ce rozszerzenie stanu wyjątkowego, 
wprowadzonego w stolicy, — i w 
innych miastach. Było to pozwolenie 
warunkowe, bezpodstawne, 

Pytamy o sytuację w  poszcze- 
gólnych miastach. 

„, — WeLwowie — mówi ministet 
— ograniczeńia wprowadzone przez 
władze wojskowe, zostaną cofnięte. 

— A jak się przedstawia sytuacja 
w województwie poznańskiem? 

— Mimo wysłania wczoraj odpi: 
su aktu abdykacji p. Prezydenta i 
rezygnacji rządu, panuje w Poznaniu 
dezorjentacja, niewiara i wstrzemię- dzinach przedpołudniowych. Wrazie zachodzącej potrzeby delegacja 

llość niestałych członków Rady 
Wi- sady tego nowego wyboru ustali samo Zgromadzenie. 

będzie powiększona do dziewięciu. 
Najbliższe Zgromadzenie dokona wyboru dziewięciu niestałych człon- 

ków Rady,z czego trzech na okres trzechletni, trzech na okres dwuletni, 
i trzech na okres 1 roku. 

Przedstawiciele Hiszpanji i Brazylji powstrzymali się o1 głosu. Žy- 
czyli sobie bowiėm ažeby na obecnej 
powiększenia liczby stałych mandatów -w Radzie: 
Urugwaju domagali się, ażeby w sprawozdaniu dla Rady Ligi 
żaznaczono wyraźnie, że przy rozdziale niestałych 

sesji załatwiono również sprawę 
Przedstawiciele Chin i 

Narodów 
miejsc geograficzne 

punkty widzenia znajdą należyte uwzględnienie. 

Posiedzenie Sejmu Śląskiego. 
KATOWICE. 17 V. Pat. Dziś o godz. 10 rano rozpoczęło się po- 

siedzenie Sejmu 
Marszałek Wolny odczytał pismo p. Wojewody 
o rezygnacji Wojciechowskiego i o dymisjł rządu Witosa. 
w trzeciem czytaniu ustawy o finansach komunalnych przyjęto 

Śląskiego, które trwało bardzo krótko. Na wstępie 
Śląskiego zawiadamiające 

Po uchwaleniu 
rezolucję 

klubėw Ch. D. i N. P. R. stwierdzającą, że na skutek ostainich wypad- 
ków sytuacja gospodarcza zaczyna się komplikować. Brak wagonów 
węglowych może pociągnąć za sobą 
powinien wpłynąć na 
brakowi. 

oripowiednie władze 
wzrost lichwy i bezrobocia. Sejm 

celem zapobieżenia temu 

IRINZOZEOSZOREDEEZZKA OTOZ KZ DO ZODIAC TÓCORC ÓZZZZZŃ DRODZE TOO ZD ZZA 

Starcie z Litwinami koło Podgaju. 
Panujący od pewnego czasu na granicy litewskiej zupełny spokój zo: 

stał w dniu 15 b. m. zakłócony przez Litwinów 
Pikieta alarmowa K.0.P,, pełniąc: 

głości 1 kilometra od Podgaju) zauważyła 
służbę w bliskości Drawca (w odie- 

dwuch konnych funkcjonarjuszy 
litewskiej straży granicznej, wkraczających na nasze terytorjaum Wobec tego, 
że na okrzyk <stój» kawalerzyści się nie zatrzymali, pikieta dała ognia z ka- 
rabinów, a następnie rzuciła granat ręczny. Jeźiźcy cofnęli się, ale niebawem 
usiłowali otoczyć naszą pikietę w sile jednego patrolu, przyczem z innej stro- 
ny posterunek polski został zaatakowany przez oddział pieszy. W wyniku 
powstałej strzelaniny, Litwini zmuszeni byli cofaąć się Strat w ludziach po 
naszej stronie niema. 

Delegacja Min. Spr. Zagr. w Wilnie. 
W dniu wczorajszym przybyli z Warszawy do Wilna pociągiem 

pośpiesznym dwaj przedstawicieie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
w celu zebrania Ścisłych danych, dotyczących osób wysiedlonych ostatnio 
z Litwy Kowieńskiej. W tym teź celu odbyła się w dniu wczorajszym 
w godzinach popołudniowych konferencja w Starostwie pow. Wil.-Troc- 
kiego, przy udziale wspomnianych przedstawicieli i referenta do spraw 
pogranicza i zastępcy starosty p. Montwiiła. Zaznaczyć należy, iż głównem 

zadaniem pomienionych przedstawicieli jest szczegółowe zbadanie i stwier- 
dzenie tożsamości poszczególnych osó% b. stałych obywateli Litwy Kow., 
które nieprawnie, pod jakimbądź pozorem, jako Polacy zostali wysiedleni 
z granic Litwy. Zainteresowani w sprawie powyższej mogą się zgłaszać 
w dniu dzisiejszym do Starostwa pow. Wil-Trockiego, ui. Subocz w go- 

ta 

źliwość w stosunku do obecnego est gotowa przedłużyć swój pobyt w Winie na dni kilka. 
rządu, Natomiast na Pomorzu 
dobrze. 

— Więc tylko Poznań? 
$% — Tak. Ale chyba nie na długo. 
Jak się Poznań przekona © legaliźmie 
obecnego rządu i jego hasłach kon- 
stytucyjnych, nie odmówi swe zgo- 
dy na pacyfikację — zakończył p. 
minister spraw wewnętrznych. ©- 

jest 

Opalograph 
Dodatki do Opalographu, jako to: 

PŁYNY, FARBY i jtd. 

dostarcza Wytwórnia biurowej drukarki 
ze szklaną ptylą <MILLOGRAPH» 

WARSZAWA, 
L. Dobrzyński, Pawia 22] 80—6. 

Konto. czekowe 12934. 
NARAZUNNUNNENNANNNNANRENENNTE 

żółte plamy 

i pryszcze 

  

gawółe wj Akai 
„Grem de ROSE“ 

żądać w składach aptecznych 
i perfumerj c h 
SKŁAD<GŁÓWNY:> ) 

potrafił znaleść i wybrać: «sobie -do 
pomocy godnego nauczyciela, "a "był 
nim młody filolog ii filozof wielkopoł- 
ski, Stefan Pawlicki. Lat szesnaście 
właśnie kończył Edward Raczyński, 
gdy wybuchło -powstanie- 1863 r. 
Pan Roger, „powstaniu zasadniczo 
przeciwny, bawiąc wówczas stale 
między: Rogalinem a Poznaniem, gdy 
wybuchło, pomaga mu przecież całą 
siłą, działą politycznie, sprzedaje u- 
myślnie na ten cel jeden ze znacz- 
nych swych kluczów, Mechlin i całą 
wielką zyskaną zeń sumę oddaje na 
cele powstania. Syn bawi podówczas 
w Berlinie z Pawlickim,jeszcze wtedy 
nie duchownym, i odrazu postanawia 
uciekać do powstania. Ojciec dowia- 
duje się o tem na czas i coprędzej 
odsyła niedorosłego młodzieńca do 
Szwajcarji, gdy. zaś w ciągu lata 
1863 r. bardzo wybitna jego powsta- 
niowa  dziąłalność kompromituje go 
wobec tządu pruskiego i więzieniem 
grozi, tajnie opuszcza Wielkopolskę 
iw Genewie z synem się spotyka. 
Ale już wówczas zdrowie Rogera 
Raczyńskiego poczęło /'szwankować 
na dobre. Po krótkim pobycie we 
Włoszech, z Florencji przenosi się do 
Paryża i tam umiera 24 lutego 1864. 

Wkrótce po śmierci ojca, na wio 
snę 1864 r. gotuje się młody Ra- 
czyński wraz z Pawlickim do matury 
we Wrocławiu, skąd- jednakże nagle 
w czerwcu znika ze swoim bliskim 
przyjacielem, Rogerem _ Ziołeckim. 
Obaj chcą koniecznie „czynu”*, chcą 
mieć na sobie mundur polski i bić 
się za Polskę gdziekolwiekbądź. I oto 
obaj uciekają bez paszportów do 
Konstantynopola, do ochotniczego 

    
DRUSK 
zdrojowisko położone nad Niemnem 

sowęglowe, borowinowe. 
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m Zamiast TRANU 
poleca się znany 
iod lat wielu za- 
lecany rzez 
WPP. Lekarzy 

Wystrzegać się naśladownictw. 
mA Bi 

pułku polskiego Czaykowskiego. Po 
różnych perypetjach docierają "tam 
wreszcie, ale rozsądny Cžaykowski 
młodzieniaszków do wojska zrazu 
przyjąć nię.chcę. W końcu jednakże 

zostają przyjęci ' jako prości żołnierze 
do obozu „polskiego pułku, gdzie 

pełnią służbę blisko „przez 3 miesiące, 
aż do 'chwili, « gdy: wybucha „tam na- 
gle straszna cholera, dziesiątkująca 
polskich: <żołnierzy. - Tymczasem. .p. 
Morawski nareszcie wyśledził miejsce 
pobytu swego rycerskiego” pupiła i 
ostatecznie siłą poprostu sprowadził 
go z powrotem do - Wielkopolski, 
Spotkanie ich jednak było bynajmniej 
nie groźne, ałe—zważywszy charakte 
ry i usposobienia tych dwóch ludzi— 
odrazu niezmiernie * czułe. . Wkiótce 
potem zdaje Edward Raczyński ma- 
turę w gimnazjum” w Ostrowie, w 
ślad za czem on, który ina przedew- 
szystkiem w tym okresie - życia kuit 
munduru, chce udać się do Paryża i 
wstąpić tam do szkoły wojskowej w 
St. Cyr. Ale ostatecznie kończy się 
na tem, że do Paryża pojechawszy, 
oddaje się studjom prawniczym i tam 
zdaje pierwszy egzamin z prawa w 
r. 1866. Po dłuższym następnie po: 
bycie w rodzinnym Rogalinie u uko- 
chanej babki i w Jurkowie u ubóst- 
wianych Morawskich, w r 1867 jest 
znowu w Paryżu, a chwila to poli- 
tycznie nader ważna, bo ważą się 
właśnie losy istnienia niepodległości 
Państwa Kościelnego. 

Dwudz'estoletni młodzieniec ma- 
rzy naturalnie o całkowitej niepodle- 
głości włoskiej, O zupelnem risorgi- 
mento wielkiego Cavoura, ale rėwno- 
cześnie widzi zagrożony Rzym pa- 

wemi. Radjo'czynne solanki. Chlorotbromowe, Kąpiele: sol' xowe, kwa- 
Hydropatja. Elektroterapja- 

powietrzne. Plaża nad Niemnem. Kąpiele kaskadowe. 
SUCHO, SŁONECZNIE, WESOŁO, TANIO! 

: Dużo spacerów i wycieczek. Rybołówstwo. Grzybobranie. 
$ \м Sezon od 15:80 а)а 40 20 września: > „| 0 
Przed wyjazdem lub wynajęciem mieszkania prosimy Zasięgnąč informa- 
cji, porad i wskazówek w biurze Zarządu; Warszawa, Marszałkowska 130 
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Jėčorol 
#4 yrop' o przyjćmnym smaku, bardzo chętnie. przez dzleci przyjmo- 

wany, zak się zek ogólnym ans chorobie” angtelskiej. ы 

į Sprzedaż we: wszystkich aptekach i składach. aptecznych. 

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

+ Ua 

St. Kopeć Warszawa, Chłodna 55. RyuuunnskunnuknzkuySSZNK! ANZWAkKANANNNNUNANIĄ 

IENIKI 
i otoczone olbrzymiemi lasami sosno* 

Kapieie stoneczno- 

з piętro. * 
   

Magistra 

A. Bukowskiego 

w 

m 

в 
m 

‚ р Reg. Min. ;Zdr. Publ. Nr 214, z 

pieski i czyta;; w: tej mierze 'znamien- 
ny artykuł Alberta Wolffa, który mó- 
wi, że obecnie walczyć się musi albo 
za wolność, albo za religję... I oto 
decyzję bierze Edward Raczyński od- 
razu i postanawia: wstąpić do zuawów 
papieskich w obronie Rzymu. Z kilku 
"francuskimi" towarzyszami - jesienią 
1867 r. udaje się do Marsylji, potem 
morzem do Civita-Vecchia, skąd do- 
cierają do Rzymu. Tam zgłaszają się 
młodzieńcy odrazu do ' pułkownika 
Charette, który jednakże nie chcę ich 
zrazu przyjąć jako niewyuczonych 
żołnierzy” do walki frontowej . i każe 
im się naprzód wojskowo wyszkolić. 
Ale sani dostawszy « w-jakiś sposób 
mundury, błagają go tak gorąco o 
przyjęcie, że ostatecznie ulega im i 
pierwsze « dni listopada wraz z żua- 
wami francuskimi - idą w bój. I oto 
odrazu: w: bitwie , pad -Mentoną,. dla 
wojsk papieskich ostatecznie zwycięs › 
kiej, zostaje Raczyński 2 listopada 
ranny w nogę i bardzo ciężkim strza- 
łem na wylot w brzuch. Z 2 na 3 
listopada leży wśród rannych przez 
trzydzieści godzin na pobojowisku 
"wśród deszczu i zimna. Zbierający 
rannych odchodzą odeń, jako od 
skazanego już ną Śmierć, aż ostątecz- 
nie dwóch Francuzów, którzy szukali 
krewnych na pobojowisku, znajdują 
go i zabierają do Rżymu. 

Wojna prusko-francuska do głębi 
serca porusza. go, gdy zaś otrzymał 
wiadomość pierwszych dni września 
o klęsce pod Sedanem, pośpieszył do 
ukochanej Francji, by jej pomagać i 
walczyć osobiście z wrogiem dia 
Francji i Polski strasznym, a którego 
ponad wszystko nienawidził. On, pod- 

     
        

         

W pustyniach Azji 
środkowej. 

Do Petersburga pra! w tych 
dniach inžynier W. S. Začepin,  kierownik 
ekspedycji naukowej, która miała na celu 
zbadanie dróg wodnych w Azji Środkowej. 

Wyprawa ta stworzyła nowe połączenie 
wodne z Afganistanem. Dotychczas żegluga 
na rzece Amu-Darja była niemożliwa, gdyż 
liczne skały i nierówne dno były temu na 
przeszkodzie. Obecnie została rzeka Amu 
uregulowana, dzięki czemu łodzie mogą się 
teraz bardzo wygodnie przedostać wzdłuż 
granie Afganistanu aż do' miasta Saraj. Bar- 
dzo cenne prace wykonała ekspedycja w 
delcie AmuDarji Nad rzeką tą mieszkają 
potomkowie uralskich Kozaxów-staroobrzę, 
dowców, których w swoim czasie zesłał tu 
car Mikołaj I. 

W pobliżu Kozaków znajdują się osady 
ludności tubytczej — Karapalnaków, którzy 
mieszkają w prymitywnych szałasach. Po» 
nieważ nafty nie znają oni zupełnie, rozpa: 
lają wieczorem ogniska, a dym wydostaje 
się przez otwór: ztajdujący się w dąchu 
szałasu. Europejczyków znają jedynie męż- 
Czyźni, kobiety ich natomiast nigdy nie wi- 
działy. Kiedy ekspedycja przybyła do osady, 
powstała wśród kobiet na widok Europej- 
czyków wielka panika. е 
„ Po pewnym czasie się jednak uspokó- 
iły i przyniosły przybyszom mleko. Pienię- 
dzy jednak przyjąć nie chciały, gdyź nie 
znały wogóle ich znaczenia. Inżynier Zace- 
pin podarował im świecę, którą ku wielkie- 
mu jego zdziwieniu kobiety z wielkim ape- 
tytem zjadły. z 

Jak leciala „Norge“. 
„„RZVM. 17.М. Pat. Agencja Stefa- 

niego ogłosiła nasiępujące 'sprawo- 
zdanie przesłane drogą radjową przez 
Nobilego z Nome, które otrzymał dziś 
zrana Mussolini, 

Lot Spitzberg biegun północny i 
Alaska: odbył się T ialiiasis e 
czem przeleciano w 11 godzin około 
5300 kilometrów, Pierwszą część lotu 
polarnego dókonano bez trudności. 

W. drugiej części lotu od bieguna 
do Cap Barow utrudniały podróż 

niebezpieczne powłoki łodu. two- 
rzące się na pewnych zcęściach mie- 
talowych statku powietrznego. 

W. okolicach Nome dąt gwaitow- 
ny wiatr ze śniegiem. Korzystając z 
chwiiowego uspokojenia. wylądowali- 
śmy szczęśliwie w bardzo pomyśl: 
nych warunkach. 

Jeśliby warunki atmosferyczne by- 
ły bardziej sprzyjające, oraz gdyby 
nasz aparat iskrowy nie został już 
przed dwoma dniami uszkodzony: u: 
dałby się: jeszcze, dalszy lot na jakieś 
1000 kilometrów, gdyż pozostała na 
pokładzie rezerwa benzyny na to 
pozwalała. 

W okresie ostatnich trzech dni 
w. którym lot dokonywano przy: wa- 
runkach atmosferycznych. tak wyją- 
tkowych zachąwanie się załogi było 
godne podziwu. 

Tak dokonany został łot z Rzy- 
mu przez biegun północny na Alas- 
skę przyciem dystans 13 tysięcy ki- 
dometrów, przebyty został w 172 go 
dziny przewyższając ustalone w pro- 
gramie lotu. przewidywania. Statek 
powietrzny potwierdził w ten sposób 
Swą zdolność utrzymania się w po- 
wietrzu 'we wszystkich możliwych 
warunkach, (—) Nobile. 
22400044000000090002006000990004958 
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krajowe od zi.15 

dany pruski i juž dwudziestodwuletni 
poborowy, zaryzykowat wstapienie-do 
armji francuskiej jako ochotnik, a/za- 
ryzykował zarażem, gdyby nieszczęście 
spotkać go miało, utratę, wszystkich 
majątków w. Wielkopolsce, a zarazem 

i niezawodne rozstrzelanie na rozkaz 
pruskich oficerów. Mimo to włożył 
odrazu—po raz* już” trzeci—mundur 
prostego żołnierza: i wstąpił najzupeł- 
niej tajnie, dla powyższych naturalnie 
powodów, jako ochotnik do t, zw. 
armji nad Loirą. Przez kilka miesięcy 
bił się w niej z Niemcami na zachód 
od Paryża, brał udział w bitwie pod 
Anis, a kryjąc się wszędzie zwłaszcza 
przed pruskimi jeńcami wytrwał w 
szeregach aż do końca wojny i do 
nieszczęsnego dla Francji pokoju 
wersalskiego. Po wszystkich ohydach 
Komuny, a ufny jedynie w wielkość 
Gambėtty i w to, że jego kierunek 
polityczny Francję zbawi—co nieraz 
aż do końca życia z, zapałem powta: 
rzał—opuścił pokrwawioną Francję, 
której służył jako tajemniczy ów 
«Monsieur Roger» i podążył napo- 
wrót do Ameryki pogrążyć się na 
dobre w ciężkiej górniczej pracy. 
Były to kopalnie zrazu srebra, a póź- 
niej przedewszystkiem miedzi w Pe- 
ru, a głównie w Chili, w którem to 
przedsiębiorstwie miał znaczny udział 
finansowy i pracował niekiedy jak 

prosty: górnik w dzikich górskich 
kopalniach. Trwało to blisko lat cztery. 

Zaczął nowe życie w świetnym 
podówczas. ze względu na'umystowe 
1 towarzyskie stosunki _ Krakowie. 
Matejko wymalował przepyszne jego 
popiersie, jako młodzieńca z brodą, 
z błyszczącemi oczyma, o głowie



   

    
    

  

     

  

    
   

    
   
   

    

    
   
   

   

   

    
   

   

   

  

    
   
    

   

  

    

    

    
    

   

        

    

    

                      

    
    

    

   

      

  

   

  

   

     

  

    

     
    

     
   

stwowych. 

adlešnictwa i dyrekcje 

a i D. P. 

mogą sprzedawać we wł 2 й 
resie, są ograniczone. Większe iłości 

szczególne dyrekcje lasów państwo- 
ych. Dytekcyi tych jest 10:w War- 

Jszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toru- 
niu, Siedlcach, Wilnie, 
Łucku, Lwowie i Radomiu. 
._ Wszelkie tranzakcje na sprzedaż 
Viększych ilości: drewna -z+ lasów 

państwowych mogą być zawierane 
zasadniczo w wyniku uprzedniej, li- 

ytacji, względnie konkursu. . ofert. 
przedaż z przetargu w granicach 
ocznego etatu rębnego lub pianu 

rekcje lasów. państwowych 
   

1 iast objektów, przekraczających ilo- 
Šciowo powyższe normy, decyduje 

tranzakcje są zawierane przez dyrekcje 
wyłącznie z 
sterstwa. 

nywane <tranzakcje przez dyrekcje la- 

ncji na ilości drewna, nie przekra- 
„€zajace 800 m.* drewna tartego, 3000 
m. drewna użytkowego okrągłego, 
ub 8.000 m. przestrzennych drewna 
opałowego. 

*_ Kompetencji « Ministerstwa 

terminowe umowy na 

Nych konkursach ofertowych, 

godniku „Przemysł i Handel“. 
„ žaležnie od powyższego, 

22 lipca 1924 r, nr. 4365—L, IV). 

sjirmy zagraniczne, 

nictwa i D. P., względnie do właści 
wej dyrekcji lasów państwowych, 

Sprzedaży odnośnego objektu. 

(bądź :łupane) i tarte jest pobierana od 
m,* masy drewna, od sztuki (szwele, 
glipry it p), 04 Кору 
ady (klepki). 

  

Przewiązanej skrwawioną chustką w 
nej części. na prawo w „Bitwie 

Od, Grunwaldem" . wśród « polskich, 
młodych. żołnierzy, wałących naprzód 
2 szablami i. biorących na arkan rudą 
Postać. krzyżackiego mnicha. Zawiązał 
też wtędy Raczyński przyjaźń z gro- 
em nieco starszych: ludzi, jak Sta- 

nisław. Tarnowski, Stanisław Koźmian, 

 Juljan Klaczko, Henryk Lisicki, Zyg- 
munt Cieszkowski. 

Loto zaraz w. trzech pierwszych 
umerąch 1877 roku «Przeglądu» Ц- 
azały się trzy z rzędu polityczne ar: 

ykuły Raczyńskiego, «które natych- 
last niezwykłą zwróciły nań uwagę. 
W. tym roku również zaszedł pierw- 

Szy ważny fakt. w rodzinnem życiu 
dwarda . Raczyńskiego: poś'ubił w 

Warszawie Marję Krasińską, jedyną 
świetnego umysłu córkę _ autora 

„Nieboskiej“ i „Irydjona“ i Elżbiety 
z hr, Branickich, 

Ale niedługo trwało. pierwsze mal- 

enskie požycie Edwarda Raczynskie- 
3 T W, lecie 1884 r, zmarła nagle w 

_ Trydencie pani Marja Raczyńska, 
„Po dwėch latach, ponowił śluby 

małżeńskie Edward Raczyński. i pojął 
za żonę osobę, która przez lat prze- 

_ Szło czterdzieści miała się stać naj- 
większą ozdobą jego domu, nową 

- szlachetną busolą i opieką drugiej 

_ połowy jego życia, a którą obecnie 
 Osierocił. Była to wdowa po najstar- 

_ Szym synu Zygmunta Krasińskiego, 
Władysławie, Róża z hr. Potockich, 

 Wychowująca wtedy troje swych um 
Foczych, wprost w wielu rysach ge- 
__Slalnych dzieci z pierwszego małżeń- 

wa, które wszystkie przedwcześnie, 
|< niektóre już w dojrzałym wieku 

4 

žė
 

„sprawie sprzedaży 
drzewa z lasów pafi- 

Sprzedaż drzewa w lasach „pań- 
stwowych dokonywana jest. przez 

lasów pań: 
stwowych, w wyjątkowych tylko wy- 
padkach przez Ministerstwo « Rolnict- 

odniesieniu do ilości drewna, jakie 

Białowieży, 

o Z wolnej ręki mogą być doko- jednak . bezpośrednia 

ów państwowych we własnej kompe< 

nictwa i D. P. zastrzeżone są długo” 

„do końca maja 

A Wobec wyżej wymienionych wa- 
, Tunków, obowiązujących przy sprze- 

dąży drewna z lasów państwowych, od płatników od 5 stopnia wzwyż, 
które chciałyby których majątki zaliczono do I i Il 

abyć drewno w Polsce, winny za* grupy kontyngentowej, został ogra- 
Sięgać informacyj oraz składać oferty niczony narazie do wysokości defi- 
bądź przez polskie placówki dyplo- nitywnego wymiaru podatku  mają:- 
matyczne i handlowe zagranicą, bądź kowego bez zwyżki kontyngentowej 
Dezposrednio do Ministerstwa Rol- (przedz. 2 kol. 1 i 3 nakazu platni- 

+ czego wzór Nr. 26)._ ) 

ЗК x W sprawie ustawy o dosta- Pewizy i waluty: 
Przy zawieraniu. tranzakcji wyma- kaś 

gane jest złożenie przez kontrahenta 
aucji w wysokości 5—10 proć. war- ; 

tości nabywanego objektu. Warunki wana jest ustawa o dostawach rządo- 
i terminy « uiszczania należności są wych. W zasadzie sfery gospodarcze 
Wyszczególnione każdorazowo w o- zainteresowane „są. w możliwie 1.aj- Pragą. . 
głaszanych przez dyrekcję warunkach szybszem upo! 

względnie . vysuwają Е W pr 
Drewno wyrobione tych wypadkach, gdy przetarg piś- ziemskie przedw. 

ZIEM WSCHODNICH 
sprzedawane bywa loco Jas, tartak mienny jest niemożliwy do uśkitekz 
lubo,rampa stacji załadowczej., W pien y įst.niemozlimy do uškūlec 
diugim wypadku.. należność, jest po- 
bierana od każdego m.3 drewna użyt- 
kowego i metra przestrzennego drew 
na opałowego i papierniczego, wyro- 
bionego.przez «samego „nabywcę. na 
określonej. powierzchni oddanego mu 
dla eksplcatacji zrębu,. i w.takim ra- 
zie należność jest obliczana «dopiero zw 

ienia nadleśnictw Po dokonaniu pomiaru wyrobionęgo Uprawnienia na ia Aaa AO 

własnym  za- Iežnošė - za drewno * obliczana bywa 
ryczałtowo zascałą ilość drewna, jaka 

tym wypadku nie jest zależna 
od faktycznej ilości, jaka.się okaże 
po wyeksploatowaniu zrębu przez 

. nabywcę, 
Ogólna zdolność eksportowa Pol- 

ski w zakresie drewna wynosi rocz: 
nie „ok... 2,500.000. . m.*  materjałów 
drzewnych tartych oraz 1500.000 m. 
p. drewna okrągłego pod postacią 
kłód, kopalniaków, 
ficznych i. papierówki. Z ilości tej 
wSzysikie drewno obrobione i 75 

rzez proc. drewna okrągłego dostaje się gospodarczego są dokonywane pl k zk DIR 41 

własnym zekresie; o sprzedażach nato- Prywatnych. Państwo zupełnie nie 
pośrednictwem firm 

eksportuje „materjałów tartych, gdyż 
wszystkie niemal tartaki państwowe 

Ministerstwo, wobec czego odnośne zaaidują się w. dzierżawie <firm.pry- 
wainyc Z rocznej ilošci eksporto- 

upoważnienia Mini- wanego drewna okrągłego połowa 
przypada na lasy państwowe, z tego 

przez Skarb 
Państwa sprzedawane jest rocznie 
nie, więcej, niż 300000 m*, Pozostałe 
ilości przypadają na eksport frm 
prywatnych, eksploatujących 
państwowe, 

Rol. Raty podatku majątkowego. 
Zgodnie z zarządzeniami, Minister- 

eksploatację stwa Skarbu płatną była dotychczas 
państwowych objektów leśnych. Umo- jedynie r/- część różnicy pomiędzy 
wy iakie traktowane są indywidualnie. płatnemi trzema definitywnemi rata- 
_ O wszelkich-sprzedażach drewna mi (od płatników od 5 stopnia wzwyż 
Z licytacji, jak również o ewentual- w | grupie kontyngentowej — 60 

Dy- proc. tych rat), a wpłatami uskutecz* 
Tekcje ogłaszają w miejscowej prasie, nionemi w formie zaliczek i 
w <Monitorze Polskim», oraz wt zorycznych rat podatku majątkowe- 

ie- 
dyrekcje 

go. 
aaa "zanim zmiana poboru 

sów państwowych winny zawiado- atku majątkowego nie. zostanie 9 ы 

- mić Ain el Spraw  Zagranicz- aid w drodze ustawodaw- zma Się swych d 
| nych o projektowanych sprzedażach czej, wyznacza Ministerstwo Skarbu CHTZOZIEMców, 
Większych objektów, które zawierają terminy. płatności pozostałej części 
drewno, względnie produkty drzewne, wspomnianej różnicy i 

ące przedmiotem handiu z zagra: 
_ Nicą (zarządzenie M. R, i D. P.z dn 

Starano «się poprawić. stan waluty zwyczaj_w godzinach. ieczornych.. rozkłada ją przez zwiększenie wywozu. Bilans | = Be AR Z biurze 
na dwie równe raty, płatne; 1-sza NAūdlowy jest oddawna czynny, ale meldunkowem. W związku z ująw- 

końca października. 1926 r. - 

wach rządowych. 

„odbić zarówno na inte.esach skarbu 
jak i dostawców, AAA sfery te 

„kupno,„z wolnej ręki w 

  

miał Bóg jej zabrać. Od_r. 1886 mie. 
szkali państwo Edwardowie Raczyń- 
scy przeważnie między Zakopanem, 
Rogalinem a Krakowem. W Zakopa- 
nem jednak głównie dla zdrowia 
młodych Krasińskich. I oto w ślad 
za tem powstała u Raczyńskiego myśl 
nowej służby czynnej dla kraju, służ- 
by politycznej w ówczesnym. sejmie 
„galicyjskim. Poznany i wielbiony nie- 
ledwie przez całe Podhale, wybrany 
został posłem do iwowskiego sejmu 
w r. 1889 ji pozostał w nim przez 
całą następną sześcioletnią kadencję, 
pracując głównie w dziedzinie szkoi* 
nictwa i kultury. Coraz to wyżej ce: 
niono nietylko w ówczesnej Mało- 
polsce jego wysokie wykształcenie i 
głęboki umysł. jeszcze w r. 1879 wy- 
brany został członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Poznaniu, a w r. 1895 
po raz pierwszy prezesem. Towarzy 
stwa Przyjąciół Sztuk Pięknych w 
Krakowie, któremu to prezesowstwu 
pozostał wierny aż do końca przez 
lat 31- 

Z tym rokiem zaczyna się też w 
życiu Raczyńskiego ostatni okres jego 
wysokiej działalności kulturalnej, та 
zwłaszcza artystycznej. Wiąże się od- 
razu znajomością a często i przyjaźnią 
z największymi ówczesnymi  polskimi 
artystami, z Jackiem Malczewskim w 

Krakowie, a z Józefem Cheimonskim 
w- Warszawie. Niebawem także roz- 

poczyna się jego najbliższy stosunek 
z najwspanialej odrazu zapowiadają 
cym się artystycznym zespołem 
„Sztuka*, z młodymi podówczas Wy- 
spiańskim, Mehofferem,  Wyczółkow- 
skim, Stanisławskim, Fałatem, Axento- 
wiczem, Ruszczycem, Laszczką i kilku 

słupów telegra- 

prowi- 

1926 r., 2-ga do 

Zarazem Ministerstwo Skarbu ko- 
munikuje, że pobór powyższych rą 

Już od szeregu miesięcy rozpatry- Sci 

dkowaniu tej nie- 
zwykle ważnej sprawy. Jednak wy- Wi 

© Drewno jest sprzedawane w la: stępują przeciwko niektórym, punktom 
- Sach państwowych w stanie wyro- projektu rządowego Między innemi 

ym lub niewyrobionym (da pniu) iwśród przedstawicieli handlu panuje 
W pierwszym. wypadku należność za przekonanie, że dopuszczenie do prze- 
rewno użytkowe okrągłe, ciosane targów, ustnych musi się szkodliwie 

nienia, Pozątem „wysuwana jest pro- 
pozycja powołania specjalnych ko- 
misji kwalifikacyjnych, któreby prze- 
prowadzały dostawy rządowe — а- 
chowe. 

,. KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Egzekucje podatkowe. 

Wczoraj, dn. 17 maja, przedstawiciele 
iązku kupców i przemysłowców 

chrześcijan w Wilnie odwiedzili _za- 
stępcę prezesa _ Wileńskiej Jzby Skar- 
bowej p. Denisewicza, Odbyto :kon- 
ferencję w sprawie egzekucji _podat- drewna są sprzedawane przez .po- Znajduje-się naodaośnej powierzchni ków, która obecnie jest wzmożona. Е 

Przedstawiciele wzmiankowanego | 
związku zwrócili uwagę na katastro- 
f.lny stan przemysłu i handlu i na 
zupełne wyczerpanie ludności,: przy: 
czem wskazali, że narazie dalsze kro- 
ki egzekucyjne byłyby _ ostateczną 
ruianą dla, kupców i przedsiębiorstw. 

P. Denisewicz po wysłuchaniu 
zdań przedstawicieli przemiystu . 
handlu obiecał, po porozumieniu się 
z naczelaikami wydziałów Izby Skar: 
bowej, ziagodzić środki. egzekucj 

— Związek kupców žydow- 
skich przeciwko egzekucji podat- 
ku. W dniu wczorajszym zarząd 
związku kupców żydów wysłał da;p. 
Ministra Skarbu depeszę treści nastę- 
pującej; „W Województwie wileń» 
skiem nie zważając,„na . katastrofalny 
stan ekonomiczny rozpoczęto wzmo: 
żoną egzekucję... podatku. przemysło- 
wego za ll.półrocze. Wobec wyczer- 
pania ludności przymusowa egzekucja 
oprócz ruiny płataiczej rezultatów nie 
przyniesie. Jeszcze raz prosimy „r0z- lasy terminowania podatku w trzech ratąch*. 

(t) 

Stm wyjątkowy w (dilnie, 
„-— Wobec ukazania się. w niektórych dziennikach warszawskich wiado- 
mości, że na terenie Wilna, zawieszony 
miarodajne w Wilnie, komunikują, że zarzą 

śeejat stan . wyjątkowy, . „czynniki 
zenie, o stanie, wyjątkowym 

w Wilnie, dotychczas nie zostało jeszcze, cofnięte, a odwołanie stanu 
wyjątkowego w. Warszawie nie dotyczy Wilna. 
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SAMORZĄDOWA: 

— (x) Zjazd wójtów gminnych. 

św. Józefa w Wilnie przyjmuje ‹ Кап- 
celarja., szkoły od, g. 1 m. 30 do.g. 

2 m. 30 codziennie przy ul. Ostro- 
bramskiej nr. 20—17 

„AKADEMICKA 
—.() Na dziedzińcu uniwer- 

syteckim. Od pewnego czasu na 
W dniu 20 b. m. w. sejmiku pow, dziedzińcu Uniwersytetu Stefana Ba- 
Wii. Trockiego odbędzie się zjazd torego odbywają się próby zespołu 
wójtów i pisarzy gminnych tegoż po: 
wiaiu, Na zjeździe tym, prócz całego 

teatru Reduty i kółka dramatycznego 
akademickiego, dla wystawienia sztu- 

szeregu spraw aktualnych omawianą ki „Książę Niezłomny”,. tłómaczenie 
i będzie jedna z najważniejszych spraw. 

Ė : 2 owocnej „sposób, że główne rołe objęli redu- dotycząca zwalczania 
Słowackiego. Role podzielone w ten 

panującej obecnie na terenie. wspo- towcy, akademicy zaś występują jako 
Ucyjue. mnianego powiatu zarazy wścieklizny, Statyści. 

— (x) Posiedzenie Sejmiku 
Wił.-Trockiego. W dniu 15 b. m. 

POCZTOWA 
(x) Ograniczenie rozmów 

odbyło się pod przewodnictwem sia: telefonicznych z Warszawą. Z 
rosty p. Witkowskiego, « posiedzenie powodu ostatnich wydarzeń w War- 
wydziału powiatowego. Na posiedze- szawie rozmowy telefoniczne między 
niu, tem między innemi rozpatrzono i Warszawą a Kresami Wschodnimi.są 
zatwierdzono protokuł posiedzeń po: narazie przerwane. Rozmowy zaś pra- 
szczególnych „rad_ gminnych. tegoż sowe ograniczone zestały w ten spo- 
powiatu. Następnie uchwałono wy sób, że można je prowadzić tylko w 
asygnować 1000 zł. na przyśpieszenie pewnych godzinach. 
budowy gmachu gminnego. w Olkie: 
nikach, oraz”udzielono ktlku uczniom 

stypendyj z powiatu Wil.-Trockiego 
szkolnych. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
Towarzystwo 

kurs lei rumuńskiej się poprawi. Jed- komitetów przysposobienia i wycho* Baudelaire», 
nakże nadzieje te zawiodły—kurs lei wania fizycznego. Na „tem.posiedzenie 

zakończono. Następne posiedzenie od- spada w dalszym ciągu. 
Rumunja. mogłaby pozbyć się kło- 

potów pieniężnych przez odstąpienie 
kopalń nafty; „towarzystwom ‚атегу- 
kańskim, które dybią już., 

munja słusznie nie kwapi 

to nie zapobięgło spadkowi iei, w 

dzie musiało wywołać wztost płac 
zarobków,—a w 
nowe trudności. 

odroczenia spłaty rat 
granicznych, i 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
17 maja 1935 r. 

Tranz. Sprz. Kupno, 

41930 40235 (18.25, \ й 418,25: 
Lońdyn 50.71 50,84 

>wy-Vork — — —. 
3183 31495 31-87 

Szwaj 20152 › 4 zwajcarja 1,5: 202.03 20202 
iedeń — — — О US Go a 31, 31,62 

Stokholm н — a 

Papiery wartošciowe 

Pożyczka dolarowa 73,00 (w złotych 730,00 
kolejowa 160,00 

31,50 
164,00 
3250 — siBŁ pożycz kenw. 

pr. pożyczk, konw, 
„ listy zast. 

23,90 23,70 23,75 

innymi, w ślad zaczem poszli i młod- 
si, jak Wojciech Weiss, - Filipkiewicz, 
Dunikoyski i tylu tylu jeszcze aż 00 
dni zupełnie ostatnich. Całe też to 
grono, : z_ rektorem Akademji Sztuk 
pięknych Dr. Adolfem Szyszko-Bohu- 
szem ną czele, darzyło go do. końca 
najżywszą przyjaźnią i zaufaniem i „in 
gremio* wzięło udział, obok wszy- 
stkich. również historvków sztuki w 
Krakowie, w pogrzebowym jego ob- 
chodzie. w dniu 10 maja. 

Raczyński był niezawodnie w cią- 
gu trzydziestu lat ostatnich, obok 
prof. Jana Bołoz-Antoniewieza i Ka- 
rola hr, Lanckorońskiego, najgłębszym, 
najwytworniejszym i _ najbystrzejsze 
oko posiadającym znawcą dzieł ma- 
larskich w Polsce. Ze względu na 
obrazy epok minionych jeden miał, 
a drugi dzięki Bogu ma do dziś dnia 
więcej może doświadczenia i. meto- 
dycznej nauki w określaniu starych 
utworów malarstwa włoskiego, „czy 
hiszpańskiego, flamandzkiego „czy ho- 
lenderskiego, francuskiego czy angiel- 
skiego, ale chociaż i w tych, działach 
wzrok i sąd jego nigdy niemal nie 
mylił, był on przecież unikatem w 
znawstwie i sądzeniu całego malat- 
stwa wieku XIX, głównie francuskiego 
i polskiego, zwłaszcza zaś doby prze- 
dostatniej i ostatniej. Nie zdarzyło się 
nam przyjść do Raczyńskiego z jakąś 
wątpliwością w tej mierze przy okre- 
śleniu i ocenie jakiegoś niełatwo * ja- 
snego obrazu, ażeby zawsze bardzo 
ostrożnie, a z wielkim namysłam nie 
wydał o nim sądu bezwarunkowo 
słusznego, nawet -gdy.chodziło -0.-sta- 
rego Włocha lub Hollendra, a dopie- 
roż Francuza XVIIl wieku. Strata też 

onięczności bę- 

So PE k A „ Obecnie amawiana  jest., Sprawa 

będzie się w dniu 22 b. m. 

‚ — (0 Posiedzenia komisyj ma- 
A ; oQddawna gistrackich. Wobec zakazu władz 

na ten lakomy kąsek. Jednakże .Ru- chodzenia po godzinie 11 w nocy 
! SIĘ z wy- posiedzenia komisyj magistrackich nie 
óbr na rzecz odbywają się, bowiem dotychczas 

prace tych kormnisji odbywały się za- 

nionem „ostatnio „nadużyciem. w 

- został przez Magistrat, zwolniony. 
l zajmowanego stanowiska. Niezależni 

rezultacie wywoła gd powyższego zwolnienia, spraw: 

p. Laknera o nadużycie, przekazańi 
zostanie. prawdopodobnie władzom 

pożyczek za- sądowym. . = į 

— () Na co idą opłaty w su. 

chwały, rady miejskiej wejście 
na“ dė SEA SĖ opodatkowane zo " cera 9 p. 

wie: i Miillera, za różne przewinie- 
" nia, i nieprawne przywłaszczenie so- 

rangi oficerskiej. Obecnie zgłosił 
"I sig,do n.szej redakcji porucznik 3 'p. 

sirzelców konnych, Władysław Mel- 
let, który (oświadczył, że inkrymino- 
wanych mu czynów nie popełniał, a 
jako dowód oczywisty „przedstawił 

ojsk. Sądu Okręg. 

zwiedzanie góry Zamkowej? 
myśl, 

stało w, rozmiarze, 15. „groszy. 
RK. SZYB „ze SARE 
tów miały być przeznaczone na re- 

staurację ZANE zamku. agi a pobierany jest.ad mi M 

'na już od WRA BET 1a 
ty posunęły się ra razie b. nieznąc; 
nie i Ro żaczyna tr 

dzieję, że: kiedykolwiek będzie 
O Żae z ych prog 

baszty zamkowej. cza 

SZKOL 
maj 

o dopuszczenie do egzaminów ws 
nych do Żen. Szkoły zawodowej im. 

jego stanowi lukę dziś niezapełnioną, 
nietylko dla tworzących artystów=ma* 
łarzy, ale także dla "nas historyków. 
sztuki, którzy teraz już tylko na sobie 
samych polegać musimy. | w ślad też 
zatem uczęszczał Raczyński, o ile ba- 
wit w 'Krakowie, stale na posiedżenia 
Komisji historji sztuki Akademji Umie- 
jętnoś i, a od łat trzydziestu Akade- 
mja wybierała go jednogłośnie człon- 
kiem jury, nadającego najwyższą na- 
grodę im. Barczewskiego za najlepszy 
obraz polski corocznie w Krakowie 
wystawiany. On wraz z nami wszy- 
stkimi dawał te nagrody już sześć 
razy Jackowi Malczewskiemu, po kilka 
razy „Wyspiańskiemu.  Mehofferowi, 
Weissowi, on zabraknał nam strasznie 
w tych dniach ostatnich, gdyśmy w 
wilję jego skonu przysądzać musieli 
najwyższą nagrodę za najlepszy obraz 
minionego roku i odczuwaliśniy też 
wszyscy ten brak dotkliwy całem 
sercem, 

Ostatriim wreszcie wieńcem arty* 
stycznej działalności Raczyńskiego z 
ubiegłego trzydziestolecia jest wyjąt- 
kowej wagi i wspaniałości wprost 
już nie gałerja obrazów, ale artys- 
tyczna nieledwie „instytucja*, stwo- 
rzona przezeń w osobnym pawilonie, 
wybudowanym w tym celu przy 
wspaniałym pałacu w Rogalinie. W 
apartamentach mieszkalnych mieszczą 
się do dziś dnia niezrównane arcy- 
dzieła malarstwa dawnych epok, 
zbierane przez przodków. Na czele 
wszystkich stoi wielki Chrystus 
Rembrandta z lat jego ostatnich, nie- 
zrównana swą pięknością cudna Не- 
rodjada, niezawodnie utwór Tycjana, 
delikatne obrazy holenderskie, zwła- 

biu: 
_ Natomiast wzmożony wywóz wy: rze meldunkowem Magistratu m, Wil- 

wołał „w,.kraju drożyznę „Środków na, kierowni toż biura p. Lakne ‚ ег 
; SPožywczych, co,Z.. ki : 

rODO- 

" zaświadczenie 

— Egzamina w do ŻeŃ- 
dej Szkoły Zawodowej, e 

prywatnego człowieka wielkich wy- 

Goście mile widziani. @ 
— Z žycia Dowborczykėw. 

Prezydjum Zarządu Okręgu Wileń- 
MIEJSKA skiego Stowarzyszenia Dowborczy- 

powiadamia, że 
zarządu 

odbędzie się jak zawsze we wtorek, 

ków _niniejszem 
zwykłe kolejne posiedzenie 

dn. 18 maja rb. o godz. 6 wiecz. 

: „ROŽNE. 
— (n)Odroczenie zjazdu ewan- 

gielickiego. Zapowiedziany na dzień 
18 maja zjazd w Wilnie przedstawi. 
cieli wszystkich kościołów ewansie- 
lickich w Polsce został odroczony do 
jesieni. 

lickich, historycznych i artystycznych. 

d 
puszczony do otwarcia zjazdu. 

— Zaprzeczenie. Šwojego cza 

lliw Wilnie. (L, Cz. Ko.. 791/25 z 
dy. 4 3..rb.) które stwierdza, że spra- 

wytoczona przeciwko niemu została 
umorzona na wfiiosek prokuratora. 

Podziękowanie. . ra — „Komitet organiza- 
sądzony ani 2 Bernardyńskim, 

nia "biednej twy wa: 

szcza prześliczy Gabriel Metsu. Da- 
lej. portrety rodzinne z epok daw- 

niejszych, przez Baceiarellego, wspom- 
niany już portret Battoniego, prze- 
pyszny marszałek Raczyński przez 
Gtassiego, młoda "pani ;Konstanėja 
Raczyńska z Tischbeinów i t. d. 

W nowym pawilonie dla swego 
zbioru osobną olbrzymich rozmiarów 
ścianę przeznaczył Raczyński. na _ je 
dyne jeszcze przed laty niespełna 
trzydziestu inożliwe do nabycia przez 

  

miarów . płótno Matejki „Dziewicę 
Orleańską*, którą nabył w lat kilka 
po śmierci mistrza od jego rodžiny, 
a która dziś 'jest perłą przebogałej 
rogalińskiej galerji. A: blisko niej wi- 
szą z pośród czterdziestu przeszło 
nabytych przez Raczyńskiego utwo-- 
rów Malczewskiego, wszystkie naj. 
wyższe jego obraży: w  Rogalinie 
„Melancholja*, „Błędne Kolo“, „Etap 
sybirski*, „Tuman*, „Portret Asnyka 
z muzą”, i tyle innych wraz z same: 
go Raczyńskiego portretem; w Kra- 
kowie Zaś w -pokoju, gdzie życie 
kończył, cała serja „Zatrutej studni”, 
której treść nikt równie głęboko i 
równie delikatnie, jak on nie objaś- 
niał i nie tłómaczył, A dalej niema 
prawie polskiego artysty ostatniego 
pięćdziesięciolecia, któregoby utworu 
w Rogałinie brakowało: z dawniej- 
Szych pyszne popiersia góralskie 
Aleksandra Kotsisa, a między niemi 
un'kat swego rodzaju, portret starego 
Sabały, Juljusza Kossaka najwytwor- 
niejsze akwarele z najlepszego okresu, 
Sidorowicza "dwa małe krajobrazy, 
utwory  Szermentowskiego,  Gott- 
lieba i tylu, tylu innych. A wreszcie, 

przyjaciół 
Pozatem. postanowiono Francji. Na zebraniu tygodniowem 

przyjąć „do schroniska. w, Czarnym Towarzystwa w iokalu Klubu Szla- 
KRONIKA ZAGRANICZNA., Borze, na koszt sejmiku, dwoje bied- checkiego (Mickiewicza 19). we środę 

— Finansowe kłopoty Rumu- nych dzieci. „W końcu wyasygnowano 19 b. m, o godz. 8.30 wiecz. p. Wer- 
nii. Po uregulowaniu sprawy długów 300 zł., tytułem subwencji na wydatki, ner Thormagne będzie mówił o utwo- 
amerykańskich i oznaczeniu ich na 36 związane z organizowaniem w pew- rach Baudelaire'a i odczyta rozdział 
miljonów dalarów, zdawało się, że nych miejscowościach tegóż powiatu z nowego dzieła Stan. Fumet «Notre 

Jednocześnie zostało, odroczone 
otwarcie pokazu zabytków ewangie- 

log tych zabytków jest już vii. 
wany, lecz w obieg nie będzie 

3 

ri “ *Э 

szechnych, wyraža swą Ž tol wdzięczność 
Magistratowi m. Švina Ša zda are anos 
1 zwolnienia zabawy „od podatków, Wydzią- 
łowi. Szkolnemu..w. osobie. wiceprezydenta 
p. Jana Łokuciewskiego oraz oktora „Stefa- 
na Brokowskiego za łaskawe cie akcji organizacyjnej -ręierenice tegoż ydziafy p. 
Albercie „Ramazewiczowej › гла serdeczną. pó- 
moc, dowódcy pułku saperów pułkownikowi Janowi Voglowi. zą łaskawe udzielenie. hoj- nej pomócy w pracach technicznych, Redak- 
cjom..«Słowa> 4-<Dziennnika Wileńskiego> 
= amok umieszczenie: komuniki- 
w lonack, ednoczęśnie prof. Bronisła- d. wrońskiej, . oe, „a Ša 

natjów: _Nauczycielskich ,B-Śgledewowi 
Grzewińskiemu, klerowaikowi orkiestry man- 
dolinistów, artystcę baletu p. Wiktorji Kwiat- 
kowskiej, którzy. łaskawie przyczynili: się .do 
uświetnienia zabawy, Komitet, składa. „sęr- 
deczne podziękowania, jak również wszyst- 
kim tym: osobom, które ochotnie zaoflaro- 
KO A aadeterjęs Dyrekcji, chóru <Rcho» 

tet uje za obietnicę łaskaw. 
Saias ! ` Ėė: IE = 

— Komitet <Chleb dzieciom» składa 
ną tęm. miejscu gorące, podziękowanie y. 
rekcjom.Szkół Średnich, Kierowniczkom, Kie- 
rownikom .,Szkół „Powszechnych, +dzieciom 
oraz wszystkim, „którzy „przyczynili „się ;do 
pomyślnego wyniku przy zbiórce święcone- 
go dla biednych dzieci z ochron Wileńskich. 

i TEATR i MUZYKA. 
— Reduta w. gmachu na Pohulance gra dzisiaj, we wtorek, dn. 8 go,b. m. 0 godz, 7,30 punkt. komedję w 3 ch aktach St. 

Krepponzeakieo cza: inister». 
oczynając od środy „19go b. m. 

sił Redy, daje retrospel waż peel repertuaru całorocznego. Ceny biletów . na te przedstawienia zniżono o 78 proc. W Śró- 
k Ik Dao B m. SZ przedstawienie -cyklu repertaru retrospektywnezo.. Graa 
będzie dramat T. RIEIĖPA ky małym dom 
ku», 1 | 

WYPADKI | KRADZIEŻE, 
— (x) Pożar w gminie Mej- 

szagolskiej. W nocy z dnia 16 na 
17 b. m. w maj. Mielki, gm, Mejsza- 
golskiej wybuchł pożar w. domu 
mieszkalnym tegoż majątku. Z przy- 
czyn dotąd zupełnie jeszcze nie wy- 
jaśnionych ogień z palącego się do- 
mu prżedostał się na zabudowania 
sąsiedniej wsi Mielki, gdzie zniszczył 
doszczętnie 10 domów gospcdar- 
skich. Straty powstałe skutkiem po- 
żaru są dość znaczne i narazie nie 
obliczone. Chcąc przyjść z pomocą 
doraźną pogorzelcom p. starosta pow. 
Wil.-Trockiego przekazał wspomnia- 
nym pewne sumy, ;pochodzące z fun- 
duszów na pomoc siewną, które do- tąd nie zostały odebrane przez, po: 
szczególnych włościan. Pozatem p. Starosta poczynił starania u władz wyższych, celem. wyjednania TAC 
czek dla pogorzelców na odbudowę spalonych domów. 

— Zgwałcenie. W nocy na 17 b. m. w_ ogrodzie Bsrnardyńskim Winęcaty Rens (Kalwaryjska 56) zgwałcił 20detnią Stani- stawę Daw. .„..„wnę. Rensa aresztowano. Dochodzenie w toku. 
— Za fałszywe pieniądze. Dn. 16 b. m. został przytrzymany za usiłowanie puszczenia w obieg fałszywych Zrzłotówek Adam Kuleszo (Kalwaryjska 3) › 

800 klg. mydła. W nocy na I7b. m. dokonano kradzieży mydła 800 kig. z fabryki przy ul. Wilkomierskiej 84 na szko- kyieda Sue: | 2-300 8). 
zostało odnalezione, Sprawców kra« dzieży dotychczas nie wyk 5 2 

— fragiczny wypadek. Dn. 17 b. m. 
. upadła z 3 piętra ponosząc śmierć na miej. 

na łamach kilku pism - wileńskich j 
i „warszawskich ukazała się . wiado- 
mość o aresztowaniu w Wilnie ofi- 

ы strzelców końnych, naz- 

scu 3 letnia A, Jankiewiczówna (Sała Miej - ska). Wezwany lekarz pogotowia skonstato- 
wał we dw, za 

— Samobójstwo kaprala, Dn. 13 bm. 
«w Łużkach PC ry > kapral. V Baonu + K. 0, P, Kazimierz Lewandowski 
Przyczyna samobójstwa — miłość. Docho+ 
dzenie w toku, 

К# | 

Proszę o poparcie W-nej 
sw + Klijenteli 

ROLSKA PLACÓWKA 
1 B LOWA 

e оь У .‚"іщ15›‘—‚: Wykonywa ob) i-0d ; niej. pa WE a CLOW s ensy, + 
garnitury bamb: z de KAS AKP NO Ša 

‚ ъ›'Ё% o taniej magazynów 
Z POWAŻANIEM Sługa ko 

ti: MUWROBEZEESNA 
OWA ADLER 

  

  

gdy chodzi o obrazy ostatnie trzy- 
dziestolecia,, to imię ich jest:. legjon. 

Kilka z najgłębszych utworów Wys- 
piańskiego, „obrazy . Stanisławskiego, 
Wyczółkowskiego,  Mehoftera,  Ax:n- 
towicza,. Weissa, Fałata, Karpińskiego, 
aż,do najmłodszych i „najnowszych, 
a woysko w najlepszym zawsze, 
najgłębiej przemyślanym wyborze. Jest też i śliczny poprostu utwór -Stasiaka 
z ląt, najmłodszych: .„„Narodzenie z 
„pasterzami* wśród .przejmującego:noc- 
nego oświetlenia, A' nakoniec dział 
„ostatni rogalińskiej galerji, chluba jej 
niezrównana —, to zbiór „francuskich 
głównie arcydzieł. ostatniej „ćwierci 
wieku. Wybór wprost . fenomalnie 
głęboki sztuki francuskiej, artystycznie 
tak wartościowy, że równego zbioru 
utworów w rękach prywatnych. po za 
granicami Francji z pewnością w cą- 
tej Europie dziś niema: Renė. Mėnard 
i Albert Besnard i cała falanga przed- 
wojennej francuskiej malarskiej dru- 
żyny, skończywszy na najdelikatniej- 
szych studjach rysunkowych _przez 
Paul Helleu. palej, „kilka  niezrówna- 
nysa „pejzažėw. Thaulowa, „obrazy 
włoskie, niemieckie, szwejzkie — 
wszystko tam jest, a. wszystko pierw- 
szorzędnej wartości, nawet. przepięk- 
nygwitrąż niewielki z rybkami, igrają- 
cemi w wodzie z pracowni wielkiego 
Tiifany. ‚ 

„Takim byt ten cztowiek, w calem 
tego słowa znaczeniu niezwykły. 

J. M.
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w tych wypadkach jedyną odpowie- 
dzią d-ra Rosenbacha. 

Sumy, jakiemi rozporządza muszą 
być bardzo wysokie, jeżeli pozwalają 
mu n. p. jak niedawno za wydanie 

Ze świata 
— Król antykwarzy. Kiedykol- 

wiek jest mowa o licytacji cennych 
książek, o kupnie lub sprzedaży jakie- 

еф 
„Helios“ 22 
Kino-Teatr Dziś film ze śpłewem. . „. Rekord powodenia na całym świecie. 

«TEN, KTÓREGO BIJĄ PO TWARZY». 
Arcykunsztowny dramat podług utworu LEONIDA ANDREJDWA w 8 akt. 

Akuszerka 
W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 

Podczas seansów KONCERT. po L= 
  

goś białego kruka, rzadkiej książki, 
lub rękopisu, tyle razy spotykamy się 
z imieniem d-ra Rosenbacha z Filadeliji, 
który w ostatnich latach dziesięciu 
w samym Londynie zakupił książek, 
manuskryptów i map za 2 miljony 

Burnsa (Kilmarnock), które nowe ko- 
sztowało trzy szylingi zapłacić 1750 
funtów, a za pierwsze wydanie po- 

w Krainie Cudów 380 funtów. 
pularnej książki dla dzieci p. t. Alicja 39 

    

  Rosenbach pochodzi z rodziny 
" ż wydawców, która już w roku 1785 

Gdy w sławnej antykwarni Sot. pracowała w Filadeliji na polu księ: 
heby w stolicy Anglij, rozrywają Garstwa. On sam byt docentem lite- zbiór słynnych książek zapaleni zbie- ak angielskiej w óbiersyśkie w racze, można obserwować tego han- Filadelfji. Rozpoczął od krytyki ksią- 
dlarza 2 Ameryki, który z najspokoj- żek a skończył na kupowaniu ich. 
ak ed świecie miną wywoluje wybierał jedynie rzadkie i cenne wprost antastyczne cyfry. Nigdy się książki i wkrótce wyrobił sobie sła- 
nie podnieca, nigdy nie podnosi gło- wę i nazwisko, kióre go pchnęły na su. Widać z góry wyznaczył w myśli drogę handlu rzadkiemi książkami. granicę, do której dojść może i z py, Rosenbach posiada sam cenny Pra pool z jakim rzuca zbiór złożony z 900 tomów książek 
2 sze cylty, staje w chwili przeważnie „dla młodzieży”, posiada 
gdy doszedł do swej granicy. Ten- pierwsze wydanie każdej książki dla sam spokój okazuje, gdy wi: šciciele dzieci, drukowanej w Ameryce i jest 
książek ze wszystkich stron miasta właścicielem jedynego egzemplarza 
napastują go w hotelu, ofiarowując pierwszego wydania książki, wydanej mu często śmiecie, li tylko dlatego, R owada 2a dis di królowej 
że jest stare i żądając cen wprost Marji w roku 1555 p. t. <An Inter śmiesznie wygórowanych. Zwykłe: nie, łude Jack Juggier for Children“ bez argumentów, bez objaśnień, jest Е : Е 

L i] 

Nowy rozkład jazdy pociągów. > 
Od 15 maja przybywają i očchodzą wediug nowego roz- 

kładu następujące pociągi: 

funtów (funt około 50 zł.). 

  

Miejski Kinenatogyai 
KULTURALNO-OŚWIATOWY 

  

  

Dziś będzie wyśiet- 
lany film į 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

CENA BILETOW: wraz z dodatkiem na 

  

  

Znana powszechnie firma 

CHEC - PARISIEN 
WARSZAWA, MARSZAŁKOWSKA 137 

OTWORZYŁA w WILNIE ODDZIAŁ 

SUKIEN i OKRYC (anskich 
Palgokicń 1 Włedeńskiań ENY NAJNIŻSZE. 
Lokal B=cia Alszwang Vielka 42   

  

              

Przyjazd do Wilna Odjazd z Wilna Prosimy Szan. publiczność : 
przekonać się bez przymusu kupna. 

5 $ a Ze stacji m Do stacji MELIA EET О СОН ЕР zlėls 2 1818 
г О1 7 18 1= 

7071 sį 051 WarszawaGt. przez Grodno | 707 | 8 į 25 | Żemgale SPRZEDANO więcej мё DWA MILIONY stoikėw, * | 
” 7 JE М Pó 708 | 22 | 05 | Żemgaie 708 | 22 | 25 | WarszawaGł. przez Grodne WLODOŚĆ gm ETRz > 

71 : - › i i Tai ` 7|30| Wassawa WI. przez | Tr |19 |40 | Warszawa Wil przez i PIĘKNOŚĆ 
113 117 | 40] WarszaweGł. przez Grodno | 713 | 18 | 40 | Żemgale źoej T WĄRZY 
mał 7] 35] Żemgale 4) 8 | 05 | WarszawaGŁ przez Grodno KOBIECEJ 
312 | 23 į 50 | Łuniniec przez Lidę 311 į 6 | 15 | Łuminiec przez Lidę krem 
354 J 7] 45] Lida 353 | 15 | 35 | Lida CAZIMI 
412 | 6 į 05 | Mołodeczno 411 į 22 | 15 | Motadeczno "TAM ORPHOSĄ Ds 
452 | 19 | 20 | Mołodeczno 451 | 10 | 00 | Mołodeczno „USUWA RADYKALNIE PlEGI WĄGRY, 
512 | 18 | 30 Królewszczyzny | „| 511 | 11 | 27 | Królewszczyzny 3 NR NEAR : (w e środy i (w PES 1 MA (S>ZDOZNE 316: 
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(w niedziele i šwią- ч m sa 

teczne 1 SpółdzielniaRolna 729 | 15 | 30 | Nowoświęciany 

anos) KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN : 
818 | 1i | 15 Warszawa Wsch, przez | 817) 18 į 45 B= Wsch. przez ZAWALNA 1 == TELEFON 1—47 : o : т ч Poleca: 
ROLNICY!!! 200450400658B N AS IO Na 

ZIEMNIAKÓW SERADELI 
S nawozy: sztuczne pamiętajcie, O W S A EAST | że najlepszym i dotąd niezastąpionym 
nawozem azotowym pod wszelkie „PERLA S 
rošliny uprawne, a zwłaszcza pod UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki buraki cukrowe, jest oryginalna przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprze- 7 dajemy w zaplombowanych workac h, SALETRA CHILIJSKA 
którą nabywać można za gotówkę 
po najniższych cenach w firmie: 

BARAŃSKI, BARCIKOWSKI i Ska, 
WARSZAWA, ul. Zgoda Nr 1 

TELEFON: 101—37. 0
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ALBERIC CAHUET. _ Dawidson niezadowolony był z 
S . ° tej decyzji, nie nastawał jednak i zo- 5 

) Regina Romani. stawił nas w spokoju. Życie popły- 

— Dawidson zajął się również nasze- 
mi interesami; uporządkowanie tego bie dalecy, inni jacyś, stosunek nasz 
chaosu, w jakim się znajdowały, wy- sję zmienił. 
magało wysiłków i umiejętności. Nie 
mogę, w imię sprawiedliwości, pomi- o błękitną balustradę. Regina zauwa- 
nąć tych usług, oddanych nam przez żyła, że promyki księżycowe, przeni- 
osobistość, tak gwałtownie wciśniętą kające zieleń cedrów, nadawały mej 
w nasze życie intymne, Matka moja twarzy bladość fantastyczną. Nagle 
bowiem, nie ograniczyła się do po- ruchem wolnym podniosła włosy swe 
wierzenia Dawidsonowi spraw ma: złociste, tworząc rodzaj zasłony przed 
jątkowych, czyniąc go, na mocy te- bjąskiem srebrzystym księżyca. Byłem 
stamentu, opiekunem naszym. Narzu- pijany zachwytem, napełniły mię 
cenie mi opieki tego człowieka, któ- uczucia nowe, nieznane mi, pośród 
rego nie znosiłem instynktownie, tej nocy posrebrzanej, aromatu drzew 

"wzbudziło we mnie uczucie buntu. j włosów kobiecych, na widok ręki 
Nieprzyjazne, swe uczucia okazywa- białej przed memi oczyma się poru: 
łem Dawidsonowi tak wyraźnie, Że szającej i ust rozchylonych w uśmie- 
powiedział swym spokojnym, zimnym chu! W gorącym pocałunku przylgną- 
głosem, który dźwięczy mi dotąd w łem do tych ust. które zadrżały, lecz 
uszach; й ы „ poddaty mi się, zaskoczone, nie mo- 

— Widzę, że nie podoba się tobie gąc uciec, 
moja opieka. Nic nie szkodzi, posta- Było do dla.nas ogromne wstrząś- 

ram: się wyemancypować ci prędko. njenie rewelacja uczuć, nieświadomych, 
Istotnie uzyskałem wkrótce Samo- kryjących się za przyjacielskim sto- 

dzielność całkowitą. Co do Reginy, synkiem brała i siostry. Rozstaliśmy 
okazało się, że posiada ona znaczny sję w milczeniu, przygnębieni nie- 
kapitał, który umożliwiał życie Spo- zmiernie. 
kojne i dostatnie. Dawidson radził, 
by wróciła do klasztoru "w Mo- 
maco. Odrzekła mu spokojnie po : 
chwili namystu: Spędziłem noc niespokojną, nie 

— Nie wiem jeszcze, co zrobię, mogąc zrozumieć własnych uczuć, 

czekiwanie zupełnie staliśmy się so- 

& 

narazie- žycie moje jest złączone z ży- Czekałem ranka i spotkania z.Reginą, ruchem despotycznym, wysunęła 

  

    

   

    

   

   

    

    

  

   
  

„UPADEK BABILONU" 
Nad program: «Podróż na około Świata» 

> ojcami» farsa w 2 aktach, 

Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzaoW. Szczepańskiego, 
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 40. 

Początek seansu; w niedzielę od godz. V i 
odżywianie dzieci szkolnych Parter 60 gr. Amfiteatr i balkon 3Q, gr. 

  

W roli głównej czarodziej ekranu LON CHANEY. 46. m. 6 

Ki Ka 1 
WZP Nr 63. 

o ac, 2 e Podwójny proczami. 14 aktów! Najlepszy program jaki Wilno dotąd Widziałol 5 
«c dramat salonowo- į 1 Polonija“ $$ „ieh grzech” iszrVsii „Slub którego nie było" pg kun i mpańs ul. Mickiewicza 22 šė A aa Ona ieszkanie 

do wynajęcia 
2 pokoje i kuchnia. 

Stefańska 38 m. 1. 
Wielka trag. dziejo- 
wa w 7 w. aktach 

«Ferdek i Merdek zostają 

    

Ą4 wanną 
pokój pełn. 

utrzym. dla 
małżeństwa lub 1 о- 
soby. Gdańska6 ra. 8. 
Centrum. Wejście 

w l akcie i 

3-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej, 
irontowe. 

  

    

   

  

    
       
       

OGŁUSZENIE 
P. o. Komornika przy Sądzie Okręgo- 

wym w Wilnie, juljaa Mościcki, zamiesz 
kały w m. Wilnie przy mi. Sosnowej Nr 5 
m. 2, zgodnie z art. 10630 U. P. C, podaje 
do wiadomości publicznej, że w dniu 21 ma: 
ja 1926 r. 'o godz. 10-ej rano, w Wijnie 
przy ul. Niemieckiej Nr 21, odbędzie się 
spizedaż z licytacji. należącego do Firmy 
«Bracia Kałdobscy» majątku ruchomego, 

kich pism ši 
ogłoszenia, 
nekrologi i 
różne rekla- jid 

       
     

składającego się z przedmiotów kosmetycz* my  najdo- 
mych oszacowanego na sumę zł. 475 na godniej za- $ 
zaspokojenie pretensji Twa Akc. Ubezpiei łatwić za Xi 
czeń «Polonia» w Warszawie, Oddział; w pośred- Kx 
Wilnie w kwocie 460 zł, z proc..i kosztami, KOŃ niectwem 

p. o, Komornika : 
(2) J. Mościcki. 

6665090660: 

  

X kim 

      

   

   
xi Sób stolicy. Warszawi 

   

          

     

   
     

    

       

    

  

     

  

      

    
    

  

1124) 

Sumy pieniężne 
w gotówce mi 
korzystnie lokuje z|| 
gwarancją zupełną 
żądanej ; waluty i 
zwrotu w terminie 

Dom Hadl.-Kom. | 

„ZACFĘTAĆ | 
Portowa 14 4 

telefon 9—05 || 

PrzeznaczenieliŚwiato 
wej sławy psychograj | 
folog  Szyller-Szkolniky 
opowie Ci, kim jesteś . 

‚ Буб možeszį 
Nadeślij charakter pisj 

j ma swój lub zaiterė | 

zdolności, przeznacze 
nie. Analizę wysyłań 
po otrzymaniu 3 zł 
mozna znaczkami p 

cztowymi, 
Osobiście przyjmuj 
od 12 — 7. Protokółj 
odezwy, podziękowani 
najwybitniejszych @ 

Psycho-Grafolog S 

abinet Kosmetyczny 
=" z. Zdzieniekiej 

Masaż twarzy. Stosowanie X 
Usuwanie zmarszczek. Farbowanie włosów. 
Elektryzacja kosmetyczna. Usuwanie pod 

bródka. 

  

W.Z.P, Nr 1 Wilno, dn. 304 1926 r. 

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 
osób bez ratunku ginie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. Człowiek o ka- 
miennem sercu  wyszedłby z tego 
przybytku niedoli, ze izą w oku. 

Radiolux'u. 
> telefon 82. 

Mickiewicza 1 m 8, wejście z placu Katedrę 

ller-Szkolnik,  Pięki 
25—3,           

     

   

  

     
   

    
    
   

   
   

  

    Rekla m owego 
Stefana 
Grabo wskiego 
w Wilnie Xi 
ui. Garbarska I 

  

| renoje, b. oficer, prd 
wadzący samodzielnii 
sprawy sądowe poszii 
kuje posady od zarąą 

Od r. 1843 istnieje Wymagania 5К ош 

GILENKIŃ 
ul. Taiarska 20. 

MEBLE 
jadalne, sypialne, sa- kój umeblowaj 
łonowe i gabinetowe | ny u | 
kredensy, stoły inteligentnej bezdziet: 
Szaty, łóżka i t, d, nej. Dojazd auiem dė 
Wykwintne— Mocne— samego domu. Info! 

się skierow.: poste rei | 
stante Prozoroki listef 
poleconym okaziciel0 

wi dowodu nr. 860- 

o wynajęcia po: у     

0
0
0
0
0
0
0
5
4
9
0
6
0
0
0
2
 

  

  

        

WEED W WEBER 

Lefniska wiejskie 
Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 od g. 3—5 po poł. 

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

2) informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać, 

  

*kochać, czy aby wymawiać jej i łajać. > 
Rano ujrzałem Reginę późno dosyć; widsona, zdecydowała. 
nie zapomnę nigdy wyrazu jej Oczu 

twarzy jej czytałem ramionami. Czemu 
niego? —zapytałem. 

Nie odpowiedziała mi, 

w Oczy, a na szukasz 
decyzję nieodwołalną, stanowczą. 

— „Jurku,—mėwila— nie spałam 
Pewnego wieczoru staliśmy oparci dzisiaj, całą noc myślałam, zastana- południu udała się do Nicei. Po po- В i g y opi ą , ® Ka. miały znaczyć jej słowa? Nie byłem : Byłem niezadowolony i zły. podejrziiwy i nie znałem życia. Re- 

Myśl o małżeństwie nie przychodziła Gdyśmy siedzieli podczas obiadu sa. gina mówiła prędko: 
raz 

ginabyła mi siostrą tylko. Małżeństwo! pierwszy, że byliśmy podobni małżeń- : i które ma za sobą cały Świat bionego charakteru, że opiekun mój 

wiałam się. Nie możemy dłużej tak wrocie wydała mi się zamyślona, za 
żyć. Musimy się pobrać". S y s kłopotana. 

mi nigdy do głowy. Jeszcze wczoraj Re: mi, we dwoje, zauważyłem po 

Zdawało mi się, że proponuje mi za- stwu, 
bawę a. : ża wspólnych przeżyć. 

— Musimy się pobrać, 5 A Z 
chcesz bym odjechała stąd, Ž Byłaś u Dawidsona zapytałem 

— Ależ,—wybąkałem zdumiony, 
jesteśmy dziećmi jeszcze prawie. 

— Nie odrzekła stanowczo, — od 
wczoraj wieczór już dziećmi nie je- 
steśmy. 

— Musimy się pobrać, — powtó: 
rzyła po raz trzeci, — przewiduję, że 
w naszym wieku będzie to utrudnio- 
ne bardzo, — forrnalności przeciągać 
się mogą zbyt długo. 

Przeczuwała widocznie opór ze 
strony opiekuna. 

Miała na sobie białą suknię, wy- 

jeżeli nie 

rzeczą zupełnie naturalną. 

Nie znosisz go przecież. 
— Mam swoje powody ku temu. 

których nie potrafiłbym wytłumaczyć. 

— Jesteś niewdzięczny. 
— C2y jesteś mu 

wdzięczną?j 

dobry. Matka twoja lubiła go, Prosi- 
cięią, odkrywającą opaloną szyję. — łam go do salonu w hotelu. Był bar- 
Byłem większy od niej, silniejszy, dzo przyjacielski. 
więcej mężczyzną, niż ona kobietą, — Opowiedziałaś mu swój pro- 
ze swemi włosami rozpuszczonemi, jekt małżeński? 
jak u małej dziewczynki. Objąłem ją . — Powiedziałam mu naszą decy- 
ramieniem i przycisnąłem do piersi zję. Zdziwiony był niezmiernie. Zda- 

się wało mi się nawet, że zimny ten 
ciem Jerzego i jeśli on nie znajduje ale nie wiedziałem dlaczego tak pra- jednak z mych objęć. Była przejęta człowiek, był wzruszony, — dodała, 
SAR pozostanę tu nadal. 

wydiwca Stanisław Mackiewicz w/z Czts'aw. Karwowski 

gnę jej. widoku,.czy aby. pieścić. i czemš. i. zaniepokojona...;: patrząc na mnie badawczo. 

Odpowiedzialny 23 sgtoszenia Zenor Ławiński. 

— Pojadę po radę do pana Da- 

„Dawidson mieszkal w Nicei, wkrėt- 
nęło dawnym trybem, a jednak nieo- poważnych, uczciwych. Patrzała mi ce opuścić miał Francję. Wzruszyłem i nagle położyła mi rękę na ra 

rady u mówiąc: 

lecz po nam była jechać tam sama. 

— Tak, — wydawało mi się to 

. — Powinnaś była prosić mię, bym 
ci towarzył, lub jego tutaj zaprosić. 

^ — [I naturalnie wierny ten opiekun 
p с > » ofiarowuje się znaleźć ci ten ideał. tem niemniej odczuwam je wyraźnie, a: в 

Szczerze 

— Dawidson był dla nas bardzo ją 

Niedrogo. 4 
SPRZEDAŻ 
NA RA TE 

P094454504+0400044+54>352 4024 5145 

Łaskawe daiki przyjmuje Adm. „Šlo- 
wa“, 

   
Nie 

do zdarcia 

obcasy i podeszwy 

BERSCHA. 
Elastyczność ich nie da się porównać z elastycznością 
żadnej innej marki fabrycznej, trwałość trzykrotnie 
przewyższa skórę. Pomimo, że BERSON używa surowców 
w najlepszym gatunku, obcasy te są tańsze niż skórzane. 

We własnym interesie prosimy żądać tylko 
prawdziwych 

Bersonowskich 
oboasėw i podeszw gumowych. 

BERSONA są najlepsze. 

— Tak? Cóżby to mogło mu szko- в — Nie miałem 
dzić. 

— Miałeś rację, Jerzy, nie powin- 

Czemu nie zżpylałem wtedy, co 

zabawy z 

— Robi trudności, uważa, że jes- 
teśmy za młodzi. Że nie masz wyro- tkwią wszystkie w 

nie mógłby zgodzić się jna to sza- 
leństwo, że powinnam mieć męża po- 
ważniejszego, bardziej dojrzałego mę- 
ża, któryby był... 

Roześmiała się nerwowym  śmie- 
chem i skończyła. 

— Któryby był twojem przeciwień- 
stwem, mój biedny Jurku. - 

— Nawet już znalazł. 
— Kogo — krzyknąłem ze złością. kolei do bibljoteki 
Skończyliśmy już obiad. Regina informacje. Wrócił 

wstała od stołu, serdecznie ujęła mo- 
rękę. 
— Wszystko jedno!— odrzekła — 

chodźmy do parku. 
Noc była przepiękna, jedna z tych 

nocy błękitnych w Nicy, których sło- 
dyczy nie zaznałem już od tak dawna. 
Ach, panie, gdy ujrzę w parku, wie- 
czorem sylwetkę dziecka w białej su- 
kience, o ruchach żywych i miękkich, 
otwieram ramiona, by porwać w nie 
cień: mej przeszłości:= Reginę,.. 

byłem, 

tować musimy. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 26, 

ua: е łem rodziny. Ojczyzną b i 
Odpowiedziała gestem niepewnym [ jserb, tam aeczło 2 kicia 

cując z małą dziewczynką o oczach głębokich i rozpuszczonych włosach, 
l Reginą, 

chwil tych, gdy otoczuny byłem at 
mosierą życia rodzinnego, 
niącego się od obecnej samotności, 

czam je jedynie Reginie. 
. " tym parku wypowiedziała 

mi w wieczór srebrzysty plany swe 
Regina. Po wyjściu 
spędziła czas na wertowaniu ksiąg 
prawie małżeńskim. Wyczytała, że 
małżeństwo zawarte być może z poź 
minięciem formalności, 
jedynie i dwuch świadków, opierając 
się na zgódzie obu stron. Zgodziłem 
się na zawarcie małżeństwa tą drogą. 
Lecz przez ciekawość udałem się z 

macje Placówką Pol 

  

     
   

   
   

    

   

    

    

  

     

  

    

   

ska Zawalna 15. Ma 
kowska. 

— 

Bergmann = Me 
tallūrgigae, lai“ 
daujei, P 

elektryczność, 
nały na dalekie pode 
róże, komunikacj 
Sprzeda Rotax, War” 

szawa Niecała 1. 
— ы 

kazyjnie do sprzė | 
danią Aparį 

„ Wulkanizacyį 
ny najnowszej kon“ 

strukcji, „ mało używa* 
ny. Dowiedzieć się Do 

UMEBLO+ 
Pakij WANY 

do wynajęcia. | 
Kalwaryjska 6 > 2 
od godz. 3 — 6 popol+ 
—. 

iągnienie II kle 
Sy Loterji Pań | 
stwowej 19 i 20 

  

: maja. : 
Ше'ч:іеіпц ilość wok 
nyc osów. Losy 
Loterji Dobroczyn“ 

„uej po 4 Zł, | 
Witoldowa 53 

Dom H.-Kom.. | 
ZACH Ę TA» 
Portowa 14, tel. sa5 

4 

ojczyzny i nie mia: 
park 
two, Mieniu tam cąerpię wspomnienia światłe Z - minionych lat. Ciepło serdeczne, mate czyne. nieledwie, które zaznałem ob” 

A 

wspomnienie. 

tak róże 

Liserb, a zawdzię- 

  

od Dawidsona. 
о 

wobec księdza 

by sprawdzić jej 
forma: łem do Liserb le-- 

piej poinformowany, niż ona, gdyż ° 
nie przeczytała wszystkiego i dumny. 

że dowiedziałem 2 
do końca. Powracając, 
tach uśmiech niedobry. Bywają, pa- 
nie, uśmiechy, które gorzko odpoku» 

„się prawdy 
miałem na us-_ 

В A 

7


