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ANKIETA O SYTUACJI POLITYCZNEJ WSRÓD KONSERWATYSTÓW WILEŃSKICH 

Odezwy wzywające do przeniesie- 

lia Zgromadzenia Narodowego # 
Warszawy mają zdaniem naszem 

Спагак!ег ruchu nielegalnego. W 

Warszawie panuje kompletny spokój, 
iresztowani  wypuszczeni, cenzura 
Prewencyjna zniesiona, Nikt nie bę: 

Mzje wpływał na taki czy inny wy- 
ik głosowania podczas Zgromadze- 

lia Narodowego. Dalsze odwiekanie 
zy: gromadzenia Narodowego staje się 

ntykonstytucyjnem skoro art. 41 ust. 
Konst, powiada wyraźnie o zebraniu 

hażychmiast Zgromadzenia Narodo- 
łego w razie opróżnienia miejsca 

"rezydenta Rzeczypospolitej, 

e. Należy nie bać się wypadków i 

na ich spotkanie. W Wielkopol- 

Še zwycięży napewno patryjotyzm i 

„, owy rozsądek — są to przymioty 
Ue 

"Ą dzielnicy. Burza nielegalnych pro- 
stów podsycana jest przez bezro- 

batnych posłów i senatorów, którzy 

mula Się obawiają końca wpływów Sejmu. 
My tu w Wilnie, wciśnięci pomiędzy 

Owieńską, a sowiecką granicę, upra: 
Wnieni jesteśmy do |żądania katego- 
tycznego od rodaków aby zaprzestali 

łamutnego i głupiego straszenia 
Wojną domową. 

W Słowie wypowiadaliśmy nieraz 
Przekonanie, že ziemiaństwo ziem 

Wschodnich jest klasą zdrową, jest 
łasą mającą na względzie przedew- 

Szystkiem interes państwowy. Ankizta, 
tórą towarzyszy artykułowi  niniej- 

1 SZEMu, jest tego dowodem świetnym 
! Pięknym. Rzućmy zasłonę na przesz- 
OŚĆ, ale teriniemniej powiedzmy so- 
16, że ziemiźństwo wileńskie może 

Nieraz czuło się krzywdzone i niedo- 
_eniane przez marsz. Piłsudskiego. 
Szi$ w osobie swoich przedstawicieli 
kiej zażywających powagi i uznania, 

'« p. Hipolit Gieczewicz wyciąga do 

"e80 rękę pojednania. Zarówno po- 

lityczne jak i moralno-polityczne zna- 

Czenie tego gestu jest pierwszorzędne. 
„Ten gest pojednania jest wyrazem 

<hęci realnej pracy dla dobra narodu, 
3 przedewszystkiem wiary w Polskę. 
€żeli posłom podpisanym ra aktach 
Poznańskich do gustu gest ten nie przy” 
Padnie—to może wolno będzie po- 
Wiedzieć, że nas pp. Matłosz, Kubyš, 
Puchałka i senator Sk. wronek uczyć 
konserwatyzmu nie potrzebują. 

A teraz raz jeszcze: Panie Mar: 
! 

i Wypowiedzenie się przedstawicie- 
tyjgęian га twoim wybotem jest 
ylkg dowodem jaskrawym tej tęsk- 
Tatę do innych form rządu, jaka pa- 

HUJE w Polsce całej. Jest dowodem, 
że słowa Twoje o walce z korupcją, 
9 mądzie czystych rąk, silnej wła-. 

o wzięte zostały na serjo. | 

oprawdy, jeżeli te nadzieje zawie- 
dziesz, jeśli swoje obietnice przekre- 
Ślisz, jeżeli od odpowiedzialności którą 
W dniu 12 Maja sam podjąłeś teraz 
Się uchylisz —to te skromne czcionki 
dzisiejszej naszej gazety nie najmniej 
Szy będą dla Cię stanowić wyrzut 
Sumienia na życie całe. 

Cat. 

a aa 

Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła. filozoficzne 
W językach: polskim, rosyjskim, fran* 
Guskim i niemieckim Sei poszu» 

kaję książek wydanych przez Polskie 
Owarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 

Przez Kasę Mianowskiego w Warsza 
wie szczególnie zaś: 

W. James «Pragmatyzm> 
J..Gołuchowski  <Filozotja i 

ycie» 
3 Im, Kant «Prolegomena» do wszel 

kiej przyszłej metafizyki...» 
4. tegoż  <Uzasadnienie Metafizyki | 

| Moralnošcis. 
p polskiego przekładu Schopen- 
auerą «© poczwórnem źródie twier- 
zenią o podstawie dostatecznej», 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
w Admi- 
nistracji „SŁOWA . 

    

1. 
> 

  
  

  

Hr. Wacław Mohl. 

Uważam, że do wojny domowej 

wych, nie powiniśmy dopuścić w żadnym 

Muszę odrazu wypowiedzieć bez- razie, wyrzekając Się nawet swoich 

względne potępienie zamachu Stanu politycznych poglądów i sympatji. 

na rząd legalny, z + którym wystąpił Wolałbym dziś nie mówić o Pie- 

marsz. Piłsudski. zydencie, lecz o dyktatorze, którym 

Temniemniej dziś prowadzenie moim zdaniem dzisiaj mógł by być 

wojny domowej byłoby klęską i nie- tylko Piłsudski. Jestem tego zdanią, 

Szczęściem dla kraju i ojczyzny. Mo- że będąc dyktatorem Piłsudski zh 

że się to skończyć utratą samodziel- będzie zgodnie z dobrem wszystkic 

ności. Dlatego też uważam za zły klas społecznych. 

znak wystąpienie Poznańczyków, któ- Hr. Maryan Broel Plater. 

rzy nie chcą jechać na Zgromadzenie 

Narodowe, bo to przewleka sytuację, Ryży prezes komitetu polskiego w Wil. 
nie za czasów okupacji niemieckiej. w której jutra niepewni jesteśmy. 

Uważam dziś za konieczne jak- = й 
Nie mogę dopuścić nawet samej 

i przewiekaniu 
najprędsze zebranie Zgromadzenia i opu 
Narodowego, przytem jak rzeczy myśli o wznowieniu 

obecnie stoją — nie widzę innego wojny domowej, coby mogło za sobą 

kandydata na prezydenta prócz Pił. pociągnąć wprost nieobliczalne kata- 

sudskiego. strofy dla Polski i wypowiadam się 
również za jedynym możliwym k 

marsz. Dr. Tadeusz Dembowski.  gygątem na Prezydenia t. į. marsz. 

Prezes wileńskiego oddziału Zjedno: Piłsudskim. Uważam jednak, że jeżeli 
czenia Monarchistów Polskich, _ cała ta tragiczna sprawa może wziąść 

Lepiej jest czasami uznać doko- szczęśliwy obrót, to tylko w takim 

nańe rzeczy złe, aniżeli dążyć do woj- razie, jeżeli Prezydent ję 40 

ny domowej, która będzie zgubą weźmie, nie cofając się przed żadne- 

państwa. Potwierdza nam to historja. mi środkami do zwalczania o 

Konsekwentnem wyjściem z obecnej to jest jednakże w naszych obecnyc! 

sytuacji jest to, aby. Marszałek Pił- warunkach możliwe tylko w _ razie 

stidski przyjął wysokie stanowisko ukrócenia demagogji, a więc zmiany 

Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm ordynacji wyborczej, gdyż właściwe 

rozwiązał i w drodze dekretu prze- źródło złego leży w Sejmie, a chara- 

prowadził nową ordynację wyborczą. kter Sejmu jest Ściśle uwarunkowany 

Jeżeli ktoś sądzi, że Sejm obecny obecną ordynacją wyborczą. 

— to. skupienie wszelkie zła jakie 
istnieje w Polsce i skąd to zło wy- Bohdan Szachno. 
pływa,=zdobędzie się na uchwalenie ; waz Е 
ordynacji wyborczej mającej na wzglę: Prezes p EH Inflan 

Ziemiaństwo Inflant oczekiwało w 
dzie jedynie interes państwa a nie 
partyj — ten głęboko się myli. Jakże 

aa rosyj m e gawk u swoim czasie spełnienia przez A 

PO Aoiniów, Waza się: magai "RE BO O rlówici 
ok s mica Osace penas Bo wake Polaków o lojstnego - - 
na podstawie której wybrany został kopania obowiązków wynikających 

Sejm Apecny, wszystkich a z konstelacji politycznych, mianowi- 

di pozwie Gaye, Co, Ge gena Tai Piko Ro 
o których a „o że nie poto wt ko 

: : p WIECZIAŻ, й olakom zachowanie na y - 
A. z i nomicznych i kulturalnych interesów. 
че e 6 ci p o: Hó e Niestety do tej pory obietnica ta 
weszli zaš:.CI, e „których Słowo uskuteczniona nie została. Polacy na 

оьО b ynie owe sza kontemeść. no 
: " . й > ci wobec panstwa 
i dlatego doczekaliśmy się dni tra oczekują, że c Piłsudski przypo- 

gicznych. | mni sobie swą obietnicę skoro doj- 

Władysław Dowgiałło, dzie do władzy. | Е 

Co do wojny domowej to chyba |. Každy kraj swój kochający oby: 
wszyscy uważają, że był by to młyn watel powinien nawet kosztem swo- 

na wodę jak zewnętrznych, tak we- ich poglądów osobistych, pip ; 
wnętrznych nieprzyjaciół państwa. PTZEKONAM zapobiedz rozlewowi Ściu 
Sądzę, że konieczna jest także pacy- Prztniej, PAC czdadirie 
fikacja umysłów, którą można osiąg- jakie móże nas spotkać. szczego 
nąć panując nad uczuciami, a kieru- W gpwili obecnej guy sytuacj mi 
jąc się rozsądkiem. Co dó kwestji dzynarodowa polska IE oi 

prezydenta — to nie mając mandatu P Przyjtują sna ki” ROWE 
do wypowiadania się imieniem zie- | 3UStwa marsz. - 

= A iebie ciężki k, stając po- 
miaństwa — sądzę, że dziś niżej na siebie ciężki obowiązek, ARÓW 

Hr. Jerzy Czapski 
Prezes związku Polaków zakordono- 

i ы - anizeji| za partjami, uwzględnienia postulatć 

ra i i życzeń jaknaiįszerszych warstw spo- 
ńst: i kraju i poza 

stworzyć silny rząd i dokonać pacy+ a PREY ! т 

fikacji kraju bez nowego przelania” 

una Ei ZE” rę Stanisław Wańkowicz. 

Prezes Wileńskiej Rady Ekonomiczhej 
tylko Piłsudski, 

Hipolit Gieczewicz. 

Prezes Wileńskiego Związku Ziemian. Dzisiaj unanimiter głosi się, że 

iaj. ten kto rozpoczął powinien nieść od- 
Rozmawiając z Panem wyrażam a As 

cel do którego dążył. jedynie moje osobiste przekonanie 
chwili nie nie rozumiemy w akcji nie małe żadnych upoważnień od 

ogółu Ziemian do wypowiadania się its jego. Sądziliśmy, że 
pod tym względem ponieważ, w tak jest to IE określę celem. 
krótkim czasie nie mogłem zebrać Czekat y wykonania tego celu. 
żadnej konferencji. Od wodę demowej uchowaj nas 

Mojem zdaniem można się zgodzić Boże. 
z marsz. Piłsudskim, z jego Życze- : 
niem rządu o czystych rękach, kon- 
sekwentnego w swoich działaniach, 
silnego i wolnego od demagogji. 
Jeżeli więc marsz. Piłsudski nam to 
da, to stanowczo sądzę, że znajdzie natychmiastową utratą korytarza gdań- 
poparcie Ziemian najzupełniejsze, bo skiego i ostateczną ruiną gospodar- 
nieprzychylnego usposobienia dia czą Zgromadzenie Narodowe w Wa:- 
Marszałka pomiędzy ziemiaństwem szawie uważam za bezwarunkowo 
nie było, pamięta ono bowiem, że w legalne, nie wiem czy może być na- 
gruncie rzeczy jeżeli Wileńszczyzna wet stawiana wątpliwość pod tym 
została wcielona do Polski te w względem. Uważam że wobec wy- 
dużej mierze jemu osobiście to za- tworzodićj sytuacji wybór _ marsz, 
wdzięcza, jak również powstanie u Piłsudskiego na Prezydenta ma ię 
nas uniwersytetu. Niepokoi nas w tej dobr strorię, że nosicielem władzy 
chwili wielka tolerancja dlą rozmai- dE Stanie się człow'ek któ: 
tych skrajnych odezw, wzywających o" dniu 12 maja wziął na siebie 
wprost do buntu, miejscowe objawy odpowiedzialność za dalsze losy p2ń- 

Władysław Zawadzki. 

Profesor prawa, 

Wojnę domową uważam za naj: 

większe nieszczęście, grożące nam 

     

bratania się wojska z tłumem. Słyszą- A 
łem o oficerach piacych z tłumem © 
w restauracji dworca kolejowego. U- i 
ważam to za rozprzęženie dyscypliny Marjan Zdziechowski, 

niepokojące. : „ | Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego 
Myśl wojny domowej potępiam Т 

najgwatiowniej. Jedynem wyjšciem 2 Solidaryzuję się najzupełniej Z 0- 
sytuacji nważam dziś wybór inarszał- dezwą moich nejbiiższych współziom= 
ka Piłsudskiego na prezydenta, « ków, wygnańców Mińszczan, których 

kreśl żawsze, że io jest moje ©se- haniebny traktat Ryski wyrzucił z ich 
biste zdanie. ziemi i dlatego czują się nie klasą, 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

i wykazać. 
w obecnej 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wilenska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — uł. Majora Mackiewicza 63 

| 

Przed Zgromadzeniem NarodoGem. 
WARSZAWA, 19.V: (tel wł.Słowa). cy można wywnioskować, że rozwią- 

W Sejmie dziś panuje dość znaczne zanie Sejmu jest niemal zdecydowane 
ożywienie. Przybyło dużo Piastow- ! że wniosek ten prawdopodobnie 
ców i N P. R. Przedstawiciele tych uzyska potrzebną większość, Różnica 
dwóch stronnictw rozpoczęli rozmo- w zapatrywaniach polega na tem że 

wy prywatne z przedstawicielami le- lewica domaga się rozwiązania Sejmu 

wicy. Kontakt stronnictw lewicowych niezwłocznie po wyborze Prezydenta 
z grupami mniejszości narodowych Rzeczypospolitej, centrum zaś pragnie 
został już nawiązany. Tematem roz- tę chwiłę odwiec do czasu załątwie- 

praw jest Zgromadzenie. Narodowe nia niezbędnych konieczności państwo- 
i sprawa rozwiązania Sejmu oraz wych. W tym wypadku jednak zdaje 
uchwzienia przedtem zmian konsty- się, że wniosek lewicy zwycięży. 
tucji w kierunku wzmocnienia wła- Wniosek Ch. D.o wzmocnieniu: upra- 
dzy Prezydenta Rzeczypospolitej. wnień Prezydenta przyjęty zostanie 

Z głosów posłów centrum i iewi- prawdopodobnie przez cały Sejm. 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

  

Kandydatury na stanowisko Prezydenta Rzeezypospolitej. 

WARSZAWA 19.V, (żel,wł.Słowa). sudskiego, którą popiera lewica. Pre- 
Na stanowisko Prezydenta Rzeczypo- mjer Bartel miał w dniu dzisiejszym 
Spolitej narazie wysuwane są dwie zapytać marszałka Piłsudskiego czy 

kandydatury: Marszałka Rataja popie- zgodzi się wysunąć swoją kandy- 
rana przez centrum i Marszałka Pił- daturę. 

Oświadczenie pos. Dębskiego. 
WARSZAWA 10.V (żel.wł. Słowa). Zdejemy sobie sprawę, że Sejm obec- 

Prezes Piasta p. Dębski złożył dzien- ny skończył się nie podoławszy 
nikarzom następujące oświadzenie: _ zadaniom. Gdyby przed nieuniknionem 

Е — Od rządu obecnego oczekujemy odejściem zdołał zmienić konstytucję 
likwidacji okresu walki, utrwalenia i ordynację wyborczą w kierunku 

praworządności oraz opanowania a- wzmocnienia władzy Prezydenta Rze- 
gitacjj żywiołów  antypaństwowych. czypospolitej i wprowadzenia | roli 
Zgromadzenie Narodowe zwołane w parlamentu na właściwą drogę, przy= 
w miejscu i terminie oznaczonym czyniłby się w wielkiej mierze do 
przez Marszałka Sejmu powinno być nzprawy stosunków politycznych w 
nowym wyrazem pacyfikacji w sto- kraju. 
sunkach konstytucyjnych w Polsce. 

Postulaty bloku lewicy, 

WARSZAWA, 19. V. (żel.wł. Słowa.) Postulaty bloku lewicy streszczają 
się w następujących punktach: Ba й 

1) Zwołanie Zgromadzenia Narodowego w Warszawie. 2) Udzielenie 
rękojnii że stan faktyczny istniejący obecnie po zwołaniu Zgromadzenia 
Narodowego nie ulegnie zmianie. 3) jedno posiedzenie sejmu dia załatwie- 
nia pełńiomocnictw budżetowych i powzięcia uchwały o swojem rozwią- 
zaniu. 4) Nowe wybory natychmiast. 

Obrady klubu Chrześcijańskiej Demokracji. | 
WARSZAWA 19, V (żel.wł.Słowa) Dziś w godzinach południowych 

pod przewodnictwem posła Chacińskiego obradowali członkowie klubu 
Ch.-D. Po dłuższej dyskusji na temat wytworzonej ostatniemi wypadkami 
sytuacji politycznej powzięto uchwałę w której klub Ch.-D. domaga się aby 

1) Zgromadzenie Narodowe odbyło się w terminie przepisanym przez 
Konstytucję z zagwarantowaniem bezwzględnej wolności elekcji 2) uchwa- 
lenie budżetu, zmiany ordynacji wyborczej w sensie zmniejszenia 
liczby posłów oraz uchwalenie wniosku pos. Chacińskiego "w sprawie 
wzmocnienia uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej 3) bezzwłocznie wy- 
puścić na wolność i przyarócć na stanowiska tych wszystkich którzy 
stanęli w obronie Konstytucji 4) zaniechania rugów w 'urzędach podykto- 
wanych zemstą w związku z zajściami dni ostatnich 5) natychmiast ode- 
brać broń od organizacyj partyjno politycznych i usunąć je od pełnienia 
funkcyj właściwych tylko dla organów państwowych. 

Uznanie dla p. Witosa. 

WARSZAWA. 19. V. (żel. wł. Słowa) Grupa posłów i senatorów 
P. S. L: Piast zebiana w Krakowie uchwaliła wyrazić uznanie dla stano- 
wiska rządu posła Witosa, który nie uląkł się gróźb i terroru i trwał do 
ostatniej chwili na stanowisku. kiieiygs 

a] : 

Klub niemiecki górnośląski 
wzywa do lojalności wobec władz państwowych. 

KATOWICE, 19, V. Pat, Kiub i prawdziwej demokracji. 
niemiecki sejmu śląskiego ogłosił Odezwa stwierdza dalej, że, „wo- 
wczoraj odezwę do ludności niemie- bec ustąpienia Prezydenta Rzeczy- 
ckiej województwa Śląskiego, w której pospolitej Wojciechowskiego i rządu 
między innemi oświadcza, że posło- Witosa jako też wobec utworzenia 
wie niemieccy stoją bezwarunkowo nowego rządu i sprawowania funkcji 
na gruncie Konstytucji i że nie po: Prezydenta przez Marszałka Rataja 
chwalają antykonstytucyjnego stano: rządowe organy konstytucyjne znów 
wiską wobec organów państwowych. istnieją. Ze wzglęJu-na to, odezwa 
"_Nieskaziłelna i prawa osoba Mar- wzywa ludność niemiecką do zacho- 
szałka Piłsudskiego jest rękojmią, że wania dotychczasowego spokojnego 
jego decyzje podyktowane były głę- stanowiska i lojalności wobec władz 
boką troską o dobro Rzeczypospoli- państwowych. 
tej i wynikały z poczucia patrjotyzmu : 

: : 

Ofenzywa w Marokko rozpoczęta. 
„FEZ. 19. М, Pierwsze wiadomości o rozpoczętej dziś rano 

ofenzywie donoszą o pomyślnem posuwaniu się oddziałów 
francusko hiszpańskich na całym froncie. 

Obniżenie zarobków górników. 
LONDYN, 19. V. PAT. Jak słychać na dzisiejszej wieczornej konie- 

rencji rządu z delegatami komitetu wykonawczego federacji górników 
premjer Baldwin ma zaproponować natychmiastowe obniżenie o 10 proc. 
minimum zarobków górników we wszystkich kopalniach. 

  

  

lecz obywatelami wołającymi o ideę i rzekomej prawicy, a zdradzieckim en- 
człowieka. To co się stało jest wiel- tuzjazmem czerwonych, którzy sądząc 
kiem niesźczęściem, jecz nie widzę z jch ohydnych odezw widzą w Mar- 
innego dziś wyjścia jak objęcie wła: szałku człowieka, który ma utorować 
dzy przez marsz. Piłsudskiego w drogę Brylowi. Przypomnę tu słowa, 
jakiejkolwiek bądź formie dla wałki z które jeden z wybitnych konserwa- 
małością i nikczemnością, której dzie- tystów powiedział mi w kwietniu, że 
łem jest traktat Ryski, która Polskę trzy imiona symbolizują Polskę: Witos, 
doprowadziła do upadku moralnego Piłsudski, Bryl,—przewidział, że Witos 
i materjalnego, czy to otwarcie wYy- zagarnie włądzę i upadnie, a potem 
wrotową czy to nacjonalistyczną, a trzeba będzie wybierać pomiędzy Pił- 
bardzo często jedną 1 drugą razem. sudskim i Brylem i oczywiście bę: 
Tragiczne wobec tego jest osamotnie- dziemy musieli wszyscy išėš za Pit. 
nie Marszałka jako cziowieka wyższej sydskim. 
miary pomiędzy ząciekłą nienawiścią 

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

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 е 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—1 
WILEJKA POWIATOWA—ul, Mickiewicza 24 

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 tabelowe o 25 proc. drożej. 

Sejm i Bząd. 

Odprężenie sytuacji w Po- 
znaniu, 

WARSZAWA. 19.V. (tel. wł*Słowa). 
„Przegląd Wieczorny" donosi: W Po- 
znaniu daje się odczuć ogólne od- 
prężenie. Wczoraj przybył do Pozna: 
nia sen. Kiniorski podobno w roli 
medjatora. Również przebywa w Po- 
znaniu pos. Stroński. Marszałek Trąmp- 
czyński odbył naradę z wojewodą 
hr. Bnińskim, Szczegóły narad  trzy- 
mane są w tajemnicy. 
Toruń oddał się do dyspo- 

zycji nowego rządu, 

W poniedziałek komendant tutej- 
szego D. O. K. gen. Hubiszta zebrał 
na rynku oddziały reprezentacyjne 
garnizonu i odczytał głośno orędzie 
marszałka Rataja oraz swoją odezwę 
wzywającą do jednolitości armji i pracy 
nad bezpieczeństwem Ojczyzny, _po- 
czem zakończył okrzykiem „Niech 
żyje Polska“ powtórzonym przez 
wszystkich żołnierzy i publiczność, 
B oddziały rozeszły się do ko- 

SZAT. 

Zakończenie likwidacji akcji 
wojskowej. 

-„ WARSZAWA 19V (żel.wź Słowa). 
Dziś. odmaszerowała reszta oddziałów. 
pozrańskich z odcinków położonych 
pod Warszawą. Dziś również lub 
najdalej jutro rusza do Rembertowa 
podchorążówka internowana pod Wi: 
lanowem. W ten sposób zakończy 
się jutro ostatecznie likwidacja akcji 
wojskowej b. rządu Witosa. 

Uchwała krakowska. 
Odbyte w Krakowie w dn. 17 b. 

m. zgromadzenie posłów i senato- 
rów uchwaliło wysłać na ręce mar: 
szałka Sejmu Rataja następującą — де- 
peszę: Wobec dokonanych 'w №аг- › 
szawie aktów przemocy i wytworzo- 
nych tam stosunków, uniemožliwia- 
jących =swchodne-i-poważne — obrady, 
niżej podpisani posłowie i senatoro- 
wie uważają za wskazane zwołanie 
Zgromadzenia Narodowego do inne- 
go miasta. 

Podpisani: Adelman (Ch.-D), 
Godlewski (Ch.-N.), Holeksa (Ch.- 
D), Jachymiak (Z.L-N.), Mattosz 
(ZL-N.), Puchalka (Ch-D.)., Ko. 

nopczyński (Z.L,-N.). 

Min. Olpiński remuneracji nie 
wypłacał. 

WARSZAWA, 19 V. Pat. W 
związku z wiadomościami podanemi 
przez niektóre dzienniki, jakoby pod- 
czas ostatnich wypadków pełniący 
wówczas kierownictwo Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych podsekretarz 
Stanu Olpiński wypłacił urzędnikom. 
tegoż ministerstwa  remuneracje. z 
funduszu dyspozycyjnego pozosta” 
wionego przez byłego ministra p. 
Raczkiewicze, Min. Spraw Wewnętrz- 
nych komunikuje, że p. minister 
Młodzianowski po objęciu urzędowa. 
nia zbadał stan funduszu dyspozy- 
cyjnego i stwierdził, że w pozosta- 
wionych przez p, ministra Raczkie- 
wicza sumach żadnego braku niema 

Pogłoski o wypłaconej urzędni- 
kom Ministerstwa, Spraw Wewnętrz- 
nych remuneracji są więc pozbawio: 
ne wszelkiej podstawy. 

Wojewoda Wileński, 
Rada Ministrów powołała na sta. 

nowisko wojewody wileńskiego p. 
Władysława: Każliowicih b. ministra 
Spraw wewnętrznych. P. Raczkiewicz 
ma podobno zrezygnować z zamie- 
rzonego urlopu, który miał spędzić 
zagranicą i w najbliższych dniach 
przybędzie do Wilna. 

Wysokie odznaczenia. 
Z okazji majowego Święta Naro- 

dowego trzej tylko dygnitarze otrzy- 
mali order „Polonia Restituta" naj. 
wyższej klasy; mianowicie wielką 
wstęgę ambasador Chłapowski, zaś 
komandoiję z gwiazdą ks. biskup Gall 
oraz minister pełnomocny Erazm Piltz 
b. poseł nasz w Pradze, któremu 
zawdzięczamy położenie umową z 
roku 1921-go szerokiego fundamentu 
pod dobre stosunki Rzeczypospolitej 
Polskiej z Czechosłowacją, których 
to stosunków doniosła wartość teraz 
właśnie w całej swej realnej pełni od- 
czuwać się daje. 

Zaś prezydent Rzeczypospolitej 
Francuskiej mianował Kornela Maku- 
szyńskiego kawalerem Legji Honoro- 
wej. Oznaki iego wysokiego orderu 
wręczone zostały znakomitemu pisa- 
rzowi w sposób uroczysty. 

Dolar w Warszawie. 
„WARSZAWĄ, 19-V. (tel. wł Słowa). 

Dziś dolar w obrotach prywatnych 11.85 
w obrotach międzybankowych 10,50, 
Bank Polski płacił również 1050. Zło 
to w płaceniu 6.20,
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ECHA KRAJOWE 
  

Rada Opiekuńcza Kresowa. 
Trzeci maj w Mosarzu. 

— Korespondencja Słowa — 

Mosarz, pow, Postawskiego w maju. 

Już w wigilję obchodu Konsty- 
tucji t. j. 2 maja r. b. odbyła się pod 
kierunkiem vice-prezesa miejscowego 
Koła Rady Opiekuńczej Kresowej p. 
Kazimierza Petaszewskiego we wła- 
snym tegoż Koła domu . ludowym 
wspaniała « Wieczornica», urozmaicona 
przedstawieniem teatralnem, na któ 
rem odegrarno dramat «Grom Macie: 
jowicki» i arcywesolą  humoreskę 
«Święć się, święć się, wieku młody!» 

Przedstawienie udało się nadzwy* 
czaj dobrze ku zadowoleniu licznie 
zebranej publiczności, która nie szczę 
dziła okiasków dla wyróżniających 
się w grze—wykonawców ról, które 
w lwiej części wykonywało okolicz- 
nych szkół powszechnych — nauczy- 
cielstwo. 

Po ukończeniu powyższego przed: 
stawienia, nastąpiły ochocze tańce, 
które w wesołym i dobranem gronie 
— przeciągnęły się aż do białego 
dnia. 

W dniu zaś 3 maja pomimo nie- 
dopisania pogody, jednak już od sa- 
mego wczesnego raną tłumy publi- 
czności z okolicznych wiosek i fol- 
warków ściągały do miejscowego 
kościoła, żądne widoku, jak i uczę: 
stnictwa w odbyć się mającej uro- 
czystości «Matki Boskiej Królowej 
Korony Pólskiej» oraz «Konstytucji 
Trzeciego Maja». 

Wszędzie było widać na twarzach 
grupującej się ludności — czy to na 
placu kościelnym, czy też na ulicach 
wioski — silne zaciekawienie, jak i 
uroczysty nastrój. 
l Gdzieniegdzie tylko, odświętnie: 
ubranym tym tłumem, kręcili się jacyś 
ciemni jegomoście, wprawiając w skry- 
ciu wrogą, Zz odbyć się mającą uro- 
czystością — agitację, lecz obecność, 
jak i dzielna postawa naszej policji, 
oraz zdrowy niełatwo się dający otu- 
manić rozsądek miejscowej ludności, 
która ma już po same uszy wszy- 
stkich wywrotowców, nierządu, — 
zniewieczyła zamiary ich jawnych 
antipaństwowych wystąpień. 

Na bramie Domu ludowego R. O. 
K. powiewała dumnie wielka chorą- 
giew—biało czerwona, również wszy- 
stkie domy, w bliskości kościoła, nie 
wyłączając urzędu pocztowego i szkoły 
udekorowane były solidnie w  cho- 
rągwie tychże barw. 

Naraz rozkołysały. się dzwony 
kościelne, —oznajmiając swym donio- 
słym głosem o wkrótce się rozpocząć 
mającej uroczystości. 

Od strony gmachu miejscowej 
szkoły powszechnej dał się widzieć, 
zmierzający ku kościołowi długi, róż- 
nobarwny wąż pochodu, w którym 
brały czynny udział: 

Szkoły powszechne; Mosarz, Santki, 
Józefowo i Łuszki z całym persone- 
iem nauczycielskim tychże szkół z 
p. Konstantym Szewczykiem na czele. 

Przedstawiciele Samorządu gminy 
Łuckiej, z wójtem tejże gminy p. An- 
tonim Siemaszko. 

Członkowie miejscowego Koła 
Rady Opiekuńczej Kresowej, z vice- 
prezesem tegoż Koła p. Kazimierzem 
Petaszewskim, 

Przedstawiciele Domu Ludowego 
R. O. K. w Piskunach, z p. Antonim 
Huszczonkiem. 

_ Komenda miejscowej Straży Ognio- 
wej Ochotniczej z komendantem—za- 
stępcą Józefem Biernikowiczem i licz- 
nie zebrana publiczność, która zamy- 
kała sobą pochód, a przedstawiał się 
ten nadzwyczaj imponująco, a szcze- 
gólniej w nim wyróżniała się dzia: 
twa szkolna, która krocząc ze sztan- 
darami ubrana była w barwne szarfy 
i chorągiewki narodowe. 

Po odprawieniu uroczystego na- 
bożeństwa, oraz wygłoszeniu nadzwy- 

czaj patrjotycznego, okolicznościowego 
kazania przez proboszcza ks. Mieczy- 

Aleksander Brickner. 
(W siedemdziesiątą roćznicę urodzin). 

Nauce polskiej brak głębszej tra- 
dycji i ciągłości, Zwłaszcza w dzie- 
dzinie humanistyki. Kilka nazwisk wy- 
bitnych, kilka firm naukowo-literac- 
kich i.. wszystko. Pozatem już to 
tłum pracowników bardzo pożytecz- 
nych, bardzo pracowitych, bardzo 
wydajnych. Ale jeżeli uznamy, że na- 
ukę tworzą, wykreślają jej drogę, о- 
twierają horyzonty uczeni wybitni, 
znakomici pisarze, luminarze wiedzy, — 
rozumu i serca— przyznać musimy, iż 
nadto nie obfitujemy w nazwiska, 
tworzące naukę i literaturę. ` 

Do tych nielicznych znakomitych 
uczonych i równie znakomitych pisa- 
rzy należy Aleksander Briickner. 

Przymiotnik znakomity — należy 
mu się z kilku tytułów. Briickner bo- 
wiem umiał doskonale zharmonizo- 
wać cele, zamiary swojej pracy, z 
wynikami jej pozytywnemi. To nic, 
że Biiickner jest historykiem, histo- 
rykiem literatury, kultury, obyczajo- 
wości, a nadto lingwistą, Świetnym 
publicystą—słowem wszechstronnym 
pisarzem i uczonym. Rzecz stokroć 
ważniejsza, że we wszystkich tych 
dziedzinach wiedzy i pracy jest rów- 
nie znakomitym. 

Ostatnich lat pięćdziesiąt w Pol- 

sława Otkrejcia; miejscowy chór, przy 
akompanjamencie skrzypiec i organów, 
wespół z całą niemal ludnością, znaj: 
dującą się w kościele odśpiewał „Boże 
coś Polskę*, A gdy ucichły tony tej 
pięknej drogiej każdemu Polakowi 
pieśni, nastąpił, bodaj pierwszy, 
w tym kościele po odzyskaniu 
Niepodległości, uroczysty akt — po- 
święcenia sztandarów — panstwo- 
wych szkół powszechnych z Mosarza 

i Santok, oraz samorządowej, — Urzędu 
gminy Luckiej. A po poświęceniu wy- 
mienionych sztandarów ludność we- 
spół z chórem odśpiewała jeszcze 
pieśń „Serdeczna Matko" i na tem 
zakończyły się uroczystości kościelne. 

Kolejno zaś, po uroczystościach 
kościelnych, przy szczelnie zapełnio- 
nej łudnością sali w miejscowym 
„Domu Ludowym* rozpoczęła się 
uroczystość widowiskowa, t. į. tea: 
tralna, poprzedzona interesującym od- 
czyiem o Konstytucji 3 Maja, wygło- 
szonym przez p. Kaz. Petaszewskie- 
go, przy pięknie odtworzonym żywym 
obrazie: „Polska* i po ukończeniu 
powyższego odczytu jedna ze szkół 
z Józefowa odśpiewała pieśń patrjo- 
tyczną „Wstala Polska“. 

Następnie odegrano przez uczni 
sżkoły w Mosarza pod kierunkiem na- 
uczycieli tejże szkoły obrazek sce: 
niczny, osnuty na tle rocznicy Kon- 
stytucji 3 Maja pod tytułem „San 
Jaśka”, oraz szkół Santki— Józefowo 
wspólnemi siłami, pod kierunkiem 
nauczycieli tychże szkół obrazek 
s maj», 

Zaś po odegraniu powyższych o- 
brazków, które udały = Ries 
udatnio, odbyły się również popisy 
solowe. Następnie odśpiewano przez 
szkoły, biorące udział w obchodzie, 
kolejno kilka pieśni patrjotycznych. 

Dla dopełnienia całości „obcho- 
du* rozdano dziatwie przy 
dźwiękach muzyki łakocie — ku ich 
ogólnej radości i obecnych rodziców, 
a po rozdaniu takowych, dokonano 
wspólnego . fotograficznego zdjęcia, 
«u utrwaieniu uroczystości obchodu 
Konstytucji 3 Maja, odbytego w miej- 
scowym Domu Ludowym, który to 
obchód winien pozostać długo w 
pamięci wszystkich tych uczęstnikć w, 
którzy brali w nim czynny udział, 

Mój Boże! może Polska kiedyś się 
doczeka tej szczęśliwej chwili, że w 
każdej wsi i miasteczkach prowincjo- 
nalnych, stač będą oprócz szkół za- 
wodowych również i Domy Ludowe 
i lud zrozumie nareszcie konieczność 
współpracy dla własnego dobra i dą- 
żyć będzie ku lepszemu jutru przez 
oświatę i wiedzę fachową, którą bę- 
dzie mógł zdobywać w tych oto 
szkołach 1 domach ludowych. 

Szkoda, bardzo wielka szkoda, że 
jednostki inteligentne, jednostki nauki, 
jednostki, które posiadają przez swe 
stanowiska wpływ pierwsze, zaufa- 
nie, jak i popularność między ludem, 
mało interesują się jeszcze pracą spo- 
łeczną t. j. oświatą tego ludu, a na: 
wet traktują takową po macoszemu. 

Musi jednak kiedyś nadejść 
dla nas i naszego kraju dzień rado- 
ści, dobrobytu, a sztandar nasz biało- 
czerwony dumnie jak powiewał, tak 
i powiewać będzie, ponad wszystkie 
sztandary—naszych odwiecznych nie- 
przyjaciół. 

Do czynu zatem! Przyszłość Oj- 
czyzny naszej jedynie już od nas sa- 
mych zależy, 

Włodzimierz Kazimirski, 

Przyp. Red. Korespondencję po- 
wyższą drukujemy z opóźnieniem z 
powodu nawału materjału w: dniach 
tragicznych wypadków w Warszawie. 

sce i zagranicą nie minęło rok po ro» 
ku by Brickner nie wydał jakiej 
książki, lub studjum, nie mówiąc już 
o licznych rozprawach, szkicach, ar- 
an recenzjach, sprawozdaniach 
Ltd, 

Zna go Polska i zagranica. 
Będąc do niedawna profesorem 

Uniwersytetu Berlińskiego miał zna- 
komitą trybunę ażeby w środowisku 
obcem i najczęściej niechętnem  sze- 
rzyć prawdę dziejową o Polsce, a 
jednocześnie z tytułu zajmowanego 
stanowiska naukowego zabierać głos 
w nauce i życiu. 

Nie należy do tych, którym katedra 
w stolicy obcego państwa, wrogiego 
w danym wypadku Polsce, mogłaby 
przeszkodzić w otwartem przywiąza' 
niu do narodowości i ścisłym kon- 
takcie z Ojczyzną. Rok rocznie, zwła- 
szcza przed wojną odwiedza kraj, 
wygłasza odczyty, zabiera głos pu- 
blicznie, manifestuje swój związek z 
Polską. 

Zresztą sam fakt pozostawania 
współpracownikiem wszystkich wybit- 
niejszych pism i organów naukowo- 
literackich i fachowych polskich, roz* 
poczynając od filologiczno-historycz- 
nych a kończąc na ogólnych, współ- 
czesnym zagadnieniom poświęconych 
—wystarcza dla stwierdzenia łączno- 
ści duchowej Briicknera z Polską. 

Łączność tę zawiązał przedewszyst- 

SZEZOWEC 

Echa Oypidków © Warszawie. 
Wypuszczani i aresztowani. 

Jakkolwiek sytuacja w Poznańskiem 
jeszcze nie wyjaśnioną została osta- 
tecznie, w samej Warszawie daje się 
odczuwać ogólne odprężenie. Inter- 
nowanych w Wilanowie generałów 
i pułkowników na czele z gen. Roz- 
wadowskim, Zagórskim i in. wczoraj 
przewieziono do Warszawy, gdzie 
prawdopodobnie dzisiaj zapadnie de- 
cyzja co do ich dalszych losów. 

Również wczoraj min. sprawiedii- 
wości p. Makowski wydał polecenie 
wypuszczenia z więzienia aresztowa- 
nych w Łucku posłów komunistycz- 
nych Paszczuka i Prystupę, którzy 
organizowali wystąpienia antypań- 
stwowe w wej. wołyńskiem. 

Natomiast odnośne władze zajęły 
się skwapliwie tajemniczemi zbrod- 
niarzami, którzy strzelali z okien, nie 
tylko do tej lub innej strony wal- 
czącej, ale również do spokojnych 
przechodniów i «ciekawskich» z 
bruku warszawskiego, nie robiąc 
przytem wyjątku pomiędzy dziećmi, 
kobietami i dorosłymi mężczyznami. 

Policja śledcza na polecenie władz 
wyższych przeprowadzała ubiegłej 
nocy w dalszym ciągu rewizje w 
tych domach, z których mieli strzelać 
w pamiętne dni. W przyspisszonym 
tempie prowadzone jest dochodzenie 
w stosunku do osób, u których 
broń znaleziono. Wymaga to ostroż- 
nego załatwienia, gdyż śród osób 
tych znaczna część posiądała broń 
na podstawie pozwoleń władz admi- 
nistracyjnych. Sprawy osób, u któ. 
rych znaleziono granaty ręczne, ka- 
rabiny, lub inne rodzaje broni, na 
które pozwoleń się nie wydaje, 
przekazane zostaną władzom sądo- 
wym. 

„Ja nie jestem winien tej krwi"! 

Jak wiadomo, z pośród generałów, 
którzy wytrwali po stronie prezyden* 
ta Wojciechowskiego, aresztowani zo- 
stali jedynie Zagórski i Pozwadowski. 
— Gen. Malczewski, b. minister woj- 
ny w gabinecie Witosa pozostał na 
wolności. Skutkiem jednak tragicznych 
przeżyć ostatnich dni uległ atakowi 
nerwowemu i został przewieziony do 
sana orjum. 

Gen. Malczewski ciągle krzyczy: 
„Ja nie jestem winien tej krwi* i 
skarży się na bardzo dawno już о. 
trzymaną ranę w głowę, wołając: „Mo- 
ja rana w głowie*. 

Czy teroryzowano Nowaczyń- 
skiego. 

Adoli Nowaczyński okazał się 
również na wolności. O jego areszto- 
waniu i rzekomych szczegółach tego 
faktu, pisały niektóre gazety. Obecnie 

  

  

Nerwowe naprężenie wywołane przez 

wypadki dni ostatnich nie dało usiedzieć 
spokojnie na wsi, w Inturkach, sympatycz- 

nemu i w szerokich kołąch naszego miasta 
tak popularnemu naszemu współpracowni- 
kowi. | ' 

Nie potrzebujemy dodawać, że mowa 
o twórcy niezapomnianych «Przechadżek po 
Wilnie» Janie Kantym Skierce, ; 

Spotkaliśmy go wczoraj kroczącego z 
placu Katedralnego w stronę Antokola. Cięż- 
ka troska malowała się na jego twarzy. 

Przewitać się i zatrzymać czcigodnego 
przechodnia wymownym uściskiem ręki by- 
ło dla nas dziełem jednej chwiil. 

— Co pan sądzi o sytuacji obecnej? — 
spytaliśmy niemal odruchowo. 

P. Skierka pomijczał sekund kilka, a 
potem, ważąc spokojnie każde słowo, rzekł; 

— А mo, c0ż? Niema sposobu zrobić 
jajecznicy nie tłukąc jaj... 

— Zupełnie słusznie!—podchwyciliśmy. 
Lecz p. Skierka pośpieszył delikatnie 

ująć nas za guzik paltota. 
— Tak — rzekł — tak. Ale natłuc 

mnóstwo jaj i... nie zrobić jajęcznicy, to — 
tylko w Polsce może zdarzyć się coś po- 
dobnego! 

  

  

kiem jako uczony, rozkochany w 
dawnej, starej, historycznej Polsce, w 
jej sarmackim rozmachu, bujności 
temperamentu. pobudliwości fantazji, 
szerokim geście, różnorodności i róż- 
nobarwności obyczaju i życią. 

Lubując się i rozkoszując w prze- 
szłości Polski nie widzi Briickner jej 
w oderwaniu od życia, od rozwoju 
historycznego, od tła dziejowego. Wi- 
dzi tę Polskę jako środek i ośrodek 
Słowieńszczyzny i na tle tej słowiań- 
Szczyzny umieszcza Polskę wraz z jej 
cechami charakterystycznemi, wspól- 
notą i odrębnością jej z całą rodziną 
słowiańską. 

Dlatego też przedewszystkiem jest 
Briickner historykiem Słowiańszczyz: 
ny, jak wymaga tego stanowisko 
jego do niedawna w Berlińskim Uni- 
wersytecie — profesora literatur sło* 
wiańskich, filologji słowiańskiej. 

Z tego już wynika, że Briickner 
jest historykiem literatury polskiej, 
który dał świetną, pełną trafnej syn- 
tezy, „Historję literatury polskiej", ate 
równocześnie, równie syntetyczną i 
pełną plastyki słowa i myśli „Fistorję 
literatury rosyjskiej”. 

Te dwie książki to jakby korona 
jego działalności, obrazująca zakres 
studjów oraz ich wyniki, A jeżeli do- 
damy do tego informację samą przez 
się przy Briicknerze zrozumiałą, że 
syntezy swoich historyj literatury pol- 

zamieściłem w „Gazecie Porannej 
Warszawskiej” następujące pismo: | 

Na mieście pojawiły się pogłoski 
jakoby przy aresztowaniu mnie przez 
oficerów 36 p. p. we środę w samo- 
chodzie, w którym mnie wywieziono, 
usadowił się kapitan, który trzyma. 
jąc przez cały czas rewolwer przy 
skroni skierował auto na most Ponia: 
towskiego i t. d. Muszę stwierdzić, 
że wszyscy oficerowie bądź aresztu- 
jący mnie, bądź indagujący i td. 
zachowali się względem mnie zupeł- 
nie poprawnie. 

Adolf Nowaczyński. 

Zniesienie cenzury. 

I oto wreszcie zniesiono w War- 
szawie cenzurę prasy. Oto jaki ko- 
munikat zamieszcza „Kurjer Poranny*; 

W myśl rozporządzenia Rady mi- 
nistrów z dn. 16 b. m. ogłoszonego 
we wczorajszym „Dzienniku Ustaw 
R. P.*, uchylono rozporzadzenie b. 
rządu Witosa z 12 b. m. o zawie- 
szeniu praw obywatelskich a tem 
samem od wczoraj zniesiona została 
cenzura prewencyjna dzienników. 

Zerwane ordery. 

W związku ze zniesieniem cenzu- 
ry, czy też jej bardziej łagodnego 
stosowania, ukazała się na szpaltach 
prasy wiadomość, która, jak powia- 
dają, przez cenzurę nie była puszczo- 
ną. Chodzi tu o zachowanie i gest 
ks. J. Panasia, b. kapelana Il brygady. 

W „Expresie Porannym czytamy: 
Podczas wczorajszego nabožen- 

stwa żałobnego za poległych w ko- 
ściele garnizonowym przy ul. Długiej 
zaszedł niezwykły fakt, który wywołał 
liczne komentarze. 

W kościele obecny był cały sze- 
reg generałów i innych wyższych 
wyjskowych, a wśród nich także szef 
duszpasterstwa katolickiego przy D. 
O. K. Przemyśl, ks. Józet Panaś, b. 
kapelan drugiej brygady legjonowej 
i więzień stanu w słynnym p ocesie 
w Marmarosz Sziget. 

Po mszy św. ks. Panaś zbliżył się 
do siedzącego w presbiterjum gen. 
Dreszera i trzymając w ręku zdjęte z 
piersi ordery rzekł. 

— Zrzucam je, bo palą mi piersi. 
Przy tych słowach ks. Panaś rzu- 

cił istotnie ordery z brzękiem na po- 
sadzkę kamienną kościoła i oddalił 
się.“. 

Oczyszczanie Warszawy i pocis- 
ki armatnie. 

Oczyszczanie i „remontowanie“ 
Warszawy w pełnym biegu. Napra- 
"wiane są, przez władze miejskie, bru- 
ki i trotuary, które niepomne swego 
przeznaczenia pokojowego, służyły 
do budowy barykad i okopów. Mu- 
rarze zamazują tynkiem i naprawiają 
uszkodzone Ściany kamienic. Zakła» 
dana jest na nowo sieć drutów tram- 
wajowych. Jednym słowem prace 
„pacyfikacyjne* w toku co się za- 
wie. 

Wielką płagą ludności, zwłaszcza 
zaś troskłiwych matek, są liczne po- 
ciski armatnie, które nie wybuchły z 
jakichbądź przyczyn, a walają się po 
podwórkach, ulicach i na przedmieś- 
ciach. Naturalnie jako przedmiot dla 
zabawy dzieciom,  pierwszorzędny. 
Bardzo liczne wypadki na tym tle 
powstałe, zmusiły władze do ogło- 
szenia następującego komunikatu: 

Jest rzeczą bardzo wskazaną i le- 
żącą w interesie samej ludności, aby 
o znalezieniu pocisków czy też in- 
nych materjałów wybuchowych, za- 
wiadamiano natychmiast Komendę 
miasta (Wydział bezpieczeństwa, tel. 
13258) Usuwanie, lub zabieranie 
znalezionych pocisków przez samą 
ludność jest niedopuszczalne ze 
względu na grożące jej niebezpieczeń- 
stwo. 

Władze wojskowe pósiadają spec 
jalistów, którzy na każde zawiado- 
mieńie natychmiast przybywają w 
celu usunięcia znalezionych pocis- 
ków. 

skiej i rosyjskiej oparł na źródłowych, 
najczęściej rękopiśmiennych  materja- 
łach (ta cecha wyróżnia go specjalnie 
wśród innych badaczy naszych)— 
otrzymamy pojęcie szerokości, głębo- 
kości, gruntowności i wszechstron- 
ności jego pracy naukowo-pisarskiej. 

Przeszłość dziejowa Polski, jej li- 
teratura, kultura, a przeto i język ten 
zwłaszcza pociąga Briicknera spe- 
cjalnie. 

Jest autorem pokaźnych a grun- 
townych i nadzwyczaj bystrych prac 
językowych, zawartych w tomach: 
„Cywilizacja i język", „Z dziejów 
języka”, „Walka o język”, z „Dzieja- 
mi języka polskiego” na czele. 

Dlaczego Briickner tak upodobał 
sobie badanie języka, który tak go 
pociąga i który jednocześnie napsuł 
mu dużo krwi, jak i jego przeciwni- 
kom «językowym»? 

Oto dlatego, iż w języku Briick- 
ner widzi, jak w lustro, całą przeszłość 
narodu : literaturę, cywilizację, kulturę, 
obyczajowość, religję, stosunki poli: 
tyczne, związki z innemi państwami, 
mitologię, wierzenia, stowem—prze- 
krój własnego społeczeństwa, linję 
rozwoju duchowego i materjalnego 
narodu polskiego. 

Studja językowe, to oś centralna, 
założenie fundamentalne wypadów 
naukowych  Briicknera we wszystkie 
dziedziny, wymienione pobieżnie po- 

- chowski nie zrzekł 

«Front» pod Warszawą i nor- 
malizacja sił wojskowych. 

O tym „froncie* pod Warszawą 
który do ostatnich chwil zaciekłym 
przedmiotem jest sporów „stron 
obydwuch*, wśród podzielonych 
zdań kawiarnianych po ityków, przy- 
nosi ciekawe szczegóły „Kurjer Po- 
ranny”. Jak się okazuje siły przy- 
były z Poznańskiego były pokaźne. 
Zbudowane w okolicach Warszawy 
okopy i pozycje bcjowe silne. Przeto 
walka rozegiała by się tu zaciekta 
i krwawa, gdyby p. prezydent Wojcie- 

się był swego 
stanowiska, a wyniku tej walki nie 
można by w żadnym razie prze- 
widzieć. 

W dniu wczorajszym odbywało 
się na całym  „froncie” poznańskim 
pod Warszawą ściąganie wojsk z od- 
cinków „bojowych* i grupowanie 
ich w punktach, w których rozpo: 
częto załadowywanie i częściowe od: 
syłanie do Poznania i innych garni- 
zonów poznańskich, skąd przybyły 
na rozkaz p. Witosa. Odcinki „fron- 
tu“ zostały już całkowicie oczyszczo- 
ne, na miejscu pozostały powikłane 
linje okopów, w niektórych miejscach 
tak precyzyjnie i «solidnie» wykona* 
ne, jakby tu chodziło o walkę z naj- 
straszniejszym wrogiem. Do budo- 
wy okapów pościągano drzewo, drzwi, 
ramy okienne i t. d. 

Zapowiedziany i wykonany już 
na rozkaz legalnej władzy załadunek 
i transport wojsk poznańskich z pod 
Ożarowa i okolicy potrwa przypu- 
szczalnie dwa dni, ponieważ jest tam 
jedna linja kolejowa, którą muszą 
być przesyłane długie transporty ar- 
tylerji, kawalerji, taborów i piechoty, 
przy stosunkowo niewielkiej ilości 
rozporządzalnych pociągów. 

ciągnięte do Warszawy puiki, 
które zlikwidowały opór przeciwko 
Marszałkowi są jeszcze skoszarowa* 
ne częściowo w garnizonie warszaw- 
skim. Pozostała część została już o- 
desłana do miejsc pobytu, tak iż 
Warszawa, która wraz ze swą okoli- 
cą przypominała przez kilka ubiegłych 
dni wielki warowny obóz wojskowy, 
poczyna wreszcie powracać do Swe- 
go normalnego wyglądu. 

Pogrzeb pułk, Więckowskiego: 

WARSZAWA, 17,V(tel wł, Słowa). 
Z Krakowa donoszą: W dniu dzisiej- 
szym odbył się pogrzeb pułkownika 
Więckowskiego, ofiary tragicznych 
wypadków w Warszawie..W pogrze- 
bie, który zmienił się w manifestację 
wzięty udział liczne tłumy publicz- 
ności. Wojskowość reprezentowali 
generałowie Szeptycki, |Kuliński, ko- 
mendant miasta Jasiński, Kondukt ża- 
łobny prowadził ks. kapel. Niezgoda. 

Losy internowanych oficerów. 

WARSZAWA, 19.V (tel, wi, Słowa). 
Internowani generałowie Zagórski i 
Rozwadowski zostali przewiezieni do 
więzienia wojskowego przy ul. Dzi- 
kiej, gdzie znajdują się już gen. Prych, 
Jaźwiński, pułk. Paszkiewicz, Anders 
i Bayer oraz szereg młodszych ofice- 
rów. Pułk. Ocetkiewicz osadzony jest 
w Komendzie miasta. 

Generałowie Rozwadowski i Za- 
górski oddani będą pod sąd wojskowy. 
Pierwszy za rozkaz ostrzeliwania mia- 
sta i szpitali, drugi za nieumotywo- 

Wszystkim, którzy okazali tyle serca i współczucia oddając ostatnią 
posługę najdroższym nam zwłokom 

ś.p. Czesława Niekraszewieza 
Kapitana 1-go p. Lot. 
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Parlamentarzyści o pać 
cytikacji kraju. 

Przedstawiciele niektórych  strom 
nictw sejmowych w rozmowie z dzief 
nikarzami tak sprecyzowali swe poglądj 
na obecną sytuację: 

Pos. Jan Dębski (Piast): В 
— Pragniemy pacyfikacji, sytuacjį 

gospodarcza, wewnętrzna i zagranicz) 
na nakazuje, aby spokój i zgoda ze: 
panowały wreszcie. Klub  „Piasta/| 
całkowicie działa w tym kierunku. 

Zapytany w sprawie stosunku dój 

— \№ pewnych ugrupowaniach buj 
dzi kwestja ta pewne wątpliwości 
Ale należy uznać, iż to, co jest—jesl| 
stanem legalnym. : 

Inaczej pacyfikacja nie nastąpi) 
Odpowiedzialności zaś za wywołanie) 
wojny domowej nikt chyba na siebić| 
nie zechce wziąć. 

* 

Pos. Józef Chaciński (Ch. D.): | 
— Obydwie strony winny wszys 

ko uczynić, by uniknąć wojny do' 
mowej. у 

— Czy obradujące w  Poznanit 
stronnictwa prawicy, zgodnie z radąj 
p. prezesa, uczynią wszystko w tym 
kierunku? 4 

Chwila zakłopotania, poczem sty- 
szymy te słowa: 

— Nie mogę panu na pytanie to 
odpowiedzieć. 3 

P, pos. Chaciński wyjeżdża do 
Poznania, jak mówi «dla wyjaśnieni 
sytuacji». 

* 4 

Pos. Seweryn Czetwertyński (Z 
L. N.) 

— Zgromadzenie narodowe win“ | 
no się odbyć w przepisanym czasiė 
w Warszawie. 

— Stronnictwa prawicy sprzeciwia 
ją się przecież temu. 

-- Jeżeli dlatego—odpowiada k 
Czetwertyński —:ż Warszawa była 
terenem bratobójczej walki, to można 
również zażądać... przeniesienia stolicy: 
Należy jednak zrozumieč, że więcej 
wykolejać życia polskiego, z żadnej 
strony—nie należy. р 

— Jednakże podniecenie w dale 
szym ciągu istnieje. у 

— Podniecenie umysłów winno 
ustąpić miejsca świadomości powagi 
Sytuacji i ciążących obowiązkach na) 
reprezentacji narodowej, której si 
dzibą jest Warszawa. 2 

_ — Przeciw stolicy wysuwany jes 
argument groźby bagnetów  żołnier: 
skich—rzucamy, 4 

P. Czetwertyński zastanawia się | 
a po chwili nie bez sentymentu | 
mówi: : 

— Kocham armję, kocham wojsk 
narodowe, i pragnę, aby kraj cały za* 
ufał żołnierzowi polskiemu, a nie 
obawiał się jego bagnetu. : 

— А jednak.. 
— Nie mówmy o tych КИКФ 

dniach, i miejmy cywilną odwagę. | 
Rządowi prof. Bartla będziemy 

się starali przyjść z pomocą. Wierzy” 
my, iż uczyni on wszystko, aby po”. 
rządek i spokój został krajowi i oby* 
watelom zapewniony. | 

wanę potrzebą wojenną bombardo* 
wan'e i ostrzeliwanie z aeroplanów 
ludności cywilnej. A 

Przeciwko innym oficerom wszczę* 
te zostało dochodzenie sądowo-karne 
lub dyscyplinarne. Grupa młodszych 
oficerów zostanie niedługo zwolniona. 

a w szczególności oficerom i żołnierzm garnizonu Wileńskiego ną czele z 
gen. Pożerskim, 
rzem Zacharewiczem, który tak serdecznie zajął się zorganizowaniem 

pogrzebu, lotnikom 11 p. Lot. oraz Związkowi Dowborczyków 

składają serdeczne Bóg zapłać zbolałe 

    

  

      

    

    

wyżej, a składające się na całokształt 
obrazu danego państwa i narodu. 

A jakiemi metodami, jakiemi spo. 
sobami i środkami osiąga Brūckner 
swoje cele poznawcze? 

Nie istnieją dla Jubilata żadne 
przeszkody materjalne—czasowe, prze- 
strzeni, i t. d. Zwiedza wszystkie, co 
ważniejsze bibijoteki naukowe i zbio. 
ry rękopiśmienne współczesnej Euro- 
py, bada, odpisuje, szczegół po szcze. 
góle zdobywa, z cząstek i napom: 
knień rekonstruuje całość, bogatą w 
szczegółach, świetną w trafności hi- 
potezy, wierną historycznie, śmiałą w 
budowie. 

«Nic co ludzkie nie jest mu ob- 
ce». Bada całość zjawisk, składają: 
cych się na kulturę i cywilizację. Roz: 
wąża, zawsze porównawczo, całość 
kultury danej rodziny ludów  (Sło- 
wiańszczyzna). Bada wszystkie ro: 
dzaje piśmiennictwa. Literaturę do 
gruntu przeorywa od jej zawiązków 
i początku poprzez dziejowy rozkwit 
do chwili współczesnej sobie, do 
poetów najnowszych i najmłodszych, 
Wszystkim odda sprawiedliwość bez- 
stronnie, z odwagą sądu i tempera: 
mentem rasowego pisarza. Umie po- 
łączyć ścisłość naukową 2 barwnoś: 
cią słowa, ożywi przedmiot «nudny» 
i rozbudzi zaciekawienie czytelnika 
czy słuchacza. Ustali szereg prawd 
obali drugi szereg  dotychcza- 

delegacji lotników 1-go p. Lotn. na czelę z kap. Kazimie- 

    

     
    

    

Narzeczona i siostry. 

sowych mniemań, wypowie szereg 
przenikliwych hipotez i domysłów, 
wywołując zewsząd polemikę, głosy | 
uznania lub sprzeciwy ostre. Nigdy 
nie pozwoli na obojętność wobec po- 
ruszanego tematu. Wynik studjów 
swoich poda zawsze z talentem | 
pisarskim i zaprawi entuzjazmem, czu- 
jącym, silnym, udzielającym się, Ma 
dar sugestji przy olbrzymim autory- | 
tecie uczonego. ; 

— Oto Briickner. 
1 po tem wszystkiem nie interesuje. 

mnie i czytelnika jakie jeszcze, poza 
wymienionemi napisał Briickaer dzieła, | 
czy napisał o dwieście więcej lub | 
mniej i to w przeciągu kilku miesię* 
cy, czy paru lat, z szybkością za” 
wrotną, jakby pisało dziesięciu, nie 
jeden, z szerokością zainteresowań i 
rozmachem talentu kilku bojowych, 
sztandarowych pisarzy, z wytrwa” Ž 

  

  

łością kolosa młodości, świeżości 
umysłu, serdeczności uczucia. 3 

„Oby žyt nam drugich lat siedem 
dziesiąt i wspaniale reprezentow 
dalej ciągłość i stworzoną przez si 
bie tradycję nauki polskiej. 

  

  

W. Piotrowicz. 
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Obdłużenie długoter- 
minowe majątków ziem- 

skich. 

Ostatni numer warszawskiego 
„Dnia Polskiego* przynosi w dziale 

gospodarczym bardzo ciekawy arty: 

Ikuł pióra p. Wacława Borowskiego, 
poświęcony sprawie obdłużenia ma: 

jątków ziemskich w chwili obecnej, 

który ze względu na jego aktualną 

treść podajemy poniżej w streszcze- 

niu: 
W listopadzie i grudniu 1925 r 

Związek Polskich Organizacyj Rolni- 

czych i Związek Ziemian w Warsza- 

wie rozpisały ankietę mającą na celu 

zebranie  materjałów o obciążeniu 

większych warsztatów rolnych zobo- 

wiązaniami dłużnemi. Pierwszy prze- 

prowadził swą ankietę na terenie Ca- 

łego Państwa prócz obszaru b. Kon- 

gresówki. gdzie zebraniem danych za- 

jął się Związek Ziemian w  Warsza- 

wie. Mimo to, że wyniki tej ankiety 

naogół nie są zadawalniające, to jed- 
nak, zawierając pewne dane cyfrowe, 

dotyczące blisko tysiąca majątków 

ziemskich, pozwałają na ogólne (zor- 

jentowanie się w istotnym stanie ob: 

dłużenia naszych warsztatów rolnych. 

Przy określaniu obciążenia wlas- 

ności rolnej długoterminowemi zobo- 

wiązaniami prócz danych z ankiety 

bierzemy również liczby z bilansów 
instytucyj długoterminowego kredytu 
według stanu z dnia 31 grudnia 1925 

roku. : 

Z cyfr tych wynika, że majątki 

ziemskie na terenie b. Kongresówki 
(prócz okręgu Dyrekcyjnego w Su: 
wałkach) obciążone są na rzecz To- 

warzystwa Kredytowego Ziemskiego 

w Warszawie na łączną kwotę 

140,827,965 zł. pożyczek złotowych i 

21,554,250 zł. pożyczek dolarowych 4 

Jeżeli kwotę tę w odniesieniu do 

każdego z 5 centralnych województw 
podzielimy przeż ilość ha prywatnej 

własności rolnej, znajdującej się w 

okręgu każdego województwa, to O- 

trzymamy następujące przeciętne ob: 

dłużenie 1 ha tej własności na rzecz 

T. K. Z. w Warszawie: woj. warszaw- 

skie: poż. złotową 58, dolarową Т 

razem 65 zł.; łódzkie — 73 i 9, га- 

zem 82; kieleckie 36 i 9, razem 45; 

lubelskie — 46 i 8, razem 54; biało- 
stockie (tylko okręg Dyrekcyjny Łom 
żyński) —59 i 7, razem 66. Dla całej 

byłej Kongresówki wypadnie—53 i g 

zł, razem 61. Zaznaczamy, że oblicze- 

nie to jest o tyle nieścisłe, że T. K. 
Z. w Warszawie ma wierzytelności 

zapisane także na rzecz mniejszej 

własności rolnej. Wobec tego, jed- 
nak, że stanowią one stosunkowo 
niewielki odsetek ogółu wierzytelnoś- 
ci, nieuwzględnienie ich będzie sta- 

nowiło błąd minimalny, nie mający 
większego znaczenia dla wyprowa- 

dzenia ogólnej przeciętnej [obciążenia 

1 ha. Z fkwoty Ó1 zł. przeciętnego 
długu T. K. Z., obciażającego 1 ha 
własności ziemskiej b. Kongresówki, 

wnioskować można, że obdłużenie na 

rzecz tej instytucji przedstawia się w 
tej części kraju jeszcze bądź co bądź 
dość poważnie, mimo tego, że około 

2/„ jej wierzytelności według parytetu 
złota uległa redukcji na skutek prze- 
rachowania po myśli rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospulitej z dnia 
14-go maja 1924 roku. 
Prócz długu na rzecz T. K. Z. 

hipoteki większych warsztatów  róż- 
nych centralnych województw obcią- 
żone są jeszcze poważnemi zobowią - 
zaniami na rzecz osób prywatnych. 
Według danych ankiety obciążenie to 
przedstawia się następująco: woj. 
warszawskie: ilość majątków, które 
odpowiedziały na ankietę 175, ich ob- 
Szar 58,696, łączna suma długów na 
rzecz osób prywatnych 5,477,917 zł; 
woj. łódzkie — 65 — 44523 ha — 
1,374,254 zł.; woj. lubelskie — 67 = 
41,774 ha — 1,447,389 zł., woj. kie- 
leckie — 71 — 36,178 ha—1,455,200 
zł, Dla woj. białostockiego brak da- 
mych. Z podzielenia sumy długów 
przez obszar majątków otrzymamy 
następujące przeciętne obdłużenie В1 
ha: woj. warszawskie 93, woj. łódz- 
kie 31, woj, lubelskie 35, woj. kie- 
leckie 40 zł. Dia całej KongresówkĄ 
(prócz woj. Białost .ckiego) wypadnie 
tedy: maj. 416, obszaru 181,171 ka, 
długu 9,754,760 zł,, przeciętne obcią: 
żenie 1 ha—54 zł. Jeżeli przyjmiemy, 
że przeciętne obciążenie 1 ha doty- 

czy nie tylko majątków, objętych an- 
kietą, łecz wszystkich majątków ziem- 

skich danego iterytorjum i jeżeli ob- 
ciążenie to na rzecz osób prywatnych 

dodamy do obdłużenia na korzyść š 
K. Z. otrzymamy następujące, liczby, 
ogólnego obdłużenia: woj. warszaw- 
skie 158 zł., łódzkie 113, kieleckie 85» 
lubelskie 89, b. Kongresówka 115 zł. 
W rezultacie więc otrzymamy wcale 
wysoką cyfrę 115 zł. obciążenia 1 ha 
długoterminowemi zobowiązaniami 
dłużnemi większej własności rolnej na 
terytorjum centralnych woiewództw, 

Majątki ziemskie na obszarze 
wschodnich województw obdłużone 

są na rzecz następujących  instytucyj 
długoterminowego kredytu: Wileńskie- 

go Banku Ziemskiego —29.789 009 zł., 
. Szlacheckiego Banku Ziemskiego 

(wierzytelności którego likwiduje o- 

*) Pożyczki dolarowe przeliczamy wszę- 
dzie na złote według kursu 1 dol:=7.50, 

becnie Państwowy Bank Rolny) — 
21,974,003 i Tow. Kred. Ziemskiego 
w Warszawie 1,156,832 zł. (razem z 
Suwalskim Okręgiem  Dyrekcyjnym) 
razem 52,919.844 zł. Dzieląc te kwoty 
na ogólny obszar większej własności 
rolnej na Wschodnich Kresach, otrzy- 
mujemy następujące przeciętne obdłu- 
żenie 1 ha: na rzecz Wil. Banku 
Ziemskiego 7,1 zł. T.K.Z. 0,3 zł, b. 
Banku Szlacheckiego 5,2 zł. razem 
12,6 zł. O ile zaś chodzi o długi na 
rzecz osób prywatnych, to informuje 
O nich ankieta Związku P.OR. co 
następuje: majątków 119 o obszarze 
87, 581 ha zdługiem 283,653 zł.. Wy- 
padnie więc że na 1 ha majątków 
ziemskich we wschodnich wojewódz- 
twach jest obciążony długiem na rzecz 
osób prywatnych w wysokości 3,2 zł. 
Jeżeli, stosując ten sam modus prege- 
dendi, co przy omawianiu b. Konkre- 
sówki, ostatnią liczbę zsumujemy z 
12,6 zł. obdłużenia na rzecz instytucyj 
kredytowych, otrzymamy dla Wschod- 
nich Kresów 15,7 dla przeciętnego 
obciążenia 1 Ha długiem  długoiermi- 
nowym. | 

Reasumując wyniki ankiety docho- 
dzimy do następujących cyfr prze- 
ciętaego obciążenia 1 ha większej 
własności ziemskiej: b. Kongresówka 
115 zł., woj. poznańskie 113 zł, Ma: 
łopolska 19,1, województwa wschod- 
nie 15,8 zł, cała Polska (prócz woj. 
pomorskiego i śląskiego) 56 zł (z 
czego 29 zł. na Tow. Kred. Ziem- 
skie, 6 na banki hipoteczne i 21 na 
osoby prywatne). Wynika więc z te- 
go, że majątki ziemskie w naszym 
kraju są obciążone, bądź co bądź sto- 
sunkowo dość pokaźaemi długoter- 
minowemi zobowiązaniami, które 
najwyższe są w b. Kongresówce i w 
Poznańskiem, natomiast znacznie niż- 
sze na Wschodnich Kresach i w Ma- 
łopolsce. 

INFORMACJE 
Nowa sytuacja, astosunki go 
spodarcze polsko - niemieckie, 

BERLIN, 19.V. PAT. „Bórsen Cour- 
rier* omawia w artykule wstępnym 
posła dra Cremera nową sytuację 
wytworzoną w Polsce i wpływ tej 
sytuacji na stosunki gospodarcze 
między Niemcami a Polską. Rokowa- 
nia handlowe — pisże dr. Cremer — 
nie doprowadziły dotychczas do po- 
myślnych wyników z powodu złej 
woli kół prawicowych w Polsce. Pos. 
Diamand kilkakrotnie wskazywał na 
konieczność zaprzestania wojny cel- 
nej i zawarcia rozsądnego traktatu 
handlowego. 

Autor artykułu wyraża nadzieję, 
że obecny rząd stworzy odpowiednie 
podstawy do rokowań, a dobra wola 
po obu stronach doprowadzi do za- 
warcia traktatu pomyślnego dla obu 
stron. Szkody wynikające z wojny 
celnej dla Niemiec jeśli nie są tak 
widoczne jak w Polsce, to jednak 
są bardzo wielkie. Wszyscy ci, któ- 
rzy spodziewali się, że wojna celna 
zmusi Polskę do kapitulacji zawiedli 
się w swoich oczekiwaniach. 

Obecny moment psychologiczny 
sprzyja pomyślnemu ukształtowaniu 
się przyszłych stosunków między obu 
narodami, moment ten winien być 
po obu stronach wykorzystany. 

Nasz bilans handlowy w 
kwietniu. 

Nasz bilans handlowy jest w 
dalszym ciągu czynny. Według obli- 
czeń dokonanych przez Główny 
Urząd Statystyczny w kwietniu roku 
bieżącego przywieziono do Polski 
rozmaitych towarów za 118.706 ty- 
sięcy, wywieziono zaś za 163,134.000. 

Zwiększenie wywozu stwierdzono 
przeważnie w grupie artykułów spo- 
żywczych. Zwiększenie przywozu 
nastąpiło w grupie materjałów włó- 
kienniczych, zmniejszenie zaś przy” 
wozu w grupie artykułów spożyw- 
czych. 

Zaznaczyć należy, że Polska ma 
już czynny bilans handlowy od 
września roku zeszłego. 

Podatek obrotowy za r. 1925 

Ministerjum Skarbu przypomina, 
iż z d. 15 b. m. upłynął termin płat- 
ności podatku przemysłowego od 
obrotu za ll półrocze 1925 r. 

Wymieniony termin — wbrew 'no- 
tatkom, zamieszczonym w niektórych 
organach prasy — nie będzie - prze- 
sunięty, a spłata podatku nie zosta- 
nie rozłożona na 1aty. Natomiast, 
celem ulżenia płatnikom, odroczono 
do dnia 15 czerwca r. b, termin 
płatności zaliczki na poczet podatku 
od obrotu za pierwszy kwartał 1926 
r, którą należało uiścić do dnia 15 
maja r. b. 

Z dniem 16 b. m. organa egze- 

kucyjne przystąpiły do przymusowe- 
go ściągania zaległości podatku od 
obrotu za Il półrocze 1925 r. 

Wobec tego płatnicy we własnym 
dobrze zrozumianym interesie celem 
uniknięcia egzekucji i połączonych z 
nią kosztów winni uiścić podatek 
bezzwłocznie. 

Stan zasiewów, 
Na podstawie sprawozdań koresponden- 

tów rolnych główny urząd statystyczny po- 
daje do wiadomości, co następuje: Kwiecień 
miał na ogół temperaturę dość jednostajną 
i był względnie ciepły, gdyż średnia mie- 
sięczna. wahając się w granicach 8—10 sto- 
pni, wykazywała odchylenia powyżej prze- 

cłętnej wieloletniei od 1,5—3 stopni. Jednak. 
że mimo to, wskutek chłodnego marca i 
wiatrów, ilość ciepła, potrzebna do budzą: 
cej się wegetacji była za mała, co szczegól- 
nie odczuć się dało we wschodniej części 
kraju. Pod względem opadów kwiecień nie 
sprzyjał wegetacji, ponieważ w znacznej czę- 
ści Polsxi były one niedostateczne z wyjąt- 
kiem kilku okręgów, które otrzymały nie- 
znaczną zresztą nadwyżkę. Niedość pomyśl- 
ne warunki atmosferyczne odbiły się ujem- 
nie na stanie zasiewów ozimych żyta i jęcz- 
mienia, który w stosunku do ub. miesiąca 
nieco się pogorszył. Dla pszenicy i rzepaku 
korespondenci rulni głównego urzędu staty- 
stycznego stwierdzają pewne polepszenie, 
koniczyny bez zmiany. Stan zasiewów w 
stopniach kwalifikacyjnych (5 oznącza stan 
wyborowy, 4—dobry, 3—średni, przeciętny, 
2—mierny, 1—zły) dla całej Polski przedsta. 
wiał sie następująco: pszenica ozima 3,2, 
żyto ozime 3,0, jęczmień 3,1, rzepak 3,2, ko- 
niczyna 3,1. 

Ceny żywności i artykułów 
pierwszej potrzeby. 

Zarząd centrali Związku kupców 
w Warszawie stwierdza, że wypadki 
dni ostatnich nie wpłynęły na zwyżkę 
cen żywności i artykułów pierwszej 
potrzeby w stolicy, co przypisać 
należy niewątpliwie wysokiemu po- 
ziomowi obywatelskiemu stanu ku- 
pieckiego. Zarząd centrali Związku 
kupców zwrócił się do ogółu człon- 
ków Związku z gorącem wezwaniem, 
aby dołożyć wszelkich starań w kie- 
runku utrzymania dotychczasowych 
cen, chociażby kalkulacja handlowa 

wykazywała straty, a to w imię dobra 
i spokoju publicznego. 

Nasz handel zagraniczny. 
Stery gospodarcze 

ubolewanie, iż powstające w Moskwie pol- 
sko-rosyjskie Towarzystwo handlowe nie 
wykazało zainteresowania się rynkiem ukra- 
ińskiem, który, według ich zdania, może 
być poważnym odbiorcą dla polskiego prze* 
mysłu. P. Zołotarew twierdzi, iż bez utwo- 
rzenia oddziału tego Tow. w Charkowie 
trudno jest spodziewać się większego Oży- 
wienia w obrocie handlowym między Pol- 
ską a Ukrainą. P. Zołotarew zapewniał, iż 
przedstawiciele Towarzystwa mieliby moż- 
ność objechania całej Ukrainy celem zapo- 
znania się z możnościami handlu polsko: 
ukraińskiego. Rynek ukraiński jest bardziej 
związany gospodarczo z Polską, niż rynek 
rosyjski. Zapotrzebowanie Ukrainy na wy 
roby włókiennicze, wobec braku na Ukrainie 
przemysłu włókiennego, będzie niezrównanie 
większe, niż zapotrzebowanie Rosji, posiada- 
jącej bądź co bądź, w rejonie moskiewskim 
pokaźny przemysł włókienniczy. Ukraina 
może być w chwili obecnej odbiorcą znacz- 
nych partji maszyn rolniczych, gdyż jako 
kraj rolniczy, odczuwa znaczny brak tychże. 
Również inne wyroby przemysłu polskiego 
(obuwie, galanterja, naczynia emaljowane) 
mają szanse szerokiego zbytu. 

KRONIKA ZAGRANICZNA., 
, — Sprawa paliwa w ZSSR. W 

pierwszem półroczu 1925.26 zużyta 
w całej Rosji sowieckiej 1.228  miłj. 
pudów paliwa, Stanowi to 57 proc. 
paliwa, które podług określonego pla- 
nu miało być w ciągu całego roku 
zużyte. Wyntka z tego, że w pierwszym 
półroczu zużyto w Rosji o 70 miij. 
pudów paliwa więcej niż przewidy- 
wano. Według dotychczasowych obli- 
czeń zużyje się w Rosji w ciągu ca' 
łego roku o 70,000,000 pudów pali- 
wa więcej, niż w planie przewidzia- 
no. Ponieważ dostarczane paliwo nie 
wystarcza na całkowite zaspokojenie 

potrzeb, wydano sowieckim organiza- 
cjom przemysłowym i komunikacyj* 
nym instrukcję, by przy używaniu 
paliwa stosowano jak najbardziej da- 
„eko idące oszczędności. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
19 mają 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Ukrainy wyrażają 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 10,90 10,92 10,87 
Holandja 439,50 44060 43840 

Londyn 53.13 53,26 53.00 
Nowy-York — — — 
Paryż 31,61 31,69 31.53 
Praga 32,35 32,43 32,27 
Szwajcarja 211,30 211.83 21077 
Wiedeń 154 25 154 63 153.87 
Włochy 41,62 41,73 41,52 
Belgja 32,00 32,08 31,92 
Stokhojm 281.75 28245 281,05 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 71,50 (w złotych 750,75 
> kolejowa 163,00 165,00 — 

5 pr. pożycz konw. 32,00 
pr. pożyczk, konw, — 
proc. listy zast. 

ziemskie przedw. 22,00 20,30 20,50 

Dr ZARCYN 
wznowił przyjęcia chorych. 
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Księgarnia Stowarzyszenia 

Nauczycielstwa Polskiego 

w Wilnie, ul, Królewska Nr 1. 
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Została otwarta Cukiernia i Restauracja 

„Zakopianka” 
Codziennie śniadania, obiady 1 kolacje, Bufet zaopatrzony w 

najlepsze zakąski, napoje chłodzące i lody. 
Kuchnia pod zarządem doświadczonego kuchmistrza. 
Wyroby cukiernicze własnej produkcji, 
Ceny przystępne. Э) 

„ kim komisja 

Wilno, ul. Ad, Mickiewicza 16. 

© Z poważaniem ZARZĄD. 9 

Koncerty od godz. 2 — 4 i od 7 wiecz. 

Zmiana granic województw wschodnich. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych opierając się na art. 1 ustawy z dnia 

22-IV 26 r. w sprawie przyłączenia gmin wiejskich wchodzących w skład 
powiatów jednego województwa do przyległych powiatów województwa 
drugiego wydało rozporządzenie, w myśl którego z dniem 1 lipca rb. 
nastąpi częściowa zmiana granic województw wileńskiego, nowogródzkie- 
go, poleskiego i wołyńskiego. 

A więc w myśl tego rozporządzenia wyłączona zostanie gmina Ra- 
ków z powiatu stołpeckiego, gmina 
województwa nowogródzkiego i 
woj. Wileńskiego. 

Połoczany z pow. wołożyńskiego, 
dołoczone do pow. mołodeczańskiego 

Gminy Koniawa i Orany wyłącza się z pow. lidzkiego woj. nowo: 
gródzkiego i włącza się je do pow. Wileńsko-trockiego. Gmina Zaostro- 
wicze wyłączona zostaje z pow. łuninieckiego woj. poleskiego i włącza 
się do pow. nieświeskiego woj. nowogródzkiego. 

Miejscowości: wieś Bieluńce, folwark Remiczowo, wieś Litwice, Bi- 
rzynie, tolwark Birzynie, wieś Kowańce, wieś Wojsznie, Micholcze, Za- 
biejgi, zaścianek Dolina, i położoną w gminie Dziewieniszki część mias- 
teczka Bieniakonie wyłącza się z gm. Dziewieniszki pow. Oszmiańskiego 
woj. wileńskiego i włącza się do gminy Bieniakonie pow, lidzkiego woj. 
nowogródzkiego. 

Jeszcze raz zaznaczamy, że rozporządzenie te użyskuje moc obowią- 
zującą w dniu 1-VII 1926 r. 

    

"KRONIKA 
Wsch. sł, og. 3 m, 37, 

Zach, sł. o g. 7 m, 27 

  

  

URZĘDO WA 
— (t) Bezpłatne wizy paszpor- 

towe dla inwalidów wojennych 
obywateli niemieckich. Minister- 
stwo Spraw Wewnętrznych w poro- 
zumieniu z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych na zasadzie porozu- 
mienia pomiędzy rządami polskim i 
niemieckina zarządziło, aby władze 
administracyjne I instancji udzielały 
zamieszkałym w Polsce inwalidom 
wojennym, obywatelom niemieckim i 
członkom ich rodzin, bezpłatnych wiz 
wyjazdowych i powrotnych, o ile 
inwalidzi ci, względnie członkowie 
ich rodzin przedstawią zaświadczenie 
Konsula niemieckiego, stwierdzające, 
że dany obywateł niemiecki jest in- 
walidą wojennym i wymieniające cha: 
rakter obrażenia (utratę nogi, ręki. 
wzroku i t. p.) oraz, że wyjazd jego 
do Niemiec w sprawach zaopatrze- 
niowych lub protezowania jest ko- 
nieczny, i oprócz tego wezwanie 
władzy” niemieckiej przyjazdu do Nie- 
miec. 

— (t) Towarzystwo szkoły bia- 
łoruskiej. Władze centralne zalegali- 
zowały towarzystwo szkoły biało- 
ruskiej z działalnością na całym tere- 
nie Polski, W Wilnie główną sprężyną 
towarzystwa jest p. Rak-Michajłowski. 

— (t) Pan Stefan Kopeć zdrów 
i wraca na swoje stanowisko. 
Dowiadujemy się, że stan zdrowia 
naczelnika wydziału samorządowego 
p. S. Kopcia poprawił się o tyle, że 
p. Kopeć w dniach najbliższych obej- 
mie urzędowanie. s 

— (t) Odroczenie święta przy- 
sposobienia wojskowego. Święto 
przysposobienia wojskowego, które 
miało się odbyć w Wilnie w dniach 
23 i 24 b, m. zostało odłożone. 

— (t) Sankcje karne dla rezer- 
wistów nie podających zmian 
miejsca pobytu. Władze Woje- 
wódzkie poleciły podległym sobie 
urzędom | instancji pociągnąć do od- 
powiedzialnošci karno-administracyj- 
nej tych rezerwistów, którzy nie mel- 
dują zmian miejsca pobytu. 

— (t) Komisje poborowe w 
powiatach pracują. W dniu 17 
b. m. zgodnie z plaaem wojewódz: 

poborowa rozpoczęła 
urzędowanie w powiatach, 

MIEJSKA 
— (t) Pogrzeb śp. kpt. Czesła- 

wa Niekraszewicza. W dniu wczo- 
rajszym odbył się uroczysty pogrzeb 
śp. Czesława Niekraszewicza, kapita- 
na I-go pułku lotniczego, kawalera 
orderów, Virtuti Militari i Krzyża Wa 
lecznych poległego w dniu 14 maja 
rb. na polach Mokotowskich. 

Po nabożeństwie żałobnem, które 
odbyło się w kościele Św. Jana, 
kondukt żałobny udał się na cmentarz 
po-Bernardyński, gdzie po oddaniu 
należnych poległemu hołdów nastąpi- 
ło złożenie trumny do grobu. Pod- 
czas pogrzebu asystowali: kompanja 
honorowa 5 pp. oraz przedstawiciele 
Związku Dowborczyków i Hallerczy- 
ków oraz Zw. Olic. rezerwy. Z ra- 
mienia władz wojskowych udział w 
pogrzebie brał gen. Pożerski. 

AKADEMICKA 

— (t) Zniżki kolejowe na Zie: 
lone Świątki. Zgodnie z tradycją 
lat ubiegłych władze kolejowe wyda- 
ły zarządzenie, mocą którego w okre- 
sie od 22—26 b, m. akademicy, któ 
rzy nie korzystałi podczas Świąt Bo. 
żego Narodzenia i Wielkiej Nocy ze 
zniżki koiejowej mogą uzyskać ją te- 
raz. Zniżki te wydawane będą na 
przejazd w obydwie strony. 

ZEBRANIA i ODCZYTY ? 
— Walne zgromadzenie akcjo- 

narjuszy Wil. Banku Ziemskie- 
go. Dzisiaj punktualnie o godz. 6 

wieczorem odbędzie się walne zgro- 
madzenie akcjonarjuszy Wil, Banku 
Ziemskiego. Zarząd Banku prosi pp. 
akcjonarjuszy o niespóźnianie się. 

— Posiedzenie Wileńskiego 
twa ginekologicznego. Posiedze- 
nie Wil. t-wa ginekologicznego od- 
będzie się we czwartek 20 bm. o 
godz, 8 wiecz. w lokalu szkoły po- 
łożnych z następującym porządkiem 
dziennym: 1. Odczytanie protokółu 
2 poprzedniego posiedzenia. 2, Э-г 
Waszkiewicz — Przypadek nabłoniaka 
kosmkówkowego. 3. D-r Jaźwiński— 
Omówienie 2 przypadków wady ro- 
zwojowej narządu płciowego. 4, D-r 
Karnicki—Pokaz chorej z wadą ro- 
zwojową narządu płciowego. 5. Dr 
Dobrzań :ki—Przypadek porodu o po- 
dwójnem łożysku z płodem zaląż- 
kowym. 

RÓŻNE. 
Uniemożliwianie pracy 

dziennikarskiej przez nieróbstwo 
mechaników telefonicznych. W 
ostatnich czasach telefon naszej dru- 
karni Nr 262 stale się psuje. Wzy- 
wani przez nas mechanicy telefoniczni 
kilkakrotnie pozostawiali nas w nocy 
bez telefonu. Każdy znający pracę 
dziennikarską wie jak dalece to utrud- 
nia robotę, uniemożliwiając prowa- 
dzenie rozmów z Warszawą wprost 
z drukarni. Telefon naprawiony w 
dniu 18 maja, w sposób tajemniczy 
znów uległ zepsuciu w środę wieczór, 
a wezwany do pomocy mechanik te- 
lefoniczny wręcz pomocy odmówił. 
Na zapytanie 0 nazwisko mechanik 
odmówił ujawnienia nazwiska. Miej- 
my nadzieję, że władze przełożone 
zechcą sprawę tę zbadać i kres ze- 
chcą położyć utrudnianiu redakcji w 
codziennej pracy informacyjnej. 

Z ŻYCIA STO WARZYSZEŃ. 

— Otrzymujemy następującą notatkę 
z prośbą o zamieszczenie: Wzywa 
się wszystkich członków i sympaty- 
ków o jaknajliczniejsze przybycie w 
piątek, dn. 21 maja r. b. o godz. 9 
min. 30 rano do Bazyliki św. Stani. 
sława, gdzie odbędzie się nabożeń: 
stwo żałobne za duszę poległych w 
Warszawie. Zjednoczenie Polskich 
Stowarzyszeń, Związek Weteranów 
1863 r. Związek Oficerów Rezerwy, 
Stowarzyszenie Dowborczyków, 
Związek Hallerczyków, Towarzy: 
stwo Gimnastyczne „Sokót*, Naro 
dowa Organizacja Kobiet, Katolicki 
Związek Polek, Polskie T-wo Opie- 
ki nad Kresami, 14 Cechów Rze- 
mieślniczych, Młodzież _ Wszech« 
polska. 

TEATR i MUZYKA 
— Reduta w gmachu na Pohulance 

gra dzisiaj w czwartek 20-70 maja <Fircyk 
w zaiotach» Franciszka Zabłockiego. Jest to 
drugie przedstawienie z szeregu powszech- 
nych, na które zniźono ceny o 75 proc. t. j* 
aja bilety kosztują 2 zł. 15 gr., 
tańsze 15 gr. . 

W piątek 21.go maja po raz ostatni 
w bieżącym okresie pracy również po ce- 
nach zniżonych dramat Zegadłowicza <Głaz 
graniczny», 

W sobotę 22,g0 maja «Lekkoduch» Sza: 
niawskiego. 

W niedzielę i poniedziałek na dziedziń- 
cu Piotra Skargi przed kościołem św, Jana 
Zespół Reduty przedstawi misterjum Sło: 
wackiego «Książę Niezłomny». 

Bilety na przedstawienia powszechne 
do nabycia wyłącznie w kasie teatru, na: 
tomiast na «Księcia Niezłomnego> nabywać 
można, jak zwykle w biurze Orbis i w ka: 
sie teatrn. 

WYPADKI | KRADZIEŻE, 
— Pożar lasów. Dn. 18 b. m. wskutek 

nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
przy paleniu gałęzi wybuchł pożar w lesie, 
należącym do maj W, Soleczniki. Spalił się 
materjał leśny wartości 8650 zł. | 

— W lesie Kiementyny Sienkiewicżo- 
wej i Leopolda Alla (pow. Wil. Troc.) wsku* 
tek niewyjaśnionej narazie przyczyny wy* 
buchł pożar. Po godzinie ogień zgaszono. 
Strat narazie nie ustalono, 

— Ostrożnie z ogniem. We wsi Pie- 
czonki gm. Mirskiej spalił się dom mieszkal- 
ny, stodoła i szopa na szkodę Augustyna 
Kalinki. Straty wynoszą 1500 zł. Zachodzi 
rzypuszczenie, iż pożar powstał wskutek 

nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
przez ono chorą M. Sergunową. 

— Śladem globtroterów podążył 
młody Niezamudo. Dozorca więzienny 
H. Niezamudo (Więzienna 6) zameldował, 

Raj: 

Proces Windischgrastza 
BUDAPESZT, 19.V (PAT). Pierw- 

szvm świadkiem, który zeznawał 
wczoraj był poseł Dingauer. Oświad- 
czył on, że na obiedzie u Friedricha 
w roku 1922 Windischgraetz wspom- 
niał, że ponieważ na pomoc materjal- 
ną rządu liczyć nie można, należało 
zdaniem Windischgraetza podrabiać 
banknoty jednego z państw nieprzy- 
jacielskich. Wszyscy uczęstnicy obia- 
du z wyjątkiem Maszurosa przeciw 
stawili się plaaom Windischgraezta. 

. Następnie sąd udał się do szpi- 
tala w ceiu zbadania leżącego tam posta Hira. Świadek ten utrzymuje, 
że rozmawiał z premjerem Bzthlenem 
o sprawie fałszowania franków. W 
tydzień potem otrzymał od hr. Beth- 
lena list, nie chce jednak powie- 
dzieć gdzie znajduje się odpis tego 
listu którego oryginał jest w posia- 
daniu Windischgrcatzd. Według Hira 
plan fałszerzy polegał na puszczaniu 
falsyfikatów w obieg w zagłębiu 
Ruhry, jednakże układ locarneński 
przeszkodził wykonaniu tego planu. 

Oskarżony Windischgratz zauwa- 
ża, że zeznania Hira dotyczące afery 
frankowej są fałszywe. O aferze tej 
Windischgraetz nigdy nie rozmawiai 
z Bethlenem. В 

_Тгущп!а! postanawia przeprowa - 
dzić rewizję w mieszkaniu Hira i za- 
sekwestrować znajdujące się u niego 
dokumenty. Zzprzysiężenia tego świad- 
ka sad „odmówił wobec tego, że ze- 
znania jego w bardzo ważnych spra- 
wach są „ miezdecydowane i że po- 
dejrzany jest on 0 udział w  prze- 
PR 

lastępnie zeznawał pod przysi 
premjer Bethlen. Oświadczył Gži 
calą stanowczošcią, že nic nie wie- 
dział o aferze frankowej, nie osłaniał 
jej ani nie zgadzał się na nią nawet 
pod ukrytą formą. Świadek okazuje 
sądowi dokumenty stwierdzające, że 
potępiał on nie tylko środki, ale i 
cele Windischgraetza. Dalej świadek 
zaprzeczą zeznanióm Hira. Nigdy ni- 
komu nie dawał listu żelaznego. 
Oskarżony Windischgraetz oświad- 
cza, że twierdzenie Hira jakoby 
Bethlen ofiarowywał mu dwa miijardy 
koron jest kłamstwem. Na tem po- 
siedzenie wczorajsze zakończono. 

m 

iż syn jego 15-letni Michał udał się do 
szkoły i do domu nie powrócił. Stwierdzo: 
no, iż Michał Niezamudo wynajął 
wyjechał w niewiadomym kierunku. 

— Podrzutki. W bramie domu Nr. 22 
przy ul. Wileńskiej znaleziono dziecko płci 
męskiej w wieku około 5 ciu miesięcy, przy 
którym była kartka z napisem <Henryk Pta- 
szyński», 

— Około domu Nr. 19 przy ui. M, Po, 
hulanka przez st. przodownika Juljana Gie- 
drowicza został znaleziony podrzutek piel 
Be w 2 Dios RZY, 

rzutków przesłano do prz, 
«Dzieciątka Jerim: 3 z. 

rower 

Ofiary. 
W. P. Kangiser dla rodziny w nędz 

złożonej z dao zł. 50. S wić 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze ! 

Uprzejmie proszę Pana Redaktora o u- 
mieszczenie w swojem piśmie mego oświad« 
czenia treści następującej: 

04 kilku dni szerzone są po mieście po- 
głoski, rozsiewane, jak mnie poinformowano 
przez niektórych funkćjonarjuszy Policji Po. 
litycznej na m. Wilno, o tem, że ja w zwią: 
zku z ostatniemi wypadkami ukrywałem się 
przez dłuższy czas z obawy przed represja- 
mi, którę mnie miały rzekomo dotknąć z ty- 
tułu mojej działalności społecznej. 

Niniejszem oświadczam, że stale, nie 
wyłączając i ostatnich 10 dni, przebywam w 
Wilnie, zamieszkują we własnem mieszka- 

niu, którego adres dawno jest znany Policji 
Politycznej, że przeto nieprawdą jest abym 
się gdziekolwiek ukrywał. 

Pracując zaś społecznie, jako prezes Okrę- 
gu Wileńskiego Stowarzyszenia Dowborczy- 
ków <Ku Chwale Ojczyzny», zalegalizowa- 
nego przez właściwe władze, nie widzę żad- 
nego powodu, by z tego tytułu dotknąć mię 
miały jakiekolwiek represje, tembardziej, że 
działalność Stowarzyszenia i moja, jako pre 
zesa tegoż, zawiera się ściśle w ramach sta- 
tutu. 

Wreszcie podkreślam, że zawsze jestem 
gotów ponieść odpowiedzialność za moje 
czyny i nie uważałbym za zgodne z poję- 
ciem honoru ukrywanie się przed urojonem 
czy rzeczywistem niebezpieczeństwem, 

Wyrazy szarunku i poważania łączę 
(—) Władysław Śmilgiewicz porucz. rez. 
Prezes Okręgu Wileńskiego Stowarzy- 

szenia Dowborczyków. 

Pani Julji Kazimierze 
Maciejewiczo wej 

Składam serdeczne Bóg zapłać za wszystkie 
troski, starania i opiekę macierzyńską jej 
wychowance a mojej córce Alicji Jankiewi- 

czównie 

stroskana Matka.



  
o Sri EM S ko 

le gabinetów rządziło Z tajników Reichswehry. Elis B E 
0] BERLIN 19 V. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Reichstagu złożył el1os 22 

Polską? oświadczenie minister spraw wowiikirtńych Pstwierdzi, że Między Reich > $ 
W okresie od 18 listopada 1918r; 

do 5-go maja 1926 r. rządziło Polską 
13 gabinetów, "w następującym 

porządku: * ; 
I. Gabinet Jędrzeja Moraczew- 

skiego (od 18-go listopada 1918 do 
16 stycznia 1919). Il. Ignacego Pade- 
rewskiego (od 16-go stycznia do 
9go grudnia 1919). III. Leopolda 
Skulskiego (od 13go grudnia do 
23 go czerwca 1920, IV. Władysła- 
wa Grabskiego (od 23go czerwca 
do 24 lipca 1920). V. Wincentego 
Witosa (od 24-go lipca 1920 do 
13-g0 września 1921). VI. Antoniego 
Ponikowskiego (od 14 go września 
1921 do 5:go marca 1922). VII. 
Antoniego Ponikowskiego (od 10 go 
marca do 6-go czerwca 1922). VIII. 
Artura Śliwińskiego (od 28-go czerw: 
ca do 7go lipca 1922) IX. Juljusza 
Nowaka (od 31go lipca do 14-80 
grudnia 1922), X. Władysława Sikor- 
skiego (ou 16 go grudnia . 1922 do 
26-go maja 1923), XI. Wincentego 
Wiiosa (od 28-g0 maja do 15-g0 
grudnia 1923). XII. Wladyslawa 
Grabskiego (od 19-go grudnia 1923 
do 13 go iistopada 1925), Xi. Alek- 
sandra Skrzyńskiego (od 20-go listo- 
pada 1925 do 5:go maja 1926), XIV. 
Witosa, kióry nie objąt władzy. XV. 
Obecny Barlia. 

Okres od 18:go listopada 1918 
do 5-go maja 1926 obejmuje 2.725 
dni, a zatem czas trwania jednego 
gabinetu wynosi przeciętnie 210 dni. 
— Najkrócej trwał gabinet Vill, Artu- 
ra Śliwińskiego (9 dni), najdłużej 
a XII. Wł. Grebskiego (696 
dni). 

Wszystko 

dla panów: 
Obuwie, 

Bielizna, 
Kapelusze, 

rawaty, 
Trykotaże 

Galanterja, 
Przybory 

podróżne 

w wielkim wyborze 
pierwszorzędnej jakości 

Poleca nowootworzony 

DOM HANDLOWY 

M. JANKOWSKII-ka 
WILNO, ul. WIELKA 42, 

UWAGA! 
Dom Handlowy. W. Jankowski i 

Ska prowadzony jest przez pierwszo« 
rzędne siły fachowe bez udziału 
personelu najemnego, towary naby-« 
wane są bezpośrednio z. piei wszego 
źródła tylko w najlepszych gatunkach 
i za gotówkę, co sprawia, że ceny są 
niskie i ogólnie dostępne, jako nie 
obarczone zbędnymi kosztanii han- 
dlowymi. 

  

CZY JESTEŚ. CZLONNIEM 
L. 0. B. P. 

swehrą a narodowym związkicm ofice rów nie istriał żaden kontakt. Na. 
tcmiast niejecnokrotnie, ku ubolewaniu ministra informowała się Reichs- 
wehra co do konduity i przekonań politycznych ochotników zgłaszających 
się do Reichswehry u pułkownika von Liicka, kierownika klubu sporto- 
wego „Olimpja*, Ministerstwo Reichswehry zarządzilo w tej sprawie 
śledztwo. 

Rząd Marxa pozyskał zaufanie. 
BERLIN 19 V. PAT. W głosowa niu rząd uzyskał znaczną większość. 

Za rządem głoscwały partje rzącowe i sccjaliści, przeciwko — hitlerowcy 
kcmunsści. Niemiecko narodowi wstrzymali się od głosowania. 

Bezczelność „szaniisów*. 
W nccy z dnia 15 na 16 b. m. 

cinku Sejny szaulisi litewscy zamierzal 
nych, lecz spostrzeżeni w czas przez 
stronę litewską. 

w miejscowości Wingrany, na od- 
i powywracać kilka siupów granicz- 
polską straż graniczną zbiegli na 

Pożar lasu na pograniczu. 
/W nocy z dn. 17 na 18, na odcinku pogranicznym Orany wybuchł 

z niewiadomych przyczyn pożar lasu. 
mtr, „kw, lasu, Dalszemu rozszerzaniu 

Skuikiem pożaru spłonęło 1200 
się pożaiu zapobiegła natychmias- 

towa pomoc żołnierzy straży pogranicznej. 

Zatrzymanie szpi 
W nccy z dn. 18 na 19 b, m. 

ega litewskiego. 
ra odcinku Rykoniy, koo wsi Łe: 

beka włede straży pogranicznej przytrzy mały niejekięgo Jana Dawidowi: 
cza b. żołnierza liiewskiego (szaulisz), który chciał niespostrzeżenie prze- 
kroczyć granicę polsko-litewską. Ponieważ Dawidowicz nie wyjawia celu 
przejścia granicy przeto zachoczi 
strony Litwy. 

Napad dywersanta so 
polsk 

po dejrzenie, iż jest on szpiegiem ze 

wieckiego na oficera 
iego. 

W dniu 16 b. m., w okolicy strażnicy Słobódka napadnięty został przez pew- 
nego dywersanta bclszewickiego, oficer łączrości straży granicznej per. Bortko. Dywer 
sant ten strzelił do por. Bortko z naganu, lecz chybił, 
kierunku. Następnego dnia o godz. liej w nocy 5 
straży gran. Bieleckiego, poczem również zbiegł. 
miast pościg za napastnikiem, 

poczem zbiegł w.niewiadomym 
ten sam dywersant strzelał do kaprala 
Władze wojskowe  zarządziły natych! 

gdyż zachodzi podejrzenie iż był on wysłannikiem  so- 
wiefów i miał pewien wytyczry cel, którego nie udało się mu urzeczywistnić, 

  

  

  

° . 
Nowy rozkład jazdy pociągów. 

Od 15 maja przybywają i odchodzą według nowego roz- 
kładu następujące pociągi: 

Przyjazd do Wilna Odjazd z Wilna 

g $ 
z z a - s а 4 3 Ze stękii 3 ® s Do stacji 

z |S|E 2 18 |= 

707 | в | 05 | WarszawaGł. przez Grodno | 707 | 8 | 25 | Żemgale 

108 | 22 | 05 Żemgale 708 | 22 | 25 | WarszawaGł. przez Grodno 

71 | 7]30] Warszawa Wil. przez | 712 | 19 | 40] Warszawa Wil. przez 
Grodno Grodno 

713 | 17 | 40 į WarszawaGŁ, przez Grodno | 713 | 18 | 40 | Żemgale 

m4 | 7] 35 | Żemgale 114 | 8] 05 | WarszawaGł. przez Grodno 

312 4 23450] Łuniniec przez Lidę 311 | 64] 15] Łuniniec przez Lidę 

354 | 7 | 45 | 14а 353 | 15 | 35 | Lida 

412 | 6] 05 | Motodeczno 411 | 22 | 15 | Mołodeczno 

452 | 19 | 20 | Mołodeczno 451 | 10 | 00 | Mołodeczno 

512 | 18 | 30] Królewszczyżny | „PB | 11 | 27 Į Królewszczyzny 
(w poniedziałki, środy i (w. niedziele, wtorki 1 

piątki) czwartki) 

552 | 5 | 25 Į Królewszczyzny 551 | 21 | 50 Królewszezyzny 

730 | 21 | 00 4 Nowoświęciany 121 | 18 | 30 Nowoświęciany 
(w niedziele i dni świą- 

teczne) 

729 | 15 | 30 | Nowoświęciany 
3 ‚ — (№ dni robocže) 

818 | 11 ] 15] Warszawa Wsch. przez | 817 | 18 | 45 | Warszawa Wsch. przez 
Lidę Lidę               

  

tilm ze śpłewem. Rekord powodenia na całym świecie. 

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

W roli głównej czarodziej ekranu LON CHANEY. Podczas seansów KONCERT. 

  Kino Kameralne $© Kro gie LT 
Polonia“ SA będzie przez długie 

33 J ce miesiące! 

ul. Mickiewicza 22 se 

Miejski Kinematograf 
KULTURALNO OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) 

CENA BILETÓW: wraz z dodatkiem na odżywianie dzieci szkolnych 
 SOYCT AYIA TOR ZOT DO WAZA SPRAWIE PTA | 

Spółdzief 
  

  

  

Klamiesz kobietoj.. 
Dramat salonowo-erotyczny w 8 aktach 

Urocza VIRGINIĄ VALLI i piękny LERI STONE w rolach głównych. 
„Domorosty Szerlok Cholmes“ arcywesoli komedja w 2 aktach, 

Dziś będzie wyśiet- 
lany film 

„ak PADEK BA B I LON U“ Wielka trag. dziejo- 
wa w 7.w. aktach 

Nad program: «Podróż na około Świata» w | akcie i «Ferdek i Merdek zostają 
ojcami» farsa w 2 aktach, 

Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzaoW. Szczepańskiego. 
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 

Początek seansu; w niedzielę od godz. 
m. 30. w powszed, dnie ed godz. 4 m. 40. 
3-ej w powszednie dnie od godz. 5-ej, 

Parter 60 or Amfiteatr i balkon 30 or. 
AROS SS IS TSS, 

= Wiedza 
niaRoina tajemnat 

Czy chcesz być silnym, KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 
ZAWALNA I (== TELEFON 1—47 

Poleca: 

ZIEMNIAKÓW = AA в 

| OPEWOSZEA TYMOTK! 
JĘCZMIENIA ŁUBINU 

  

   

    

UWAGA: Koniczynę zbada 
przez Wileńską S 

Lefniska 
Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 

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

2) informowanie osób, które 

dajemy w zapiombowanych workach 

=> ОАН ” 

ną na zawartość kanianki 
tację Oceny Nasion sprze- 

  

wiejskie | 

zechcą z letnisk skorzystać. 
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zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 

Kamienie schodzą bez bólu. 
Objawy (początkowej: Ból w 

Objawy | ki. Wzdęcia brzucha, rozsad: 

Niekiedy wymioty & 
żółtaczka. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych SRtad główny: 
Warszawa Nowy-Świat 5, (lewa oficyna I piętro), 

(i 5 

inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 

miennem sercu  wyszedłby z tego 

przybytku niedoli, ze łzą w O ŁETĄ v Oak e i 

i jmuje Adm. „Sło- za Landwarowem 1aS,z utrzymaniem 4 zł,im. Mirosława Cho- Łaskawe datki przyjmuje ® ь „rowie 43, Aura nai 
wa“, 

  

  

! p a l f @ [05PRZEDANIA 
Polecamy bardzo gorąco ad A długiej mia- TAS0W8  Wiltzki 

osób bez ratunku ginie z nędzy, daw. 
wszystko już wyprzedali i tylko CU- go 6—15 ostatnia sień 

du Bożego oczekują. Człowiek o ka- wprzost bramy. 
  

jezioro, ładna miejsco: qzjennie 
wOŚĆ 

OREBAEKZENAERZANNZNNMM UmiuunkpUNZuMNEzZAWaM zi Wianki 

  

żółciowe 
SELUENEKEFZ 
Żwirowa Góra 7 (za- 

Ataki w zupełności ustają, 

zanie żeber i parcie na kiszkę stoleową. 
ółcią, dreszcze, zimne poty, 

kazyjnie- sprze- 
KUR elikowaki- Kasztanowa 3 m. 6. 

  

  |Letn isko 
około 

Łukiszki Pańska Era ustępstwo. 

D 
inteligentnej bezdziet- 
nej. Dojazd autem, do 
samego domu, 
macje Placówka Pol- Misz 
ska Zawalna 15. Ma- 

  

  

METALOWE i POR- Bl 
CELANOWE w domu & 

  

j kazyjnie do sprze: 
dania Aparat 

ny najnowszej 
strukcji, mało używa 
ny. Dowiedzieć się Do- 
minikańska 2 u maszy* 

Dukszt Mickiewicza wyd. ną 

enegicznym? Chcesz, aby 
inni ulegali Twej woli? 
Chcesz władać wielką 
tajemniczą siłą? <Hypno- 
tyzm! Suggestja! Telepa- 
а!» «Sia nasza wew- 
nątrz nas». Podręcznik słynnego hypnot; 
zera Szyllera-Szkolnika. Zawierz[98 Ani 
łów: Historja hypnotyzmu. Jakim powiniew 
być hypnotyzer. Jakie winno być medjum. 
Magnetyczny rozwój oczu. Autosugestja. 
Wpływ hypnotyzera na medjum. Uśpienie 
medjum. Sugestja podczas snu. Sugesija na 
jawie. Obudzerie medjum. Odgadywanie 
myśli. Zwycięstwo w miłości. Leczenie 
wszelkich nałogów. Do tego cenna premja 
darmo. Doktór Starke «Spirytyzm». Treść: 
Świat niewidzialny. Duchy, Medja, Stoliki 
wirujące. Materjiiizacja. Wszystko razem 
wysyłamy po otrzymaniu 7 złotych, za 
zaliczeniem 8 złotych. Warszawa, ' Redakcja 
«Świt», (Wiedza Tajemna) Piękna 25. 
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ы A ogłoszenia, E 
6 Kto7ocenia zalety KREMU SIY ON „CEEME SIMON z samochód nekrologi i 

ten bez wątpienia będzie używał i mydła Simon „„Savon a M różne rekla- 
Simon“. Mydto Simon odpowiada wszystkim wymaga- u Bergmann A е> my najdo- 
niom doskonałego utrzynignia skóry — nie dražni в Ё‘‚“ШЁ'Ч‘ЁЗ' HP godniej za- 
naskórka a oczyszcza, pieszcząc swą delekatnością я aulet, łatwić za 

1 zapachem: я ai T po ś.r e'd- 
nały na dalekie pod- 

DO NABYCIA WSZĘDZIE m róże komunikację, pij " "ct em 
е sprzeda Rotax, е 

Krem, puder 6: mydło Simon e A Mes L 
» Crėme, poudre 6 savon Simon s 

Parfumerie Simon, 59 Faub. St. — Martin, Paris. @ 

X Rekiam owego EK 
Stefana 5 
Grabowskiego ši 

(w Wilnie X 
€ ul. Garbarska1 E 

telefon 82. 

i na cmentarzach. 

pyłać u dozorcy). 
  

D SPRZEDANIA bokach i RENO GE gdzie Akuszerka RDA 
chodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie, Skłonn: 0 obstrukcji A plac dowiedzie: 

TAE abłokony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. ais я się Sawicz 1—4 
Bóle i zawroty głowy, | PW A Ko Midięwieg: od godz. 9—12. 

(podczas ataków); w dołku i wątrobie silny ból, który się d6 5 6 OS 

rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat: 2 ТЕ ба PE 

  gub. dn. 14 marca 
Z dokumenty na 

imię Paszkiewi- 
cza Nikodema: 1. Książ- 
ka stanu służby ofi» 
cerskiej wydana przez 
PKU.—Wilno, 2, Dy: 
plom podaptekarza 2 
z Uniwersytetu Chąr- 

Waulkanizacyj- 
kon- 

nisty straży ogniowej kowskiego, 3. Žaš- 
P. Laubdreja od godz. wiśdczóje, Izby Skar- 

10 — 12, bowej, 3. Dokument 
podróży z Odesy do 

Za įlegitymacja paai Des szkolna Nr 50 Żeligowskiego. 

Bau me. Adi, Książka francuska 
żołdu z dn. 29-V 1919 
r. Nr.70, uniewążniam 
Nikodem Paszkiewicz nia się. ul. Zielona Nr 9. 

  

ALBERIC CAHUET. 

» Regina Romani, 
—Kończę meopowiadanie. Nazajutrz, 

po ucieczce nie było jej już w Nicei 

ani we Francji. Gdzie miałem jej szu- 

kać, jaką drogą i jakiem prawem. Do- 

wiedziałem się potem, że pobrali się 

zupełnie formalnie i podróżowali dużo. 
Część mebli w Liserb należała do 
Reginy, notarjusz dostał polecenie 

sprzedania ich, to była ostatnia wia- 
domość o nich. 

* 

— A pan, co się z panem działo? 

zapytałem. ES ё 
Moje życie! niema w niem nie 

do opowiadania. Przysięgłem sobie, 

że zapomnę tę dziewczynę w ciągu 

miesiąca, a jednak nie zapomniałem. 
Znałem różne kobiety, lecz teraz nie 

pamiętam ich twarzy, zdaje mi się, że 

wszystkie mają jedną twarz... To o: 

kropne, żyć tak bez wypoczynku, ze 
wspomnieniem żywem w sercu, Sprze- 

dałem Liserb, wyjechałem do Brazylji, 
zrobiłem majątek, wyrobiłem się na 

człowieka, który może jest teraz wart 
cokolwiek—wszystko napróżno, gdyż 
Regina od dziesięciu lat jest panią 
Dawidsonową. Chcę zabić teraz tego 
żywego ducha, który mnie prześladuje. 

— i dlatego chce pan ją odszukać? 

Jerzy wstał z krzesła. : 
— Może przespacerujemy się trochę 

po tej ccienionej alei, zimniej tu o 
wiele. Tak — ciągnął dalej — stała 

Wydawca Stamisiaw Mackiewicz —- 

się rzecz nie do uwierzenia: pani Da- 
widsonowa jest w Nicei sama, 
męża, który przyjedzie za dni 
wie pan, poco tu przybyła? 
dły powody niezwykłe. 

— Jakie? 
— Chciała odkupić Liserb. Czy 

wyobraża pan sobie Reginę, powra- 
cającą z Dawidsonem do _ parku na- 
szych wspomnień. Nies podziewała się 
spotkać mnie na swej drodze, a jed- 
nak notarjusz jej nie ośmielił się prze- 
licytować mnie. ; 

— A odkąd pani Dawidson bawi 
tutaj. 

— Nie spotkałem ją ani razu, jest 
nieuchwytną. Jeździ na spacery w O- 
kolicę w małym samochodzie, który 
prowadzi sama. Co chwila zmienia 
miejsca pobytu, widziano ją w małych 
odstępach czasu w różnych miejsco- 
wościach. Oświadczyła, że nie przyj- 
mie nikogo, dopóki będzie sama. 

Widzę, że jest pan dobrze po- 
informowany. 

— Zawsze zapóźno. Jedynie dżisiaj 
rano... 

— Co „dzisiaj. rano*? 
— To znaczy, że jutro pani Da- 

widsonowa pozostanie w hotelu, o 
czem wiem napewno. Samochód jej 
potrzebuje naprawy. Jutro po raz 
pierwszy. od przyjazdu p. Dawidson 
nie opuści Nicei... Jutro! Panie—zwró- 
cił się do mnie Jerzy z powagą —je- 
šli wypowiedziałem pąnu tę tragiczną 
spowiedź, której nie uczyniłem przed 
nikim dotąd, to rozumie pan zapewne, 
że zrobiłem to dlatego, iż potrzebuję 
sympatji i pomocy moralnej. Są chwi- 

bez 
rę. A 

rzywio- 

w/z CzeSław Karwowski 

le kiedy ludzie najsilniejsi stają się 
słabi, kiedy zmuszeni sąoprzećsię ościa* 
nę, lub szukać pomocy,w czyichś uczu- 
ciach litosnych, Regina jest tutaj, za kilka 
dni zniknię znowu i życie me stanie 
się beznadziejną nicością. Muszę ją 
widzieć, Zobaczę jutro w jej własnym 
pokoju... | 

— Czy jest uprzedzona o wizycie 
pana? 

— Jak może pan to przypuszczać! 
— Otworzą panu drzwi? 
— Tak. 
Podeszliśmy do hotelu, w którym 

Jerzy się zatrzymał, zapytałem przed 
pożegnaniem. 

— A więc, czego oczekuje pdn od 
mojej sympatji, co do której mam 
nadzieję, że nie ma pan wątpliwości? 

— Tylko tyle by nie pozostawiał 
mnie pan jutro samego. W całej tej 
próbie, jest jedna osoba nieznana mi, 
której się lękam, nieznajomym tym— 
ja jestem. Czy będzie pan łaskaw to- 
warzyszyć mi jutro do hotelu Maje- 
stic i oczekiwać w samochodzie na 
mój powrót? 

— Postanowienie pana jest nieod- 
wołalne? 

— Tak — cojej pan powie? 
— Obiecuję panu że jej nie za- 

biję. 

Iv 

Roziegł się głos syreny samocho- 
dowej. Oto Jerzy Frontier zatrzymał 
się przed moim hotelem Winter, Za 
chwilę siedzę już obok mego nowe- 
go przyjaciela, w wygodnem, elegan- 
ckiem aucie, Twarz jego skupiona, 

stalowa, wyraża silną wolę, uczucia 
ukryte głęboko stara się maskować 
żartami. - 

— Przypuszczam, że nie jest pan 
pozbawiony całkowicie ciekawości, a 
wszakże przygody moje warte są za- 
interesowania, Będzie pan świadkiem 
pojedynku, który się odbędzie zdala 
od pana. Przeczucie mam, że skończy 
się wszystko na milczeniu. sr 

— Będę potrzebował przyjaciela 
po wyjściu od niej, — dodał nagle 
zmienionym tonem. Oto jesteśmy na 

miejscu... SĄ 
Hotel Majestić jest to maleńkie 

miasto, o wielkiej ilości lokatorów i 
wszelkich _ wygodach. Przyglądałem 
się z zajęciem temu dużemu gmacho= 
wi wrzącemu życiem. Nie długo cze- 
kałem na Jerzego. W niespełna kwa- 
drans powrócił blady, idąc krokiem 
nierównym, z oczami nieruchomemi. 

— Jedźmy. 
Chwycił koło. 
— Gdzie jedzi my—zapytatem. 
— Do hotelu Negresco, jeśli pan 

się zgadza. Muszę zajść do swego 
pokoju. Opowiem panu wszystko. 

W drodze zauważyłem, że Jerzy 
kierował samochodem: jedną tylko rę: 
ką, lewą rękę miał opartą na kolanie. Uj- 
rzałem nagle wąskie pasemko krwi, 
wypływającej z pod mankieta. 

— Ależ, pan jest ranny! zawoła- 
łem. 

— To nic, proszę nie zwracać na 
to uwagi. 

Milczenie trwało całą drogę. Cie- 
kawość moja przechodziła w niepo- 
kėj. Udałem się za Jerzym, do jego 

Odpowiedzialny ża egtoszema Łescon Ławiński. 

pokoju. Obmywał rękę w miednicy, 
woda zabarwiała się szybko na czer- 
wono. 

— To nic — powtórzył, — Drob- 
ne zadraśnięcie. 

— Pani Dawidsonowa? 
— Regina? Cóż za myśl! Nie, to 

nie Regina, ja sam wypadkiem. Śmie- 
szna historja. 

Bandażował zręcznie swoją rękę. 
Wdzięczny panu jestem i 

przepraszam, że prosiłem pana o asy- 
stówanie przy tej historji oryginalnej. 
Niech pan spocznie na chwilę. 

Usiadł naprzeciw mnie. 
— Oto zagraliśmy część pierw- 

szą. Przegrałem. Muszę rozpocząć na 
nowo. 

Twarz jego przybrała zwykły wy- 
raz. Głos był spokojny i jasny. 

— ..Znalazłem drzwi, tak jak spo- 
dziewałem się,łotwarte. Wszedłem do 
pokoju, gdzie kobietaj pochylona nad 
książką czytała. Zwrócona byla ple- 
cami do drzwi, widziałem więc tylko 
jej kark biały i złote, ostrzyżone 
włosy. Ostrzygła włosy, hołdując te- 
raźniejszej modzie, Była to żywa, 
„prawdziwa Regina. Dziesięć lat wy- 
daje się tak wielkim okresem czasu, 
a jednak nie mogłem jej zapomnieć. 
Chwile mijały, nie mogłem się odez- 
wać. Regina usłyszała moje ciche 
kroki, odwróciła się. Przerażenie i 
i zdumienie odbiło się na jej twarzy. 
Zerwała się szybko, prosta, chłodna, 
jakby z marmuru wykuta. Szukałem 
słów, lecz nie mogłem znaleźć nic, 
prócz jej imienia. Lecz gdy ujrzałem 
jej oczy, które pairzyły na mnie tak 

lodowato, krzyknąłem w. uniesieniu 
rozpaczy, słowa, które przysięgalem 
sobie zachować na zawsze w: tajem- 
nicy przed nią. 

— Regino, . próbowałem : żyć bez 
ciebie, starałem się zapomnieć cię 
przez dziesięć Jat, Dłużej cierpieć nie 
mogę Wróć do mnie! 

Wtedy posłyszałem jej głos, któ- 
ry rzucał jp odległe, druzgocące: 

— Każde z nas ma swe życie 
teraz. 

Miała prawo, naiuralnie, 
dzieć, to. Znaczyło to: 

„Żyj swojem życiem i pozwól mi 
żyć spokojnie". A jednak: czułem jej 
bliskość, jej słowa słyszałem, widzia- 
łem jej oczy. Powróciła moja Regina, 
z trumny powstała, z niecości. Zbli- 
żyłerm się do niej. Nie wiem co wy- 
czytała w mym wzroku, ale przysię- 
gam panu, że nie chciałem jej zro- 
bić nic złego. Cofnęła się, potem 
uczyniła ruch, jakby cHciała się bro- 
nić. Zauważyłem, że miała broń w 
ręku. Regina uzbrojona przeciwko 
mnie! Było w tem coś potwornego. 
Nieufność jej wywołała we mnie wy- 
buch szaleństwa, Chwyciłem jej rękę. 
Broń upadła na ziemię, kula zadrap- 
nęła mi rękę i rozbiła lustro. 

Co powiedziała Regina, widząc 

powie- 

ranę? 
„ — Krzyknęła: „Boże mój* i zro- 

biła gest kobiety, która chce rato- 
wzć. Lecz uspokoiła się natychmiast. 
Usłyszano wystrzał. Przerażona słu- 
żąca otworzyła drzwi. 

(D. C. NJ) : 

Drukarnia „Wydawnictwo Wiieńskie" Kwaszelna 26, 

Ne 146 1126, - | 

 


