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Warszawa, 26 maja, 

Warszawa żyje pod znakiem przy- 
gotowań, obaw, przypuszczeń i ho- 
roskopów Zgromadzenia Narodowe- 
go, które zebrać się ma niebawem. 
Nie będę zagłębiał się w te sp:awy, 
związane z wyjątkowem  roznamięt- 
nieniem politycznym stolicy, bo pełne 
są tego i szpalty gazet codziennych 
i stronicy depesz ajencyjnych. Co 
słychać pozatem w starej Warszawie, 
naszpilkowanej tysiącem kul i opła: 
kującej setki ofiar?.. 

«Ogólne rozbrojenie». Przesunię- 
cia na stanowiskach oficerskich. Za- 
brano broń wszystkim organizacjom 
wojskowym, nie wyłączając przytem 
samego «Strzelca». Generałów  Ża- 
górskiego, Rozwadowskiego i Jaźwiń- 
skiego, odesłano pod eskortą do 
Wilna. A gdzie jest generał Malczew- 
ski? — Znikł Nikt nie wie co się z 
nim stało. W tej sprawie pisze dzi: 
Ssiejsza «Gazeta Warszawska Poran- 
na»: 

Jak wiadomo, b. minister spraw 
wojskowych gen. Malczewski był in- 
ternowany z początku w Wilanowie. 
Potem, według informacji prasy lewi= 
cowej, zachorował jakoby nerwowo, 
został wywieziony według jednych 
do Tworek, według drugich do Pu- 
stelnika. Tymczasem rodzina gen. 
Malczewskiego, jak nas informują, 
nie odnalazła go podobno dotąd 
mimo poszukiwań ani w Tworkack, 
ani w Pustelniku. Zwróciła się tedy 
jakoby do prokuratorjj z żądaniem 
śledztwa. 

Co się stało z gen. Malczewskim?.. 
Wobec mnogich pogłosek i ko- 

mentarzy O liczbie zabitych i ran- 
nych, podczas tragicznych dni w 
Warszawie, pisma tutejsze podają 
szczegółowe zestawienia, z którego 
ostatecznie wynika że ofiary „cywilów 
są w większości, 

Natomiast krwawe wypadki 12:g0 
13-go i 14 go bm. pozbawiły armię 
polską ogółem 25-ciu oficerów oraz 
170:ciu podoficerów i szeregowych, 
którzy padli lub zmarli wskutek od- 
nesionych ran. Dotychczas leczy się 
w szpitalach wojskowych ogółem 
56 rannych oficerów oraz 533:ch 
szeregowych. 

Największe 
rannych poniosły: 

straty w zabitych i 
1 p. szwoleżerów 

64 ch ludzi, 10 p. p. 60, 58 p. p. 55,. 
37 p. p. 52, 71 p. p. 43, SzkołaPod- 

chorążych 27, Szkoła Oficerska Pie- 
choty 22, Szkoła Sanitarna 15. 

Na drugi plan, wobec zajść; ze- 
szedł szereg wypadków, które przed 
kilku tygodniami budziły największą 
sensację w kraju. Co się naprzykład 
dzieje z zabójcą Huberta Lindego? 
Oto dowiadujemy się że akt oskarże- 
mia w sprawie sierżanta Trzmielow- 
skiego, zabójcy śp. p, Huberta Lin- 
dego został podobno już wygotowa- 
ny. Termin rozprawy sądowej nie 
został wprawdzie jeszcze ostatecznie 
wyznaczony, należy się jednak spo- 

dziewać, że sprawa odbędzie się 
w pierwszych dniżch czerwca, 

Zdarzył się też w Warszawie wy: 
padek, który, ze względu na ostatnią 
katastrofę lotniczą nad Powązkami, 
wywołał wielkie wrażenie. 

Wczoraj liczna rzesza: publiczno: 

ści, znajdująca się w godzinach ran- 
mych w pobliżu mostu Poniatowskie- 

go, była Świadkiem karkołomnych 

„sztuk napowietrznych* dwumiejsco- 

wego samolotu wojskowego Nr 30.6 

typu szkolnego „Henriot XIV“. Pilot, 
któremu widocznie zbyt wiele na са- 

łości aparatu, pasażera i... swojej 
własnej osoby nie zależało, latał już 
nad mostem, a następnie—począł da- 
słownie prześlizgiwać się pod arka. 

dami mostu. Udawało się to, ale w 

pewnym momencie samolot zniżył się 

zbytnio, zaczepił snać o powierzchnię 
wody — i iunął do rzeki, stając na 

przodzie i druzgocąc śmigło. Na 

szczęście było to na płytkiem miej: 

scu i aparat zanurzył się w wodzie 

jedynie do połowy Skrzydeł, stercząc 
ku niebu ogonem kadłuba i sterami. 
Lotnicy wydobyli się po chwili z te: 

«wodnego więzienia» i przeszli 
na łodzie policyjne, które natychmiast 
zjawiły się na miejscu i pośpieszyły 

z pomocą " 

Nawpół zatopiony samolot umo- 

cowano linami i zabezpieczono od 

prądu rzeki. | 
Ze wszystkich stron poczęła nad- 

pływać cała tlotyla łódek, kryp, mo* 

torówek iid. 
Wkrótce nadjechało z portu lot- 

niczego pogotowie lotnicze i aparat 

przywrócono do normalnej pozycji. 

Rozpoczęło się mozolne wyciąganie 

aparatu na ląd, co trwało aż do za- 

padnięcia ci.mności. || 
Samolot uległ niewielkim uszko: 

dzeniom—został nadwyrężony przód 
i diuzgotane šmigio, 

Abd-el-Krim kapituluje 
Koniec wojny w Marokku. 

PARYŻ, 26 V. PAT. Donoszą oficjalnie, że Abd el-Krim 
udaje się na linię oddziałów francuskich i wraz ze swą rodziną 
i mieniem oddaje się pod opiekę Francji. Uprzednio odesłał on 
wszystkich jeńców francuskich i hiszpańskich. Abd-cl-Krim zo- 
stanie przewieziony do Tazy, gdzie oczekują instrukcyj od re- 
zydenta francuskiego Steega. 

Przed konferencją rozbrojeniową. 
GENEWA, 26V (PAT). Wczoraj odbyto ostatnie posiedzenie pod- 

komisji redzkcyjnej kcmisji przygotowania konferencji rozbrojeniowej. 
Posiedzenie to pośw'ęcoro całkowicie dyskusji nad sprawami przedsta: 
wionemi przez podkomisję. Najważniejszym momentem dyskusji było 
oświadczenie złożone przez delegaia niemieckiego Berendorfa, który oparł 
się na tem, że pewne propozycje, a przedewszystkiem propozycja fran: 
cuska i polska dotyczące procedury Rady w sprawie szybkiej i sprawnej 
organizacji pomocy zostały odesłane do zbadania i decyzji Rady. Delegat 
niemiecki oświadcza, że jakkolwiek Niemcy nie należą do Rady to jednak 
zgodnie z oświadczeniem złożcnem na marcowem zgromadzeniu Ligi 
Narodów uważają się za członka Rady, nie mogą przeto powstrzymać 
się od wzięcia udziału w dyskusji nad wzmiankowanymi wnioskami tak 
jak to uczyniły Stany Zjednoczone. Niemcy zastrzegają sobie wolność co 
do wypowiedzenia s'ę w chwili w której będą powzięte decyzje w spra- 
wie tych wniosków. : 

Jednocześnie Niemcy wyrežają przekonenie, že wszelkie decyzje 
Rady, które będą się opierały na dotychczasowy stanie zbrojeń muszą 
być uważane za tymczasowe, gdyż zasadniczym celem musi być do: 
prowadzenie stanu zbrojeń do iskiego poziomu ażeby żadne państwo nie 
rozpo rządzało większemi siłami niż te, kióre miałaby do swej dyspozycji 
Liga Narodów. 

Straszna katastrofa w Japonii. 
Setki trupów wydobytych z lawy. 

TOKIO, 26 V. Pat. Gubernator Hokkaido donosi, że wydobyto z 
lawy wulkanu Tokashi setki trupów oraz conajmniej 200 rannych, 

Oddziały ratunkowe zostały wysłane natychmiast na miejsce katastrofy. 

Działalność ich jednak była utrudniona przez stan, w jakim znajdowała 

się powierzchnia ziemi po wylewach. Wulkan Tokashi uzpokoił się i 
wyrzuca jedynie z krateru kłęby dymu. 

Sprawca zamachu na Petlurę, 
PARYŻ. 26,V. Pat. Sprawca zamachu na atamana Petlurę Schwarz- 

berg oświadczył, że już w 1917 r. słyszał w Petersburgu i Odesie o 
wielkich prześladowanich żydów na Ukrainie dokonanych za sprawą Pe: 
tlury, Szwarzberg postanowiwszy zabić Petlurę rozpoczął w Paryżu po- 
Szukiwania za nim, aż wreszcie zamiar swój wykonał. Policja opieczęto- 
wała wczoraj mieszkanie Petlury, gdyż znajduje się tam wielka liczba bar- 
dzo ważnych dokumentów dyplomatycznych. 

O 

Pożar Ratusza w Krakowie. 
Oti arą płomieni padły wspaniałe zabytki. 

WARSZAWA 26.V (tel. wł, Słowa). Z Krakowa donoszą: W dniu 
dzisiejszym wybuchł w Ratuszu przy ulicy Grodzkiej olbrzymi pożar któ- 
ry zniszczył całe pierwsze piętro. a w tem cały szereg wspaniałych sal 
gdzie prowadzone były cbrady Rady Miejskiej m. Krakowa. 

Sale Rady miejskiej, które stały się ofiarą płomieni było niezwykle 
wytwornie i efektownie umeblowane. Stały tam stare meble, a na ścia: 
nach zawieszona była większa ilość obrazów znakomitych malarzy  pol- 
skich. Między innemi spłonęły portrety wszystkich prezydentów miasta 
Krakowa zawieszone w jednej z głównych szl. Pożar wybuchł wskutek 
krótkiego spięcia, Wysokość strat narazie nie została ustalona. W akcji 
ratowniczej brali udział strażacy i szkgła podoficerska saperów. 

W mieście w związku z pożarem zozeszły się pogłoski że wybuchł 
on wskutek podpalenia a to podobno w celu zatarcia jakichś niedokła- 
dności w gospodarce miejskiej. 

Wybuch w fabryce amunicji w Zagożdżonie. 
WARSZAWA, 25.V. PAT. Wczoraj w wojskowej fabryce 

amunicjj w Zagożdźonie pod Radomiem nastąpił wybuch w 
oddziale mieszczącym 'polerownię prochu bezdymnego. Wsku- 
tek nie wyjaśnionych dotychczas przyczyn ekspilodowai bęben 
mosiężny zawierający 130 kig. prochu. Wybuch spowodował 
zniszczenie częściowe oddziału fabryki i pociągnął za sobą 
kilkanaście ofiar pośród których doznał bardzo ciężkich obrażeń 
komendant budynku kpt. Walczyński oraz mjr. misji francuskiej 
Mouroux i sierżant francuski. Fod gruzami znaleziono zmia- 
żdżone zwłoki majstra fabrycznego. Na miejsce katastrofy zje: 
chały wła dze wojewódzkie z Kielc oraz władze sądowe, które 
prowadzą: dochodzenie w celu ustalenia powodu katastrofy. 

  

Н 1 giem na rzecz Litwy. Po przewiezie- 
z pogr. litewskiego. niu do szpitala wspomniany osobnik 

zmarł wskutek odniesionych ran, 

Koncentracja kawalerji litew- 
skiej na pograniczu. 

W ostatnich dniach na terenie 
pododcinka Druskieniki daje się za- 
uważyć koncentracja kawalerji litew- 
skiej. Kawalerja ta, która jest rozkwa- 
terowaną w miejscowoś i pogranicz: 
nej Łipniuńce demonstrancyjne za: 
chowuje się wobec naszej straży 
granicznej i wzbudza tem samera 
nieporozumienia ji słuszne oburzenia 
ze sirony żołnierzy K. O. P'u, jak i 
miejscowej ludności cywilnej, (x) 

Zatrzymanie szpiega. 

W nocy z dnia 21 na 22 b. m, 
na odcinku Druskieniki (pogranicze 
litewskie) zauważony został przez 
żołnierzy K: O. P. osobnik, który w 
nielegalny sposób przeszedł ' granicę, 
w zamiarze udania się do Polski. Po- 
dejrzany osobnik ten, widząc żołnie- 
rzy straży pogranicznej począł ucie- 
kać i na kilkakrotne nawoływania nie 
zatrzymał Się, wskutek czego żołnie- 
rze strzelili raniąc go ciężko. Jak 
stwierdzono osobnik ten nazywał się 
Piotr Szybejło pochodził z Litwy i 
wzbudzał podejrzenie, iż był szpie- 

Za duszę ` 

ś.p. Adama Pawła Malinowskiego 
Wiceprezesa Korporacji <Arkonia» odprawioną będzie msza żałobna w 
Kościele św. Jana w Kaplicy Książąt Ogińskich w piątek 28 maja 

o godzinie 9-ej. 

Filistrzy Korporacji <Arkonia». 

Wywiad z Marsz. Piłsudskim. 
(Telefonem z Warszawy od 

Wczoraj Pan Marszałek Piłsudski 
udzielił przedstawicielowi jednego 
z pism Warszawskich _ dłuższego 
wywiadu, który w całości zamiesz- 
czamy: ; 

— Panie Marszałku. Wypadki 
stworzone przez Pana w dniu 12, 13 
i 14 meja w odniesieniu do Sejmu 
dały w rezultacie pęknięcie izby na 
dwa wyraźne obozy, prawicy i le- 
wicy, określone nie przez co innego, 
jak stosunek do dokonanego prze- 
wrotu moralnego. 

— Nie sądzę aby Pan miał — 

ściśle mówiąc—rację. Nie przepusz- 

czam aby wogóle racjonalnem było 

uleganie przyzwyczajeniom nie po- 

wiem nawet myślowym, lecz przy- 
zwyczajeniom dźwiękowym, związa* 

nym z poęciami prawica i lewica. 
Otóż Polska powstawała po ciężkiej 
długoletniej wojnie, która wstrząsnęła 

światem i znajdujemy się i my i świat 
cały jeszcze dotąd w okresie krysta- 
lizowania się nowych pojęć politycz- 
nych. Nadużywa się zaś w niesły- 
chany sposób pojęć starych, przed- 
wojennych, które dużo i bardzo 

dużo straciły na wartości, 

Jeżeli pojęcia lewica i prawica 
mamy rozumieć jako odpowiednik 
głębokich socjalnych prądów istnieją- 
cych w całym świecie, to znajdziemy, 

że we wszystkich państwach, za wy- 

jątkiem naszego sąsiada ze Wschodu, 
siły socjalne znajdują się w stanie 
rownowagi, chociaż niewątpliwie ma: 

my do czynienia z gwałtownem po- 

szukiwaniem metod wyjścia dla no- 
wego powojennego życia. Osobiście 

stwierdziłem natychmiast po wyjściu 
z Magdeburga, że Polska w tym 

stanie równowagi będzie musiała 
pozostawać długo, gdyż z jednej 

strony jest b. uboga i na ехрегу- 

menty zbraknie jej sił materjalnych, z 

drugiej zaś strony zabraknie jej mo- 

ralnych, jak odwagi, by wyszła do 

nowego życia przez społeczeństwo 

przyzwyczajone do głębokiego upo- 
korzenia i tchórzostwa myśli, naby* 

tych podczas długich lat niewoli na- 

rodowej i politycznej, niewoli u ob- 

cych. Dlatego też jeżeli pojęcia lewi- 
ca i prawica związane są z iuchami 

socjalnemi, nie byłem nigdy osobiście 

w nowej Polsce stronnikiem da- 
wania wyraźnej przewagi  jednej 

stronie lub drugiej i _ wyrażałem 

zawsze myśli, której się i teraz trzy- 
mam, że dla nas cxperyment zro- 

biony przez maszego sąsiada ze 

Wschodu nie jest zachęcający. Nato- 
miast nie wierzę w nasze siły i pod 

tym względem, byśmy w porównaniu 

z naszymi sąsiadami z Zachodu i in- 

nemi państwami mogli się zdobyć na 

dawanie im przykładów rozwiązania 
problemów socjalnych gdyż, słusznie 

czy niesłusznie, wszędzie na świecie, 

jak twierdzę, dotąd równowaga so- 
ejalna utrzymuje się. 

Jeżeli zaś prawica i lewiea mają 
oznaczać pojęcia polityczne, związane 

z daleką i dawną przeszłością, sięga- 

jącą kćn gdzieś. aż do Wielkiej Re- 
wolucji we Francji, tc, wybaczy Pan, 

lecz próbując analizy stosunków po- 

litycznych w mojej ojczyźnie nigdy 
mie mogłem skonstatować, co jest, 
właściwie mówiąc lewica a co pra: 9 
wica. Jeżeli Pan weźmie nprz, jeden 

z aktów w naszej historji najbardziej 
hańbiących, zamach ma prezydenta 

Narutowiczą, został on dokonany nie 
wątpliwie przez ludzi należących do 

tak zw. prawicy, lymczasem wszę- 

dzie na świecie eałyma akta mordów 
przedstawicieli państw dokonywane 
są przez tę lewicę, kióra przekracza 
wszelkie granice ustrojów pelitycz- 

mych ebecnego świata, tak iż mie 
sposób takiej lewicy nawet wkluczyć 
w rejestr stromnictw politycznych le- 
wicy. 

Prawica gdzieindziej charaktery- 
stycznie dąży do zmniejszenia siły i 
potęgi parlameniu na rzecz władzy 

' wykonawczej, u nas zaś najgłówniej. 

szym przedstawicielem partyjnictwa 

oparciem wszystkiego w Polsce ra 

własnego korespondenta). 

prawach i przywilejach pp. posłów i 

senatorów jest nie kto inny jak t.zw. 
prawica. Wszakże autorem konstytu - 

cji obierającej władzę wykonawczą 

ze wszelkiej siły ma rzecz „złotej 

wolności* pp. posłów i senatorów jest 

właśnie t. zw. prawica. 

Tak, iż gdy się rozważa pojęcia 

prawica i lewica musi się nabrnąć 

na sprzeczność z pojęciami cgólnie 

istniejącemi i trzeba stanąć zupełnie 

bez wyjścia. 
Osobiście nigdy nie chcę być 

członkiem ani polskiej prawicy ani 

polskiej lewicy. Nie chciałbym nigdy, 

należeć do żadnego stronnictwa ani 

teź aprobować panowania stronnictw 

nad Polską, 

— Z tego wnioskować należy, że 
Pan Marszałek jako wysunięty kan- 
dydat na prezydenturę, nie uważa 
się za przedstawiciela jednej strony 
obecnego Sejmu i jest wogóle prze- 
ciwny traktowaniu wyborów  Prezy- 
denta w płaszczyźnie walki wrogich 
obozów |Jewicy i prawicy sejmowej. 

—Naturalnie, i zdaniem mojemkwestja 

postawiona zarówno _ przezemnie 

jak przez życie nie na tem polega 
Polega ona przedewszystkiem na 
zdolności ze strony państwa karania 
wykroczeń i nadużyć, specjalnie pie- 

niężnych, aby Polska przestała być 

śmieszną w świecie, oraz na tworze- 

niu warunków umożliwiających wyjście 
z marazmu, do którego prowadzi 

metoda pracy państwowej w Polsce. 

Proszę przecież wyobrazić sobie iż 

jesteśmy zlepieni z okrawków trzech 

państw, z których każde miało swoje 
prawa i swoje przepisy i swoje me- 
tody pracy państwowej. Jesteśmy 

dziedzicami, chcąc nie chcąc, tych 

metod, wobec tego zaś, że trzy te 

państwa pracowały przeciwko Polsce, 

wyraźnie i jawnie, mamy mnóstwo 

przepisów ciążących па nas stale i 
ustawicznie dotąd, gdyż, jak prawdo- 

podobnie Pan tego nie wie, wzniesie- 
nie tego całego bagażu musi być u- 

czynione, według istniejącej u nas 

koncepcji, przez równorzędne polskie 
instytucje, więc część przez Sejm i 
Senat, część przez Sejm, wreszcie 

inna część przez Radę Ministrów. 

Może Pan sobie wyobrazić jak to wolno 

postępuje, jak wolny jest ten proces 

oswobodzenia się od smutnej naszej 

przeszłości, gdyśmy byli podzieleni 
na trzy części i co dzięki powółnemu 

postępowi pracy państwowej dotąd 

jaknajstaranniej utrzymujemy. Nie 

dziwię się też wcale gdy spotykam 

ludzi, którzy ze wzruszeniem ramion 

mówią, iż Polska jest jakgdyby dum- 
na z tego że potrafiła utrzymać w 
nienaruszalności wszystko to, co w 

Polsce zrobiły państwa i ustroje po- 

lityczne, które albo wcale nie istnieją, 
jak Austrija, albo zmuszone były 
przez rozwój życia przejść @0° са!- 
kiena inaych form, jak Rosja 

Niemcy. kóry? * 

Wyglądamy zapewme  niezwykle 
archaicznie, niedawno prz. z pew: 

nym podziwem dowiedziałem się, że 
jakieś przykrę i nużące przepisy nie 

mogą być zniesione, gdyż były wy- 
dane przez ś.p. Arkadjusza Stołypina 

oraz Radę Państwa w Petersburgu, 

' Równorzędną zaś organizacją u 
mas w Polsce, co dotąd jeszcze nie 
określono, jest albo Sejm sam, albo 
Sejm z Senatem. 

| — Właśnie ta paląca potrzeba 
sanacji państwa wyraża się w zawi- 
słem na miljonach ust o Polsce py- 
taniu, które muszę powtórzyć: „Czy 
Pan Marszałek zgadza się postawić 
swoją kandydaturę ma stanowiske 
Prezydenta*. 

— Pan mnie wciąż pyta, tak zre- 
sztą jak i inni ludzie, o moją kandy- 
daturę na Prezydenia. Chciałbym 
zwrócić wszystkim uwagę, iż przed 

ustąpieniem z urzędu Naczelnika 

Państwa wygłosiłem przemówienie, w 

którem starałem się wyjaśnić dlacze: 
go nie chcę kandydować na urząd 
Prezydenta Rzplitej. System konsty- 
tucji która została uchwalona przez 

  

Sejm i fiząd. 

Pogłoski o referendum. 

WARSZAWA 26.V (żel, wi. Słowa) 
W. politycznych kołach sejmowych 
omawiana jest możliwość, w związku 
z trudnościami znalezienia odpowied- 
niej większości dla. wyboru Pręzyden- 
ta Rzeczpospolitej na Zgromadzeniu 
Narodowem odwołania się do rete- 
rendum. Ponieważ jednak konstytu. 
cja z dnia 17 marca 1921 r. ewentu- 
alności takiej nie przewiduje, przeto 
powstałaby konieczność uchwalenia 
w tym kierunku zmiany ustawy 
konstytucyjnej. 

Kandydatury na Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

WARSZAWA, 26.V (fel. wł. Słowa 
W kuluarach sejmowych wymieniane 
są następujące nazwiska kandydatów 
e Prezydenta Rzeczypospolitej. Ze 
strony prawicy wysuwani s ‚ KS. 
Zdzisław Lubomirski, Teiko Rade: 
rewski, Stanisław W ejciechowski, 
Roman Dmowski i Wojciech Trąmp- 
czyński. Za kandydatury kompromi- 
sowe uważane są następujące; gen, 
Kazimierz Sosnkowski, prof. Kocha- 
nowski, Artur Śliwiński, prof. Bartel 
i Aleksander Skrzyński. 

Posiedzenie zwyczajne Rad: 
Ministrów. * 

„WARSZAWA 26, V, (żel, wł. Słowa) 
Dziś o 5-tej po południu odbyło się 
pierwsze zwyczajne posiedzenie Rą- dy Ministrów, na którem rozpatrzono 22 sprawy bieżące między innemi 
omawiano projekt uchwały Rady Mi- 
nistrów o zakresie uprawnień mini- 
stra skarbu przy zawieraniu przez 

władze państwowe umów na dosta- 
z poż 2 o wymiarze 

ci zą słu - dako 2 os podrėže urzę 

Dolar w Warszawie. 
WARSZAWĄ, 26-V. (fel. twł. Dziś dolar w asai w konk prywatnych 11,40, w obrotach między: bankowych bez tranzakcji w płaceniu 190. Bank Polski płacił również 11,00 

Sejm konstytucyjny, dał w ięce pp» 
posłów i senatorów tyle przywi- 

lejów i tyle sposobów  zatamo- 
wania każdej pracy państwowej, 
że każdy Prezydent jest _ ska- 
zamy na męczeństwo. Cóż dopiero 
mówić o mnie, człowieku, który na* 
miętnie lubi pracę, dającą szybkie 
efekty i który z trudem znosić jest 
w stanie długie rozmowy i przetargi 
bez decyzji i efektu, Już wtedy stwier- 
dziłem, że ja do takiej pracy się nie 
nadaję; że trzeba szukać innych ludzi, 
którzyby mniej tracili cierpliwości w 
bezpłodnem szarpaniu siebie dla zu. 
pełnie, zdaniem mojem, beznadziej- 
nego przekonania pp. posłów i sena- 
torów, by wyrzekli się swoich przy 
wilejów przeszkadzania rządowi w 
Pracy i nie wciągali prezydenta de 
pracy na rzecz dobra i korzyści par- 
tyj, bal, nawet kliczek. 
„= W ciągu jednak ubi ь 
i pół latw saa p EA 
się przekonanie potrzeby wzmocnie- 
nią_władzy wykonawczej i. niewątpli-. 
wie ta opinja wywrze odpowiedni 
nacisk na obecny Sejm i Senat, 

— Proszę pana, ja nie chcę twierdzić 
że tak nie jest, lecz to co Pan nazywą 
opinją publiczną nie jest p. posłem 
czy senatorem, Wyznaję, trzeba mieć 
dużo optymizmu i ufności, aby się 

zdobyć na akt wiary w tak dziwne 
przewroty moralne. Przecie rzadkie są 
wypadki ną świecie, aby uprzywilejowa - 
ne warstwy chętnie się wyrzekły swo 
ich przywilej. Jeszcze rzadsze się wypad- 

ki w historji, aby czyniły to kliki i kliczki 
Co do maie, wyznam Panu, bardziej 
przypuszczam, iż Sejm i Senat po 
wyborze nowego prezydenta ustą- 
pią opinji o tyle, że się na pewien 
ezas rozejdą, zawieszając _ miecz 
Damoklesa swoich przywilei i praw 
zakamowania każdego czynu rządo- 
wego nad głową elekta, który zająć 
się będzie musiał utworzeniem nowe- 
go rządu. Daj Boże, by przy tem 
tworzeniu rządu nowy elekt nie zo- 
stał skompromitowany niemożliwo: 
ścią dokonania tej pracy w szybkiem 
tempie, gdy do pomocy mu staną, 
tak jak było dotychczas w Polsce, 
wsżystkie stronnictwa, grupy i kliki 
poselskie i senatorskie.
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ECHA KRAJOWE 
  

Leśniczówka Kuszelewska. 
— (Korespondencja Słowa) — 

Ukochanie aaszege wieszcza, Mic' 
kiewicza, ściśle się wiąże z ziermią, z 
której wziął on początek. Niesie oma 
mam echo drgnień duszy posty: ten 
szmer losów, te rozśpiewane pola — 
fo dzieje kształtowania się wielkiego 
ducha, tu się zrod.iły porywy i na- 
tchnienia, stąd się powlokła za jego 
śladami tęsknota poprzez setki, ty- 
siące kilometrów, aż hen, nad Se- 
kwanę i brzegi morza Śródziemnego 

i tam go szarpała boleścią i koita 
madzieją. A my, niestety, tak mało 
znamy piękno ziemi Nowogródzkiej, 
tak mało tęsknimy do niej!.. Wszyst- 
ko tam drogie: od łąk, pól ilasów— 
po duszę ludu, który na stosunku 
swoim do cudnej przyrody kształci 
się i rozwija, i w duszy którego 
dźwięczą idealne nuty umiłowania tej 
ziemi. 

Leśniczówka kuszelewska, 0 «гб- 
wiennikach» której wspomina Mickie- 
wicz w «Panu Tadeuszu» (z których 
dziś pozostało, nies ety, wspomnienie 
tylko) położona przy szosie łączącej 
stację Nowo-Jelnię z Nowogródkiem, 
jakby w uścisku dwu zbiegających 
się wzgórz—cicho i jasno wpairzyła 
się w las, A las poważny, pizesnuty 
wiosną—rmngłą jasnej zieleni rozwija: 
jących się iiści, gdzieniegdzie tyiko 
ciemne igliwie zwartych jodeł haituje | 
wzory na tej tkaninie lekkiej. przejrzy- 
stejj Pomimo wilgoci czającej się 
wśród mochów i pni nadgniłych, po- 
szłąm w głąb lasu, by wchłonąć w 
pięrś radość i cud obudzonej przyro- 
dy, odświeżyć duszę czarowną ga- 
mią głosów ptasich, wcielić się w or- 
ganizm cichych, zadumanych drzew i 
stać się obcą przez chwilę drobiaz- 
gom i zabiegom życia codziennego. 

Las ten—niegdyś puszcza, Kusze- 
lewo, dumnie podająca czuby swych 
drzew «rówienników litewskich» pro- 
mieniom słońca, ześ nagość pni kry- 
jąca w wilgotnej ciemni gąszczów. 
Miejsce owych olbrzymów, o rozło- 
żystych konarach dziś zastąpiło młod- 
sze pokolenie jodeł, grabów i dębów. 
Zda się roją wspomnienia o minionej 
świetności piaojców, które tu się zro- 
dziły, wieki przeżyły, aż zwalonecio: 
sem czasu, lub ręki ludzkiej w proch 
się rozsypały, zostawiając przy pniach 
młode zastępy, które dziś się już 
wzbiły ku błękitowi nieba. 

Las piękny w cudzie szaty wioś- 
mianej, las cichy i smutny o zmroku 
jesiennym, niepokalany w bieli zi- 
mowej, przeczysty, jako modlitwa 
wrósł się korzeniami w duszę czło- 
wieka i kształc: Uczucia. i myśli. — 
Stary gajowy, Dymowicz, zrósł się z 
lasem, stał się cząstką organizmu 
leśnego: wypiastował niejednego sil- 
mego i zdrowego dąbczaka, niejedną 
radosną brzózkę. Przycichał i posę- 
pniał z nadejściem jesieni, żółkł z 
żółknącemi lisćmi, kaszlał i garbił się 
bardziej, gdy wysokie trawy na po- 
lanach leśnych zwijały się i kurczyły 
od przymrozków lub wichur jesien- 
nych, gdy liście opa lały zgnilizną na 
mokre mchy. 

Jasne dni zimowe wołały go w 
głąb leśną, kusiły tropem śladów. za- 
jęczych lub sarnich; brnął po toni 
śnieżnej, walił osikę, by zwierzęta 
miały co do jedzenia i wracał Spo- 
kojny do chaty. W dni odwilży i 
mgły zapadał w jakąś niemoc wew- 
nętrzną, brakowało mu powietrza, 
rozszerzał pierś — lecz dławiło go 
coś i przygniatało do ziemi. 

Na wiosnę, gdy zaleciał mu w 
chudą twarz wiaterek do boru — 

  

Nowogródek, 24-go maja. 

budziła się jego leśna dusza, trzepo- 
tało serce radością. Brał kij sękaty 
do ręki i szedł w las z kęsem chle- 
ba w kieszeni na cały dzień. Tam w 
wilgotnej głębi pieścił do zmroku 
miłującemi oczyma budzące się do 
życia pręty drzew i krzaków, witał 
każdą nowo rozkwitłą przylaszczkę i 
czuł się zdrowym, młodym i rzeźkim. 
Była to dusza prostacza — pozornie, 

jak wiele innych, a przecie tak różna, 

tak nawskroś idealistyczna, tak па 
prawdę bardziej powieściowa niż žy- 
ciowa. Życie jego w ciągu tych kii- 
kudziesięciu lat było głęboką filozofją 
czerpaną z żywych kart nieba i zie: 
mi. Umiał pojmować piękno pizyro- 
dy i tłumaczyć je, jak  najwybitniej- 
szy pedagog lub filozof. 

Znosił wszystkie przeciwności lo- 
su, jakie się roiły dokoła niego: zno- 
sił ruinę chaty przez dziurawy dach 
której słońce zaglądało, gwiazdy świe- 
ciły i krople deszczu go odwiedza: 
łyy—mógł żyć bez krowy i konia, 
mógł cierpieć głód i nędzę, ale żyć 
bez lasu, lub patrzeć na mord umiło: 
wanych dębów, grabów i jodeł—by- 
łoby strasznym gwałtem, zadanym je- 
go leśnej duszy—toby się równało z 
okrucieństwem śmierci! 

l oto, gdy pewnego dnia wieść o 
sprzedaży irąbce lasu, nakształt zmo- 
ry okrutnej po wilgotnych mchach i 
oslizłych pniach wczołgała się do la- 
su—Dymowicz zaczął się skarżyć, że 
coś go w piersi boli, że coś go pie- 
cze, dyszeć nie pozwala. Chwytał 
chudemi rękami za serce jakby prag- 
nąc w niem coś stłumić, zdusić lub 
wyrwać przyczynę bólu. Chwilami po- 
rywał się z dziwnym blaskiem w o- 
czach i chciał gdzieś uciekać—pozo - 
stawić cierpienie za sobą. 

Gdy go odwiedziłam, w  bezład- 
nych słowach usiłował mi streścić 
swój dramat wewnętrzny, kióry go 
pchnął do utraty pamięci, do obłąka- 
nia. Patrząc na tego człowieka, nie 
mogłam oprzeć się poczuciu, że on 
stanowi jedność z naturą, że w nim 
i w całej przyrodzie jest tylko jedna 
wielka dusza, urosła z lasu, łąk, pól 
i Boga samego. 

Z tych jasnych błękitów nieba, z 
tej przebogatej ziemi urastają piękne 
i szczytne duchy ludzkie: jedne z nich 
czując w sobie wielki lot docierają 
do gwiazd, roztaczają stońca dokoła 
i stają się wodzami szeregu pokoleń— 
inne ciche, samottie, jak kwiaty rosną 8 
wśród lasów i pól, i jak kwiaty 
wpatrzone w słońce umierają niezna* 
ne nikomu. 

9. K. 

RADUŃ. 
pow. Lidzki, 

— (w) Nowy pasterz. W parafji 
naszej nastąpiły w tych dniach prze- 
sunięcia na stanowisku proboszcze 
parafjj Raduńskiej. Mianowicie na 
skutek zarządzenia Metrofalji Wileń: 
skiej ustąpił dotychczasowy ks, pro: 
boszcz Kochański zaś na jego miej: 
sce został mianowany ks. Szczepań- 
ski, który na «wstępie przeciwstawił 
się niecnym usiłowaniom grupki miej- 
scowych Litwinów, usiłujących myl- 
nie informować nowego proboszcza 
w ceiu uzyskania kazań w języku il- 
tewskim. Przeciwstewienie się tej 
niecnej robocie ks. Szczepańskiego z 
punktu zjednało'mu szerokie warstwy 
miejscowego społeczeństwa. 

Od Administracji. 
Celem uniknięcia przerwy w otrzymywaniu gazety, prosimy 

Sz. Sz. Prenumeratorów 0 niezwłoczne uiszczenie należności 
za m-'c CZERWIEC. Dn. 10 czerwca przerwiemy wysyłanie 
gazety wszystkim zalegającym w 

  

Marjan Zdziechowski. 

„LUlL ET MOT 
z przeszłości i teraźniejszości. 

W roku 1924 obchodzono w Cze- 
chach 60-tą rocznicę urodzin znako- 
mitego poety, publicysty, etnogra- 
fa, a prżyjaciela Polaków, Adolfa 

zo. Wyrazem hołdu składa- 
nego  jubilatowi przez przyjaciół 
i wielbicieli nietylko z Czech, lecz 
ze wszystkich krajów słowiańskich, 
miała być książka zbiorówa. Jeden 
z jej redaktorów zwrócił się wów: 
czas do mnie z prośbą o udział, pro- 
ponując mi, jako temat, napisanie 
"wspomnień moich osobistych o sto: 
sunkach moich z jubilatem, oraz 
z prezydentem Masarykiem. Zgodzi: 
łem się, uprzedzając, że pisać będę 
z całą otwartością i że z tego po- 
wodu w tem, co napiszę, mogą się 

_ znaleść szczegóły, fakty i myśli, któ: 
rych ogłoszenie redakcja uważać bę- 
dą za niedogodne ze względćw po- 
litycznych, Na to mój korespondent 
odpowiedział charakterystycznemi sio- 
wami, że «byłbym niegodnym ucz- 
niem Husa i Masaryka, gdybym cu- 
dzego zdania nie uszanował». Za 
pewnił mię, że wydrukowane będzie 
wszystko, co dam, jeśli zaś wywoła 
to dyskusję, będzie to dyskusja po- 
żyteczna, która się przyczyni do wy: 
świetlenia wzajemnych stosunków 
obu narodów i zarazem państwa cze: 

opłacie. 

skiego do swoich obywaieli węgier- 
skich. Po - otrzymaniu i przesłaniu 
rękopisu mego doniesiono mi z re- 
dakcji w wyrażach bardzo uprzej- 
mych, że „cała psychika artykułu tak 
jest obcą Czechom, że będziemy 
musieli na poglądy Pańskie reago- 
wać, jak to zresztą Pan sam przy- 
puszczał”. Artykuł jednak wydruko- 
wany nie został, Nie zgodzit się re- 
daktor naczelny ze względu na to, 
że wydawnictwo miało charakter 
półoficjalny. Równocześnie korespon- 
dent mój upraszał mię, abym -po 
polsku tych wspomnień moich i 
myśli nie ogłaszał, ponieważ on za: 
mierza wprzód wydać to po czesku 
w osobnej broszurze wraz z odpo: 
wiedzią swoją. Dałem zgodę i na to. 
Od tego czasu minął przeszło rok, 
uważam się przeto za zwolnionego 
od obietnicy. 

* 

Uprzejmie wezwany do współpra: 
cownictwa w jubileuszowej książce 
na cześć Adolfa Ćerny'ego, wezwa- 
nie to z całą przyjemnością przyj: 
muję. Pomimo zasadniczych, od ogółu 
społeczeństwa czeskiego dzielących 
mnie obecnie różnic, które, w razie 
spotkania i rozmowy z Ad, Cerny'm, 
prawdopodobnie postawiłyby nas na 
dwóch przeciwiegłych biegunach, ,ser- 
deczną przechowuję o nim pamięć 
i zaliczam go do tych kilku najszla- 
chetniejszych ludzi, jakich w życiu 

> Nastroje w Poznań- 
skiem. 

B. Minister Przemysłu i Handlu 
i ezłonek „Piasta* p. Osiecki który 
odleciał aeroplanem wraz z b. min. 
Piechockim w dniu 13 go maja z Bel: 
wederu do Boznania onegdaj powró* 
cił do Warszawy. Zapytany przez 
współpracownika „Kur. Polskiego” 
o pogląd na wytworzoną sytuację i 
nastroje Poznańskiego p. Osiecki 
oświadczył między innemi co nastę- 
puję: 

— „Posiłki które przybyły do 
Warszawy były zaledwie cząstką 
przygotowanych sił W tym stanie 
rzeczy padła nagle jak grom wieść 
o abdykacji Pana Prezydenta, 

Początkowo — nikt nie wierzył. 
Sądzono, że wiadomość ta pochodzi 
ze źródeł tendencyjnych, dopiero po: 
twierdzenie tej wiadorności:przez ode: 
zwę marszalka Rataja i jego poje- 
dnawcza akcja wywołały ogólną kon- 
sternację i utrąciły podstawy do dal- 
szej zbrojnej ingerencji. 

Bezpośrednio po tym fakcie za- 
częły nurtować b. silne prądy, dążą- 
ce do oderwania Poznańskiego od 
reszty Polski; z trudem rozwažniej- 
szym i bardziej umiarkowanym je- 
dnostkom udało się te przedwczesne 
zapędy powstrzymać. 

Jeżeli chodzi o chwilę obecną w 
Poznaniu to nastrój jest. wyczekujący 
na wynisi Zgromadzenia Narodowego, 
które jedynie przez obiór Prezydenta 
będzie w stanie ten „węzeł gordyjski* 
przeciąć”. 

Wczoraj zamieściliśmy oświadcze- 
nie pos. Ciszaka z N.P. R. który 
rówiież powrócił z Poznania. Rela- 
cja pos. Ciszaka przedstawiała na- 
siroje w Poznańskiem w zupełnie 
odmiennym świetle niż oświadczenie 
b. min. Osieckiego. Pomiędzy nieda- 
wnemi kolegami z koalicji rządowej 
jak widać zachodzi nieporozumienie 
i prawda zatem o istotnych nastrojach 
w dzielnicy Poznańskiej leży po: 
środku. е 

Krwawe starcia we 
Lwowie. 

Lwów stał się ostatnio widownią 
krwawych awantur i zamieszek z 
okazji zapowiedzianych dwu wieców, 
jednego P. P. S. i grupy Bryla, oraz 
drugiego Z. L. N. i Piasta. Wpraw- 
dzie dyrekcja policji zezwoliła па- 
odbycie tych wieców w dwuch zu- 
pełaie przeciwnych częściach miasta, 
jednak zarządzenia policji nie zdołały 
zapobiec zetknięciu się przeciwnych 
rup. 

Zebranie Piasta i Z. L. N. odbyło 
się o godzinie 10 rano pod gma- 
chem b. sejmu krajowego. Przema: 
wiał tu poseł Saraniecki (Piast), po: 
czem uchwalono szereg rezolucyj. W 
rezolucjach tych wyrażano hołd tym, 
którzy przelali kcew w obronie pra- 
wa i konstytucji, Dalsze rezolucje 
nawolują stronnictwa i społeczeństwo 
do szanowania prawa i konstytucji. 

Już w czasie wiecu przyszło do 
pierwszego starcia z kolejarzami, któ- 
rzy przechodzili koło sejmu w stronę 
rynku, na zgromadzenie P. P, S..i 
zaczęli wznosić okrzyki ku czci 
Marsz Piłsudskiego, a ujemne wy- 
krzykniki pod adresem b. prezydenta 
Wojciechowskiego i dawnego rządu. 

Przyszło do pierwszej bitki, która 
zakończyła się źle dla kolejarzy. 

Zebrani ruszyli następnie pod 
pomnik Mickiewicza, a w drodze 
przyszło do szeregu zatargów  mię- 
dzy idącymi w. pochodzie a stojący- 
mi na ulicach socjalistami. 

Właściwa jednak i krwawa awan- 
tura rozpoczęła się dopiero w mo- 
mencie, gdy zebrani zaczęli śpiewać 
po przemówieniach pod pomnikiem 
Mickiewicza Rotę, a natomiast zebra- 
ni na ulicach zaczęli przerywać gwi- 
zdaniem. 

Przyszło wtedy do pierwszej 
wielkiej bójki laskami oraz kamienia- 
mi, wnet potem do drugiej i trzecie. 

moim spotkałem. Wspomnienia moje 
o nim „łączą się z. moim pierwszem 
wystąpieniem w kwestji słowiańskiej. 
Byto to w r. 1801, Dr, Karol Kra: 
marz, wróciwszy wówczas z Peters: 
burga i będąc, jak zreszią wszyscy 
niemal Słowianie, którzy Rosję zwie” 
dzali, pod hipnozą potęgi caratu, 
opowiędział wrażenia swoje w pra: 
skim tygodniku Cas. Rozmarzony 
ideą jedności Słowian pod przewod* 
nictwem Rosji, upatrywał w Polakach 
przeszkodę ku temu i  piętnował 
Polskę, jako „winowajczynię  dzisiej- 
szego rozprzężenia Stowianszczyzny“. 
Artykuł jego był jednym wielkim 
aktem oskarżenia.  Negował nasze 
prawa historyczne, bo ,co one zna- 
czą wobec ludu ruskiego, który 
jęczał i jęczy pod jarzmem panów*, 
odrzucał zasługi nasze i znaczenie, 
„jako przedmurza chrześcijaństwa”, 
bo „kogo dziś mamy i przeciw komu 
bronić: Niemcy obejdą się bez nas, 
a co do Słowian, to tych bronić nie 
macie obowiązku, ani tem bardziej 
prawa'. Dzieje Polski w przedsta: 
wieniu jego były nieustającym uci- 
skiem ludu przez szlachtę; szlachta 
polska pozostała i nadal, po upadku 
państwa, żywiołem szkodliwym. Rząd 
rosyjski musi przeto dła własnego 
bezpieczeństwa trzymać ją w karbach, 
słusznie usiłuje ją zmiażdżyć i słusz- 
nie rusyfikuje. Jako program zaś 
па przyszłość, zalecał demokratyzację 
Polski, nie tłumacząc bliżej, jak ten 

NARADY ;STRONNI 
Obrady „Piasta, 

WARSZAWA, 26.V: (żel. wł. Słowa) 
Dziś rano w Sejmie rozpoczęły się 
obrady pełnego kiubu P.S.L. Piasta 
pod przewodnictwem posła Potocz- 
ka. W obradach biorą udział wraz x 
b. ministrami Kiernikiem i Osieckim 
prawie wszyscy posłowie i senato- 
rowie za wyjątkiem posła Witosa. 

Pos. Dębski wygłosił reterat o 
sytuacji politycznej w państwie a sen. 
Buzek referował projekt zmian kon- 
stytucji i ordynacji wyborczej. Jak 
słychać dyskusja która wywiązała się 
po tyeh dwóch referatach była namię- 
tna; obrad nie skończone potrwają one 
zapewnie przez cały dzień jutrzejszy. 

W związku z obradami klubu 
Piasta w kuluarach koiportowano 
pogłoski, że P. S. L „Piasta“ w 
czasie Zgromadzenia Narodowego 
powstrzyma się od głosowania. 
W sprawie zmiany ordynacji wybor- 
czej klub Piasta ma uchwalić po: 
dobno rezolucję, w której podkreśla 
że zmiana ordynacji wyborczej nie 
leży w kompeienciach  obecnega 
rządu, a jedynie ciał ustawodaw* 
czych. 

Obrady Sjonistów. 

WARSZAWA, /26.V (żel, wł. Słowa) 
Rada Naczelna Sjonistów zastanawiała 
się nad kwestją rozwiązania Sejmu i 
stosunku do kandydatury Marszałka 
Piłsudskiego na Prezydenta Rzeczpo- 
spolitej. Jak siychać Rada ma się 
wypowiedzieć za natychmiastowem 
rozwiązaniem i kandydaturą marsz: 
Piłsudskiego na Prezydenta, Wnioski 
uchwalone przez Radę sjonistów bę- 
dą jutro przedmiotem dyskusji ma 
plenarnem zebraniu kofa żydowskiego. 

CTW SEJMOWYCH. 
Białorusini wobec Zgroma- 

dzenia Narodowego. 

W związku ze zbliżającyra się 
terminem Zgromadzenia Narodowego 
pos. Taraszkiewicz z Białoruskiej 
Włościańsko robotniczej hromady о- 
świadczył dziennikarzom co nastę 
puje: 

„Własnego kandydata nie mamy, 
podobne kandydatury wypływają w 
ostatniej minucie. Pierwszy polski 
prezydent Narutowicz nie wiedział 
jeszcze o wystawieniu jego kandyda- 
tury, gdy z Sejmu zwrócono się doń 
z żapytaniem czy przyjmie urzad 
prezydenta. Podobnie było z prezy- 
dentem Wojciechowskim. W dniu 
Zgromadzenia Narodowego — ггапа 
nikomu nawet do głowy nie przyszło, 
że zostanie wystawioną kandydatura 
p. Wojciechowskiego". 

Jaki jest stosunek Biatoruskiej- 
Robotniczo- Włościańskiej Hromady 
do Marszałka Piłsudskiego? 

„Oblicze Marszałka Piłsudskiego 
—ciągnął pos. Taraszkiewicz — nie 
jest nam znane, dolychczas jeszcze 
niczem się nie zadeklarował. Jedyne 
co powiedział, to że jest uczciwym 
człowiekiem. 

Ludzi z moralnemi kwalifikacjami 
mamy wielu, nie znaczy to jednak, że 
z powodu uczciwości należy ich 
wybierać na prezydenta. Nie jest 
wykluczone, że Piłsudski jako prezy- 
dent będzie drugą edycją p. Wojcie- 
chowsk'ego, zupełnie jak Wojcie- 
chowski będzie niespodziewanym pire- 
zentenma dla prawicy”. (w) 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze ! 

Wobec niezamieszczenia pizez redakcję 
Kurjera Wileńskiego sprostowania mego na 
artykulik, wydrukowany w Nr. 117 (566) 
Kurjera Wileńskiego z dn. 23 maja r.b. p.t. 
«Faszystowskie groźby», upizejmie proszę o 
łaskawe zamieszczenie na łamach poczytne! 
go pisma Pańskiego, listu mego adresowa- 
'acgo па imię Redaktora Kurjerą Wileń: 
skiegot 

<Wobec wydrucowanege w Nr. 117 
(565) Kurjera Wileńskiego z dn. 23 maja 
r. b, na str. 3 artykuliku p. t. <Faszystow' 
skie grośby», podpisanege słowem: <pocx- 
towcy», uprzejmie proszę o zamieszczenie 
na łamach swego pisma sprostowania naj- 
zupełniej fałszywych, niezgodnych x pra: 
wdą i godzących w moją cześć, podanych 
tam wiadomości. 

W dniu 13 maja rb. zaehorowałom i na 
mocy świadectwa ;wydanego przez lekarza 
Przychodni Urzędników Państwowych w 
dniu 14 maja rb. zostałem zwolniony od 
pełnienia obowiązków służbowych do dnia 
19 maja rb włącznie. 

W dniu 19 maja r. b. stawiłena 
służby. ы 

W okresie czasu od 14 do 19 maja mo- 
głem być widziany na ulicach m. Wilna 
jedynie w dn. 14 maja r.b.i w czasie 
pogrzebu $. p. Kpt. Niekraszewicza b. Dow- 
borczyka, w którym to pogrzebie wziąłem 
udział, jako prezes Okręgu Wileńskiego Sto- 
warzyszenia Dowborczyków wraz z innymi 
członkami Zarządu. 

Zarzucanych mi, a rzekomo wypowie- 
dzianych przezemnie obelg pod adresem 
żołnierzy, którzy z rozkazu swoich władz 
przełożonych obsadzili Urząd Pocztowy, 
które to obelgi miały być wyrażone słowa- 
mi: «Stoi ta banda!, Będę we łby strzelał!!!— 
wogóle nie wypowiadałem i nie rozumiem 
w jaki sposób *pocztowcy», których zupeł« 
nie nie widziałem w ciągu owych dni, mo: 
gli coś podobnego odemnie słyszeć. 

W nadesłanym do <Kurjera Wileńskie- 
go» artykuliku upatruję wyraźną złą -wolę, 
mającą na celu dokonanie porachunków о, 

się do 

sobistych, w związku z przeżywawą chwilą, 
drogą rozsiewania O mnie oszczerczych i 
nieprawdziwych wiadomości. 

Będę prawdziwie wdzięczay Panu Re- 
daktorowi za zakomunikowanie mi, w ciągu 
trzech dni nazwisk autorów kryjących się 
pod pseudonimem <pocztowcy», gdyż nie 
mając zamiaru więcej polemizować w pra: 
sie, we właściwej drodze będę poszukiwał 
satysfakcji za wyrządzoną mi krzywdę. 

Wreszcie uważam za swój obowiązek 
podkreślić, że w razie niezakomunikewania 
mi nazwisk autorów artykuliku — będę 
zmuszeny wystąpić na drogę sądewą prze: 
ciwko Kurjerowi Wileūskiermu.—> 

Z wysokim poważaniem 

(—) Władysław Smilgiewicz. 
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Zmiana granic admi- 
nistracyjnych. 

_ Z dniem l-go lipca r. b. gminy 
Koniawa i Orany, które dotąd wchoa- 
dziły w obręb pow. Lidzkiego Wo- 
jewództwa Nowogródzkiego, przyłą- 
czone zostaną do pow. Wileńsko- 
Trockiego. 

Opalograph 
Dodatki do Opalograpku, jako te: 

PŁYNY, FARBY i td, 

dostarczą Wytwórnia biurowej drukarki 
ze szklaną płytą <MILLOGRAPH» 

WARSZAWA, 
L. Dobrzyński, — pawie 22; 80—6. 

Konto czekowe 12934. 

W czasie tych bójek strzelił jeden £ 
akademików w powietrze, za co zo: 
stał przez kolejarzy formalnie zma- 
sakrowany i w ciężkim stanie prze: 
wieziony na pogotowie, a potem do 
szpitala. 

Pobito ogółem kilka osób. Dwie 
kobiety dostały wstrząsu mózgowego. 
Samo tylko pogotowie interweniowa- 
to w 11 wypadkach ciężkich. Wal- 
czących rozdzeliła następnie policja 
piesza i konna, zepchnąwszy część 
tłumu w ulicę Kopernika, gdzie przy* 
szło jeszcze raz do walki, której 

wyraz rozumiał; ze słów jedaak auto- 
ra wynikało to, że chciał wytępienia 
szlachty, zatarcia w duszy narodu 
całej tradycji przeszłości i wychowa= 
nia go na „slowiansko-rosyjskich“ 
podstawach. ' 

Na taki atak przeciw polskości 
odpowiedziałem w Czasie krakow- 
skim gwałtownie, uznając rezonowa- 
nie Dra Kramarza jako zjawisko ty- 
powe i piętnując wogóle u Słowian 
zatratę zmysłu moralnego w poglą- 
dach na Polskę i Rosję pod wpły: 
wem ślepej czci dla pięści rosyjskiej, 
mającej ich w przyszłości wybawić 
od panowania niemieckiego. Był to 
mój pierwszy, jak powiedaiłem, wy- 
stęp publicystyczny w sprawach 
słowiańskich, i od tego czasu w tym 
samym kierunku działałem aż do 
wybuchu wojny w r. 1914, Celem 
zaś założonego przez nas Klubu sło- 
wiańskiego w Krakowie było prze- 
ciwdziałanie propagandzie rosyjskiej 
w Słowiańszczyźnie. 

W Czasie czeskim z oburzeniem 
odpierał wywody p. Kramarza zacny 
Edward Jelinek, który,do takiego 
stopnia zżył się był z nami i duszę 
naszą rozumiał, że jak Polak czuł 
i myślał. Po nim odpowiadał Ad. 

erny. Pierwszy to raz wtedy z imie- 
niem jego się spotkałem, i odrazu 
mnie ujął tem gorącem, szlachetnem 
sercem, które w słowach jego wy: 
czułem. Wreszcie w obronie naszej 
wystąpił prof. Masaryk w imię idei 

ostatecznie położyła kres szarża po- 
licji konnej oraz pieszej rozpędzając 
tłum kolbami karabinów. 

Policja aresztowała 12 osób, z 
tego dwie za rozrzucanie ulotek ko- 
munistycznych i nawoływanie do 
rewolucji, co dowodzi, że komuniści 
próbowali wyzyskać zamach dla 
siebie, zaś 10 osób pod pomnikiem 
Mickiewicza za nawoływanie do 
bójki albo udział w nich. Trzech 
funkcjonarjuszy policji zostało dość 
ciężko zranionych. 

sprawiedliwości, ideę tę za znamię 
czeskiego humanizmu uważając, któ- 
rego się czuł spadkobiercą. 

W następstwie dr. Kramarz po: 
glądy swoje zmienił; z panrusycyzmu 
przeszedł w panslawizm, i zapragnąw- 
szy między Rosją a Polską — ściślej 
mówiąc między rządem rosyjskim a 
społeczeństwem polskiem— pośredni. 
czyć, lojalnie w stosunku do nas tę 
nową swoją rolę odegrał na kongre- 
sie Praskim w r. 1908. 

Jakże to wszystko wydaje się dziś 
dalekiem! Ani się domyślał w r. 1908 
Kramarz, że bliższym rzeczywistości, 
niż jego neoslawizm, był program, 
który w młodych latach poddawał 
Rosji: program  wytępienia szlachty 
polskiej, jako nosicielki tradycyj dzie” 
jowych, i stworzenia nowej demokra- 
tycznej, po dzisiejszemu mówiąc, 
„czerwonej* Polski. Czy mógł on 
przypuścić, że to właśnie stanie się 
programem polityki niepodległej Pol- 
ski, że pod hasłem tem połączą się 
stronnictwa, które wszystko inne 
dzielić będzie, i podadzą sobie ręce, 
uważając za najpilniejsze zadanie, za 
jedyną drogę do celu, materjalne 
zniszczenie ziemiaństwa polskiego, 
przedewszystkiem na kresach państwa, 
gdzie ono jest główną ostoją pol- 
skości? I oczywiście nie przypuszczał 
również p. Kramarz, że rząd polski 
na tę drogę wszedłszy, prześcignie 
najśmielsze marzenia  najzacieklej- 
szych wrogów, jakich Polska miałą 

Z SĄDÓW. 
Furno-Sławiński i Conap. przed 

Sądem. 
W dniu 29 lipca ». b, Sąd okręgowy 

w Wilaie rozpezna sprawę, głośnego z @- 
statniej afery Aolego vekia) Stanisława Tur- 
no-Sławińskiege, zesława Grabowskiego 
(b. komendanta policji) i Zygmunia Rym- 
kiewicza. 

Qskarżenie dotyczy ezymów  popełnio- 
mych w roku 1923 kiedy Furno był kierow- 
mikiem działu kontroli ruchu kordonowege, 
Grabowski — komendantem policji Litwy 
rodkowej, a potem nawet komendautem 

ekręgowym, Rymkiewicz naczelnikiem wy- 
działu gospodarczego. 

Akt oskarżenia zarzuca oskarżonym: 
Turno-Sławińskiemmu, że tem zupełnie bezza- 
sadnie wydał Bljaszowi Strakunowi upoważ 
mienie na prawo kupienia 50 rewolwerów 
oraz odpowiedniej liczby ładunków do nich. 
Strakun kupienie tej broni powierzył bratu 
swemu Abramowi, który został przez orga- 
śledcze aresztowany podczas kupewania 
broni 

Obydwaj bracia nie mieli zezwolenia 
na prawo posiadania broni. 

Giabowskiemu i Rymkiewiczowi pier 
wszemu nadużycie zaufania władzy, арге- 
bowanie sporządzenia protokułu już po do- 
konaniu aresztowania i wniesienie telegra- 
ticznie prośby o zwolnienie Strakuna. Rym- 
kiewiczowi nadużycie zaufania władzy i 
współudział w całej tej machinacji. 

Niezależnie od tej sprawy w tym sa- 
mym dniu Turno Sławiński odpowiadać bę: 
dzie przed sądem za to. że będąc kierow- 
nikiem działu kontroli ruchu kordonowege 
nie uważał za potrzebne przytizymywać się 
rozporządzeń ówczesnego Delegata Rządu 
o przerwaniu stosunków z Litwą i zniesie» 
niu linji demarkacyjnej w dniu 24Xi| 1923r. 
nałożył wizę na deklaracji celnej Samuela 
Rajzia oraz nałożył na nieważnej już prze- 
pustce Fiirszą Fajna adnotację dającą mu 
możność korzystania z niej nadal, 

Qbydwie sprawy ze względu ma Oskar- 
żonych budzą żywe zainteresowanie,  T. 

Nocna obława policyjna 
Aresztowano 24 osób. 

Organa policyjne zauważyły w 
ostatnich czasach niebywały wzrost 
różnego rodzaju włócęgów, którzy 
żyjąc nie wiadomo z ezego, tłuranie 
zapełniają po nocach ogrody, skwe- 
ry, piacyki i place, używając ławek 
ogrodowych zamiast łóżka a gaigai 
drzew zamiast dachu nad głową. 

Obserwacje ustaliły iż większość 
tych „ptaków niebieskich * mie jest 
nigdzie zameldowana. 

C'ągły wzrost tego rodzaju przy- 
błędów począł zagrażać bezpieczeń- 
stwu publicznemu to też w noc s 24 
па 25 bm. policja dokonała obławy 
nocnej na tego rodzaju szumowiny 
naszego miasta. Silny kordon poiicyj: 
ny pod osłoną ciemności otoczył e- 
gród Bernardyński, Cielętnik i połe- 
żoną w nim górę Zamkową oraz @- 
gród Botaniczny. 

Obława ta dała madspodziewane 
rezuliaty oto policji udało się zatrzy- 
mać 24 osoby podejrzane, z których 
większość na widok policjautów usiło- 
wała zbiedz, 

Wśród aresztowanych znajdują się 
2 kobiety, stwierdzono iż większość 
zatrzymanych stanowią osoby oddaw- 
na poszukiwane przez policję. 

Wszystkich zatrzymanych osadzo- 
no w więzieniu śledczem, (w): 

Nowcści wydawnicze. 
— <Wilno Żeromskiemu». W złoże- 

"niu hołdu pośmiertnego autorowi <Popio- 
łów» i «Wiatru od morza» nie ustąpiło Wil- 
no krdku innym miastom polskim. Trwałym 
wyrazem i śladem tego odruchu pełnego 
pietyzmu jest publikacja pod powyższym ty- 
tułem. 

Wydał ją, w formie wytwornej książki 
e 47 stronicach Komitet Uczczenia pamięei 
Stefana Żeromskiego. Publikacja zawiera 
szereg przemówień (np. rektora Marjana 
Zdzechowskiego) tudzież charakterystykę 
wielkiego pisarza skreśloną przez prof. = 
Kolbuszowskiego, opis obchodów złączonych 
x pogrzebem Żeromskiego, piękny marsz T; 
Łodolewskiego etc. Jest też i portret Żerom- 
skiego: jest i nieznany jego list, w którym 
opisuje przeżycia swoje podczas wojny. 

Oczywiście, że zarówno w charakterysty- 
ee bezpośrednio pośmiertnej, jak w mowach 
—niejako—pogrzebowych dźwięczy pizede- 
wszystkiem struna żalu i struna hołdu. 
Książka o której mowa, jest bardzo szacow- 
ną — pamiątką; przyczynkiem do krytycznej 
oceny dzieł i indywidualności wielkiego pi- 
sarza nie jest. Aje największą zasługą Komi- 
tetu jest to, że nie omieszkał i w tym wy- 
padku zadokumentować udziału Wilna w 
sprawie ogólnomarodowej. Wszystkie bibljo- 
A PSE: publikację, e której mowa, po- 
siadać. 

A ——— 

w Rosji: Murawjewa w epoce po- * 
wstania 1863 roku, Stołypina w epo- 
ce pierwszej rewolucji rosyjskiej. 
Sądzę przeto, że tak on, jak i pan- 
slawiści starego typu cieszyć się teraz 
muszą stwierdzając, że niema istot- 
nej różnicy między nimi a tymi Po- 
lakami, którzy najgłośniej dają znać o 
sobie na widowni politycznej; oni 
czcili Rosję carską, ale ponieważ 
Rosji carskiej już niema, więc i Po- 
lacy, o których tu mówię, w zachwy- 
ceniu patrzą, jako na wzór niedo- 
ścigniony, w  zrewolucjonizowaną, 
krwawą, zdziczałą Rosję sowiecką. 

Co łatwiejszego, jak taką Polskę 
wciągnąć do Matej Ententy? A jednak 
kierownicy polityki naszej tego de- 
tychczss nie zrobili, choć. polityka 
ich nieświadomie, zdaniem  mojem, 
przygotowuje przeksztaicenie Polski 
w autonomiczną prowincję przyszłej 
Rosji. Na drodze, prowadzącej do 
poddania Polski umiejętnemu kierow - 
nictwu p. Benesza, wstrzymał ich 
lęk jakiś, Ale przed kim? Nie przed 
opinją publiczną, której u nas niema. 
Przedmiotem ich lęku jest ten nie- 
uchwytny, nieuświadomiony instynkt 
w narodzie, który zamilknąč może 
chwilowo, w nieprzyjaznej jemu atmo- 
sferze, ale przy nadarzonej sposob- 
ności wybucha nagie z siłą potężną, 
bo z głębi duszy narodu idącą. Otóż 
tę duszę czuję w sobie, czuję głos 
przeszłości imperatywnie, nakazujący 
walkę na życie i śmierć z barbarzyń-
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Próby unormowania 
stosunku między pracą 

a kapitałem. 
Parlament włoski uchwalił mową 

uetawę -0 umowach przymusowych 
między przedsiębiorcami a robotni- 

1 kami. Ustawa wejdzie w życie po 
podpisaniu jej przez króla. 

Wkraczając w dziedzinę stosunków 
/ wzajemnych między kapitałem a pracą, 

rząd faszystowski stworzył przez opra- 
sowanie i uchwalenie ustawy o umo 
wach zbiorowych nowy typ  inter- 
wencji państwowej i prawodawczej, 
Której przykładu i praktyki niema do- 

chczas w żadnym innym kraju -na 
kontynencie europejskim. > 

Podstawą realną, na której 5' 

Opiera ustawa, jest obowiązkowa or" 

' ganizacja wszystkich grup przedsię: 

biorców i robotników w ramach syn- 
dykatów. Tak jedni, jak i drudzy mu- 

szą należeć do Syndykatów, uzna- 
mych przez rząd i zatwierdzonych 

jako osoby prawne. : 
| Syndykaty obu rodzajėw rozmie- 
szczome zostają regjonalnie: po jednym 

Syndykacie na daną miejscowość, po 

|ijednej federacji syndykalnej na pro- 

wincję. Centralizacja federacyj krajo: 
wych (konfederacja) opiera Się na 

_ podziale według sześciu głównych 
gałęzi produkcji i działalności spo- 
łacznej: handel, przemysł, rolnictwo, 
komunikacja i przemysł transportowy, 
banki, zawody wyzwolone (pięć kon- 

 federacyj przedsiębiorców i pięć fe: 
dleracyj robotniczych; konfederacja 
zawodów wyzwolonych obejmuje le- 

° ‚ Каггу, adwokatów, literatów, arty- 
Aion etc.). 

Tak syndykat, jak tederacja i kon- 
$ederzcja korzystają |z przywilejów i 

| sbowiązków osoby prawnej. Państwo 
_ aarczerwowało sobie jednak prawo 
| kontroli i wglądu w działalność orga: 
_ mizacyj syndykalnych wszystkich sto: 

ni. Tak więc przewodniczący syndy- 
atu lub federacji musi otrzymać po 

_ ebiorze go na to stanowisko exequa- 
_ tur rządu; kontrola władz rządowych 

_" rozciąga się na obrót pieniężny syn- 
_ dykatów, który sięga w istniejących 

Qrganizacjach sumy 400 mailjonów 
tocznie, Rząd zastrzegł też sobie 
Brawo rozwiązywania syndykatów źle 

administrowanych lub ujawniających 

tendencje antynarodowe. 
Osią i głównym celem, ku które” 

mu zdążają tendencje ustawy, jest 

wykluczenie konfliktów między pra- 
sodawcami a pracobiorcami. Do tego 
celu zdąża rząd przez nałożenie obu 
stronom przymusu zawarcia umowy 
zbiorowej o warunkach pracy Oraz 

' przez wykluczenie lokautu i strajku 

s4ako środków rozwiązania zatargu i 
przymusowe poddanie wszystkich 
twentuainych zatargów orzeczeniu i 
wyrokowi sądu apelacyjnego. Lokaut 

ze strony przedsiębiorców, strajk ze 

strony robotników będą więc uwa: 
żanę za przestępstwo i sądzone we- 
aług przepisów kodeksu karnego; w 
jednym i w drugim wypadku odno+ 
śny paragraf przewiduje karę T lat 
tobót przymusowych dla winnych 
naruszenia prawa. : 

W/ razie konfliktu między przed- 

Siębiorcą a robotnikiem ostatnie sło- 
wo należy do sądu apelacyjnego, któ- 
tego wyrok jest rozsirzygający i obo- 
wiązujący dla obu stron. 

Czem się ma kierować sędzia przy 
Tozstrzyganiu zatargów często zawi- 
łych mię izy kapitałem a pracą? Oo0- 
wiązującym tekstem praw, lecz ró: 
wnież, w tym samym stopniu, wła- 
snem poczuciem sprawiedliwości i 
słuszności — stwierdza minister spra- 
wiedliwości M. Rocco. 

Uszczuplając faktycznie autono. 
ję wewnętrzną syndykatów przez 

/. śwą ingerencję, rząd podniósł jedno: 
©ześnie ich prestige, nadając im pra- 

' KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 
we ebierania ze swego łona senato- 
rów do Izby wyższej. Poza tem wiel 
ka rada faszystowska, która się zbie- 
ra eo miesiąc," włączyła do swego 
grona przewodniczących konfederacyj 
przedsiębiorców i robotników. Ci 
dwaj przedstawiciele będą mogli za- 
bierać bezpośrednio głos we wszyst- 
kich kwestjach, dotyczących produkcji 
i pracy. 

Tak się przedstawia w ogólnych 
zarysach nowa ustawa o reglamen- 
tacji stosunków między światem pra- 
cy a kapitału we Włoszech. 

Nie wdajemy się w analizę jak 
dalece przytoczona ustawa zadość 
czyni istotnym wymogom normaine- 
go a nieznoszącego krępujących wię- 
zów życia gospodarczego. Stwierdzić 
jednak winniśmy, iż polskie ustawo- 
dawstwo socjalne w żestawieniu z 
włoskiem pozostawia dużo do życze 

- INFORMACJE 
Odroczenie podatków rolni- 
ctwu w wojew. wschodnich. 

Z uwagi na specjalnie trudne wa- 
runki rolnictwa w województwach 
wschodnich Ministerstwo Skarbu okól- 
nikiem z dn. 30.1V.1926 r. L. DPO 
2463.| upoważuiło izby skarbowe do 
odraczania na indywidualne prośby 
płatników, których grunty zostały 
przejęte na cele osadnictwa wojsko- 
wego, zaległości podatków grunto- 
wego i dochodowego do końca roku 
bieżącego, z tem jednak, że ogólna 
suma odroczonych podatków (mają: 
tkowego, gruntowego i dochodowego) 
nie może przekraczać wartości grun- 
tów, wywłaszczonych ma cele osad- 
mictwa ustalonej według norm dla 
podatku majątkowego. 

Podkreślić jednak należy. że pod- 
stawą i koniecznym warunkiem do 
udzielenia poewńższej ulgi nie jest sama 
fakt przejęcia gruntów na rzecz osad- 
nictwa, lecz trudny stan maierjalny 
płatnika, stwierdzony przez właściwy 
urząd skarbowy po zasięgnięciu in- 
formacyj od miejscowych organizacyj 
rolniczych. 

Pozatem izby skarbowe zostały 
upoważnione do odraczania najdalej 
do 1 listopada r. b. płatności I raty 
podatku gruntowego za rok 1926 
orąz raty podatku majątkowego, wy- 
znaczonej na miesiąc maj r.b, w 
wypadkach, przewidzianych w okól- 
niku z dn. 3 stycznia r. b. L. 4464). 

Odroczenie I raty podatku 
gruntowego płajnikom, do- 

tkniętym klęską powodzi. 

Okólnikiem z dn' 3'sierpnia 1925 r. 
L. DPO 1285..1V polecito Minister- 
stwo Skarbu odroczyć do dniz 30 
września 1926 r. wszystkie należności 
z tytułu podatków gruntowych  pła- 
tnikom, dotkniętym klęską powodzi, 
w wypadkach zniszczenia plonów na 
połowie lub większej | przestrzeni 
użytkowych gruntów poszczególnych 
gospodarstw. 

Wchodząc w ciężkie położenie 
płatników, dotkniętych w 1925 r. 
klęską powodzi, i mając na uwadze, 
że | rata podatku giuntowego za rok 
1926 płacona jest przez rolników 
środkami, osiągniętemi z realizacji 
zbiorów roku ubiegłego, Ministerstwo 
Skarbu okólnikiem z dn. 6.V r. b. 
L, DPO 1215.1V poleciło, aby płatni- 
kom podatku gruntowęgo, którym na 
mocy okólnika, wspomnianego na 
wstępie, odroczony został termin 
płatności II raty podatku gruntowego 
za rok 1925 do dnia 30 września 
1926 r., przesunięty był również do 
dnia 30 września r. b. i termin płat- 
ności | raty podatku gruntowego za 
rok 1926, bez składania przez konry- 
buentów dodatkowych próśb o po- 
wyższą uigę. 

< 

Wplywy skarbowe. 

Wpływy z danin i monopolów w liej 
dekadzie maja dały 30,9 milj. zł, gdy w 
tejże dekadzie stycznia przyniosły 28,7 mil. 
zł., lutege 30,5 mil. zł., marea 28,4 mil. zł., 
i kwietnia 29 mii. zł. Wpływy z ważniej. 
szych podatków beżpośrednich i pośrednich 
oraz z epłat i moncpolów dały w l-ej de- 
kadzie b. m. 26,8 milj, zł., gdy w Iej deka- 
dzie maja 1925 r. wpływy z tych samych 
iródeł wynosiły 21,7 milj. zł. Zwłaszcza 
silne wzrosły w r. b. wpływy z podatków 
bezpośrednich oraz z monopolów. Podatki 
gruntowe dały w l-ej dekadzie maja r. b. 
2,5 milj. zł. (w r. ub. 1,5), podatek przemy: 
słowy — 2,1 mil. zł, (w r. ub, 48), poda- 
tek dochodowy — 4,3 miij. zł. (w r.ub. 1,4) 
podatek majątkowy — 0,6 mil. zł. (w r. ub. 
0,8), inne podatki bezpośrednie — 1,5 mil. 
zł. Podatki bezpośrednie dały dochodu 2,7 
mił. zł., a także podatki od piwa, eukru 1 
oleju skalnego 2,3 mil. zł. (w r. ub. 2,4) 
Opłaty stemplowe dały 3,6 mil. zł. (w r.ub,. 
3,4). Dochód z ceł wyniósł 3,2 mil. zł. Mo- 
nopoł tytuniowy dał 6 mil zł. (w r. ub. 
4,5 mil. zł.), spirytusowy zaś 3 mil. zł, (w 
r. ub. 2,4). 

KRONIKA ZAGRANICZNA. 

— Specjalne taryfy kolejowe 
dia portu kłajpedzkiego. Niezale- 
żnie od budowy specjalnych linji ko- 
lejowych, mających połączyć bezpo- 
średnio obszar Litwy całej z Kłajpe- 
dą. Rząd litewski dąży drogą specjal- 
nych taryf kolejowych do faworyzo- 
wania portu kłajpedzkiego na nieko- 
rzyść łotewskiego poriu Lipawy. Osta- 
tnim dowodem tej polityki jest wpro 
wadzenie specjalnej taryfy przewozo' 
wej, stosowanej do towarów tranzy* 
towych na linji Ktajpeda — Janiszki 
(granica litewsko-łotewska), a kilka- 
kroinie niższej od normalnej taryfy 
łotewskiej, stosowanej na linji Lipa- 
wa — Ryga. 

Efekt tej taryfy jest ten, że dla 
całego szeregu ważnych artykułów 
przewóz z Kłajpedy przez Janiszki do 
Rygi przy odległości 372 km. jest 
znacznie tańszy niż z Lipawy do Ry- 
gi na dystansie 256 km. 

Dla przykładu podajemy koszt 
przewozu na tych linjach ważniej- 
szych towarów w centymach  łotew- 
skich za 100 kg. przy przewozie ca- 
łemi wagonami: terpentyna, zapałki 
na linji Lipawa—Ryga 323 25, na linii 
Kłajpeda—Rvga 24233; skóry, siemię 
Iniane 323.25 i 31201; skóry surowe, 
młotki, gwoździe 22628 i 19756; 
karton, papier paskowy, łańcuchy, ko- 
wadła 22628 i 154.40; odpadki kor: 
kowe 14550 i 117.12; rury, dachówki, 
cement 107.63 i 99.42; drut żelazny 
niecynowany i niecynk _wany, drzewo 
I kat, makuchy kaikulują się lepiej 
na linji Lipawa — Ryga. Powyższe 
taryfy specjale stwarzają co prawda 
konkurencyjne warunki dia portu kłaj- 
pedzkiego, jednakże z punktu widze” 
nia gospodarki kolejowej przedsta- 
wiają narazie poważny czynnik defi- 
cytowości. Przyszłość wykaże dopie- 
ro, czy wzmożony ruch w. porcle 
samym wyrówna stąd powstałe straty. 

— Wzrost bszroboca w Ro- 
sji. Według sowieckich danych urzę- 
dowych, liczba bezrobotnych w Rosji 
sowieckiej osiągnęła dnia 20 mają 
r. b, 3 miljonów osób. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Ulg w spłacie podatku o- 
brotowego nie będzie. Przed kilku 
dniami połączona delegacja kupców 
chrześcijan i żydów udała się do 
prezesa Izby Skarbowej p. Maleckie- 
go i informowała go 0 obzcnej cigž- 
kiej sytuacji miejscowych kupców, 
którzy nie są w stanie zapłacić odra- 
zu nader wielkich podatków. Dele- 
gacja prosiła o sprolongowanie za- 
płaty podatków i wstrzymanie egze- 
kucji, która rujnuje i tak już wyczer- 
panych materjalnie kupców wileń- 
skich. P. Malecki zaznaczył, iż w 
wielu wypadkach kupcy poprostu u- 
chylają się od płacenia podatków, 
mimo że stan ich majątkowy jest zu- 
pełaie dobry i dla tej kategorji kup: 

  

stwem, idącem od Wschodu w po- 
staci bolszewickiego komunizmu, Lu- 
dżiom z dala, z głębin Azji patrzą- 
tyra na cywilizację, którą szczycimy 
się, wydaje się ona wyrazem szatań- 
skiego jakiegoś pierwiastka we 
wszechświecie, który człowieka w 
sługę materji przeistacza. Wyraz 
„šatanizm“ w zastosowaniu do cy: 
wilizacji naszej nieustannie wrąca pod 
Bióro Gandhi'ego, tego świętobliwe- 
go wodza rewolucji indyjskiej, usi- 
łującego ją od podszeptów niena- 
wiści i okrucieństwa wyzwolić, a 

_ blaskiem cnoty rozjaśnić, aby magne- 
„miyczną jej mocą pokonać ciemigzcę. 

| czem, jeśli nie najstraszniejszym i 
najohydniejszym wyrazem owego 
šzatanskiego pierwiastka jest bolsze- 
wizm w Rosji. | jak trafnie widzi 
Berdiajew w krwawych  wodzach 
bolszewizmu „niedia* jakieś opgiane 
przez ciemne moce, które przez nie 
wkraczają w Świat, dla starcia w su- 
mieniu człowieka ostatnich śladów 
podobieństwa Bożegol 

Gdybym miał i czuł w sobie siłę 
Piotra Pustelnika, głosiłbym wielką 
krucjatę chrześcijaństwa przeciwko 
bolszewizimowi. Ale ktoby dziś po- 
Szedł za Piotrem Pustelnikiem, nawet 
za Bernardem z Clairvaux, Czuję się 
samotny i coraz bardziej Osamoinio- 
ny. Pozostaje mi, z księgami wielkie- 

' go proroka i wizjonisty . Włodzimie- 
_ Г2а Sołowiewa w ręku, bezsilnie 

: atrzeč na cywilizację coraz szybszem 

tempem pędzącą w przepaść, albo 
znużone oczy odwrócić ku dawno 
minionym czasom. Żyło zię wtedy 
myślą o przyszłej Polsce, żądzą po- 
dźwignięcia jej z upadku, walką z jej 
gnębicielami. Starałem się budzić 
sympatje dla Polski, szerzyć rozumie- 
nie sprawy naszej wszędzie, gdzie 
mogłem, we Francji, we Włoszech, 
w Niemczech nawet, lecz przede* 
wszystkiem w  Słowiańszczyźnie. | 
cawsze, na każde zawołanie moje, 
byłem pewny gorącego poparcia ze 
strony Adolfa Cerny'ego; jego Sle- 
vensky Prehled stał zawsze otworem 
dla mnie; każda skarga polska na 
dzikość polityki rusyfikacyjnej znaj- 
dowała tam miejsce. 

W Pradze bywałem z tego powe- 
du często, a wśród najwybiiniejszych 
przedstawicieli społeczeństwa czes: 
kiego, z którymi obcowałem,. wybija 
się oczywiście postać prezydenta Ma- 
saryka. 

Lui et moi! Wytękano, jako śmiesz. 
ność, i do dziś dnia wytykają Cha- 
teaubriandowi, że mówiąc i pisząc o 
Napoleonie, zwykł był siebie na jed: 
nym z nim poziomie stawiać. Po- 
wiem na to w nawiasach, że jeśli kto 
poza carem Aleksandrem I miał pra- 
wo porównywać się z Napoleonem, 
to tylko jeden Chateaubriand. Można- 
by i mnie, mało znanemu profesoro- 
wi dawniej krakowskiego, dziś wi- 
leńskiego uniwersytetu, wytknąć, że 
ośmielam się tu siebie stawiać obok 

A k 

eów żadnych ulg robić mie možma. 
©o do reszty kupców to p. Malecki 
aaznaczył, iż nie może przesądzać 
kwestji podatku obrotowego, gdyż 
zależne to jest od Ministerstwa Skar- 
bu, które wydało zarządzenie by z 
całą bezwzględnością ściągnięto po: 
datek obrotowy z roku zeszłego. 

Jednocześnie w dniu wczorajszym 
nadeszła do Wilna odpowiedź Mini- 
sterstwa Skarbu na interpelację, którą 
jeszcze przedtem złożył związek kup* 
ców żydowskich prosząc o sprolon* 
gowanie i rozłożenie na raty podatku 
obrotowego za II półrocze 1925 r. 
Interpelacja ta nie odniosła -skutku i 
Ministerstwo ulg odmówiło. Nato- 
miast, jak się dowiadujemy, Izba Skar- 
bowa zyskała prawo przychylnego 
załatwiania próśb indywidualnych w 
sprawie rozłożenia na raty wszyst- 
kich długów podatkowych, jak rów- 
nież i podatku obrotowego za rok 
ubiegły. 

5 pr. pożycz konw. 

ziemskie przedw. 

Kupey pragnący Uzyskać iego To: 
dzaju ulgi winni złożyć indywidualne 
podania do Izby Skarbowej. (w) 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
26 maja 1526 r. 

Bewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 11,88 11,25 10,97 
Holandja 442,96 443,00 441,70 

Londyn 33 60 53,75 53.74 
Nowy-Yerk — — — 
Paryż 35,80 35,89 35.71 
Praga 32,65 32,73 32,57 
Szwajcarja 21348 21302 21206 
Wiedeń 155.65 156.01 155,29 
Włochy 4200 42,11 41,99 

elgja 36,77 36,87 36,68 
Stoknojm 281.75 28245 281.05 

Papiery wartościowe 

Pożyczta dolarowa 67,50 (w złotych 
z kolejowa 171,00 

3200 3150 — 

760,35 

pr. pożyczk; konw, 
proc. listy zast. 

22,25 22,00 22.15 

  

"KRONIKA 
CZWARTEK| 
DĄ Dziś Wsch. si, cz. 2.m.34.3 

Jana Bened. Zack, sł a g. 7 m. 31 
Jatro 

Suche dni, M.   
URZĘDOWA 

— (x) Sezonowa ochrona ryb 
już obowiązuje. Z dniem 15 kwiet- 
nia r. b. zaczęła obowiązywać Sezo' 
nowa ochrona ryb. Wprowadzenie 
ochrony ma na celu zabezpieczenie 
naszych wód przed  wyrybieniem, 
Ochrona jest konieczną, gdyż wy- 
niszczenie wód z ryb łatwo może 
nastąpić przez łowienie ich w czasie 
tarta, Ochrona ta została wprowa- 
dzona na skutek starania towarzy- 
stwa rybackiego w Warszawie, bo- 
wiem skutkiem rabunkowych  poło- 
wów na wodach groził nam upadek 
tej tak ważnej gałęzi gospodarstwa 
krajowego. Ponieważ ochrona ta 
trwać ma 2/3: mies. przeto tow. ry* 
backie zwróciło się do odpowied- 
nich czynników z prośbą o zakoń- 
czenie jej z dniem 31 maja, oraz o 
prawo dokonywania połowów w 
pewnych dniach ochrony sezonowej. 
W sprawie otrzymania pozwoleń na 
połowy zainteresowani rybacy mfają 
się zwracać do towarzystwa rybac- 
kiego w Warszawie, które odniesie 
się do poszczególnych urzędów 
wojewódzkich o wydanie takiego 
zezwolenia. 

— (t) Stan odbudowy gospo- 
darstw zniszczonych wskutek 
działak wojennych w Województwie 
Wileńskim ilustrują następujące 
cyfry: 

2а rok 1925 pożyczkowe komisie 
odbudowy uchwaliły 7.038 pożyczek, 
których , wysokość w gotówce i 
w drzewie budulcowem wyniosła 
3043.414,21 zł, Odbudowano w tym 
samym okresie czasu 5606 budyn- 
ków łącznie zaś z okresem lat po- 
przednich (1111) 6.717. 

w r. 1924 wpiynęło z daniny 
lasowej 218.919,24 zł. w r. 1925 
—359.591,84 zł. oraz w naturze w 
r. 1924—23 776 metr. kub. drzewa, 
w r. 1925—21.886 metr. kub. łącznej 
wartości — 320.227 zł. Drzewo te 
wydane zostało na odbudowę. 

MIEJSKA 
— (x) Wyjazd v.-prezydenta 

m. Wilna do Warszawy. W pią- 
tek, dnia 28 b. m. wiceprezydent m. 
Wilna p. Łokuciewski wyjeżdża na 
kilkudniowy pobyt do Warszawy, w 
celu uczestniczenia w posiedzeniu 
Rady Tow. Wzaj. Ubezpieczeń. W 
związku z pobytem w Warszawie p. 
w.-prezydent poczyni starania w 
sprawie zrealizowania części poży: 
czek, które zostały w ostatnim czasie 
pizyżnane  Magistratowi z Banku 
Gospodarstwa Krajowego i z Banku 
Komunalnego. 

— (n) Bezczynność komitetu 
rozbudowy. Komitet rozbudowy m. 
Wilna, którego przewodniczącym jest 
wice-prezydent miasta p. Łokuciew- 
ski, już od bardzo dawna nie zbiera 
się pomimo, że w ciągu ostatnich 
miesięcy wpłynęło na porządek dzien- 
ny sporo spraw, wymagających szyb- 
kiego załatwienia, i że przy niezbie- 
raniu się przez czas dłuższy tak rady 
miejskiej, jak i komisyj miejskich, nie 
trudnoby znaleźć woiny dzień na po- 
siedzenie komitetu rozbudowy; nie o 
to że przecie chodzi, by kredyty bu- 
dowlane były udzielone na sezon zi- 
mowy. 

— (n) Kąpiele. Jeszcze w roku 
1922 rada miejska uchwaliła polecić 
magistratowi uruchomić publiczne 
kąplele. Jak i większość uchwał rady, 
polecenie to nie zostało wykonane. 
Natomiast, tak w roku zeszłym, jak i 
bieżącym, magistrat oddał koncesje 
bez przetargu ludziom, którzy mają 
na względzie wyłącznie swoje inte- 

resy. ` 
— (п) Pomnik obrońcom Wii- 

na. Wileński oddział Polskiego Ża- 
łobnego Krzyża (T-wo opieki nad 
grobami poległych) wznosi przed 
cmentarzem Rosa, w miejscu pogrze: 
bienia bohaterskich obrońców Wilna, 
pomnik według projektu wykonane- 
go przez prof. Kłosa. Pomnik proje: 
ktowany jest w stylu klasycznym i 
będzie rozpowszechniony w repro- 
dukcji na pocztówce. 

Znaczna część funduszów na 
wzniesienie powyższego pomnika zo: 
stała zebrana przez dawną kwestę, 
teraz potrzebny jest jeden tylko nie- 
wielki wysiłek całego patrjotycznego 

- Wilna aby zebrać brakującą kwotę 
do postawienia tego pomnika jeszcze 
przed Dniem zadusznym. 

Wileński oddział Polskiego Żało: 
bnego Krzyża, licząc na ofiarność 
naszego społeczeństwa, już prowa- 

"dzi pracę nad budową wzmiankowa- 
nego pomnika. 

Prezesem Wileńskiego oddziału 
Polskiego Żałobnego Krzyża jest ks. 
Adam Kulesza. 

WOJSKOWA. 

— (t) 5 miesięcy służby woj- 
skowej dla jedynych żywicieli 
rodziny. Ministerstwo Spraw We- 
wniętrznych wyjaśniło, że poborowi 
starszych roczników (t. j. ponad 23 
lata), którzy z przyczyn usprawiedli- 
wionych nie stanęli w czasie właści: 
wym przed Komisją Poborową i speł: 
niają ten obowiązek w roku bieżącym 
mogą korzystać z art. 56 ust. o pow. 
sł. wojsk., który ogranicza służbę 
wojskową do 5 miesięcy, o ile Ko- 
misje Poborowe względnie władze 
t instancji uznają ich za jedynych ży- 
wicieli rodziny. 

— (t) Sankcje karne dla uchy- 
lających się od poboru. Celem 
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zwalczania nietermimowego przyby- 
wamia poborowych do formacji w 

okresie wcielenia, Ministerstwo Spraw 
Wojskowych poleciło Komisjora Po- 
borowym pouczyć poborowych, że 
nie stawienie się w formacji w dniu 
oznaczonym na karcie powołania po: 
ciąga za sobą odpowiedzialność karną 
przed sądem wojskowym tak samo 
jak dezercja z szeregów, a w razie 
nałozenia przez sąd kary ponad 6 
tygodni, czas przebyty w więzieniu 
nie liczy SIĘ na poczet czasu służby 
w wojsku, żew razie wcześniejszego 
zwolnienia z wojska szeregowych da- 
nego rocznika spóźniający się będą 
musieli pozostać w szeregach przez 
cały okres czasu, na który zostali 
powołani oraz, że będą pozbawieni 
urlopu w czasie odbywania służby. 

SZKOLNA. 
— (x) Gruźlica wśród dzieci 

szkolnych Według statystycznych 
danych wśród młodzieży szkolnej 
Szkół powszechnych m. Wilna, usta- 
lono w 1000 wypadkach, czyli 10 
proc. ozólnej liczby dzieci—gruźlicę 
stwierdzoną, natomiast 30 proc, dzieci 
mają gruźlicę podejrzaną. 

— (x) W sprawie kolonii let- 
nich dla biednej dziatwy szkół 
powszechnych. Komtet organiza 
cyjny kolonji, połkolońji letnich dla 
biednych dzieci szkół powszechnych 
m. Wilna z całą energją pracuje nad 
zorganizowaniem powyższych kolotiji, 
lecz na przeszkodzie stoi brak odpo: 
wiednich funduszów. Zaznaczyć па 
leży; gdyż były środki ku temu, zło: 
żone przeważnie przez społeczeństwo 
i Magistrat, który ofiarował na ten' 
cel 7200 zł. Korzystało z kolonii 
około 130 dzieci. W roku bieżącym 
zaś, wobec szerzenia się gruźlicy 
wśród dzieci należałoby * wysłać na 
kolonie, około 500 dzieci W ostat- 
niej chwili dowiadujemy się, iż Ma: 
gistrat mając powyższe na względzie 
uchwalił wyasygnować kilkadziesiąt 
tysięcy, złotych na zorganizowanie 
wspomnianych kolonij. Pierwsza rata 
w wysokości około 15.000 zł. ma 
być przekazaną komitetowi w naj: 
bliższych dniach. 

— (x) List otwarty dr. Wy- 
godzkiego. Dr. Wygodzki wystoso- 
wał w dniu wczorajszym do kurato- 
ra okręgu szkolnego wileńskiego dr. 
Ryniewicza list otwarty w _ sprawie 
nieodpowiedniego zachowania się 
młodzieży szkolnej, _ dopuszczającej 
się w dniach ostatnich ekscesów w 
stosunku do spacerującej w godzi: 
nach wieczorowych w ogrodzie Ber- 
nardyńskim publiczności żydowskiej, 
oraz w Sprawie wybryków, które 
ostatnio miały miejsce w czasie za* 
bawy żydowskiej w ogrodzie po- 
Bernardynskim, 

PRACA i OPIEKA SPOLECZNA. 

— (t Dodatkowe fundusze dla 
bezrobotnej inteligencji. Główna 
dyrekcja „funduszu bezrobocia przy- 
znała Wilnu sumę cztery tysiące zło- 
tych, jako dodatkową sumę na mie- 
siąc maj, która rozdzielona będzie 
przez komisję repartycyjną pomiędzy 
beztobotnymi umysło wymi, 

— (t) Pomoc lekarska dla bez- 
robotnych. Dotychczasowe rozpo: 
rządzenie o tem, że bezrobotni, któ- 
rzy zmuszeni są korzystać ze szpitali 
miejskich i rządowych obowiązani 
byli uzyskać odnośne pismo w Urzę- 
dzie Pośrednictwa Pracy, obecnie zo- 
staje zniesione i w wypadkach po- 
dobnych należy zwracać się bezpo - 
średnio do szpitali mając na rękach 
zaświadczenie lekarza o koriieczności 
leczenia się w szpitalu oraz legityz 
mację bezrobotnego wydaną prze- 
państwowy Urząd _ Pośrednictwa 
Pracy. 

RÓŻNE. 
— (x) Ostrzeżenie przed agi- 

tacją na wyjazd do Kanady. 
Wiele gmin polskich i Magistratów 
otrzymało niedawno odezwy rozesła- 
ne przez polskie biuro informacyjno: 
kolonizacyjne, w Winnipegu, obie- 
cujące pomoc w nabyciu ziemi, lub 
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prezydenta republiki czesko-słowac- 
kiej, na którego świat cały 5 patrzy 
i który w narodzie swoim największą 
jest i powszechnie przez wszystkich 
uznaną powagą moralną. Ale [przed 
wojną w koleženskim byliśmy ze 
sobą stosunku, o zagadnieniach о- 
zoficznych i politycznych rozprawia- 
liśmy nieraz, poruszaliśmy rzeczy i 
sprawy, które wkrótce do wybuchu 
wojny doprowadzić miały, a po jej 
wybuchu nas zasadniczo w poglądach 
i dążeniach poróżniły. Fala zdarzeń 
wyniosła go na stanowisko wodza 
narodu swego, mnie zaś od polityki 
bieżącej czynnej. odrzuciło daleko, 
bardzo daleko... Słowa moje go nie 
dosięgną.. Lui el moi... 

Prez. Masaryk jest pierwszym 
Czechem, . którego za pierwszego 
mego pobytu w Pradze, w 1890 roku 
poznałem. Był uprzejmym dla mnie 
przewodnikiem, odsłaniającym piękno 
i znaczenie pamiątek historycznych 
miasta. W stosunku listownym byłem 
z nim wcżeśniej jeszcze z powodu 
rozbioru jego pracy o Kirejewskim 
i o słowianofilstwie rosyjskiem, którą 
w Przeglądzie Polskim hr. St. Tar: 
nowskiego umieściłem. Poznawszy, 
podziwiałem w nim umysł rozległy 
i silny, charakter prawy, imponujący 
zwłaszcza ogromem odwagi cywilnej, 
Wspaniały dał tego dowód w sprawie 
patrjotycznych falsyfikatów Hanki, z 
których wypłynął cały panslawizm 
czeski. W przeświadczeniu, że do 

osiągnięcia ideałów narodowych iść 
należy drogą „realną“, to znaczy 
drogą prawdy nie zaś ckliwego ma: 
rzycielstwa, karmiącego się sfałszo* 
wanemi bajkami, utworzył on stron- 
nictwo realistów i jeden z pierwszych 
w społeczeństwie swojem wygłosił— 
nowy dowód odwągi cywiłnej—że się 
czuje Czechem, nie zaś Czecho-Sło- 
wianinem. W ten sposób wziął roz- 
brat z panslawizmem, rozumiejąc, że 
od pansławizmu tylko krok do pan: 
rusycyzmu. Umiał przytem rozróżniać 
—rzecz rzadka u Czechów — Rosję 
carską i Rosję opozycyjną — i nie 
ukrywał sympaiji do tej drugiej Rosji; 
to było powodem, że trzymał się 
zdaleka od wszelkiej akcji z charakte 
rem słowiańskim, bo do każdej takiej 
akcji rozmaici krzykacze patrjotyczni, 
prowadzeni przez agentów rosyjskich 
umieli doczepiać jakąś etykietę|peters- 
bursko nowowreriieńską. Byłem na 
wszystkich prawie kongresach  sło- 
wiańskich w Austrji Masaryka nie 
spotkałem na żadnym. 

Gdy premjer hr. Kazimierz Bade- 
ni upadł, bioniąc żądań czeskich 
przeciw oporowi Niemców, ożywiło 
to i ociepliło chłodne zazwyczaj 
stosunki Polaków i Czechów; na: 
stąpiły jeden po drugim zjazdy pol- 
sko-czeskie, nacechowane niezwykłą 
serdecznością, Na żadnym Masaryka 
nie było. Wyraziłem imu z tego po- 
wodu zdziwienie. A on nato: „Dobrze 
się stało, że Badeni upadł, dawał 

nam więcej, niż powinien był dać; 
jakie mamy prawo narzucać Niemcom 
w  Karlsbadzie, w Eger i wszędzie, 
gdzie oni większość stanowią, język 
czeski, jako urzędowy"? Czy potrze- 
buję dodawać, jak byłem zdumiony, 
pierwszy raz słysząc słowa takie z 
ust Czecha. Myśl Palacky'ego, które- 
go jest wyznawcą i autorem pięknej 
o nim rozprawy, łączy Masaryk z 
marzeniami i dążeniami reformacji 
czeskiej, te zaś do czasów naszych 
dostosowując, określa wyrazem „hu- 
manizm“, w znaczeniu, jakie nada- 
wali mu Lessing i Herder (die reine 
Menschlichkeit). N/ ten sposób myśl 
czeską, myśl Husa, Chelczyckiego, 
Komeniusza zlał Masaryk z ideałami 
mistrzów literatury niemieckiej wieku 
XVIIi, ściślej mówiąc z ideologją wol- 
nomularstwa, jak ją streszczał i po. 
dawał Lessing w słynnym dialogu 
swoim z r. 1777 p.t. Ernst und Falk, 

Tą sympatją do humanizmu nie- 
mieckiego — tłumaczyłem  ugodowe 
względem Niemców czeskich stano- 
wisko Masaryka. Ale im gorętszem 
jest pragnienie zgody z Niemcami, 
tem większą równocześnie należy wy- 
kazać energję w rozszerzaniu idei 
czeskiej, świadomości czeskiej poza 
obrębem Czech, przedewszystkiem na 
pokrewnej Słowaczyźnie. W sprawę 
tę dużo pracy włożyli Czesi. Sięgnę 
znowu do wspomnień osobistych. 
Przybywszy raz do Pragi pociągiem 
rannym i na prędce przebrawszy się 

w botelu, wyruszyłem do prot. Ma- 
saryka, aby go jeszcze w domu za- 
stać, Spotkałem go na schodach, wy- 
chodzącego. Szedł wysłuchać referatu 
niejakiego pana Kalala, nauczyciela 
ludowego, zajmującego się agitacją 
czeską wśród Słowaków. Zabrał mnie 
ze sobą. "Po chwili znalazłem się w 
jednej z wielkich sal Pragi; prze- 
pełniona była po brzegi. Co Praga 
miała wybitnego w sferach nauki li. 
teratury, polityki, wszyscy tam byli. 
Z zazdrością pomyślałem, czy moż- 
naby coś podobnego wyobrazić so- 
bie w Krakowie, czy odczyt skrom- 
nego nauczyciela ludowego mógłby 
ściągnąć źouć Cracovie, poczynając 
od utytułowanych pań i panów, a 
kończąc na robotnikach.. Wieczorem 
zaproszono mnie na ucztę w licznem 
gronie polityków, profesorów i dzien+ 
nikarzy. Prezydował wielki Rieger 
„ojciec narodu czeskiego*. Posadził 
mnie po prawej stronie, Kalala po 
lewej. Podkreślam, że byłem gościem 
niespodzianym, nikogo 0 zamiarze 
wycieczki mojej do Pragi nie uprze- 
dzałem: honorowano nie mnie, ale 
Kalala, na jego cześć wznoszono 
toasty, od powodzenia agitacyjnej 
działalności jego i jego towarzyszy 
wszyscy obecni uzależniali przyszłość 
Czech. ` 

(D.CN.)
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wyszukanie pracy w Kanadzie; wza- 
mian za powyższe usługi zaleca się 
w tych odezwach przesyłanie listem 
poleconym składek w wysokości 1 
dolara na utrzymanie biura. Ponadto 
biuro to obiecuje uzyskanie od to- 
warzystw okrętowych dla korespon- 
dentów swych, którzy namawiać bę- 
dą do korzystania z pomocy biura, 
po 3 dolary za każdy sprzedany bi- 
iet, oraz bezpłatną podróż do Kana- 
dy, za sprzedaż 50 biletów. 

— Keneert M. Brdenko w Teatrze 
Polskim (sala <Lutnia»). Od dnia dzisiejsze” 
go rozpocznie się sprzedaż biletów ma so- 
botni koncert znakomitego skrzypka-wiriuoża 
o sławie wszechświatowej „M. Erdenko ob- 
darzonego niezwykle pięknym tonem oraz 
wybitnym talentem. W wykonaniu tego 
świetnego artysty usłyszymy nader warto- 
ściowe kompozycje Corelli, Bacha, Mozarta, 
Lalo, Dworzak-Kreislera, CyriliScotta i Sara- 
sate. Akompanjewać OR p. E. Gordział: 
kowska. Kasa czynna 11—1 i 9—9 wiecz. 

— <Halka> w oryginalnej koncepcji 
w Teatrze Polskim (<Lutnia»). W środę 
2:go czerwca ku uczczeniu 50-letniej pracy 

Urząd emigracyjnyzwraca uwagę, kulturalnej na polu sztuki p. Czesława Jan- 
że niewłaściwy sposób reklamowania kowskiego — wileński zespół operowy wy- 
swych usług przez biuro nie _ daje stawia dwuaktową operę S. Moniuszki «Hal. 

Е |- ka» w oryginalnej pierwszej koncepcji z to- 
podstaw do przypuszczenia, że emi- warzyszeniem orkiestry symfonicznej pod 
granci odniosą korzyść z propono- kierunkiem wybitnego kapelmistrza Stefana 
wanej przez nie pomocy. Urząd Sledzińskiego. Wileński zespół operowy 
ostrzega również przed werbowa- wzmocnił swe kadry przez wciągnięcie w 

$ 5 ь orbitę swego działania najszerszych mas i 
niem emigrantów na wyjazd do Ka- najzdolniejszych śpiewaków naszego miasta, 
nady, a tembardziej przed braniem oraz członków byłego chóru operowego—w 
prowizji od sprzedanych kart okręto: ogólnej ilości 60 osób. ° wych, gdyž dzialalnošė tego rodzaju Praca przygolowawczą pod. kierunkiem 
3 > 4 8 5 Aż A. Ludwiga trwa od kilku miesięcy, 
jest niezgodna ‚& „obowiązującymi ilety już są do nabycia w kasie Teatru od 
w Polsce przepisami i powodować 11—1 i 3—9 wiecz. 
będzie pociągnięcie winnych do od: 

i d WYPĄDKI | KRADZIEŻE, powiedzialności. 

— [w] Nowi właściciele dru- — Bigamja. Helena Samosionok (Krzy: 
karni «Lux». Chadecja Białoruska We Kalos m NZMAGONA ŻE każ JA 
za pośrednictwem ks, Stankiewicza się dwnłelataa Dochoditnie de lali 
przewódcy Chadeków Białoruskich J. Samosionka aresztowano. || 
w. Wilnie podjęia pertiaktacje z —'Nie udało się. Dn. 25 b. m. został 
właścicielem drukarni «Lux» przy. ul, zatrzymany Samson Żełudkow (Subocz 21), 
Żeligowskiego „pos. Chomińskim o który usiłował puścić w obieg sfałszowany 

+ : 2 50 dol banknot. nabycie na własność części drukarni, 2 8amOGGjstwó Dn. 24 b. m. otruła 
Pertraktacje w tych dniach ukończo- się esencją octową 50 letnia Marja Moczul- 
no i część drukarni przechodzi na ska (Składowa 3). Desperatkę dostnwiono 
własność Chadecji Białoruskiej, do szpitala żydowskiego. ; ы k : Dn. 25 b. m. wypila amoniaku Marja 

— „Dwutygodnik katolicki. Paczyńska (Kolejowa 7). Desperatkę w s 
W tych dniach ks. ach ks St Miłkowski nie ciężkim odwieziono do szpitala Św. 
złożył w Komisarjacie Rządu na m. Jakóba. : s 
Wilno deklarację na wydawanie cza- a EJ CYNA samobójstwa nieporozumienie 

sopisma poświęconego życiu kato: IS A i Е — Skutki pijaństwa. Dn. 26 b. m. roz: 
lickiemu, zagadnieniom mogącym inte bito głowę Winceniemu Zarembie (Słowiań: 
resowzć ogół wiernych i t, p. pod ska 3), który będąc nietrzeźwym wywołał 
tytuł. „Dwutygodnik Katolicki". Pierw- bójkę na ulicy. Poszkodowanemu pogotowie 

+ udzieliło pierwszej pomocy. szy numer dwutygodnika będącego Gz BENE W Line DA 10 RK 
pismem apolitycznem ukazał się w wyszedł z domu : dotychczas nie powrócił 
dniu wczorajszym. Ja Ó Gėrai Ganos 5). : 

— Požary. olw. Połyki gm, Gr6+ 
— (x) Otwarcie polic. domu deckiej spalito się 22 sąžnie ROR Straty 

uzdrojowiskowego w Druskie- wynoszą 4500 zł. › 
nikach W dniu 15 b. m. otwarty ie Ši BG eh Widzkiej spa- 
został w Druskienikach policyjny io się stogi siomy, BIECZ, arnia oraz inny 

S t kod ы dom  uzdrojowiskowy z którego Sady Wa Tibor ЗАНМ 
mogą korzystać członkowie stowa- 
rzyszenia z rodzinami, 

maj. Platerowo gm. Bogińskiej 
za opłatą po wskutek nieostrożnego obchodzenia się z 

2 zł. dziennie od osoby, za całkowite 
utrzymanie. Opłaty te uiszcza się z 

ogniem spalił się spihrz na szkodę Elżbiety 

góry za 2 tygodnie. 

Mikuliczowej. Siraty wynoszą 650 zł. 
— Podrzutek. W bramie domu Nr, 12 

przy ul. Młynowej T. Rumok znalazł dzieci 
ko płci męskiej w wieku około 6 ciu mie! 

ZEBRANIA i ODCZYTY. sięcy. Podrzutka skierowano do przytułku 
opa Linu й 

=: Prį Dr. ь — Pijaństwo pomimo zakazu. Pomii 
W BE: > jA I + mo zakazu sprzedaży napojów wyskokowych 

Dr, Kramsztyk wygłosi o godz. 
; władze policyjne aresztowały w dn. 23 i 24 

у я 7-е] b. m. 31 osób w stanie nietrzeźwym, . co 
wieczór w sali Śniadeckich  Uniwer- WAZA, i Blopczeatrieganie przepisów 
syteiu odczyt na temat «Biologiczne władz administracyjnych. ‚ 

s — Kradzieże. Dn. 22, 23i 24 b. m, podstawy powstawania klas społecz- dokonano w Wilnie 30 kradzieży. 

nych». Wstęp wolny. Dr. Kramsztyk _ — Pożary. W dniu 23 b. m. o g. 5 m. 
pracuje od szeregu lat w zakresie 35 w piekarni przy ul. Sadowej 11, zapalił 

polityki ludnościowej i hygjeny rasy, ada! Ogień umiejscowiła Straż Ogniowa. 

prowadził odnośny referat w Mini: 0739 nie ustalono, 
; я с . Ё W dniu 24 b. m. o g. 17 w domu 

sterstwie Zdrowia Publicznego i ogło- Nr, 22 przy ul. Niemieckiej zapaliła się belka 
sił szereg prac, które go postawiły na strychu. Ogień został stłumiony przez 
wśród najwybitniejszych badaczy tego mieszkańców tegoź domu. Straty nie usta- 

przedmiotu: Z tych wymieniamy na- "_ pogrzutek. W dniu 22 b. m. Pasz- 
stępujące: «Spadek urodzeń w Pofsce, kielun Paulina, zam. Zarzecze 14, w bramie 
jego przyczyny i skutki», 1920, <Pod- tegoż domu znalazła pedrzutka płci męskiej, 
stawy doboru małżeńskiego», 1922, śe Jeana. Remo aż PE Dziecią, 

i ie ii ‘ а ochodzen w toku. «Zwyrodnienie i jego cechy» 1923, = Utonięcie Dzia 24 b m. okoto е 

2 podczas kąpania się w rzece ilji, uto- 
TEATR i MUZYKA, nął Gryniewicz Witold, lat 18, zam, Wileń- 

ska 25. Wydobył trupa Motejko Antoni 
— Reduta w gmachu na Pohulance zam. Moniuszki 19, 3 

gra dzisiaj o godz. S:ej wiecz. po cenach — Usiłowanie samobójstwa. W dniu 
aniżonych o 75 proc. komedję St. Krzywo- 22 bm. o godz. 22 Januszewicz, zam. Trwa- 
szewskiego «Pan Minister». Jutro o godz, ła 29, w celu samobójczym skoczył z mostu 
$ej wiecz. również po cenach 0.75 prcc. Zielonego do Wilji Desperata wyciągnął z 
zniżonych po raz ostatni w tym sezonie wody poster. Wianczak i odwiózł do szpitala 
dramat St Wyspiańskiego «Wyzwolenie». Są Św: Jakóba. || 
to przedostatnie przedstawienia z szeregu ,, „Kradzież skrzyń z wagonów, W 
powszechnych, które Zespół Reduty daje dniu 14 bm. za pomocą zerwania plomb z 
jako retrospektywny przegląd repertuaru Wagonu pociągu towarowego Nr. 789 w 
tegorocznego. Przedstawienie «Wyzwolenia» Odleg. 1 klm. od N.Wilejki skradziono 3 
poprzedzi krótkie przemówienie prof. dr, St. Skryynie, zawierające koce wojskowe, zapał: 
Srebrnego. W sobotę 29 i w niedzielę 30-90 ki i towary spożywcze. Sirat narazie nie u- 
na dziedzińcu uniwersyteckim im. Piotra Stalono. Część skradzionych rzeczy odnale- 
Skargi Zespół Reduty PO Z ziona. Dochodzenie w toku. 
J. ;Słowackiego <Książę Niezłomny>. e sis R7:_3 
wtorek. dn. 1 czerwca odbędzie się Wieczór Ostrożnie z „Winipe- 

+ Taneczny J. Hryniewickiej kierowniczki dzia- ° “ 
ła plastyczno-tanecznego Reduty.. Wieczór giem . 
ten poprzedzi przemówienie prof, dr. St. ży 

Srebrnego. Władze policyjne od dłuższego 
в '.…*"У"ЁТГ'ЧЁЩ‘Ё:Ъ"8"(':;‘;_1;"[:{'3 czasu zauważyły dziwne zachowanie 
owiadujemy — Е s! i 7 = ы 

-у]мс\:!ш 5% gościnie występy do Warsza. biU'a informacyjno emigracyjnego w 
wy—wystąpi jeszcze w tym sezonie w na- Winipegu, które od licznie zwracają 

si piacyej sety acl "3 Jako Kowad w cych się po różne informacje emi- 
<Wyzwoleniu», w sobotę i w niedzielę w г 
‹Кв{@сіп Niezłomnym» i d. 2 czerwca |na aż ke” 1 ni góry 
ostainiem przedstawieniu Zespołu Reduty tytułem opłaty za zebranie informacj 
przed wyjazdem na Vą Wyprawę Artysty. 1 dolar amer. Jak stwierdzono, biuro 
ezną po Kresach Ragpanompalita) — jako to pobrawszy z góry orzeczoną opła- 
Przełęcki w komedji St. 
ма П’_*&':ЪР‘;'”';“:;…ЮЫ„„_ Jutro w klijentem i żadnych wiadomości nie 
Jątek 28 b. m, odbędzie się w ogrodzie po. Udzielało. To też coraz liczniej napły- 

Bermatdzńskim otwarcie sezonu letniego wały skargi poszkodowanych, 
u Sea paisė RE RU Obecnie po ostatecznem stwier- 
rogram pe $ й + У 

-!сшедов ю:р‹гс:піе <Bajka> — Moniuszki, dzeniu szantażu ze strony biura w 
następnie usłyszymy _ <Sutię polską» — Za- Winipegu, urzędowe biuro do teje- 
rzyckiego 2 ia ® в\;д\ііус ‹ a T stracji bezrobotnych oficjalnie prze: 
<-Griega. Zakończy—Piąta symfonja--Beet: Н h » 
Ъотегіз. Окііев{г@у ргозш:і utalentowany strzega emigrantów JĄCY ch WY jechać 

eromskiego <Ucie- tę nie interesowało się więcej swoim. 

kapelmistrz Stefan Sledziński. Początek o 
godz. 8 wiecz. ы 

W sobotę—isszy koncert popularny. 
Ceny biletów: wejście na koncert — 50 

gr., miejsca siedzące — 1 zł. Bilety ulgowe 

dla uezącej się młodzieży i szeregowych — 
30 gr. 

Kolega-eskimos. 

Do wielkiej kawiarni w Kopenha- 
dze, gdzie pomiędzy 3-4 a 5-tą spot- 

kać można prawie wszystkich duń- 

skich dziennikarzy, a gdy nie—dzien- 

nikarz wejdzie to od wszystkich sto- 
lilków podejmą się na niego oczy 
i wszyscy będą się pytać—«kto to», 
— wszedł eskimos. 

Był to eskimos typowy, tylko u- 
brany po europejsku, lecz z wąskiemi 
oczami, szerokim nosem i oryginalnie 
zakreślonemi eskimoskiemi ustami, 

— Kto to—zapytałem się. Pytanie 

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz — 

do Kanady, by nie korzystali z usług 
biura informacyjno-emigracyjnego w 
Winipegu, które wyłudza Od naiw- 
nych pieniądze i utrzymuje się jak 
widać szantażując liczne rzesze emi- 
grantów. 

to słychać było zresztą przy wielu 
stolikach. 

Ale eskimosa otoczyła grupa kole- 
gów. 

— To redaktor jedynej na świecie 
eskimoskiej gazety w Grenlandji p. 
Krzysztof Lunge, nasz kolega eski- 
moski. 

Jak się okazało kolega-eksimos 
mówi doskonale po-duńsku. Bawił już 
kilka tygodni w Danii, zbierając ma* 
terjał dla swojej gazety. 

— Jak się nazywa gazeta pańska 
—spytałem się kolegi-eskimosa. 

— O bardzo prosto: „Atuagog 
Miutit*. 3 

w/z Cztšiay Karwowski 

„Suo 

iejski Kinematograf 
KULTURALNO OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

CENA BILETOW: wraz z dodatkiem na odżywianie dzieci szkolnych 

Kino-Teatr es 

w » 

Dziś będzie wyśiet- 
ię Kilis 

Nad program: „Charlie Chaplin 

„Kobieta na łańeuchu" "ui; " 
piecze chleb* w 2 aktach 

„Szef dedektywem' groteska sceniczna 2 aktach. 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzaoW, Szczepańskiego. 

Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m, 30. 
P. tek seansu; w niedzielę od BA 

arter 60 or. 
3-ej owszednie dnie od godz. 5-ej. 

mfiteatr i balkon 30 gr. 
  

ziśl Najnowszy sensac.-erotyczny dramat 

„Helios« $$ „Gdy Świat grzeszny woła" "*m=s« žė 
W roli gł. 

urocza czarująca 

Nr 122,1152 - ep 

Piegi wągry i żółte 
plamy į 

usuwa, udelikatnia i odmładza cerę czyniąc 
ją matową i aksamitną а) 

Krem „Neo-Metamorfosa“ | 
wyrobu apteki A. Klippel w Warszawie © 

Ž ul, Grochowska Nr 91. 
Ządać w aptekach i składach aptecznych | 
Reprezęntacja na Województwo Wijeńskie | 

Skład matetjałów aptecznych 
Eugenjusza KUDREWICZA 

Wilno, ul, Ad. Mickiewicza Nr 26 | 

EISS NSE EST E SS 

Obwieszczenie. 
Sad Okręgowy w Wilnie I Wydział Cywilny Окач РЕ. 

ogłasza, iż na żądanie Berki Lejbowicza, decyzją z 

dnia 16 lutego 1926 roku postanowił: wzbronić wszel- 

kich wypłat z listów zastawnych Wileńskiego Banku 
Ziemskiego, a mianowicie serji 8-sj Nr. 57635, 57626 

57652, 75284, 897202, nominalnej wartości pó 1000 

rubli każdy, serji 8:ej Nr. 19389, 18297, 15430, 12096, 

9743, 9742, 9741, 9740, 8896, 8895 nominalnej war- 

tości 500 rubli każdy, tudzież wzbronić dokonywania 
ze wszystkimi powyższymi tytułami jakichkolwiek tran- 

zakcyj. Wzywa się przeto wszystkich roszczących 

prawa do wyżej wymienionych tytułów, aby w ciągu 

lat dwuch od daty pierwszego ogłoszenia w Monito- 

rze Polskim złożyli je w Sądzie Okręgowym w Wil- 
nie lub zgłosili sprzeciwy. Nr. spr. Z. 165—25. 

wz Sekretarza 

() podpis 

  

Obwieszczenie. 
Sąd Okręgowy w Wilnje, I Wydział Cywilny, 

ogłasza iż na żądanie Liny Pines, decyzją z dnia 19 
listopada 1925. roku postanowił: wzbronić dokonywa- 

nia wszelkich tranzakcyj i wypłat z 4 i pół */e listów 

zastawnych Wileńskiego .Banku Ziemskiego nominal- 
nej wartości po 1000 ib. Nr. Nr. 6—26451, 2— 02803, 
3—11029, 2—02805, 5—23302, 2—02797, 3—11025, 
8—94184, 8—50183, 8—60912, 8—49915, 8—093783, 
8—50182, 15— 144905, 17—153209, 17 — 152376, 
17—153208, 8—50468, 8—50469, 8—50470, 8—50471, 
8—97250, 8—50472, 8—50473, 19192—5, 17480—4, 
19—158477, 8—50458, 8—50459, 8 —50460, 8—50461, 
8—50462, 8—50464, 8—50465, 8—50466, 8—50467, 
8—50463. Wzywa się przeto wszystkich roszczących 
prawa do wyżej wymienionych tytułów, aby w ciągu 
lat dwuch od daty pierwszego ogłoszenia w „Moni. 
torze Polskim* złożyli je w Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, lub zgłosili sprzeciwy. Spr. Nr. Z. 193—25 r. 

w/z Sekretarza 

(—) podpis 

TTT 

_ Obwieszczenie. 
Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cywilny, 

ogłasza, iż na żądanie Konstancji Fedorowiczowej, ” 

roku postanowił: decyzją z dnia 12 grudnia 1924 

wzbronić dokonywania wszelkich tranzakcyj i wypłat z 

4 i pół proc. listów zastawnych Wileńskiego Banku 
Ziemskiego wartości nominalnej po 1000 rubli każdy 

serji 37:ej Nr. 216200, serji 38:ej Nr.Nr. 218953, 

218954, 219053, 219054, 219055, wartości nominalnej 

po 100 rubli każdy serji 29-ej Nr. 065947, serji 27-ej 
Nr. 070182. Wzywa się przeto wszystkich roszczących 
prawa do wyżej wymienionych tytułów, aby w ciągu 
lat dwuch od daty pierwszego ogłoszenia w Moni- 
torze Polskim złożyli je w Sądzie Okręgowym w 
Wilnie lub zgłosili sprzeciwy Nr. spr.Z 950—24. 

w/z 

(—) podpis. 

Sekretarza 

| | 

FLANCE-ROZSADA 
Zakłady ogrodnieze w Wilnie 

ul. Sadowa Nr 8, 

ul. Słowackiego Nr 6 (daw. 

|lCeny umiarkowane|, 

Sprzedaż od godz. 

il ir ri EE o ii i o i au aa aaa EEC CBD who ADA 02 adi AA CEA 

— Cóż to znaczy? 
— Bezpłatnie rozsyłana gazeta. 

Widzi pan, nie bierzemy żadnej opła- 
ty za gazetę, a rozsyła się ona dar- 
mo. Oczywiście mieszkańcy płacą 
jednak, tylko pośrednio, bo koszta nam 
zwraca rząd południowej Grenlandji. 
Ja myślę, że nasża gazeta jest naj- 
bardziej czytaną na Świecie. Czyta się 
ją aż do chwili, w której zostaną z 
niej tylko strzępki. 

— Jak wygląda «Atuagog Miutit». 
— Oczywiście różni się od gazet 

europejskich. Opowiadamy o wypad: 
kach w możliwie zwięzłej i krótkiej 
formie, poświęcając natomiast dużo 

ZIEMNIAKÓW = E R KE EL J 
NICZYN 

О М 5 А TYMOTKI 
Kaukazka). JĘCZMIENIA ŁUBINU 

Fern Andra Sesnsy o g. 5, EZ, 8.30, 10.15. 
BETETTAI 

0606066666400646406446664444406441 

Licytacja. 
bn. 31 maja br. o godz. 10 rano 

„R. Wojewódzki” 
przy ul. Wielkiej 46, odbędzie się li- 

cytacja ruchomości, zasekwestrowa- 

nej za zaległe składki na rzecz Kasy 
Chorych i składającej się z maszyny 

do pisania, sprzętów domowych, róż- 

nych części autobusu oraz  warszta- 

tów i maszyn stolarskich. 

*9009*39090990 
Nowootworzony sklep 

„ALUMINIT“ 
Gdańska 6 

poleca naczynia kuchenne aluminiowe 
emaljowane oraz wszelkiego rodzaju 

przedmioty gospodarstwa _ domowego. 

POLŁOPOPOOOOPOOŁOOOPO"" 

Klinika Chorób Dziecięcych 
U.S.B. (Antokol, Szpital Wojskowy). 

Przyjmuje zapisy na Kolonję leczniczą dla 
dzieci 1m. Jędrzeja niadeckiego 

w Druskienikach. 

Przyjmowane są dzieci chrześcjąn. w wieku 
7—15 lai, po wprzedniem zbadaniu w am- 
bulator jum Kliniki—codziennie od 12—1 ej, 
Opłata za 40 dni leczenia (kąpiele solanko- 
we) wraz z utrzymaniem i przejazdem 
180 zł., płatnych z góry. Sezon rozpoczyna 

się okołe 5 czerwca r.b. 

|ROCOPCLOLPOPO"OOCEOCO+* 

Piegi 
„Orem de ROSE* 

żądać w składach aptecznyek 
i perfu merj eh 
SKŁAD GŁÓWNY 

St. Kopeć Warszawa, Chłodna 55. 

Maždy kupiec zadewolni Klijentelę tylko 
wówczas, o ile jest specjalistą swego fachu 
i najbardziej wymagającym  klijentom 
potrati dogodzić. 

„, Należy o tem pamiętać, że urządzone 
mieszkanie gustownie i tanio przyczynia 
się do harmonji i zgodnego spółżycia 
pomiędzy małżeństwem, 
Do powyższego może służyć z poradą tylko 

POLSKA PLACÓWKA 
MB BOL OWA; 

Zawalna 15 
Sługa Makowski. 

6420260 
Ф 

żółte plamy 

i pryszeze 

  

RESTAURACJA | 

„О А Z A 
(przy Hotelu Niszkowskiego) Bakszta 2. 

Otwarcie dziś o godz. 6 wiecz. 

Lokal komfortowo urządzony. 

Podczas obiadów i kolacji 

koncerty muzyczne. 

  

9990 

  

ROZ 

SpółdzielniaRolna 
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 

  

= ZAWALNA 1 

Poleca: 

NASIONA 

             

  

ZAKŁAD 
GORSETOWY35 

Mickiewicza 22. 

Otrzymano nowe modele pasów. 

PASY gumowe, lecznicze i specjalnie do 
odm. stanu. Obstalunki według przepisów 

lekarzy. 

SEORDEOPORODRRNROERO 

Za 3,300 dolarów 
folwark 6 klm. od stacji i miasta powiato- 

wego. Dobra ziemia, łąki, las, rzeka, 
Dom H/K, <ZACHĘTA» Portowa 14, 

telef, 9 05. 

›ФФ Ф 

Doktór | Kobieta-lekarz 

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa 
Przyjęc. 9—1 i 5—8 | od 12-5 Chor.kobiece oraz 
spec. weneryczne, moczopłciowe i skórne 
ul. Mickiewicza Nr 24 (obok hot. Bristo!) 

W. Zdr, P. Nr 31 

Upominki: 

Książki, 
Albumy, 

Obrazy 
Papeterja wykwintna 

Nuty 

w 

Księgarni Stow. Naucz. 
Polskiego w Wilnie 

«l. Królewska Nr 1. 

Na Maj   

W.Z.P. 3342—VI dn. 5-V-26, | 

JEANETTE“ | 

  

  

Polecamy bsrdzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 
osób. bez ratunku ginie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. Człowiek o ka- 
miennem sercu wyszedłby z tego 
przybytku niedoli, ze łzą w oku. 
Łaskawe datki przyjmuje Adm. „Sło- 

  

wa“. 

SGREZBESREEBSBA 

ateis агто ni. 
mieszanie gentnej rodzinie 

pokój na 3 miesiące 
dla kobiety. Za poży* 
czke 500 — 1000 zł. 
pełna gwarancja. Wiar 
domość: Biuro Rekla- 
mowe St. Grabowskie- 

go Garbarska 1. 

z 5 pokoi z wygodami. 
Oglądać od 1—5 pop. 
Jagiellońska 5 m. 23. 

LETNISKO umeblo- 
wane, fortepian, wan* 
na, balkony i wygos 
dy. Suchy las. Blisko 
Wilji. Z powodu wy: 
jazdu  odnajmuje się 
za bezcen. Adres 
Zwierzyniec, Polna 1 

  

  

gotować. Zgłaszać się 
    

  

Biura Reklamowego. Aki szerka go, 
Garbarska 1 od 12—3 W. Smiaiowska |“! рой 

zyjmuje 0d godz. 
8 19.. Mickiewicza 

m 6 5 = 
+ A 63. "7 ginęła suka rasy 

aponter niemiecki, Ę 
— — Szara w bronzo- 

we łaty. Uprasza się 
d lo wynsjęsia jeden odprowadzić za wy 

7 1 na.rodzeniem. Temu В 
Sina Z G2EZ kuchni kio wakaże miejaóe ena Zł. 25 miesięcz: odzie się suka znajdn- 

je dam 20 złotych. 
Witoldowa 36 

nie Zarzecze d. Nr 30 
m. 10 cd godz. 12 do 8.30 pp. m. 8. 

    

   
      = TELEFON 1—47 

otrzebna służąca b 
do wszystkiego @ 
umiejąca dobrze p 

+ 

YLKO NA Zi- 
T MÓWIEMIE! 

Niewielka ilość 
biletów do klasy Ilisej 
13 Państw. Lot. Klasa 
ciągnienie której 16 i > 

17 czerwca. 3 
Losy Loterji Dobro* 
czynnej po 4 Zł. 

Dom H.-Kom. 
<ZACHĘTA» 
Portowa 14, tel. 9-05. 
Witoldowa 53. 

Kolektura. 

  

- 
    

z » L einiska 
umebl. JASZUNY 

maj. Bujki. Sosn. las, 
rzeka, prod. Inf. Ś-te 4 
Jakóbska, 16, m., 7, ч 

WŁ K. + 

& 
w 

o wynajęcia  po- i$ 
kój z prawem 

    

korzystania Z? 
jadalnego, kuchni dla 
pani lub dwueh pań 
wzgl. bezdzietnego 
małżeństwa. W.Pohu* 
janka 22 m. 1. 

+ 

  нн 

BTNISKO o 2 ek 
pokojach lub po* | 
jedyńczo z cało 

dziennem — uirzymi A. 
niem w ładnej miej*- 
scowości koło Zielor | 
nych jezior, Komani» 
kacja dogodną. De- 
wiedzieć się: ul. Lubel- | 
ska 3 m.2, Od 16—11 | 

i 5—7 w. : 

  

   

   

   

  

   

  

   

  

   

  

    

  

    

    

   

  

   

  

   

    

r. 1843 istnieje 

GILENKTN. 
ul. Taiarska 20. 

MEBLE; 
jadałme, sypialne, sa: A 
lonowe i gabinetowe. 
kredensy, steły 
szafy, łóżka i t. d, | 
Wykwintne— Mocne— 

I
E
 

  

U ważnie| 
przeczytać: | 

a н 

5) Do wszyst- 
kich pism 

j ogłoszenia, 
nekrologi i 

j różne rekla- 
my najdo- 

| PB za- 
atwić za 
pośred- 
nictwem 

z rekomendacjam: do @ 

Reklam owego 
Stefana 

zj Grabo wskiego 
w Wilnie 
ul. Garbarska 1 
telefon 82. 

——— 

Wianki © 
METALOWE i POR: . 
CELANOWE w dome 

i na cmentarzach | 
wirowa Góra 7 (sa ' 
pytać m dozorcy). * 

——— — | 

Do sprzedania za- | | 
raz bardzo dobry | * 
mająteczek, dom | 
7 pokoi , budynki 
dobre, ziemia bar- | + 
dzo dobra, gospo- || 
darstwo w pełnym 4 
toku. Wobec wy* 
jazdu sprawa pilna. | | 
Cena korzystna. | | 

   

    

      
     7 do 18. 

   

miejsca. materjałowi wychowawczemu 
i kształcącemu. Pościg za aktualnością 
nie ma dia nas wielkiego znaczenia, 
skoro przyjmie się pod uwagę, że 
są miejsca gdzie nasza gazeta docho- 
dzi dopiero po roku podróży. 

— Jakto? 
— A tak. Pomiędzy wschodnią, a 

zachodnią Grenlandją niema żadnej 
komunikacji. Numer gazety wysyłamy 
do Danji z Danii, dopiero posyła się 
ją do Grenlandji zachodniej. 

— Jakiż macie tiraż? 
— 2500 egzemplarzy. 
— To nie dużo! 

—Trzeba pamiętać, że ludność Gren- 

+. Odpowiedzialny za egłoszenia Zenon Ławiński. 

UWAGA: Koniczynę zbadaną na. zawartość kanianki 
przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprze- 
dajemy w zaplombowanych workach, 

    

landji liczy zaledwie 15 tys. miesz- 
kańców. A nasi czytelnicy są rozrzu- 
ceni na oaległaści” równej odległości 
Rzymu od Stockholmu, 

W czasach ostainich—opowiada 
dalej kolega eskimos,—bsrdzo dużo 
miejsca poświęcamy rysunkom. Sami 
robimy klisze w naszej prymitywnej 
cynkogiafji. Gdy byłem ostatni raz 
w Danji,—to było w pierwszym roku 
wojny, czyli 12 lat temu, nauczyłem 
się tutaj cynkograij'. Teraz mam trzech 
zecerów —eskimosów, a jeżeli z po- 
wodu mego wyjazdu gazeta się tro- 
chę spóźn:, to jeszcze nic strasznego. 

— Co robi na pana największe u nas 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 26, 

Dom Handl-Kom. | . 
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wrażenie—pyta ktoś redaktora z Gren* 
iandji. z 

— Ścisk, brak przestrzeni. Jak 
ciasno tu mieszkają ludzie. U nas w 
Grenlandji wszyscy mieszkają swo” 
bodnie i pojedyńczo. A jeszcze dziwi 
mn e—dodaje kolega eskimos — dla- 
czego się tek mało tu pije alkoholu. 
U nas, — poniża głos p. Krzysztof 
Lunge, — konsumpcja alkoholu jest 
wzbroniona, ' 

Tutaj Grendlandczyk wypil szklan- 
kę portweinu i powiedział: | 

«Muszę sobie przypomnieć kraj 
swój rodzony». 
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