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Warszawa, 27 maja. W sprawie rozwiązania Sejmu. 

Do Zgromadzenia Narodowego 
mamy zaledwie trzy dni, a jeszcze 
dotychczas sytuacja nie jest ostatecz- 
mie wyjaśniona. Większość klubów 
sejmowych odkłada decyzję w  spra- 
wie wyboru Prezydenta do niedzieli 
W tych warunkach, kiedy nie mamy 
ani oficjalnie wysuniętych  kandyda- 
datów, poza marszałkiem Piłsudskim, 
na to wysokie sianowisko, ani uch- 
wał klubów, orjentować się wypada 
jedynie według pogłosek kuluarowych. 

W łonie dawnych stronnictw rzą- 
dowych, a więc przedewszystkiem 
Piasta i N. P. R. scierają się ciągle 
jeszcze dwa prądy. Jeden za Marszał- 
kiem Piłsudskim jako kandydatem na 
stanowisko Prezydenta, drugi przeciw- 
ny. Z toku narad jakie przedostają się 
do kuluarów, gdzie je skrupulatnie 
notują dziennikarze, można przypusz- 
czać, ża oba te kluby powezmą uch- 
wały „wolnej ręki* w sprawie obioru 
Prezydenta. Również niezdecydowane 
stanowisko zajmują mniejszości od 
Białorusnów do żydów i Niemców 
włącznie, „ 

Sjonistyczny «Nasz Przegląd» za- 
mieszcza szereg rozmów z działacza* 
mi żydowskimi, którzy unikają wy* 
režnego zdeklarowania się w kwestji 
wyboru Prezydenta, natomiast wiele 
mówią o zmianie konstytucji i roz- 
wiązaniu Sejmu. Opinja jednak  poli- 
tyków żydowskich w tej sprawie nie 
jest skrystalizowana. Z jednej strony 
podkreślają oni konieczność rozwiąza- 
nia Sejmu i zmiany konstytucji oraz 
erdynacji wyborczej, z drugiej zaś 
stwierdzzją, że byłoby bardzo dobrze 
gdyby tych rzeczy dokonał Sejm 
obecny. 

Jak tło narad klubów sejmowych 
występuje w ponurem świetle «poie« 
mika» pomiędzy b. kolegami z pierw- 
szego gabinetu p. Aieksandra Skrzyń- 
skiego. «Polemika» ta toczy się na 
łamach pism i w nader ożywionym 
tonie przy zastosowaniu mocnych o- 
kreśleń w rodzaju «osżczerca» «zło* 
dziej» itp. 

Zaczęło się od artykułu pos. Mo: 
raczewskiego w „Robotniku* w któ: 
rym zarzucił on całemu szeregowi 
posłów i byłych ministrów  najroz- 
maitsze nadużycia. W odpowiedzi na 
to w dziennikach zbliżonych do Z. 
LN., Ch.-D., Piasta i NPR. ukazały się 
listy b. min. skarbu p. Zdziechow- 
skiego, b. min. przemysłu i handlu 

Osieckiego, post. Korfantego i Szy- 
dłowskiego, odpierające ataki i stwier- 
dzające, że twierdzenia posta Mora- 
czewskiego są niegodnemi insynu- 
acjami. 

Wyobraźmy sobie co czytając te 
listy polemiczne myśli cudzodziemiec 
e Polsce i o ludziach, którzy stali u 
steru rządów? 

Warszawa zasłynie niedługo jako 
miejsce gdzie się wydarza najwięcej 
katastrof lotniczych. jeszcze nie pod: 
jeto szczątków aparatu z pod mostu 
Poniatowskiego, gdy na lotnisku Mo- 
kotowskiem nastąpiła nowa katastrofa. 
Tym razem wypadek miał miejsce z 
lotnikiem francuskiem kapitenem Pei. 
letier d'Oisy odbywającym lot Paryż— 
Tokio. wydadek który na szczęście nie 
pociągnął większych ofiar ponad powa- 
źżne uszkodzenie aparaiu nastąpił w 
chwili startu Obaj lotnicy ij. Pelletier 
d'Oisy i towarzyszący mu inż. Carol, 
przybyli na lotnisko wnet po Świecie; 
mieli bowiem wystartować o godz. 6 
r. Ulewny deszcz | wiatr zatrzymał 
ich jednak niemal dog. 9 r. Przy 
nielicznem gronie pubiiczności aparat 
ruszył wreszcie do startu. Przy wol: 
mych obrotach silnika : aeropian po- 
czął „rolować”. Po przejechaniu kilku- 
dziesięciu metrów —samolot nagle 
„potknał się*, wpadając lewem kołem 
w zagłębienie w terenie. Wskutek 
sadwyrężonego już poprzednio wi- 
docznie podwozia—pękło ono i apa- 
rat upadł na lewe dolne skrzydło, 
które natychmiast pękło. Samolot 
wówczas runął na dziób, ulegając 
częściowemu zdriuzgotaniu. 

Smiały raid został więc w ten 
sposób przerwany na czas zanim 
zdemontowany samolot, który odesła: 
my będzie do Francji nie zostanie od: 
powiednio wyremontowany. 
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W ostatnich dniach, kilku posłów 

należących do związku ludowo-naro- 

dowego, wśród nich bu.mistrz Zako- 

panego p. M. Kozłowski, ogłosiło 

wniosek do zmiany ordynacji wybor- 

czej w tym kierunku iż żaden z 

członków izb prawodawczych nie mo- 

że być powtórnie wybierany. Wnio- 

sek to dość niezwykły i wyjątkowy 

w współczesnym rozwoju wyborów 

do ciał prawodawczych. Świadczy 

on z jednej strony o upadku żupeł- 

nym autorytetu naszych izb  posel- 

skiej i senatorskiej, z drugiej zaś 

jest dowodem że wśród suwerenów 

znalazło się kilku ludzi odczuwających 

nastroje panujące wśród ogromnych 

bezpartyjnych sfer społeczeństwa. 
Obszernie ten wniosek motywuje 
poseł Bator w Nr. 140 z 24 bm. 

Gazety Warszawskiej  Porannej.— 
Czy wniosek tego rodzaju otrzyma 
poparcie w większości sejmowej? czy 

znajdzie się dostateczna ilość panów 

posłów, którzy wyrzekną się „ciep- 

łych miejsc* z jakich w ciągu kiku 

lat kadencji korzystali? —przewidzieć 

trudno. Można raczej powątpiewać. 

Jest jednakże w projekcie tym, jeden 

moment niewątpliwie doniosły i za- 

sługujący na uwagę. Jak dotąd, poje- 

dyńczy posłowie i grupy partyjne w 

decyzjach swych i głosowaniach kie- 

rują się nieraz nie tyle własnymi po- 

glądami ile raczej pożądaniami panu- 

jącemi wśród krzykaczy wiecowych i 

ajentów partyjnych, którzy tak silny 

wpływ wywierają na rezultaty wybo- 

rów. Te elementy w  niewidocznej, 
podziemnej swojej robocie nadają 

w rzeczywistości ton naszemu życiu 
państwowemu, one bowiem wpływa* 

ją na posłów i partje, od których 

znowu zależą ministrowie a tym sa- 

mym i rządy całego kraju. —jJest więc 

w projekcie posłów Kozłowskiego 

i Batora pewien pierwiastek sanacyj- 

ny, dążność do uzdrowienia Cho' 

dzi о usamodzielnienie _ przedsta- 

wicieli narodu, o uniezależnienie 

ich od ulicy.—Nie jest to zresztą 
pierwszy objaw dowodzący, że w ko- 

łach sejmowych jest odczucie wadli- 

wości naszych ciał prawodawczych, 

Już kilka tygodni temu jeden z klu- 

bów prawicowych wystąpił z wnio- 

skiem o zmniejszenie ilości posłów 
do połowy. Krótko przed tem inny 

klub również z tego samego skrzy- 
dła, zaprojektował zmianę w  syste- 
mie obliczania głosów. Są to jednak- 
że półśrodki, które rezultatów istotnie 

dodatnich dać nie mogą. Na innem 

stanowisku stanęły kluby a raczej ca- 

łe partje lewicowe. Żądają natychmia- 
stowego rozwiązania izb przedstawicie|- 
skich, nie wspominając nic o zmianie 
ordynacji wyborczej. Jest to lekar- 

stwo, które chorobę tylko zao- 

strzyć może. W dzisiejszej atmo- 

sferze podniecenia | nastrojów te- 
rorystycznych, sejm  nowowybrany 

na obowiązujących dotąd przepisach 
wyborczych będzie jeszcze gorszy 

od tego, który istnieje dzisiaj. Z wy- 

borów wyjdzie większa ilość po: 

słów antypaństwowych i dążących 
do wywrotu. Dość powiedzieć, że 

nieprzejednani Rusini galicyjscy przyj- 

mą teraz udział w wyborach, a ja- 

kich wybiorą przedstawicieli, łatwo 
się domyśleć. Partje lewicowe chyba 

to przewidują, chyba odczuwają, że 

ilość komunistów i zbolszewiczałych 
tak zwanych niezależnych chłopskich 
posłów powiększy się w Sejmie. 
Dążą jednakże do tego bez względu 

ma interes państwa. Uchwały te par- 
tji lewicowych nie znajdą prawdo* 

podobnie większości w Sejmie, na- 
tomiast dużo do myślenia w  spra- 
wie tej daje deklaracją premjera 

Bartla na konferencji prasowej, odby- 
tej w dniu 24 b. m. Jest w niej za- 
powiedź rozwiązania ciał ustawodaw- 

czych, której, podług znanego nam w 
tej chwili tekstu deklaracji, „opinja 

społeczna powszechnie i w sposób 
natarczywy domaga się”... 

Że ciała, ustawodawcze istniejące 

od początku wskrzeszenia naszej 

państwowości nie zyskały sobie po- 

wagi w narodzie, to nie ulega wątpli- 

wości. Po siedmiu latach istnienia, 

poza najbliższemi posłom grupami 

pariyjnemi, nie mają żadnego uzna- 

nia. W grupach bezpartyjnych, 4 

bezpartyjną jest ogromna większość 

narodu, słychać tylko o nich słowa 

narzekania, lekceważenia, niechęci, 

niekiedy wprost nienawiść. W samej 

rzeczy, izby nasze nie mogły sobie 

zaskarbić wiele wdzięczności. Spójrzmy 

na rezuliat ich prac i uprzytomnijmy 

sobie co powie w tej materji histo- 

rja narodu. Pierwszy Sejm  ustawo: 

dawczy pozostawił po sobie Konsty- 

tucję najbardziej demagogiczną w 

Europie, przy której rządy prawidio- 

we są niemożuwe. Diugi, obecnie 

działający, nie potrafił przeprowadzić 

sanacji finansowej, ale zato uchwalił 

szereg ustaw, które podkopały prawo 

własności, stosunki kredytowe, I w 

rezuitacie wytworzyły naszemu pan- 

stwu opinję uniemożliwiającą zaciąg- 

n.ęcie pożyczki na wielką skalę. Prze- 

mysł w runie. Kraj pogrąża się w 

nędzy. Praworządności coraz mniej. 

Zrozumiałem więc jest niezadowole* 

nie z Sejmu i Senatu, ale rozwiązanie 

ich bez zmiany w zasadach i Sposo- 

bach wyboru, jest bezcelowem i sy- 

tuacji nie p.prawi. Powtarzamy, Sejna 

i Senat, wybrane na podstawie ordy- 

nacji wyborczej dzisiejszej, będą jesz- 

cze gorsze. Potrzebne więc Są zasad" 

nicze reformy. Sama zmiana ordynacji 

w ramach dzisiaj obowiązujących prze- 

pisów konstytucyjnych nie wiele dać 

może. Wobecart. 12 Konstytucji mar- 

cowej, nie można poameść minimum 

wieku chociażby do lat 25, jak to 

jest w ustawach Belgji, Finlandji, Hi - 

szpanji, Norwegji. Nie można TÓW- 

nież wymagać pewnej osiadłości w 

miejscu wyborów, co przewidują u- 

stawy Francji i Anglji. W granicach 

Konstytucjj można tylko w myśl 

art. 14 rozszerzyć ilość przestępstw, 

z powodu których skazanie pozba- 

wia praw wyborczych, np. czyny 

przewidziane w alt. 132, 572, 573, 

it. p. Kodeksu Karnego z 1903 r. 

Ale już kobiety publiczne nie mogą 

być pozbawione czynnych praw wy- 

borczych, mają prawa jednakowe z 

najzacniejszemi matkami rodzin. — je: 

dynie możliwą zmianą jest sama me- 

toda oddawania głosów. Tu są re- 

formy i pewne ulepszenia dopusz- 

czalne w 1amach Konstytucji. War- 

tość ich znikoma. Bardzo ważną re. 

formą, która nawet przy dzisiejszej 

ordynacji dałaby Sejm 0 wiele wię” 

cej wartujący, byłoby skasowanie por 

borów _ poselskich i senatorskich. 

Uchwalenie podobnej ustawy będzie 

początkiem sanacji moralnej Sejmu i 

sanacji politycznej wogóle. Przedsta- 

wiciele narodu powinni być ludźmi 

ideowymi i dla narodu ideowo — рга- 

cować, A przytem jaka to ulga dla 

tego biednego i ciągle zakłopotanego 

Skarbu polskiego!-— Jak dotąd utrzy- 

mywanie 555 wiceministrów, bo takie 

pobory posłowie otrzymują, jest 

ciężarem nad siły płacącego podatki Р 

społeczeństwa. Tu warto przypomnieć, 

że parlament Rzeszy niemieckiej od 

chwili powstania swego przez długie 

lata djet nie pobierał, a były to cza* 

sy bardzo dzielnej prawodawczej jego 
dla dobra Niemiec roboty. Podob- 

nież nie pobierali poborów deputo- 

wani parlamentów włoskiego i hisz- 

pańskiego. 
Na zakończenie tematu, który daje 

dużo do myślenia, a tym co decydują 

do działania, jeszcze tylko słów kil- 

ka.—Prawdziwa, istotna sanacja na- 

szych stosunków sejmowych a tym 

samym i całego systemu rządzenia, 

możliwa jest tylko przy zmianie prze: 

pisów Konstytucji, mówiących o wła- 

dzy ustawodawczej. —Między innemi, 

a może nawet przedewszystkiem na- 

leży inaczej skonstruować Senat. 

Dzisiaj jest on tylko kosztownym 

balastem, bezsiiną kopją miniaturo-   

„pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

  

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
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„ DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
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ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
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WILEJKA POWIATOWA-—ul. Mickiewicza 24 
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Kongres socjalistów francuskich. 
Powzięto uchwałę odrzucającą współpracę w rządzie, 

CLERMONT-FERRAND, 27, V. Pat. Kongres socjalistyczny uchwalit 
2249 głosami przeciwko 166 przy 685 wstrzymujących się od głosowania 
rezolucję większości, która odrzuca zzsadę wszelkiej współpracy w rządzie 
i wzywa do popierania każdego rządu, który zwaiczałby reakcję 
wał nad unormowaniem sytuacji finansowej i ekonomicznej 

i praco- 
Francji, nie 

cofając się przed oporem ze strony kapitalistów. 
Rezolucja domaga się opodatkowania kapitału, stabilizacji waluty, 

zapewnienia pokoju w  Marokku, ni zwrócenia 
w Syrji, wprowadzenia w życie ubezpieczeń społecznych, 

Lidze Narodów mandatu 
stosowania 

wobec rządu koncentracyjnego polityki opozycyjnej, jasnej, silnej i ener- 
gicznej, zaleca ściślejsze przestrzeganie dyscypliny partyjnej, podkreśla 
konieczność utrzymania całkowitej jedności klasy robotniczej, wreszcie 
piętnuje manewr bolszewicki zmierzający do stworzenia jednolitego frontu. 

Rozdźwięki w partji.. 

CLERMONT FERRAND, 27. V. Pat. Na wczorajszem posiedzeniu 
kongresu socjalistycznego socjaliści mniejszości, między innemi Renaudel 
odmówili. wzięcia udziału w komisji administracyjnej partji. 

Wynik wyborów w Estonji. 
TALLIN. 27 V PAT. Wybory do parlamentu przeszły zupełnie spo” 

kojnie. Wyniki według prowlzorycznych obliczeń są następujące: prawica 
—agrarjusze 22 (dotychczas 23), chrześcijańscy demokraci 5 (dot. 8) cen- 
trum koloniści 14 (dotych. 5), partja pracy 13 (dotych. 12) ludowcy 7 
(dotych. 8) narodowi liberali żadnego (dotych. 4) lewica—socjaliści 24 
(dotych. 20) partja robotnicza 6 (dotych. 10) mniejszość rosyjska 4, Niem- 
cy 2 (zamiast 3). 

Większość rządową będą stanowiły przypuszczalnie jak ostatnie 
agrarjusze, chrześcijańscy demokraci i partja pracy, 

Jak poddał się Abd-el-Krim. 
PARYŻ, 27 V. PAT. Na posiedzeniu Rady Ministrów Briand przed- 

stawił okoliczności, które towarzyszyły podaniu się Abd-el-Krima ozna- 

czającemu ostateczne załamanie się wspólnego oporu piemion,.z których 
większa część już zgłosiła uległość wobec wiadz francuskich i hiszpań- 
skich. Rada pochwaliła jednogłośnie jedność działania rządu francuskiego 
i hiszpańskiego i wspólne wysiłki obu armji, 

W końcu posiedzenia Briand oznajmił, že Abd-el-Krim przybył na 
linię wojsk francuskich, skąd zostanie miezwłocznie skierowany do Tazy. 

Usład obronny franc."jugosłowiański. 
PARYŻ, 27 W. PAT. W związku z wczorajszem spotkaniem Brianda 

z Nincziczem dzienniki zapowiadają podpisanie w najbliższym czasie układu 
obronnego francusko jugosłowiańskiego. 

Zamach na generała Feng-Ju-Sianga. 
SZANGHAJ, 27 V. PAT. Według wiadomości otrzymanych przez 

tutejsze koła chińskie z Moskwy: dwuch chińczyków dokonało w Moskwie 
zamachu na generała Feng Ju-Sianga w chwili gdy zwiedzał on arsenał, 
Gen. Feng wyszedł bez szwanku. Sprawców zamachu aresztowano. 

Marszałek Piłsudski o sytuacji, 
Wywiad redaktora paryskiego „Matin* 

„Matin* zamieszcza obszerny wy- 
wiad  Sauerweina z Marszałkiem 
Piłsudskim. W kwestji swej kandy- 

datury na prezydenta Marszałek 
oświadczył, że przypuszcza, iż wsku- 

tek ostatnich wypadków będzie ona 

postawiona przez pewne grupy. Wo: 

lałby jednak nie być jedynym kandy- 

datem, lecz aby była ułożona lista 

kilku kandydatów, którzyby opraco- 

wali wspólne oświadczenie do Sejmu 
o konieczności wzmocnienia władzy 
prezydenta, pozbawionego obecnie 

możności należnej obrony kiaju i 

godności narodowej. 2 
W kwestji agitacji w Poznańskiem 

Marszałek nie sądzi by przedstawiała 
ona poważne niebezpieczeństwo. Są 
to raczej zwykłe tarcia mające miejsce 

we wszystkich państwach, w skład 
których weszły prowincje różnorod- 
ne, pozostające przez dłuższy czaś 
pod obcem panowaniem. Niemcy 
wywarły na obyczaje i całość cha- 
rakieru ludności poznańskiej duży 
wpływ. Prowincja ta w dodatku nie 
ucierpiała od wojny. Wywołuje to 
pewną zawiść ze strony Polaków z 
innych dzielnic, lecz daleko jest 
jeszcze od tego do' niebezpieczeń- 
stwa separatyzmu. В 

Zapytany o możności rozwoju 

aszyzmu w Polsce Marszałek oświad- 
czył, że nie myśli aby „faszyzm mógł 
przyjąć się w Polsce. Ludność polska 
pragnie mieć serdeczne zaufanie do 
swych wodzów, lecz nie zniosłaby 
przemocy drobnych organizacji miej- 
scowych. 

W kwestji polityki zagranicznej 
Marszałek nie wchodząc w szcegóły 

oświadczył, że koncepcja jego stre- 
Szcza się w jednym wyrazie „pokój*, 
którego przedewszystkiem potrzebuje 
kraj wyczerpany wojną i poruszony 
wewnętrznemi wstrząśnieniami, Polska 
nie dąży do żadnych zmian  terytor- 
jalnych, pragnie jedynie żyć i wzmac- 
niać się w fspokoju. «Gdyby jednak 
nas zaatakowano  potrafiiibyśmy się 
bronić. Jest to w moim charakterze— 
oświadczył z uśmiechem Marszałek— 
jest to również w charakterze narodu 
polskiego». 

Gdy Szuerwein oświadczył, iż 
Marszałek nie przemawia wcale jako 
dyktator odpowiedział on, iż nie jest 
koniecznem być dyktatorem. «Jestem 
wprawdzie człowiekiem silnym, lubię 
sam powziąć decyzję, lecz gdy spoj* 
rzę w przeszłość mojego narodu nie 
wierzę by możliwem było nim rzą- 
dzić z pałką w ręku. Sam zresztą 
pałki nie lubię. Nasza generacja nie 
jest oczywiście doskonałą lecz ma 
ona prawo do pewnych względów. 
Następna będzie lepszą. Nie, Nie je- 
stem stronnikiem dyktatury: w Polsce. 

Inaczej sobie przedstawiam rolę 
naczelnika państwa. Trzeba by mógł 
on żądać prędszej decyzji w  kwe- 
stjach doniosłości narodowej, których 
rozwiązanie opóźniają kłótnie w parla- 
mencie. Prócz tego Polska żyje w 
chaosie prawodawczym. Wzmocnienie 
władzy prezydenta uprości ten stan 
rzeczy. Nie znaczy to bynajmniej, 
że należy ślepo kopjować system 
Stanów Zjednoczonych, lecz trzeba 
w tym sensie posżukać czegoś co 
mogłoby zastosować się do Polski». 

(Pat.). 

Błogosławieństwo Papieża dla marszałka 
Piłsudskiego, 

WARSZAWA, 27. V. (żel. wł, Słowa). Kardynał Kakowski przywiózł 
błogosławieństwo od Papieża dia marszałka Piłsudskiego. 

wą Sejmu. Tymczasem powinien stać 
się istotnie ciałem  samodzieinem, 

lzbą drugą, złożoną z ludzi rozważ- 

nych, mogących hamować zbyt nagłe 

przepisy o kompietowaniu i atrybuc- 
jach Senatu. 

Alfons Parczewski. 

Przypisek redakcji, Zamieszczamy głos 
i nieopatrzne zapędy izby pierwszej. Szcigodnego uczonego, zaznaczając, że nie 
Do tego jednak konieczne są inne 

we wszystkiem odpowiada on poglądom 
redakcji. 

IT =—— 

Jan Bulhak 

Sejm i Bzad. 

Za co aresztowano gen, Mal- 
czewskiego. 

WARSZAWA, 27V. (żel,wł, Słowa) 
W. sprawie aresztowania b. -min. 
wojny gen. Malczewskiego ogłoszony 

został „komunikat urzędowy, który 
wyjaśnia, że aresztowanie nastąpiło 
naskutek przestępstw z art. 121, 122 
kod. wojsk. “ 

Jednocześnie wydany został ko- 
munikat o przestępstwach 3 uwię- 
zionych „generałów, Rozwadowskiego, 
Zagórskiego i Jaźwińskiego, 

Zawieszenie w czynnościach 
p. Korfantego. 

WARSZAWA, 27 V.(żel. wł, Słoma) 
Poseł Korfanty został przez rząd 

zawieszony w czynnościach (jako czło- 
nek rady nadzorczej Skarbofermu) 
naskutek stwierdzonych nadužyč. 

Konfiskata «Woli Ludu», 

WARSZAWA. (27 V.(tel.wł. Słowa) 
W. dniu dzisiejszym Komisarjat Rządu 
skonfiskował nakład tygodnika «Wola 
Ludu> zbliżonego do p. marszałka 

Rataja. ` 

Zainteresowanie zagranicy 
Polską. A 

WARSZAWA, 27 V.(żel,wł. Słowa) 
O zainteresowaniu zagranicy wypad- 
kami w Polsce świadczy niezwykle 
liczny napływ korespondentów pism 
zagranicznych. Dotychczas w kance- 
larji sejmowej zapisało się z górą 70 
osób reprezentujących prasę całego 
świata. 

Zniesienie generalnych inspe.- 
ktoratów broni, E 

Minister spraw wojskowych  wy- 
dai rozporządzenie, znoszące instytu- 
cje generalnych inspektoratów broni 
jako zupełnie niepotrzebne a bardzo 
kosztowne urzędy wojskowe, wno- 
szące jedynie zamęt w dowodzeniu. 
Zarządzenie to podyktowane zostało 
koniecznością redukcji i ograniczenia 
budżetu wojska, drogą skasowania 
zupełnie nieużytecznych wydatków. 
. Rozporządzenie to znosi 4 gen. 
inspektoraty, a mianowicie kawalerji 
zajmowane dotychczas przez gen. 
Razwadowskiego, artylerji—gen. Jó- zefa Hallera, szkół wojskowych— gen. Osińskiego „A wojsk technicznych— 
gen. St. Majewskiego. 

Wszystkie agendy przekazane zo- 
staną odnośnym depatramentom broni. 

Zmiany w ministerstwie spraw 
wewnętrznych, 

WARSZAWA, 27.V: (żel. wł, Naczelnik wydziału V-go w siala stwie spraw wewnętrznych p. Swol- kień były szef policji politycznej, wy- jechał na dłuższy urlop. Jak słychać p. Swolkień więcej już na swoje sta- aaa, powróci. Wydział V-ty objął p. Barta, dotyche 
ca p. Swolkienia. Pa a 

Zapomogi dla ofiar w ad. 
ków warszawekich - 

WARSZAWA. 27.V. (tel, wł Słow. Na zapomogi „dla širdis przez wypadki z dni 12—14 maja wyasygnowano 200.000 złotych. 

Wymiana dokumentów 
tikacyjnych. 

„WARSZAWA, 27.V. Pat. Dnia 27 maja r. b. w ministerstwie spraw za- granicznych odbyła się wymiana do- kumentów ratyfikacyjnych konwencji turystycznej pomiędzy Rzeczypospo- litą Polską a Republiką Czechosło- wacką, podpisaną w Pradze dnia 30 maja 1923 roku oraz umowy międz Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie wza- jemnego dopuszczania lekarzy i poło- žnych do wykonywania praktyki podpisanej w arszawie dnia 23 września 1922 r Wymiany dokonali: ze strony Polski—kjerownik minister” stwa Spraw zagranicznych P. August Zaleski, ze strony Czechosłowacji — P. Gr. Robert Flieder, poseł miARO - czajny i minister pełnomocny Re 2. bliki Czechesłowackiej w Varis 

raty- 

Dolar w Warszawie. 
WARSZAW. 

Dziś doiar w SRA (tel. wł, Słowa), 
co wyżej a mianowicie 117g ych nie- 

tach międzybank: 
tyje samo płacił i Nach 

płacor o 109 no 
uk Poiski, Złoto 620, 

нна ° 

astystą 
foto- : 
graf 
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ECHA KRAJOWE 
SŁOW a. 

Narodowem. 
  

' Macierz Szkolna w Nowogródku. 
— (Korespondencja Słowa) — 

Dyrektor tatejszego giaanazjum p. 

Bylczyński urządził cykl wykładów 

e Polsce współczesnej, niestety przer- 

wany wskutek przyjazdu kuratora, a 

następnie dyrektora Polskiej Macierzy 

Szkolnej p. Stemlera, który miał tu 

8-dniowe wykłady dla nauczycieli 
szkół powszechnych. Jednak prawie 

cała inteligencja nowogródzka i wiele 

pań z obywatelstwa okolicznego u- 

częszczało również na te wykłady i 

choć wydawało się, że będą one w 

tak specjalnym, ciasnym zakresie, każ- 

dy mógł się czegoś nowego dowie- 

dzieć, nauczyć i wychodził podnie- 

siony na duchu. Mieliśmy przed so- 

bą jednego z tych niewielu wybor- 

nych prelegentów, który mówił w 

sposób naturalny, bez cienia przy- 

musu, lub sztuczności i dlatego po- 

ciągająco, ciekawie, a рггу!ет 2 za- 

pałem. Mówił p. Stemler o koniecz- 

ności oświaty wśród ludu; o obo- 

wiązku tworzenia kursów dla anaifa- 

betów dorosłych, czyli o oświacie 

pozaszkoinej. jako poparcie dia swych 

wywodów dawał zastraszające cyfry 

„np. że w Województwach W schod- 

nich jest do 75 proc. analfabetów, a 

przy poborze wojskowym okazało się 

80 proc. analfabetów powrotnych, 

którzy zapomnieli czytać. To przecież 

straszne. Trzeba zakładać czytelnie, 

bibijoteki, domy ludowe, i tam urzą- 

dzać teatry amatorskie, zebrania, wy- 

kłady umiejętnie prowadzone, by nie 

znudzić i pociągnąć słuchaczy. „Na- 

stępnie ważny:n czynnikierm oświate- 

wym właśnie dla ludu jest dobry 

prawdziwy teatr, i tu p. Stemler pod- 

kreślił- wielkość społecznej pracy 

Osterwy i jego Reduiy. Kto chce 516 

przyczynić do powiększenia liczby 

ludzi światłych i rozgarniętych w 

Polsce, może sam zebrać sobie trzech 

analfabetów dorostych i według przez 

Macierz zatwierdzonego  elementarza 

mauczyć ich czytać, podpiszć się, 

znać irochę historję Polski i Konsty- 

tucję. Tak nie wiele, ale jaki pożytek 

i zadowolenie wewnętrziie. Następnie 

P. Rosinkiewiczówna, również z Ma 

cierzy Szkolnej, miała wykład Oo wzo: 

rowych ogródkach przy szkołach pow- 

szechnych i wogóle © prowadzeniu 

ogiodów na mniejszą skalę. Można 

było nabyć broszurki O tępieniu 

szkodników drzew owocowych, o ©- 

gródkach ma 200 h. itp, Drugiego 

dnia wykładów usządzono nadzwy- 

czaj miłą wieczornicę w sali gimna- 

zjum, gdzie p. Stemier wraz 4 p. Ro: 

sinkiewiczówną urządzali zabawę i 

uczyli je organizować, nie tylko dla 

dzieci, lecz i towarzyskie dla starszej 

młodzieży, Wszyscy rozeszii się w 

wesołym, pogodnymi nastroju, czując 

wielką wdzięczność dia p. Stemiera, 

za to, że mówii z taką wiarą, iż 

wszystko będzie dobrze, tylko trzeba 

do ogólnej budowy dodać od siebie 

cegiełkę, i patrząc na niego każdy my- 

ślał w duchu iub ak: = 

iadom: oby nam więcej lesica, al- 

= żeby dwudziestu ludzi było w 

Poisce, którzy by w ten sposób pra* 

cę dia Ojczyzny  pojmowali, zamiast 

politykować i tracić Siły na S 

nie przeciwników” partyjnych, oiska 

stałaby się: szczęśliwą, bogatą, potęż- 

ną. Gdyż według e p. Siemiera 

rzez oświatę do potęgi. 

: Оз(ашіевег› dnia wykładów przy 

zakończeniu przemówił p. generał Ja: 

nuszajiis serdecznie, zwięźie po žoi- 

niersku, ks. dziekan Bukraba w imie: 

Antoni Skuijat 
artysta-fetograf 
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a НО 

D-r ZARCYN 
wznowił przyjęcia cherych. 

Marjan Zdziechowski. 

„LU! ET MOI“ 
Z przeszłości i teraźniejszości. 

(Dokończenie). 

Przyszła wojna i rzuciła nas, t, j. 

Masaryka i mnie, w dwie , przeciwiie 

sirony, i nietylko wzajemnie do sie- 

bie, ale także w stosunku: do idej, 

które głosiliśmy przed wojną. Gdy- 

bym zmarł w roku 1914, pisanoby o 

mnie w nekrologach, jako o pionie- 

rze idei słowiańskiej w Polsce, Ale 

moją słowiańską działalnością kiero- 

wała przedewszystkiem myśl odcią- 

gnięcia Czech i Słowiań szczyziy Za: 

chodniej od caratu: chciałem ściślej- 

szego spojenia Czech z Ausirją. 

Sympatyzowałem z aspiracjami CZES- 

kiemi w obrębemi monarchji, zdąża- 

jącemi do przekształcenia jej Z duali- 

stycznej w federacyjią. Wszak na 

tem stanowisku stali w epoce 1860— 

67 politycy polscy w Austrji, Urze- 

czywistnienie tego należało oczywiście 

do dalekiej przyszłości. Narazie prze- 

ciwstawiałem panrusycyzmow! austro- 

slawizm. Tajemnicy z tego przed Ro: 

sjanami nie robiłem i tezę moją Uza- 

sadniałem w Tygodniku Moskiewskim 

ks. Eugenjusza Trubeckiego (r. 1009 

Nr. 19 — 20). „Austroslawizm — do- 

Obrady klubów sejmowych. 

W OC wi. Słowa) 
Ž z niu dzisiejszym w Sejmie pano- 

- o Nowogrėdek, w maja. wał niezwykle ożywidcy g Do 
miu Macierzy miejscowej i jeden z Zgromadzenia Narodowege pozostałe 
sczęstników zjazdu nauczyciel szkoły zsiedwie trzy dni, a więc bardzo mało 
powszechnej szczerze wziuszeny, — czasu, Kluby sejmowe prowadzą go- 
wszyscy dziękowali p. Stemlerowi.  rącskowe dyskusje na temat stano- 

M. W. wiska, jakie zajmą w sprawie wyboru 
WICIUNY. Prezydenta oraz palących zagadnień 

— Dzień spółdzielczości. Spół- jak rozwiązanie Szjmu, zmiana Kon- 
dzielcze stowarzyszenie spożywców stytucji i ordynacji wyborczej. 

«Jedność» w Wiciunach zorganizo- Związek Ludowo Narodowy nie 
wało ua dzień 6 czerwca r.b. obchód obraduje w gmachu Sejmu, a gdzieś 
dnia spółdzielczości 0 następującym w mieszkaniu prywatnem, o czem 
programie: 1) Pochód ze wsi Wiciu. Świadczy fakt, że uchwalona wczoraj 
ny do kościoła w Olanach, gdzie ad. rezolucja nie została udzielona prasie 
będzie się uroczyste nabożeństwo za wyjątkiem organu prasowego 
oraz poświęcenie spółdzielczego sztan- Związku Ludowo Narodowego. „Gaze- 
daru. 2) Przemówienie w Olanach o ty Porannej Warszawskiej* Rezylucja ta 
spółdzieiczości. 3) Powrót pochodu przewiduje wezwanie wszystkich po- 
przez wieś Budy, Nugary do-Wiciun słów i senatorów do udziału w Zgro: 
4) Odczyt o godz. 18-tej w Wiciu- madzeniu Narodowem, oraz wyklucza 
nach o St. Staszicu oraz dwa ama- możliwość oddawania białych kartek. 
torskie przedstawienia. 5) Odśpiewa- Pozatem postanowiono wysunąć włas- 
nie i odegranie „Hymnu  Spółdziel- nego kandydata na stanowisko Pre- 
czego”. 6] Przemówienie o spółdziel- zydenta Rzeczypospolitej. 
czošci. 7) Zabawa taneczna, W gmachu sejmowym obradują 

W czasie całego obchodu doko- następujące kluby: Ch.-D., Piast, N.P,R. 
nywane będą zdjęcia fotograficzne P.P.Ś., mniejszości narodowe. Zarząd 
ciekawych momentów. stronnictwa Chrześcijańskiej demo“ 

Zaznaczyć należy, że w zorgani- kracji i komitet polityczny prowadził 
zowaniu obchodu dnia spółdzielczo, w dniu dzisiejszym ożywioną dysku- 
ści w Wiciunach, oprócz spółdzielni sję nad sytuacją polityczną w celu 
spożywców, biorą czynny udział: przygotowania obszernej rezolucji, 
miejscowe oddziały ochrony pogra- która zostanie przedstawiona w s0- 
nicza, nauczycielstwo z młodzieżą botę na pełnem posiedzeniu klubu. 
szkół powszechnych oraz kólke mało- Jak słychać rezolucja będzie miała 
dzieży wiejskiej. ae OTC RC "A 

a posiedzeniu klubu Piasta kon- 
BRZEŚĆ LITEWSKI. tynuowano dyskusję nad wygłoszo- 

— (w) W sprawie osuszenia nemi referutami w dniu ubiegłym. 
błot na Kresach. Jeszcze w mie- Zasadnicza uchwała klubu w sprawie 
siącu ubiegłym obecny minister spraw wyboru Prezydenta będzie ogłoszona 
wewnętrznych a wtedy wojewoda w niedzielę. 
Poleski p. Młodzianowski zwołał do Koło Żydowskie również nie po- 
Brześcia Lit. naradę przedstawicieli wzięło jeszcze decyzji w sprawie 
woj. Wołyńskiego, $Nowogródzkiego głosowania na Zgroniadzeniu Naro- 
i Poleskiego w celu stworzenia Ko- dowem. Decyzja ta ma być zakomu- 

misji, któraby się zajęła osuszeniem nikowana premjerowi Bartlowi i Klu- 
błot w tych „województwach. Obec: bowi P.P.S. jako odpowiedź na po- 
nie odbyło się w Brześciu Lit. posie- stawione w swoim czasie pytania 

dzenie Komis; O*ganizacyjnej zprzed P.P.S. i N.P.R. rozpoczętej dyskusji 
stawicielem M zusier. Spr. Wewn., na również nie ukończyły. Socjališci je: 

którem omów*.one kroki jakie należy dynie postanowili wyeliminować z 
przedsięwziąć w celu uregulowania obrad sprawę ordynzcji wyborczej i 
tak palącej dia Kresów śprawy. W odłożyć ją na później, po wyborze 
toku dyskusji okazało się, że w woj. Prezydenta, 
Nowogródzkiem, Poleskiem i Wołyń- Klub Ch.-N. obraduje w Poznaniu. 
skiem istnieje 3000000 ha ziemi, któ- Notują tam dwa prądy, jeden aby 

rs me może być obrabianą z powo- całkowicie nie przyjmować udziału w 
cu biot. Prace Komisji w toku. Zgromadzeniu Narodowem i drugi 

— (w) Sąd doraźny nad ban: aby na Zgromadzenie wyjechać i prze- 
dytami. W dniu wczorajszym odbył ciwstawić kandydaturze marszałka 
się w Brześciu sąd dorażny nad ban- Piłsudskiego swoją własną. 
dytami Wasylem Morozem iat 23 i 
Czelczykiem Profiliem lat 19 zamiesz- 
kałymi we wsi Brodnicy Miednickiej 
gminy, którzy zamordowali leśnika 
Bolesława Krupiewskiego Mordu do- 
konano 20 ub. m. Leśnik Krupiewski 
udał się w dniu krytycznym do zwyk- 
tej swej pracy lecz do domu nie wró- 
cit. Zaniepokojona tym rodzina Kru- 
piewskiego zawiadomiła o zaginięciu. 
Po dłuższych poszukiwaniach policja 
znalazła w odiegłym o 4 kim. 
Brodnicy lesie rządowym zastygłe 
UE 2 przykryte ga- 

łęźmi, Wezwany na miejsce wypadku 
doktór stwierdził, iż na aki GDI kandy dował. 

tego pozostał wyraźny ślad od ude- / WARSZAWA, 27V (fel.wł. Słowa) 
rzeń siekierą, których zadano pięć. Dr. Bobrzyński na uczynioną mu 
Powiadomione o morderstwie władze propozycję wysunięcia jego kandyda- 
policyjne wysłały z Brześcia. specjal: tyry na stanowisko Prezydenta dał 
ny oddział policji śledczej z "psami. odpowiedź odmowną, motywując ją 
Psy idąc po Śladzie morderców do tem, że na obowiązującą Konstytucję 
prowadziły policję do Brodnicy, gdzie nie mógłby złożyć przysięgi. 
teź sprawców morderstwa  areszto- 
wano. Przy rewizjj u jednego ze Zapewnienie spokoju w czasie 
sprawców znaleziono rewolwer zabl- Zgromadzenia Narodowego. 
tego Krupiew skiego. 

Obaj ujęci na śledztwie wstępnem _ WARSZAWA. 27V. (tel.wł Słowa) 
przyznali się do winy i czyn swój Komisarjat rządu na m. Warszawę 
tłomaczyli tem, iż leśnik Krupiewski czyni energiczūe przygotowania do 
zatczymał ich z kradzionem drzewem zabezpieczenia w Warszawie spokoju 
i usiłował aresztować, na czas Zgroinajzenia Narodowego. 
Wobec obfitego materjału sąd za: Wczoraj komisarz rządu gen. Skład- 

powiedział ogłoszenie wyroku na kowski w towarzystwie naczelnika 
dzień następny. Bandytów pod silną wydz. bezpieczeństwa p. Gorzuchow- 
eskortą odprowadzono z powrotera skiego zbadał budynki sejmowe i do- 
do więzienia miejscowego. stęp do nich Oraz udzielał na miejscu 

Kandydaci Związku Ludowo- 
‘^ Narodowego. 

WARSZAWA 27.V (el. wł. Słowa) 
W związku z zapowiedzianem wysią- 
wieniem własnych kandydatów na 
stanowisko Prezydenta Rzeczypospo- 
litej przez klub Związku Ludowo- 
Narodowego, w kuluarach obiegają 
pogłoski, że mają być nimi pp. Ro- 
man Dmowski i Ignacy Paderewski. 

Dr. Bobrzyński nie będzie 

wodziłem tam — nie jest slawizmem, 
jakiegoby pragnęli Słowianie, lecz 
bądź co bądź dzje im rękojmie swo: 
bodnego rozwoju kulturalnego, a tych- 
by nigdy nie dał ów  rusoslawizm, 
który, inspirując politykę Rosji, do: 
prowadził Polaków do tego, że jest 
dia nich rzeczą obojętną czy War- 
szawę rusyfikować będą Rosjanie czy 
germanizować Niemcy”. 

Gdyby zaś w roku 1914 zmarł 
Masaryk, pisanoby o nim, że stojąc 
na gruncie polityki reainej, wzywał 
do zgody z Niemcami, „Polityka na- 
sza — pisał — nie może być sku- 
teczną, póki nie będzie związana z 
losami Austrji węzłem rzeczywistych 
a silnych interesów. To mówiąc, nie 
mam na myśli jakiejś biernej lojalno- 
ści, chcę rzetelnych usiłowań pod 
względem cywilizacyjnym i politycz- 
nym w kierunku pracy nad podnie- 
sieniem Austrji i jej politycznego zna- 
czenia, byleby tylko praca ta była 
zgodna z potrzebami naszego na- 
rodu*. *) 

Ale nastąpił wielki wybuch 1914 
roku, Już w pierwszym miesiącu, 
zwłaszcza zaś po zajęciu Lwowa 
przez wojska rosyjskie, stało się dla 

Ćeskd Otaskć, 1895 Słowa autora przy* 
taczam w skróceniu, 

mnie rzeczą jaSną, jż zwycięstwo 
Ententy, przynoszące caratowi w da- 
rze całą zjeinoczoną Polskę, byłoby 
śmiercią Polski Że odezwa W. ks. 
Mikołaja do Poiaków była jednem z 
największych oszustw, jakie zna hi: 
storja, o tem wątpić mogli tylko lu: 
dzie bardzo naiwni. Rząd rosyjski 
działał tak, jakgdyby odezwa do ni- 
czego nie obowiązywała i prowadził 
nadal swoją rusyfikacyjną politykę. 
I przyjaciołom Rosjanom, pociesza: 
jącym mię obrazem przyszłej Polski 
zjednoczonej pod potężną opieką 
państwa rosyjskiego, odpowiadałem, 
że wolałbym widzieć w przyszłości 
Polskę oddaną nie trzem, lecz dwu- 
dziestu mocarstwom do podziału, 
ale pod warunkiem, że w jednej z 
tych cząstek swobodnie rozwijać się 
będzie życie polskie i kultura polska, 
niż widzieć ojczyznę moją zjednoczo- 
ną pod berłem carów i — w -rosyj- 
ski Prywiślinskij Kraj przeistoczoną... 

Więc z dwojga złego mniejszem 
wydawał mi się sojusz z państwami 
centralnemi, w najgorszym bowiem 
razie mielibyśmy po ich zwycięstwie 
albo powiększenie autonomicznej Ga- 
licji przez właczeriie do niej jakiejś 
części ziem polskich odebranych ca- 
ratowi, albo małe jakieś państwo pol- 
skie, z królem, pod protektoratem 
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Komendant szkoły podchorążych 
i oficerskiej szkoły piechoty pułk. 
Paszkiewicz przed ustąpieniem wydał 
następujący rozkaz: 

Pouchorążowie! 
Wyższe rozkazy Odwołały manie 

od was. Przeżywam najcięższą chwi- 
lę mego życia. Oddaję komendę ofi- 
cerskiej szkoły piechoty i szkoły 
podchorążyci. 

Czynię dzisiaj rechunek ze swej 
pracy jako waszego komendanta. 
Czynię go z dumą. 

Wspierany przez dzielną i nieza- 
wodną kadrę oficerów, chciałem was 
urobić na żołnierzy bojowych, zdol- 
nych przedewszystkiem do wojny. 
Chciałem w was widzieć wszystkie 
powinności żołnierskie, a przedew 
szystkiem te, których symbolem jest 
chorągiew szkolna. Chciałem w was 
widzieć dowóijców rozumnych, umie- 
jących działać samodzielnie. Chciałem 
w was widzieć dusze szczerze Żoł- 
nierskie. 

Podchorążowie! Stwierdzam, że 
ten wielki i trudny cel osiągnięty. 
Zastąpiła egzaminy szkolne życiowa 
i wojenna próba. W ciągu dni kilku 
Staliście się starym, tęgim żałnierzem 
„Podchorąży broni nigdy nie oddaje". 
Te słowa waszego kolegi, który wo- 
łał śmierć, niż złożenie broni, są te- 
go najdobitniejszym dowodem: 

Świadomość ta czyni rozstanie z 

Przed Zgromadzeniera Pożegnalny rezkaz pułkown. Paszkiewicza. 
warni nad wyraz bolesnem. Jake żeł: 
nierz, który was uczył wykonywać 
rozkazy, na rozkaz odchodzę, Prze- 
żyte razem z wami dni pracy uno- 
szę ze sobą jako dumne i krzepiące 
wspomnienie. Pod moim dowódz 
twem daliście oficerskiej szkole pie- 
choty pierwszą, a szkole podchorą- 
żych nową sławną tradycję. 

Wiem pewnej, niż kiedykolwiek, 
że pozyskałem sobie wasze serca. 
Wiedzcie nawzajem, że moje najlep- 
sze myśli i uczucia, moja pamięć, po- 
zostaną przy was na zawsze. Wzy- 
wam was, podchorążowie, do dalszej 
pracy szkolnej.  Uzupełniajcie swą 
wiedzę, czerpcie jej jak najwięcej, a 
będziecie pod kążdym względem 
świetnymi oficerami. Trzeba tej Wa- 
szej pokojowej pracy teraz bardziej, 
niż kiedykolwiek, 

Podchorążowie! W __ przyszłość 
Polski patrzcie zawsze jasno. Przemi- 
na bóle i zcichną nienawiści. Przy- 
szłość Polski będzie sławna i pro- 
mienna, gdyż tetnią mocno wasze 
mężne serca, łakną pracy wasze dziel- 
ne dłonie, żyje w was prawdziwa 
żołnierska dusza. Swym duchem bu- 
dujcie drugich. : 

W nowej tradycji oficerskiej szko- 
ły piechoty i szkoły podchorążych 
jest przyszłość Polski i naszego woj- 
ska. Żegnajcie mi drodzy chłopcy. 

TEST IS I REZ OCZKA VITAE ITT IT IKT DO SZA Z ORDOWAEA KAZ AZORZ 

Litwini podpaieją lasy na pograniczu, 

Na odcinku pogranicznym Antoledzie (pogranicze litewskie) szaulisi 
litewscy w ostatnich dniach podpalili część lasu po 
chcąc w ten sposób spowodować pożar lasów rządowych po E 

Sxutkiem pożaru spłonął 1 maórg lasu i tylko dzięki czujności polskiej, 

stronie litewskiej, 
stronie 

naszej straży granicznej wstrzymane zostało dalsze szerzenia się pożaru. 

Jub.leusz Czesława Jankowskiego odroczony. 

Zgo 
otwa tym, komitet liście 
dnie z życzeniem Czesława Jankowskiego, wyrażonzm w jego 

jubileuszowy postanowił termia obchodu 

50-lecia pracy literackiej i dziennikarskiej zastužonego pisarza przenieść 

z dnia 2 cz.rwca roku bieżącego ma dzień 2 go października r. b. 

ROLNICY!!! 

Kupując nawozy 

rośliny uprawne, 
buraki 

SALETRA 
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sztuczne pamietajcie 
że najlepszym i dotąd niezastąpionym 
nawozem azotowym pod wszelkie 

a zwłaszcza pod 
cukrowe, jest oryginalna 

którą nabywać można za gotówkę 
: cenach w firmie: 
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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 

  

instrukcyj władzom bezpfeczeństwa. 
W piątek ukaże się obwieszczenie 

do ludności miasta Warszawy, zaka- 
zujące wyszynku napcjów  wysko- 
kowych od soboty 20 go bm. aż de 
odwołania 

Tajemnicze narady: 

WARSZAWA 27. V. (żel. wł. Słowa) 
Z Zakopanego donoszą: */ dniu wczo 
rajszym odbyły się tutaj w willi posła 
'Medarda Kozłowskiego z Z.LN. po: 
ufne narady, w których wzięli udział 
pos. Wilos i Bednarczyk ż Piasta 
oraz Rymar i Kozłowski ze Związku 
Ludowo Narodowego, Przebieg narad 
trzyrmany jest w ścisłej tajemnicy. 

Niemiec. 
Ale gdy w Polsce z natury rze- 

czy, wskutek sytuacji naszej politycz- 
nej, spierały się ze sobą dwie orjen- 
tacje i każda z nich miała swoje 
uzasadnienie, dla Czech wyboru nie 
było, zwycięstwo bowiem niemieckie 
pociągało za sobą osłabienie żywio- 
łów słowiańskich w monarchji Habs- 
burgów. Wobec tego prez. Masaryk 
odrazu energicznie zabrał się do 
czynnej pracy nad zburzeniem Austro- 
Węgier. Udał się do Ameryki, poto: 
zumiał się z Wilsonem, powiadają, 
że inspiratorem był jego programu; 
w takim razie należałby do twórców 
Traktatu Wersalskiego, o którym za 
Dillonem powtarzam, że „rozpalił do 
białości wszystkie nienawiści między« 
narodowe i że wszędzie porozrzucał 
wszelk'e możliwe środki wybuchowe”. 
Wprawdzie traktat ten zatwierdził 
niepodległość Polski. Ale niepodległa 
Polska znalazła się, właśnie wskuiek 
Traktatu, w warunkach politycznych 
najcięższych. Upadek państwa Habs- 
burgów Uważam za nieszczęście dla 
Świata, dla nas przedewszystkiem. 
Stoimy między dwoma ogromnemi a 
wrogiemi nam potęgami; między 
Niemcami a Rosją w Austrji mieli- 
byśmy oparcie, ale Austrję zastępuje 
Czecho-Słowacja... W roku 1920 Cze- 

opłacie. 

  

Za 3,300 dolarów 
felwark 6 klm. od slacji i miasta powiato« 

wego. Dobra ziemia, łąki, las, rzeka, 
Dem H/K, <ZACHĘTA» Pertowa 14, 

telef. 9 05. 
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CASCARINE 

LEPRINCE 

WDCEY 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w spiekach i skłądach 

aptecznych, 

  

si otwarcie sprzyjali Sowietom, i w 
każdym przyszłym kaiaklizmie, czy to 
w razie wojny z Sowietami, czy z 
Niemcami, czy też w razie napaści 
z obu stron, państwo czecho słowa- 
ckie będzie zawsze po stronie wro- 
gów naszych. Nie wierzę, aby mo- 
gło być inaczej. I nie o. Śląsk Cie- 
szyński tu chodzi; przy dobrej woli 
możeby Się udzło w przyszłości po- 
rozumieć. Ale jest rzecz denioślejsza, 

głębsza, mianowicie ów wszechsilny, 
silniejszy nad wszystkie interesy tko- 
nomiczne czy polityczne instynkt sło: 
wiański zrośnięty z duszą czeską, 
chorwacką, serbską, i pędzący te na- 
rody, pomimo oporu jednostek, w 
objęcie Rosji. Przyjmowałiśmy tu w 
Wilnie przed dwoma iaty dziennika- 
rzy jugosłowiańskich. „Niechciałbym 
żyć — mówił jeden z nich — gdy- 
bym uwierzyć miał, że Rosja nie od- 
rodzi się, nie powstanie w dawnej 
potędze! Innemi słowy: życie straciło- 
by dla mnie urok, gdybym utracił 
wiarę, żę Rosja odzyska wszystko, 
co jej zabrali Polacy, i więcej jeszcze, 
bo Galicję Wschodnią". Krótko i ja- 
sno; a mówił to nie Serb  pra- 
wosławny, ale Chorwat katolik. 
wychowany w tradycjach bardzo 
dalekich od prawosławia i Wschodu. 
Czyż nie to samo uczucie tkwi w 

Ne 1388 (11560) 

Ś p. Józefina Bolesławska, 
№ dniu wezorajszym zmarła nieeczeki- 

wanie po dokonanej operacji wskutek zaka- 
żenia krwi znana artystka Reduty ś. p. Jó- 
zefina Bolesławska. 

Zmarłą artystkę znało Wilno nie od dzi- 
siaj. Wszyscy pamiętamy ją z czasów poby- 
tu przed wojną i w czasie wojny Światowej 
wśród nas, kiedy obok małżonka swego śp. 
Bolesława Bolesławskiego (Nowickiego) ś.p. 
Józefina Bolesławska kreowała większe par: 
tje bohaterskie. 

Naturą talentu zmarłej artystki pociągała 
ją do ról dramatycznych i chąrakterystycz- 
nych, w których zakresie dawała pierwszo- 
rzędne kreacje aktorskie, wkraczające w za- 
kres prawdziwej twórczości. 

p. Bolesławska naieżałą do rodzimy 
rasowych aktorów starej, ale dobrze zasłu* 
żonej w dziejach sceny polskiej, szkoły. 
Adeptów tej szkoły cechowała wysoka kul- 
tura słowa, poczucie dramatycznego gestu, 

umiłowanie koturnu i roziewnej deklama- 
cyjności. 

Te wszystkie cechy najlepsze starej 
szkoły posiadała w wysokim stopniu zmarła 

artystka. ь 
Nie wystarczało to jej jednak, jako stale 

kształcącej się i poszukującej nowych dróg 
wypowiedzi dramatycznej artystce. 

Gdziekolwiek widziała rzetelny wysiłek 
i solidną pracę w zdobyciu nowych form 
tworzywa aktorskiego—pierwsza stawała de 
apelu i pracowała z nakładem znacznej, nad 
poziom przeciętny wyrastającej, inteligencji 
i z poświęceniem doświadczonej artystki. W 
ten sposób znalazła się ostatnie w zespole 

Reduty. Е 
Nie sposób tu nie podkreślić zasług ś, 

p. Józefiny i Bolesława Bolesławskich z okresu 
ich pracy na gruncie wileńskim, a zwłaszcza 
zasług, oddanych sztuce polskiej i społeczeń: 
stwu w czasie licznych wypraw artystycz 
mych po dalekiej Rosji, gdzie zaznajamiali 
rodaków z literaturą dramatyczną 1 budzili 
w nich duchu narodowego. Ś. p. Bolesław- 
scy pierwsi zaznajomiii ogół polski w Rosji 
międzd innemi z twórczością dramatyczną 
Przybyszewskiego. 

Do najlepszych kreacyj aktorskich 4. p. 
Józelimy Boiesławskiej należała rola króle: 
wej Bony z trylogji Lucjana Rydla i rola 
bohaterki naczelnej z <Cienia Feldmanas. 

W Wilnie, już jako członek zespału 
Reduty, zmarła artystka wystąpiła w roli 
Stety w «<Przechodniu» Katerwy i w rel 
matki w <Siostrach> Siedlfekiego, w kiórej 
to roll rozwinęła wszystkie zalety gry uta- 
lentowanej artystki dramatycznej starej szko- 
ły aktorskiej Pielęgnując w sobie kulturę 
ariystyczną, dawała dowody jej na wystę: 
pach estradowych, jako recytatorka, jak 
naprzykład ostatnio w Wilnie w Towarzy: 
stwie Polsko Francuskiem, gdzie deklamo- 
wała utwory Paula Claudela. 

W zmarłej traci teatr utalentowaną ar! 
tystkę dramatyczną, społeczeństwe kultural 
ną jednostkę, Reduta najlepszego, niewąt- 
pliwie, kolegę, dzielącego wspólny los ze' 

społu. W. P. 

Nowcści wydawnicze. 
— Paul Valery: <Dusza i tamiec>, 

Przekład autoryzowany W. Hulewicza. Wi- 
mo. Nakład L. Chomińskiego. 1926. 

Jest to jeden z dwóch djalogów o Sztu- 
ce, które wraz ze zbiorem poezji otworzyły 
Valćry'emu wrota  Akademji Francuskiej 
Czterdziestu nieśmiertelnych. U nas apologetą 
i popularyzatorem Valery'ego jest p. Witold 
Hulewiez. Tłumaczy jego poezje, pisze e 
Valerymi; usiłuje go <udostępnić> naszemu 
czytającemu ogółowi. Bo—to, co pisze Paul 
Valery, zarówno wierszem jak prozą, nie 
jest pierwszym lepszym orzechem, co ge 
zgryzą byle zdrowe ząbki. 

Do ślicznie wydanej książeczki, a ose- 
bliwie do obszernege ustępu  skreśione- 
go przez W. Hulewicza, wrócimy na innem 
miejscu gdzie więcej.. przestweiu dia roz. 
motania  arcysubtelności,  skondensowań, 
skrótów, elemnych przenośni, czyniących te, 
co pisze Valery, nie od razu zrozumiałem 
«la przeciętnego czyteluika. 

Ale, jak powiada Pismo, w pocie ezołą 
będziesz, człecze, spożywał owoce swege 
mozolu! 

— «Sztuka i Sport». Pod tym tytułem 
zaczęło wychodzić w Wilnie czasopismo 
ilustrowane pod redakcją p. Bolesława Wita 
Święcickiego. Sądziiny, że melanż artyzmu i 
sportu jest w tym wypadku całkiem przy- 
padkowy. Ot, jakoś się złożyło. Tembardziej, 
śe o Reducie można przecież w Wilnie pi- 
ваё па każdem miiejscu i pizy każdej spo- 
sobności; byle długo i entuzjastycznie! Pierw- 
szy numer czaSopisiia, bardzo tęgi i uroz- 
maicony w dziale sportowym, słabszy jest 
ma terenie Sztuki. Ktoś np. całkiem serje 
jest przekonany, ż6 np. w <Księciu Niezłom- 
nymi» miuzyka ma za zadanie <dopowiadać 
odwrotuą stronę płaskorzeźby teatralnej», a 
komuś innemu wydał się śpiew pp. Me: 
chówny i Kiepury (na scenie w Lutni) rze 
telną kakoionją. Nic w tem jednak dziwne- 
go. Nawet w państwach <wysoko usportai 
wionych» e wiele łatwiej strzelać bramki 
podczas gry w piłkę nożną niż trafić akurat 
w sedno Opinjując o malarstwie, mnzyee, 
poczji i wogóle o Sztukach polegających ma 
zwinnem lub ciężkiem przesadzaniu bar.ery. 
Swoją drogą witamy nowe wileńskie czase- 
pismo Majszezerszem życzeniem jaknajpick- 
niejszego ruzweju Oraz trwalošci murowauej. 
Grunt wileński bardze dla improz prasowych 
niewdzięczny. 

duszy każdego prawie Czecha? A z 
uczucia tego rodzi się dążność da 
bezpośredniej styczności z Rosją, de 
oparcia się o jej potęgę, czyli de 
wspólnej z nią granicy, a przynaj- 
mniej do stworzenia prowadzącego - 
do niej korytarza. Otóż taką samą 
dla nas potrzebą jest wspólna grani-- 
ca z Węgrami, jako państwa złącze- 
nego z nami nzjściślejszą wspólne- 
ścią interesów. Bez tego, bez tej gra- 
nicy, ściśnięci w żelaznej rosyjsko 
niemiecko-czeskiej obręczy możemy 
być uduszeni przy pierwszym  wiel- 
kim kataklizmie europejskim. Ale tyl. 
ko nieliczni u nas to sobie uświada- 
miają. Co do mnie, to ciągnie mnie 
do Węgier coś jeszcze głębszego, 
niż wspólność interesów politycznych. 
Węgry przeszły przez bolszewizm, 
wiedzą czem bolszewizm jest i mają 
odwagę przez usta tych, co sterem 
państwa kierują, głosić, iż stoją przy 
tradycji, przy zasadach chrześcijań- 
skich i monarchicznych, Bainville już 
w r. 1921 stwierdzał w swoich: Les 
Consćquences politiques de la paix, 
iż „Węgrzy zdają się powołani do 
skrystalizowania wszystkich żywiołów 
zachowawczych w sąsiedztwie swo- 
jem*. 

Warunkiem powrotu do zdrowią 
jest reakcja pierwiastków  nietknię-
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KURJER GOSPODARCZY 
| ZIEM WSCHODRICH 

Stacja miejska w Wilnie 
ijej znaczenie. gospo- 

darcze, 
1 

, Stacje miejskie prowadzone ham- gospodarki, lecz niestety obecny za- 
wo mają wogóle bardzo ważne kres działania tej stacji jest nie wiele 
czenie dla razwoju środków prze- większy od funkcji pierwszej lepszej 
owych i duży wpływ wywierają wormalaej siacji kolejowej, a to nie 
kształtowanie się warunków €KO- odpowiada potrzebom miejscowym i 
icznych, a przedewszystkiem cen chwili. 

szęlkiego rodzaju artykułów przy- Np. samo położenie, t. j. umie- 

łonych i wywożonych. Wszelka szczenie lokalu stacji miejskiej w 
to inicjatywa i umiejętność przy- Wilnie vis a vis Dyrekcji Kolei jest 
owania siacji do potrzeb miejsco- bardzo nieodpowiednie, gdyż zbyt 

życia przemysłowo handlowe:0 oddalone od dzieinicy handiowej. 
a być witana z uznaniem. Ssłady stacji miejskiej winny prze- 
rzed «ojną we wszystkich ośrod dewszysikiem znajijować się w po- 

1 przemysłowych funkcjonowały bliżu stacji towarowej lub osobowej, 
e miejskie z dodatnim wynikiem. ponieważ przewóz towarów do nich 

Warszawie mieliśrny ich 4, mia- nie powinien pociągać za sobą nie- 
icie b. kol. Nadwiślańskiej, Fab: potrzebnych kosztów obciążających 
No-Łódzkiej, Razańsko Uralskiej i interesanta; koszty te należy Ograni- 
RT a każda z czać do przeładuaku z bocznic lub 

dla ruchu osobowego i towarowege. 

Jak można wnioskować na pod- 
siawie wyżej przytoczonego, rozwój 
stacji 

  

     
     

    

   

    

    

stacji prosperowała doskonale i linji kolejowych do składów. 
nej otwartej w całem państwie Obecne opłaty, które pobiera sta- 

zed wojną nie zamykano. „ cja miejska od interesantów za swo- 
„By uprzytomnić zakres czynności je czynności, naprz. odwózka lub 

ńskiej stacji miejskiej i mieć mo- przywózka są znacznie wyższe od 
ić wnioskować, czy jest to insty- opłat, kióre pobierają prywatne firmy 

ja, która może współdziałać w To- przewozowe. 
erių gospodarki w Wileńszczyź: Dział składowo-pożyczkowy nie 

* podajemy poniżej szemat organi- prowadzi właściwie poza przechowa- 
SCji i podział funkcji stacji miejskiej niem towarów żadnych innych ope- 
Męóle: racji. To samo można powiedzieć i 

A zatem każda stacją miejska win- © innych dzisłach. Jednem słowem 

Posiadać następujące działy: 1) to. działalność stacji miejskiej ogranicza 
%rowo-ekspedycyjny, 2) osobowo- się tylko do działu towarowo*cxspe- 
Węażowy, 3) składowo-pożyczkowy dycyjnego i sprzedaży biletów, a te 
(Varantowy), 4) asekuracyjny, 5) ko: jest stanowczo zbyt mało. 
Misowo-handlowy, 6) intormacyjny, | w kierownictwie tych przedsię 

eksploatacji kolejek wąskotore- biorstw nie widać absolutnie żadnej 
” inicjatywy i chęci rozwinięcia gospo- 
„Prace každezo z poszczególnych darki kolejowej, Nie słyszeliśmy o 
łów stacji miejskiej można ekre- żadnych konkretnych wnioskach w 

ŚĆ w następujący sposób; tej mlctae, sg Atinis laiva Kolei, a 
1. iał Towarowo - Ekspedycyjny: PZECIEŻ jest to obowiązkiem — $ро- 

; рпуінз:і: a «zdaje ZODSIE łecznym Działu Handiowo Tarytowe- 
ych szybkości, tak jak każda z węzło- go, pod kierunkiem którego stacja 

ch stacji, oprócz tego na zasadzie pisem- miejska funkcjonuje. 
zamówień ustnych lub telefonicznych. i 
7 i Wilno odczuwa brak środków 

szkań nadawców towary do wyekspędje: komunikacyjnych Śródmieścia z krań- 

  

    

p ergo a. do waj cami i z okolicami podmiejskiemi, 
ch zieceń i dowodów przewozowyci! 123 : i + я 

m je przeekspedjowuje dalej stosownie de gdzie stacja miejska ma wdzięczne 
ią odbiorcy lub nadawcy, b) inkasuje pole do działania, z drugiej strony 

ikie zaliczenia kolejowe i inne kwoty, wpłynęłoby to na rozbudowę krań- 

Ч З_““Ё“Ё > i nada, e ców i ożywienie stosunków handlo- 
й ział osobowo ' bagażowy: a du : ssb; 

edaje bilety jednorazowe osobowe wszy- we EYE OŁ LE 
ich klas i kategorji na wszystkie pociągi, ©) В = ) a-Lap 
Sprzedaje bilety na statki rzeczne i mor- nie może w tym względzie zadowol- 
e wydaje POI, ge DBS 2 kolejo- nić potrzeb Wilna i dać preedsię- 

resowe, miesięczne, kwartalne i roczne, p; - i ; 
wydaje bilety teatralne i kinematograficz: phi I zyski, ponieważ o 

hi na inne widowiska, ©) rozwozi przy- rs ae Mana Srstenie że 2 
zbyt s2 A . 

    
    

By bagaž 1 przyjmuje bagaż do wysłania 
gępośrednio do pociązów za pokwitowa- gėle stacje miejskie w Wileńszczyź. 
"€M przez kenduktorów bagażowych, nie winne być oddane do eksploała- 

3. Dział Składowo:pożyczkowy: a) |. BE S 
žyjmuje do swoich składów różne towary Cji prywatnemu konsorcjum i wtedy 

by się rozwinęiy z pożyt« я zechowanie, z częściowem ich wyda: napewno 

аа, |) wydaje pożyczki terminowe pod kiem dla przemysłu i gospodarki w 
w towarów, €) załatwia operacje han- z kę е На 2 

Slowo jgsprzedaja towary z polecenia właś. Wileńszczyźnie. System i biurokra 

la lub je wydaje innej osobie. tyzm jakim sę rządzą sfery kolejo- 
4. Dziat Asekuracyjny: a) asekuruje %€, jest wprost niemozliwy. Wiado- 

$ polecenia nadawców towary wysyłane ko. miem jest, że o koncesje na prawo 
Ki rzeką, szosą i t. d., b) złożone na skła: uruchomienia i eksploatowania stacji 
Do stacji miejskiej, ©) asekuiuje podióżnych pniejskich starało się kilka bardzo pociągu, 3) asekuruje na życie wogóle, } 5 S D; 

5. Dziai Komisowo- Handlowy; z) poważnych firm krajowych, lecz Dy- 
Meyimuje przedstawicielstwa, b) wypłaca rekcja nie zechciała nawet z nimi 
Ais i przekazuje nadawcom i odbiorcom. traktować, sama zaś nie jest zdolna 

% polecenia interesantów zakupuje na ich . 5 

AE lek towary i ekspedjuje god wskazą- Z€ SWYM ciężkim aparatera podoła 

Aym adresem lub przybyłe towary sprzedaje zadaniu. 
a rzecz nadawców lub odbiorców, d) sprze» Ma się rozumieć, 

„le znaki stemplowe, przekazy pocztowe 
leniężne, marki stemplowe i pocztowe i t. 

сч ©) sprzedaje wszystkie wydawnietwa 

ej i szosowej i t. d), f) przyjmuje pre- 

wadzxió połączenia x podmiejskiemi okolicami Oodwózki ma kolei i naładunku, 60 ną drogę, ma której poszkodowani 
przy przewozie samochodem  kalku- 
Juje się taniej i szybciej 

Dazisł informacyjny ta siacji miej- 

: miejskiej w Wileńszczyźnie gkjej nie jest należycie zorganizowa- tym wypadku Trybunałem pobudek 
miałby olbizymie znaczenie dia naszej ny 3 przecież jest to bardzo ważny natury politycznej i wywarł  jaknaj- 

dla naszych sfer handlowych dział. 
Dia kupiectwa naszego wiedzieć do 
kąd się należy zwrócić po informacje, 
zwłaszcza o warunkach przewozu i 
cenach danego towaru fak u nas jak 
w innych dzielnicach kraju lub za- 
granicą — jest wszak podsiawą kal- 
kulacyj handlowych. 

Te wszystkie szczegóły obrotu 
handlowego mogłaby dać stacja 
miejska odpowiednio zorganizowana 
i poprowadzona, lecz niestety obecry 
stan jej nie wróży dodainich zraiam 

т сч © 

zeszłym tygodniu  Frybanał roz- 
patrzył I serję spraw tego rodzaju i 
po zuajomieniu się x otrzymanym 
miatetjałem orzekł, iż nieuznaje się za 
kompetentnego do sądzenia takich 
spraw i w ten sposób zamknął jedy- 

mogli dochodzić swych roszczeń. 
Wyrok tego rodzaju wydany został 
©czywiście naskutek kierujących w 

gorsze wrażenie w sferach  kupiec- 
kich i przemysłowych. 

©/ związku z powyższem silne 
niezadowolenie daje się odczuwać i 
na terenie Wilna, gdzie organizacje 
kupieckie i przemysłowe miały roz 
paczyć akcję u odpowiednich władz 
państwowych, aby te zechciały wpły- 
nąe na zimianę stanowiska Trybunału. 

łabianej namiastki kawy 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
27 maja 1926 r. 

  

 Przestrogza! 
Okazały się w handlu naśladownictwa 

ziarnistej 

ENRILO 

prosimy przyj: 

Dewiay i waluty: . z 
na przyszłość. Tama > Sub Kabi: w takich samych kostkach i łudzące podobnych 

Obowiązkiem naszym jest stwier- Doisry 11,08 _ 11,25 1097 : : 
dzić faxt. Może nasze sfery kolejowe Holandja “310 444,20 4200 etykietach. Aby Pani otrzymała prawdziwą 
zechcą się nad tem zastanowić i Londyn 33. » a = 
odpowiednio zareagowzė,  tembar- Rrepyos 3665 23674 — 3686 namiastkę kawy „Earilo“, 
dziej, że, jak nam wiadomo, stacja Praga 3265 _ 3273 _ 3257 : aki dot 
miejska za ostainie miesiące swojej Sea i k Tea SW mować tylke te pakiety, na których uwidocz 

a ści i G i „ Wiedeń R ° * « 
działalności, skutkiem wadliwej go Włochy 4135 4145 4125 niony jest znak fabryczny „młynek do kawy 
Spodarki, dała kolei już deficyt w Belgia 3515 26,24 3506 I p, = 
sumie kilku tysięcy złotych. Stekkolm 281.75 28245 28105 i miane wyłącznych wytwórców 

INFORMACJE 

Poprawa złotego. 

Sytuacja dla złotego kształtuje się 
nadai korzystnie, gdyż tak w prywa- 
tnych obrotach, jak i oficjalnych tran- 
zzkcjachh znać postępującą zniżkę. 
Mianowicie nieoficjainy kurs dolara 
utrzymał się w centrach giełdowych 
na poziomie 11.40 do 11.45 zł., tran: 
zakcje zaś na giełdzie warszawskiej 
zawierano przy kursie 11.02—10.97 
zł Bank Polski płacił za dolary 11.10 
zł. Kurs bankowy bez zmian, t. Ъ 
1115 do 1121 zł. 

Inne waluty: funt 54.60 zł. 
fr, wskutek silnej Waterwencji rządo* 
wej. bardzo mocny w kursie, kalku- 
lował się w Krakowie według paryte- 
tu bankowego na 37.80 zł., marka 
niemiecka 266,50 zł., frank szw. 216.50 
zł, korona czeska 3320 zł, Szyliig 
austr. 15825 zł., lir włoski uirzyma 
ny w kursie 4350 zł., frank belgijski, 
podobnie jak waiuta francuska, zwyż" 
kujący—36.65 zł. 

Podwyżka taryt kolejowych. 

W kołach gospodarczych wywo: 
łała konsternację i zaniepokojenie 
wiadomość о mającej nastąpić od 
dnia 1 czerwca podwyżce taryf prze- 
wozowych na kolejach państwowych. 
Według opinji sfer gospodarczych, 
zwyżka taryf wywoła w życiu ekono- 
micznem szereg niepożądanych ob- 
jawów, w pierwszym zaś rzędzie spo- 
woduje wzrost cen artykułów  prze- 
mysłowych. 

framk 

p 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (+) Odszkodowanie strat 
powstałych na skutek okupacji 
niemieckiej. Jak wiadomo osoby 
zainteresowany podjęły w swoim 
czasie kroki celem uzyskania odszko- 
dowań za poczynione przez okupan: 
tów szkody, zwiaszcza za zarekwiro- 

że handłowy wane przez Niemców maszyny, na- 
sposób prowadzeńia tego przedsię: 
biorstwa wymaga pewnego ryzyka i cze, urządzenia fabryk, składów i t. p. 

iędowe (Monitor, Dziennik Rozp., Taryfy poważnego kapitału, czego w obec- 

rzędzia rolnicze, narzędzia rzemieślni- 

Po zebraniu materjału takowy prze- 
! °:;і°‘№‚ mapy, rozkłady jazdy kolejowej, nych warunkach państwo nie może kazano Mieszanemu Trybunałowi w 

' 
i llmeratę wszystkich pism krajowych i za- 
anieznych, oraz zgłoszeń do tychże pism. k 
om Dział Informacyjny: a) udziela eksploatacji idz stacji 
Wormacji co do kupna. z pierwszego żródła, prywatnemu kojsorcjum. 

innemi 

Ы 
z wskazuje nabywców różnych towarów, : 

и' azuje Čia produkcji, informuje o kosz- Dlaczego, między 
ch przewozowych i dodatkowych, oraz O 

) udzieja informacji co do stanu firm han* 

Roda że iacta wo-towarowej do okolicznych mia- 
jowych i zagranicznych, ©) informuje co Steczek, które to połączenie napewno* 

b różnych miejscowości kuracyjnych, za- by SIĘ pod względem dochodowym 
ie od choroby, oraz o kosztach utrzyma- opłaciło, gdyż np. przewóz ładunków 

a w hotelach, pensjonatach w tych 
owościach 

1. Dział Eksploatacji kolejek wą: 
Akętorowych miejskich: Stara się zapro- ze wzglęgu na koszty pizywózki, ciński na sumę 200 

  

się podjąć, a zatem należałoby po- Paryżu celem wytoczenia procesu 
myśleć o tem by koncesje na prawo Rzeszy Niemieckiej. Między innemi 

miejskich oddać wraz z aktami przekazano  Trybuna- 
łowi cały szereg skarg miejscowego 

stacja ziemiaństwa, sfer przemysłowych i 
miejska, która pósiada kilka samo- handiowych m. Wilna, które również 

ach ceł przywozowych i wywozowych, chodów ciężarowych, nie zorganizo- poniosiy zuaczne siraty podczas 
wała dotychczas komunikacji osobo* okupacji Główne pozycje w odszko: 

dowaniach zajęły pretensjs hr. Po- 
tockiego na 11 miljonów fr. zł, hr. 
Zamojskiego — 11 miljonów fr. zł, 
fi”my Narzelski — 2 miljony fr. zł, 

m ej- drobnych obecnie koleją na bliskie Łódzkiej firmy Makower—400 tysięcy 
edległości już się nie opłaca kupcom, fr. zł, Oraz firmy  Hirszberg i. Wir- 

e w celu lustracji 
tych chorobą przeciw truciznie, К!бга 
Weszła w organizm, i każda rewolucja 
Musjałaby faką zdrową reakcję wywo- 
„3 Tej jednak dziś nie dostrzegamy; 

den naród, żadne państwo nie sta- 
Wią należytego oporu zarazkóm idą- 

m od sowieckiej Rosji; wszystkie, 
wet Włochy z Mussolinim, wpusz- 

zają tuciznę w siebie. L'kistoire 
hSeigne, que le triomphe de la dė. 

cratie dans une nation  ргёсёде 
dłćnćralement son dźclin, pisze Gu- 

Le Bon *), którego podejrzewać 
zamiary klerykalne czy monarchicz- 

€ nie sposób. Tymczasem „cwolu: 
la w powojennej Europie idzie w 
zybkiem tempie na lewo, Słowa te 
ist wyrzec prez. Masaryk (nie przy” 
minam w jakiem to piśmie czyta- 

km), Czy je wyrzekł istotnie i w 
Rkim sensie je rozumiał, tego nie 
lem, ale w broszurzę jego 0 bol. 
€wizmie przez Ad. Cernego na ję- 

Ak polski przełożonej znajduję inne, 
* ola mnie straszne słowa: „Nie 
įadnoszę kwestj, jak należałoby 

iałać w Rosji; bo to mnie nic nie 
chodzi; to sobie załatwią Rosjanie 
mi między sobą'. Czyżby mord 

łokonywany nad wielkiim narodem 

Anis) Premieres Consćquences de la Guerre 

był tylko widowiskiem, którenan wol: chów i wielu z nich dotąd mil 
no obojętnie przypatrywać się z lo- 
ży? Z tem się nie zgodzę nigdy, i 
nie waham się twierdzić, że było to 
zbrodniczym błędem z naszej strony, 
iżeśmy nie dopomogli Denikinowi i 
Wranglowi. 

„ Niezdolna do zdrowej reakcji prze- 
ciw obrzydliwościom rewolucji i bol- 
szewizmu Europa wraz z całą cywili: 
zacją swoją toczy się ku przepaści.., 

Oburzającem dla mnie było po- 
stępowanie Czechów z  nieszczęśli- 
wym cesarzem Karolem: skonfisko- 
wano mu jego dobra wraz z rucho- 
mościami, zmarł prawie w nędzy, nie 
miał w co dzieci ubrać, i niejeden 
Węgier, jak słyszę, sprzedaje dziś 
swoje kosztowności, aby zapewnić 
byt materjalny cesarzowej Zycie. 
Niemniej ańydnym byt tyloletai ze 
strony Rządu i Sejmu Polskiego,idziś 
chwała Bogu usunięty, sekwestr dóbr © 
aicyksięcia Karola - Stefana, który jest 
obywatelem polskim i w wojsku pol: 
skiem synowie jego służą. W tym 
powojennym świecie nie widzę dia 
siebie miejsca. Szczególnie mi jest 
przykro występować przeciw Cze- 
chom. W ciągu lat tylu byłem rzecz: 
nikiem wzajemnego zbliżenia się Pol- 
ski i Czech, tyle razy zwiedziłena 
Pragę, tylu znakomitych znałem Cze: 

wspominam, Ale przeciwieństwa po- 
lityczne i, więcej jeszcze przeciwień- 
stwa psychiczne, które i wówczas 
silnie się nieraz zaznaczały, odepchnę- 
ły dziś obydwa narody daleko od 
siebie. Jestem w położeniu człowieka, 
który, zmuszony okolicznościami, rzu- 
ca starego przyjaciela, a zwraca się 
do Kogoś znajomego mu zdałeka i 
mało. Ale co ma czynić, skoro ów 
daleki znajomy staje mu się coraz 
bliższym w przywiązaniu do tych 
idej, od których podtrzymania i 
wzmocnienia zależy byt Europy i byt 

jego narodu. = : 

Ale działalność moja niebezpiecz- 
ną dla Czech nie jest. Nie wielu u 

nas widzę myśiących tak, jak ja, ai 

ci rzadko mają odwagę przekonań 

swoich. Rzecz tę kończę, stosując do 

siebie -piękne a smutne słowa Adolfa 
ernego: 

Lecz v zastup volam — mne ne slyszi, 
Muj hlas se w denni wrzawe zira ti», 

i * . . . . ® 

1 blednou touhy, hasnon me šadosti, 
Vim, hias muj vrzave ne przehluszi — 
Jiż nechci wie, neż siovo me uzkosti 
By padlo aspoń v jednu duszi. 

* klęską pożaru otrzymali ze Starostwa 

x Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 67,50 (w złotych 760,35 
kolejowa 171,00 

5 p. pożycz konw. 32,08 3150 — 
pr. pożyczk, konw, a zz 

proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 22,25 2206 2215 
  

Odpowiednia chwila do 
nabycia domów. 

Info.macje bezpłatnie. 
DomHandi.-Kom. <ZACHĘTA» 

Portowa 14 telefon 9—05.         
  

KRONIKA 
  

PIĄTEK. : ы 
R Ё : edszkodowanie asekuracyjne celem 

28 A Wiek. «. eg. 2m.%.  „dbudowania się. 
uche dni, M. Sio Zus. GŁ e g. T m. 31 MIEJSKA. 

Suche dni A] — (x) Pałeczki do kierowania   
  

ruchem kołowym. Ostatnio zostały 
zaprowadzone w policji warszawskiej 
pałeczki do kierowania ruchem koło- 
wym. W pałeczki zostały zaopatrzone 
narazie posterunki, pełniące służbę w 
miejscach ruchliwszych. Stopniowo 
mają je otrzymać wszyscy policjanci 
m. stołecznego, jak i innych większych 
miast w Polsce, Pałeczki są sporzą- 
dzone z drzewa jesionowego i 224 
opatrzone przy rękojeści w specjalne 
pętle. Dzięki takiej pętli można w 
każdej chwili zawiesić pałeczkę na 
kiści, uwalniając w ten sposób dłoń. 
Regulowanie ruchu kołowego z uży- 
ciem pałeczkiodbywa się przy pomo- 
cy analogicznych ruchów, jak samą 
dłonią. Nosi się je w skórzanych fu: 
terałach umieszczonych przy lewym 
boku, na miejscu bagnetu. Inowacja 
ta została powitana z wielkiem uzna- 
niem. : 

— Przeciw ekscesom  anty- 
żydowskim. W związku z ostat: 
niemi ekscesami i  wystąpieniami 
aniiżydowskiemi, które rmiały miejsce 
w Gzrodzie Bernardyńskim, Komisarz 
Rządu na m. Wilno zarządził wy- 
stawienia lib wzmocnienie posterun- 
ków policyjnych w ogrodach Ber- 
nardyńskim, Botanicznym, Cielętniku, 
oraz w Zakrecie i przy ul. Nowo: 
gródzkiej. Jednocześnie Kuratorjum 
poleciio organom bezpieczeństwa 
odbieranie uczniom szkół, którzyby 

brali udział w tego rodzaju ekscesach 
legityrnacji uczniowskich i przekazy- 
wanie takowych władzom Kura. 
torjum. 

— (n) Przyrost ludności m. 
Wilna. Według statystycznych da- 
nych, w pierwszym kwartale r. b. 
(styczeń—marzec) w Wilnie zawarto 
małżeństw podług obrządku iz.-kato- 

KOŚCIELNA 

— Wotywa dl: Bractwa Trój: 
cy Przenajświętszej. W  niedzieię 
30 b. m. o g. 9 rano w koś. po-Ber- 
nardyńskim będzie odprawiona Woty: 
wa na intencję murarzy, należących 
do Bractwa Trójcy Przenajśw. 

URZĘDOWA 
— (w) Ponowna rejestracja 

towarzystw. Za czasów Litwy 
Środkowej zarejestrowało się u In- 
sbekiora Pracy w Tymczasowej Ko- 
misji Rządzącej wiele z obecnie 
istniejących na terenie Wilna i Wi- 
leńszczyzny towarzystw. Na zasadzie 
tej rejestracji wszystkie te stowarzy- 
szenia istniały jako związki zawo- 
dowe, mimo iż wiele z nich nie 
miało bynajmniej charakteru zwią”- 
ków zawodowych. Obecnie na żąda 
nie Inspektora Pracy Okręgu Wileń- 
skiego wszystkie te zarejestrowane 
jako związki zawodowe stowarzysze- 
nia, będą musiały ponownie się za- 
rejestrować u odnośnych władz admi- 
nistracyjaych, t. zn. Komisarjacie Rzą- 
du lub. urządzie Wojewódzkim. 

Między innemi ponownej rejestra- 
cji podlegać będą Wileńskie Związki 
Dentystyczne jak polskie, tak i ży: 
dowskie, Špdopskiė Towarzystwo 
Lekarskie, Wileūskie Stowarzyszenie 
Techników, Poiski Związek Kolejowy, 
Chrześcijański Związek Dorożkarzy 
i wiele innych. 3 

— Powiót Dyrektora Lasów 
Państwowych. W dniu wczoraj: 
szym powrócił do Wilna z między- 
narodowego kongresu leśnego w Rzy: 
mie i objął urzędowanie — Dyrektor 
Lasów Państwowych p. Wiadysław 
Grzegorzewski. licki SME 

ckiego 303, ewangielickiego 21, pra- 
tys. fr. a. W — Z Izby Skarbowej. Prezes wosławnego 6, mojżeszowego 127, 

Wileńskiej Izby Skarbowej pan Jan 
Malecki wyjechał w dniu dzisiejszym 

Urzędów  Skarbo- 
wych powiatu Wilejskiego. W cząsie 
nieobecności Prezesz Izby zastępo- 
wać będzie p. Adoli Žongoliowicz, 
Naczelnik Wydziału Akcyz i Mono: 
polów Państwowych. 

SAMORZĄDOWA 
— (x) Odwołanie zakazu urzą 

dzania zebrań i t«.p. w pow.Wil.- 
Trockim. Starosta pow. Wii.-Trockie- 
go wydał w dniu wczorajszym zarzą- 
dzenie odwołujące zakaz urządzania 
zebrań i wieców publicznych na tere- 
nie tegoż powiatu. 

— (x) Zaprzysiężenie sołtysów. 
Starosta powiatu Wii.-Trockiego p. 
Witkowski wyjechał w dniu  dzisiej- 
szym do gminy Podbrzeskiej i Mej- 
szagolskiejj w celu zaprzysiężenia 
Sołtysów, urzędujących w tychże gmi- 
nach. Nadmienić należy, iż zaprzysię- 
żenie w innych gminach tegoż po* 
wiaiu będzie się odbywało stopniowo. 

— (x) Zapomogi dla pogo: 
rzelców. Mieszkańcy wsi  Mielki, 
gm. Mejszagoiskiej, dotknięci ostatnio 

innych 9, razem 466. 
W tym też czasie urodziło się 

dzieci wyznania rz.kat.. 704, ew. 8, 
praw. 25, mojżeszowego 230, innych 
28, razem 1082, w tem chłopców 
611, dziewcząt 471, z małżeństw 
śubnych ur. chłopców 580, dziew- 
cząt 428, nieślubnych chłopców 31, 
dziewcząt 43, zmarło zaś rz.-kat. 477, 
ew, 4, praw. 28, mojż. 198, innych 9, 
razem 716, w tem. mężczyzn 374, 
kobiet 342, dzieci 232. Przyrost na- 
turalny ludności wynosi 366 osób, 

— Licytacja w Wileńskim Ban- 
ku Ziemskim. 25 i 27 maja rb. od- 
była się licytacja na nieruchomości 
miejskie położone w rejonie Wileń- 
skiego i Pińskiego okręgów sądo- 
wych. 

Sprzedane - zostały: 1. dom Ale- 
ksandra, Emanuela i Jana Blochów i 
Eugenji Walerszteja w Wilnie przy 
ulicy Mostowej 9. Licytacja rozpoczę* 
ła się od suiny 77,546 zł. 30 gr, o" 
siągnięto zaś sumę 02,500 zł. 2. Dom 
Chazanów Jankla i Marji w Brześciu 
n/B., przy ui. Dąbrowskiego 87, licy- 
tacją rozpoczęła się od sumy 4895 zł, 
63 gr., osiągnięto zaś 5080 zł. 63 gr. 
Reszta nieruchomości miejskich wobec 
dokonanych przez właścicieli nadpłat 
została wykreśiona z listy licytacyjnej. 
Licytacje na majątki ziemskie rozpoczną 
się 2 czerwca. 

pow. Wil. Trockiego zapomogi z fun- 
duszów przeznaczonych na pomoc 
siewną. Pozatem p. Starosta poczynił 
starania, w Dyrekcji Wzajemnych 
Ubezpieczeń, aby wyżej wymienieni 
otrzymali w jaknajprędszym czasie 

Henryka Francka Synowie SA, 
Skawina-Kraków. 

  

SZKOLNA. 

— (n) Przymus szkolny. Od 
dnia 1 września rb. w Wilnie obo- 
wiązek szkolny obejmuje wszystkie 
dzieci urodzone w 1919 r. Rodzice 
mające dzieci tego rocznika a za 
mierzający kształcić je nie w publicz- 
nych szkołach powszechnych, obo- 
wiązani są w myśl art. 31 dekretu e 
obowiązku szkolnym z r. 1919, roz 
ciągniętego na województwo Wi- 
leńskie z początkiem roku bieżaceoo, 
do zadeklarowania na pišm' ib 
osobiście , do 1 września rb. „zed 
inspektoratem szkolnym m. Wilna 
(zaułek św. Michalski), w jaki sposób 
zamierzają kształcić dzieci w roku 
szkolnym 1926/27. 

W stosunku do rodziców, którzy 
zaniedbają dopełnić we właściwym 
terminie tego przepisu prawnego, za- 
stosowany będzie art. 20 dekretu ze 
skutkami, wynikającemi z art. 22 oraz 
41 lub 42 dekretu, tio jest, że dzieci 
takie będą przez inspektorat przy” 
dzielone do publicznych szkół pow- 
szechnych z urzędu (przymusowo), 
będą obowiązane do regularnego 
uczęszczania do pubiicznej szkoly 
powszechnej w ciąyu całego roku 
szkolnego, w razie zaś nieuczęszcza- 
nia lub nieregularnego  posytania 
dzieci, rodzice będą podlegać  odpo- 
wiedzialności karnej (grzywiia de 
100 zł, areszt do 5 dni) każdo: 
miesięcznie. 

Rodzice, mający dzieci urodzone 
w latach 1918, 1917, 1916 : 1915 с- 
bowiązani są do złożenia w tym 
samym terminie podobnych dekla- 
racyj, o ile zamierzają kształcić dzieci, 
w domu lub w szkołach prywat- 
nych. 

Dzieci chore należące do wymie- 
nionych roczuików otrzymają odro- 
czenie obowiązku szkolnego, jeżeli 
rodzice ich wniosą do inspektoratu 
podania, poparte zaświadczeniami le- 
karskiemi. 

— Dyrekcja gimnazjum pań- 
stwowego im. E. Orzeszkowej w 
Wilnie powiadamia, że egzamin wsię- 
pny do kiasy pierwszej (systemem 
lekcyjnym) rozpocznie się 21 czer- 
wca o godz. 9-ej rano. Podania © 
przyjęcie przyjmuje kancelarja giinna- 
zjum powyższego do dnia 10 czer- 
wca rb. Do innych klas dla braku 
miejsc egzaminów nie będzie. - 

„SĄDOWA: 
— (x) Bruderferein przed Są- 

dem. Piątego lipca odbędzie się roz- 
prawa sądowa przeciwko znanej ban- 
dzie t.z. „Bruderfereinu* grasującej na 
terenie Wilna. 

— (x) Fragment sprawy 93 ck. 
28 czerwca sąd okręgowy w Wiinie 
rozpozna sprawa młodocianych ko- 
munistów + Nowo-Wilejki, Szapiro, 
Rywkina i innych. Jest to niejake 
fragment rozpoznanej już . niedawne 
sprawy przeciwko 93-em, fragment 
dotyczący działalności organizacji na 
terenie Nowo-'Vilejki, 

— Ks, Godiewski przed sąd: 
apelacyjnym. (i) W dniu 12 czerw- 
ca rb. sąd apeiacyjny rozpozna sprawę 
ks. Godiewskiego, skazanego niedaw - 
no wyrokiem sądu okręgowego na 
karę dwóch lat twierdzy za działal- 
ność antypaństwową. 

WOJSKOWA. 

— Przesunięcie terminu wcie- 
lenia poborowym akademikom 
1900 r. Uwzględniając, że duża część 
młodzieży szkolnej opóź ła swe stu” 
dja wskutek służby w szeregach pod- 
czas wojny, Szet Departamentu į
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Pięch. Alin. Spr. Wejsk. aczwel prze- synia Garnizorewem (ul. Miekiewi: 
sunąć termin wcielenia de wojska cza 13)..Praca przygotowawcża wre 
stałego na przeciąg jednego reku(do w całej pełni, w dalszym ciągu nad- 
1/VII 1927 r.) tym poborewym aka- chodzą wagony z  cksponatami. 
demikom rocz. 1906, którzy są na os- Ziawdzięczając  niezmordowanej ini- 
tatnim kursie jednego z wyższych |za- cjatywie Wileńskiego Oddziału Ligi 
kładów naukowych, służyli w wojsku Morskiej i Rzecznej, Wilnianie po 
achotniczo, względnie z poboruz ro- raz pierwszy będą mieli sposobność 
ku 1920 nie mniej niż 4 miesiące i zobaczyć okazy fauny morza baliyc- 
mają przyznane prawo do służby pół- kiego, modele naszych okrętów, 
torarocznej. wszelkiego rodzaju prace uczniów 

Powyższe przesunięcie nie będzie szkół morskich, narzędzia rybołówstwa 
udzielone tym poborowym akademi- i t. d. Szczególnie ciekawym jest 
kom, którzy z jakichkolwiek powodów model budującego się portu w Gdyni, 
nie nabyli prawa do służby półtora- wykonany w gipsie, kilku metrowej 
rocznej. Jednocześnie władze wojsko: powierzchni. W celu należytego in 
we nadmieniły, że z ulgi tej mogą formowania widzów Komitet Organi- 
korzystać tylko ci akademicy r. 1900, zacyjny, ma zapewniony udział kilku 
którzy mają przyznane prawo do służ- osób fachowych, które na okres 
by półtorarocznej lub uzyskaią tako- wystawy przyjadę do Wilna. Nie- 
we w terminie do dnia 25.Vi 26 r. _ wątpliwie wystawa wzbudzi jaknaj- 

Wszelkich informacjj w sprawie szersze zainteresowanie a gustownie 
powyższej udziela Komisarjat Rządu przybrane sale Kasyna podług wska- 
lub P. K.U. zówek J. hr. Rostworowskiego staną 
PRACA i OFIEKA SPOŁECZNA. Sie punktem zbornym całego Wilna. 

— W sprawie wystawy dro: 
— (n) Nowe wybory do rady biu. Otrzymujeny następujący ko- 

Kasy Chorych w Wilnie. W;mie- munikat z prośbą o umieszczenie: 
siącu wrześniu r. b. upływa kadencja Wobec tego, że w dniu 23 b. m. 
rady Kasy Chorych w Wilnie, wobec została otwarta wystawa drobiu przy 
czego nowe wybory do rady winny ul. Ad. Mickiewicza — oświadczamy, 
odbyć się jeszcze przed terminem że niżej wymienione T-wa nie biorą 
zakończenia kadencji. W związku z w niej żadnego udziału: Zarząd 1-g0 
tem z początkiem czerwca już roz« Wileńskiego T-wa Hodowców Go- 
poczną się prace przygotowawcze łębi poczt. ras. drobiu i król.; Zarząd 
do wyborów. Dla kierownictwa temi T-wa Hodowców drobiu Ziemi Wi- 
pracami wyznaczono przez zarząd |eńskiej; Zarząd T-wa Hodowców 
specjalną komisję w składzie p.p. Ko- gołębi pocztowych „Czuwaj”. 
rolca, Zasztowta i d-rą Kafesa. Dzień Kursa kierowców samo: 
wyborów będzie ustalony przez Ra- chodowych podoficerów rezer: 
dę Kasy Chorych na jednem z naj- wy. Zarząd Związku Podoficerów 
bliższych posiedzeń Rezerwy podaje do wiadomości 

„— Zarząd Kasy Chorych m. ogółu podoficerów rezerwy, iż orga- 
Wilna na posiedzeniu w dniu 26 b. nizuje kursy kierowców samochodo- 
m. załatwił m. in. następujące spra: wych dia członków bezpłatne. Zgło- 
wy: zaakceptował wnioski Dyrektora szenia przyjmowane są w _ lokalu 
w sprawie wyborów tegorocznych Związku, Pl. Orzeszkowej 11, m. 24, 
do Kady Kasy i utworzył odnośną codziennie od g. 17-ej do 19-ej. 
Komisję w składzie członków: Ko- — Otwarcie nowej restauracji. 
rolca, d-ra Rafesa i Zasztowta, dele- W dniu wczorajszym wikary kościoła 
gował czł Zasztowta na l-szy Zwy: św, Jana ks. Stanisław Węckiewicz 
czajny Zjazd Delegatów Ogólno- dokonał poświęcenia lokalu nowo- 
Państwowego Związku Kas Chorych otworzonej restauracji „Oaza* mie- 
w Polsce, mający się odbyć w War- szczącej się przy hotelu Niszkow- 
szawie w dniu 1-g0 czerwca b. r; skiego. 
rozpatrzył wniosek Komisji Porozu: * Podczas obiadu, na który zapro- 
miewawczej w Sprawie umowy szeni zostali liczni przedstawiciele 
głównej ze Zrzeszeniem Lekarzy Ka: organizacji społecznych, wygłoszono 
sowych, dotyczący punktów uzgod- szereg mów. Słowo wstępne, niejako 
nionych na 2-ch ostatnich sesjach przywitanie, wygłosił prezes spółki 
eraz rimo o a p. Stanisław Lubelski. 

przyjął do wiadomości okólnik Okrę+ _ __ Ostrzeżenie. Zarząd Główn 
gowego Urzędu Ubezpieczeń w SpIa- T.wa Obrony pozeaósiowej dowie 
z. K. Ch. do 'Okr. Zw. duje się, że po Ziemiach  Rzeczypo- 

> 2 spolitej krążą osobnicy, którzy są o- 
patrzeni w legitymacje z fotografiami 
Oraz pieczęciami, kwestując na rzecz 
Instytutu Broni Chemicznej. 

Według zeznań jednej takiej pary 
estarzy, przyłapanej i zasądzonej w 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

—$ Odczyt prof. St. Wladyczki 
„O zapobieganiu i leczeniu histerji* 
na rzecz Wileńskiego T-wa przeciw. kw 
gruźliczego odbędzie się w piątek i j i 
dnia 4-g0 czerwca r. b. o godz. 7-ej oko asi — sx 
MA * = Šniadecklch U. S. B. Zarząd Główny Obrony Brzeciwga- 

ozostałe bilety można nabywać zowej podaje do publicznej wiado- 
Z A. Gebethnera i Wolia (ul. mości, że nigdy żadnych kwestarzy 

„ Mickiewicza 6). „ nie wysyłał ani nie wysyła oraz pro- 
„— (x) Wieclegjonistów. W nie- si, aby tego rodzaju osoby oddawa- 

dzielę dnia 30 bm. o godz. 1230 w no w ręce sprawiedliwości, uwiada- 
sali miejskiej odbędzie się wiec zwo- miając jednocześnie Zarząd Główny 
łany przez legjonistów, z Obrony Przeciwgazowej w Warsza- 

Wiec prowadzony będzie pod ha- wie, ul. Ludna Nr. 11. 
słem: „Zwierzchnia władza dla Marszał- 

TEATR i MUZYKA, 
ka Piłsudskiego. 

— Zarządkursów Uzup.Polon. 
Matur. dia studentów USB. podaje — Reduta w Teatrze na Pohulance 

i ra dzisiaj po raz ostatni w sezonie po Ce 
A Nad: najnitszych (od 215 gr. do 15 gr.) 

do ogólnej wiadomości 
słuchaczy kursów, że w dniu dzisiej- damać: SŁ Wyspinńakicko: <Wyzwojślie:: 

Przedstawienie poprzedzi króikie przemė- 
szym tj. 28 bm. o godz. 7 wieczór 
w sali Ogniska Akademickiego Wiel- wienie prof. dr. Srebrnego. W sobotę i w 
ka 24, odbędzie się walne zebranie I asa o Eo mister: 
wszystkich słuchaczy kursów. Ze jum J. Słowackiego «Książę Niezłomny» 'na 
względu na nadzwyczaj pilne sprawy EC ORA ZE т kościołem ś:go Jana. W razie niepogody 
—stawiennictwo obowiązkowe. odbędzie się w gmachu na Pohulance przęd* 

stawienie komedji Szaniawskiego «Lekko 
RÓŻNE duch> w sobotę, w niedzielę zaś St. Krzy: 

„Nasze morze kde <Djabeł l A We 
« i i, wtorek dn. 1 czerwca — k. ncert taneczny 

i rzeki A nis w dniu J. Hryniewickiej — kierowniczki działu pla« 
1go czerwca r. b. we wtorek O g. styczno-tanecznego Reduty. Tańce p. J. Hry- 
12:ej w "południe w Oficerskiem Ka niewickiej ilustrowane będą muzyką na in- 

— Wystawa 

PO nz 

'ALBERIC CAHUET Jerzego i Reginy, z 

"Regina Romani. 
Gdy wieczorem pogrążony byłem koju. 

w rozmyślaniach, które nasunęła mi 
rozmowa z Reginą, usłyszałem lekkie 

Il 

Nerina, służąca Reginy. Przeprosiła, cił nerwowo papieros. 
że ośmieliła się mi przeszkodzić, ale 

swoim francusko-włoskim żargonem), których nie rozumiem dobrze. 
i kucharka powiedziała, że wyszedł, — Bo niechce pan zrozumieć. 
nie wiedziała kiedy wróci, zwróciła 
się więc do jego przyjaciela. 

— Czem służyć mogę pani Da: szę po męsku to przyjąć. 
widsonowej? 

Otworzyła 

mała się kiedyś Regina (według infor- jest doprawdy zbyt śmiesznym. 
macji zbieranych przez Jerzego). Dar Jerzy milczał. 
ten został położony w pokoju pani 

pił. Nerina chciała więc, bym przyjął czałbym ją co dnia wybuchami za- 
bransoletkę i oddał ją Jerzemu. zdrości o tamtego. Ma pan rację. 

— Niema się co śpieszyć — od- — Przyznaje więc pan, że nie prze- 
powiedziałem z 

Liserb. Tymczasem proszę to oddać należały do pana. 
pani. Kamienie te są ładne, niechże — To jest możliwe i prawdopo- 

iej 
ojej pani... 
— Powtórzę słowa signora. 
— Jak chcesz. 
Byłem niezadowolony z siebie, z 

tw krucieństwem i z ich ekstazą. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz — 

roztargnieniem 
patrzyłem za odchodzącą Neriną, któ- 
ra spokojnym krokiem wyszła z po- 

Staliśmy oparci o brzegi groty. Po- 
pukanie do drzwi. Ku memu zdumie- wiedzieliśmy sobie dużo rzeczy zby- nął mnie za sobą ku domowi, smuga 
niu, we drzwiach ukazała się Włoszka, tecznych i niepożytecznych. Jerzy rzu- światła płynęła z pod firanki jednego 

— Dziękuję panu za słowa roz- С sem wzri 
Szukała tamtego pana, (jak mówiła sądku, które usłyszałem od pana, lecz mu, jak kiedyś. Zajmuje ten sam po- bardziej niż kiedyindziej niepewnym. 

kój, w którym mieszkała, jako mała ; 2 : ‹ i 
dziewczynka, jako kobieta — dziecko. był nazbyt ujemnego zdania o Regi- mu.. Czy nie czuje pan, że noc jest Mój rywal, bandyta którego | 

— Tak być nie powinno. Mówił Dziwne rzeczy dzieją się we mnie. nie. Nie zna pan jej, bo nie widział czarniejsza, że nic już niema na szczono z więzienia, lub może zę 

w/z Czesław Karwowski 

sirwmeniach perkusyjnych, Wieczór poprze- 
dai przemówienie prot. dr. Srebrnego. 

— Koncert M. Erdenko w sali <Lu- 
tnia». Jutro wystąpi rax jeden w Wilnie 
znakomity skrzypek:wirtuoz M. Erdenko, 
który dzięki fenomenalnej grze i subtelnemu 
odczuciu muzycznemu zyskał wszechświato! 
wą sławę. Program zawiera: Gorelli, Bacha, 
Możarta, Lalo, Dworzak Kreisiera, Cyril-Scot« 
ta i Sarasate. 

Ceny miejse normalne. Kasa czynna 
jest codziennie od 11—1 i 3—9 wiecz. 

‚— Otwarcie sezonu koncertów sym' 
fonicznych w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Dziś o g. Sej w ogrodzie po=bernar- 
dyńskim otwarcie sezonu koncertów Wileńt 
skiej Orkiestry Symfonicznej. Kierownictwo 
artystyczne pierwszych konceriów objął wy- 
bitny kapelmisirz Stefan Śledziński. Pro« 
gram dzisiejszego konceriu symfonicznego 
zawiera: <Bajkę> — Moniuszki «Suitę pol- 
ską» — Zarzyckiego, marsz z suity «Sigurd 
Jorsaltar» — Griega oraz Piątą Symtonję — 
Beethovena. Ceny b letów: "wejście na kon- 
cert — 50 gr., miejsca siedzące łącznie z 
wejściem do ogrodu — 1 zł, Uigowe dla 
uczącej się młodzieży i szeregowych—30 gr. 

wYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Pożar. Dn. 27 b. m. spalił się dom 
Nr. 11 przy ul. Polowej. Straty wynoszą 
5000 zł. Przyczyną pożaru nie ustalona. Do- 
chodzenie w toku. 

— Wykrycie potajemnej gorzelni. 
Około zaśc. Potaśnia gm. Lebiedziewskiej w 
lesie wykryto potajemną gorzelnię. Na miej- 
scu znaleziono 60 utrów samogonki, 

— Powiesił się. W lesie około wsi 
Poniewieżka gm. Tiockiej powiesił się 37- 
leini Jan Sokoliński, Przyczyna samobójstwa 
nie usialona. 

— Kradzieże. W nocy na 26 b. m. 
z mieszkania Mowszy Miaca (Bobrujska 14) 
Skiadziono za pomocą wyjęcia szyby ubra- 
nie wartości 900 zł. 

W. Załewskiemu (maj. Olszany pow. 
Oszmiąńskiego) na dworcu kolejowym w 
Wilnie wyciągnięto z kieszeni 75 zł, 2 do- 
lary oraz złoią obrączkę. 

Z całej Polski. 

— Szczegóły wybuchu w Za- 
gożdonie o którym krótko donosi- 
liśmy wczoraj przedstawiają sę na: 
stępująco: 

O godz. 11 r. w jednym z pięciu 
wielkich bębnów mosiężnych -z pro: 
chem strzelniczym — nastąpił negły 
gwałtowny wybuch. Siłą wybuchu 
zawartego w bębnie prochu (którego 
było z górą 100 kg.), zostali rzuceni 
na ziemię i ściany budynku pracujący 
tam liczni robotnicy, odnosząc ciężkie 
obrażenia, Równocześnie wskutek 
eksplozji wyrwane zostały drzwi i 
Okna budynku, zerwany dach i częścio- 
wo runęła ściana, przywalając inne 
nieszczęśliwe ofiary wypadku. 

Gdy przybyła pomoc — z pod 
zwalisk poierowni wydobyto zwłoki 
jednego z pracowników, Wiktora 
Szedela, który ostatnio był w Za- 
gożdżonie majstrem, oraz rannych i 
poparzonych: kontroler — major fran- 
cuski Mouroux, znany pyrotechnik, 
przod. policjj Stanisławski, Duro- 
szewski oraz roboinicy: CCzukowski, 
Łukaszewski, Jaroszewski, Ryś, Tyszka. 
Oprócz tego jest pewna liczba lżej 
poszwankowanych. 

Katastrofa przybrałaby większe 
rozmiary, gdyby nie przytomność 
komendanta polerowni, kpt. Walczyń- 
skiego, który dał robotnikom Sygnał 
alarmowy ucieczki w chwili, gdy 
ujrzał ogień w jednym z bębnów 
mosiężnych z prochem. Sam kpt. 
Walczyński podszedł do bębna, by 
zbadać to niepokojące zjawisko — i 
w tym właśnie momencie nastąpił 
wybuch, a nieszczęśliwa ofiara obo- 
wiązku stanęła w płomieniach, odno: 
sząc ciężkie poparzenia. 

Szczęśliwy los zrządził, iż pożar, 
jaki wybuchł po eksplozji, zosiał 
zlikwidowany przez straż pożarną 
nim przeniósł się na inne budynki, 
w których były wielkie ilości daleko 
gwałtowniejszych środków wybucho- 
wych. 

(V It CZŁONKIEM 

nia. 

kochała nigdy. 

z okien. 

pan do mnie, jak do mężczyzny, mu- Nie jestem całkowicie nieszczęśliwy, pan jej dawniej. Była to dziewczynka niebie, że nie : 
gdyż czuję jej obecność tutaj, jak dziwna, szlachetna i romantyczna nie- cieniu? Wracajmy, panie. 

d wa wa pan nie pa zrozu- dawniej. Widzę Światło z Į RE seu oś była R z baj- II 
pudełko, zawierające zumieć. Nie mam cudownego daru Zajmuję może sobą jej myśli, gdyby ki. ierzyła, że ptaki znają nasze ‹ M ! О 

wspaniałą bransoletę se Wóeiyiww przekonywania. Człowiek, Eióry ma Nė uczucia byty pelne nienawišci myšli i opowiadają je sobie wzajem- Reginy. Służąca jej odniosła Se ten upadł aa z ia 

i platyny, najpiękniejszą rzecz z jubi. nadzieję wyleczyć danego człowieka do mnie. Nie mogę wyobrazić sobie, nie, w długich rozmowach prowadzo- wiedź na pocztę. Oto kierunek myśli lami w brzuchu, Tegoż samego 

leiskiej wystawy, przed którą zatrzy- z tej choroby, na którą pan cierpi, że nadejdzie chwila, kiedy zniknie stąd nych wśród gałęzi drzew. Pragnęła Reginy, tak dalekich od nas, 
na zawsze, mam uczucie człowieka nie mieć grzechu, by nie być przed- obcych. Płyną one ku temu, 
tracącego kogoś bliskiego, który nie miotem skrzydlatych plotek mieszkań- pragną dosięgnąć. 

Z tego, co pan mówił —rzekł po chce wierzyć, że tabliska istota odej- ców cedrów. Pewnego dnia znaleźliś- 
Dawidson, gdy jeszcze nie odzyskała chwili — zrozumiałem jedną rzecz, dzie na zawsze. Gdyby tu pana nie my ją chodzącą wielkiemi krokami — zawołał Jerzy ze 
przytomności. Reginą kazała oddać Twierdzi pan, że teraz nie mógłbym było, gdybym się nie wstydził, wyciąg: po zlei, przyglądzjącą się obłokom. Czy nie czuje a ros 
kiejnot natychmiast temu, kto go ku- już żyć z Reginą szczęśliwie, zamę- nąłby ręce ku niej z błaganiem o li. „Gdzie idziesz, Regino?“ — zapytala ženia, Oto nadchodzi! W tych dniac 

tość. > 
Spacerowaliśmy w ciemności. 
— Pewnie dziwię pana bardzo i 

niezrozumiałą dla baczyłby pan jej tego, że oddała ko: rozczarowuję trochę. jestem bardzo wzruszenia, drżącym w głosie Jerzego. wieczór. Niech pan opuści ten park, 
mnie samego irytacją. Oddasz sama mu innemu najiepsze lata swego ży. słaby, prawda? Ta kobieta jest niczem Ciche szemranie wody małego stiu: zajmie 
panu. Pan Frontier wróci niedługo do cia, dziesięć lat młodości, które nie dla pana. Wydaje się panu podobną myka 

do tylu ianych kobiet ładnych, z pięk- szept świeżej wody. 
nemi oczyma smutnemi w których 

dotrzymają towarzystwa przez te dobne, lecz cóż z tego? Są uczucia ujrzeć można piekło i niebo, jak w prócz mnie jednego i nie znał jej ten, 
kijka godzin, nie skompromituje to które opanowują nas całkowicie, trze- oczach każdej kobiety. Może nie który mi ją zebrał. Nie mogę uwie- 

ba je przyjąć takie, jakie są, z ich o: mógłby pan jej poznać w tłumie. Nie rzyć, by serce jej mogło się tak zmie- 
rozumie pan czynów szalonych, które nić nagle. r stat 3 ię re 

— Bylibyście oboje nieszczęśliwi. popełniałem przez nią. Jednak kocham bezlitosna! To nie może być panie! brutalnie i opowiadał historje 
— Są cierpienia których się pragnie. Reginę tak silnie, a przerażająco pro- To ja byłem brutalny, podły, godny zwykłe, w które obfitowało jego wem. 

Odpowiedzialny za egłoszenia Zenon Ławiński. 

—Nie śpi. Jest tutaj, w moim do- mówić zaczął, głosem wzruszonym i muszę za swe błędy. 

\ ® е ` JE: MG 108 

Dziś będzie wyflct- Miejski  Kinematooraf M 
KULTURALNO OŚWIATOWY | Nad program: 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrosramska 5) 

„Kobieta na łańcuehu" "mixy 
„Charlie Chaplin piecze enieb* w 2 aktąch żj 
„Szef dedektywem' groteska sceniczna 2 aktach. 

RES Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzaoW. Szctepa kai 
Kasa ezynma; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed. dnie od godz. 4 m. 

Początek seansu; w niedzielę od godz. 3-ej w pewszednie dnie od godz, 5-ej. | 
CENA BILETOW: wraz z dodatkiem na odżywianie dzieci szkolnych Parter 60 or. Amfiteatr i balkon 30 zr. - 

Kino-Teatr eS P<emjera! wielki współczesny dramat zżyciewy w 5 aklach. 

„Helios“ 88 „Tyran własnej żony” 
w roli gł. Ruth Weycher, Steinruc i i Carl de Rogt. 

| ini mia SZARE ZI 

  

Bogata wystawdl 

Godzienne 

Wiadomości tasomocc  NJENCJI Wschodniej 
zawierające najświeższe majzródłowsze i najobfitsze informacje 
i akcyjnych całego świata, 
będnem wydawnictw em 

s i sprawozdania 2 giełd pieniężnych 
notowania tewarowe ze wszystkich rynków w kraju i zagranicą—są niez 
podręcznem w každem przedsiębiorstwie hkandlowem, przemysłowem 

czy teź banku. 

„Gazeta Handiowa“ poświęcena jest sprawom, potrzebom i 
stulatem kwup'ectwa polsk'ego 

Dodatek tygodniowy 
do C.W.E. p. t. 5 

Abonament przyjmuje: Przedstawicielstwo Wileńskie 
Ajencji Wschodniej — ul. Mickiewicza 4. 

  

  

  

Lefniska wiejskie 
Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 

эФФФеФтФоФоеФФеоФе ФФФФ 

irstytut rękności i 
<lnstitut 

przy ul. Mickiewicza 37, m. 1, tel. 
otworzyła dama z dyplomem 
Beautć> <Kćwa» w Pa'yżu. Leczenie 
twarzy i ciała. Usuwanie zmarszczek, 

od g. 3—5 pe poł. 

1) przyjmowanie ofert na letniska z utrzymaniem i bez niege, Rais seu aa m4 wioż 

2) informowanie osób, które zeshcą z letnisk skorzystać. od wypad. i łupieżu. W.Z.P.) 

FLANCE-ROZSADA 
warzywne i kwiatowe w wielkim wyborze polecają 

Zakłady ogrodnieze w Wilnięk 
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SPÓŁDZIELNIA ROLNA 
KRESOWEGO ZWIĄZKU  ZiEMIAN 
ul ZAWALNA I TELEFON 1—47. 

Sprzedaje: 

Ziemniaki 

do sadzenia 

"z. Sadowa Nr 8, 

al. Słowackiego Nr 6 (daw. Kaukazka). 2 

||Ceny umiarkowane| || 

Sprzedaż od godz. 7 do 18. Odmiany: Wohitmann Kleinspiegel 
Parnassia 
Deedora. 

  

     Akuszerka 
M. Brzezina 
ul. Mickiewicza 44 

m. 17. Przyjmuje od 
godz. 9 rano do 7 w. 
W.Z.P. Nr 3003 Wilno, 

dn. 22-V-26 r. 

UE te 4. 

Į .„ciniske. 
4 pet 

kuchnia, worak” 
Las, rzeka. 4 klm. £ 
Wiłna. Komunikat 
kolejowa oraz & 
busowa Zygmuntó” 
ska 4 m. 5 od 9-1 
rano i od 7—9 wieć 

aj 

  
  

  

    

    
  

    

D = s Komunikat! ” 
lo wynajęcia jeden Światowej sławy psy- 2 
pokój B kuchni chografolog Swyilet: Poszukuję doświt 

Cena Zł. 25 miesięcz. Szkolnik opowie Ci,kim RAS Z 
nie Zarzecze d. Nr 30 jesteś, kim być możesz? 2 
w. 10 cd godz. 12 do Nod. charakter pis- niani o 

5.30 pp. ma swój lub zaiłere- „s, miesiegzneś 
sowanej osoby, zako- do 5-cio miesięczne 

a kach Fawalóć gekon Akuszerka miesiąc urodzenia, * Oa: cje niezbędne. Do” ё W.Smiaiowska Oizimass seezegdio IEEE Mie 
Klie przyjmuje od godz. określenie zalet, wad, 42 m. ll codzie 

do 19. Mickiewicza zdolności, przeznacze- między 9 a 12 
g 46. m. 6 nie. Analizę wysyłam и 

© Z alcia WZP Nr 63. po otrzymaniu 3 zł. EE 
> można znaczkami po- eni 

a etniska Gaeskcle:- wojski Szukuje F 2 
obcasy i podeszwy ой 12 — 7, Pratokóły, Ka Czekolady. O: 

„umebl. w pobl. odezwy, podziękowania Z referencjami p! ! 

BERSOCRA. JASZUN  Sosn. las, najwybitniejszych — о- łać: kró 
rzeka. prod. —Zdrowa sób stolicy. Warszawa, Fabryka Cu 
i ładna miejsc. — Inf. 
śto Jakóbska, 16, 
m. 7 WŁ K. 

i Czekolady Kań 
Gostomski i 5' 
Łódź, Napiórkowskii 

go 23. 

Elastyczność ich nie da się porównać z elastycznością 
- żadnej innej marki fabrycznej, trwałość trzykretnie 
przewyższa skórę. Pomimo, że BERSON używa suroweów 

Psycho-Grafolog Szy: 
ler-Szkolnik, Piękna 

25—3. 

  w najlepszym gatunku, obcasy te są tańsze niż skórzane TOjo sprzedania —— | 
We własnym interesie prosimy żądać tyike D 2 domy gub. kartę EE otrzebna stu 

? ze drewniane ijeden mu- ze PKU. do wszsstki 
rowany, ogródek owo 
cowy przy uley Cho- 
eimskiej Nr 14, dowie- 
dzieć się ul. Ogórko- 
wa Nr 1. K. Butkie- 

w iez. 

umiejącazdob! 
gotować. Zgłaszać 
z rekomendacjami © 
Biura Reklamowef! 
Garbarska 1 od 127 

po poł. у 

— Wilno ma imię Da. 
wida Kowarskiego za- 
mieszkałego przy ul. 
Ponarskiej 35, unie- 

ważnia się. 

Bersonowskich . 

obcasów i podeszw gumowych. 
э 

BERSONA są najlepsze. 

33% 

A 
—Regina nie pragnie tego cierpie- sto. Nie żauważył pan napewno ma- nienawiścj. P:zestraszyłem ją. Uciekła. życie, które szybko tak przeszło 

łej blizny, którą ma na górnej war- Nie można jej za to ganić. Popełni- kresu młodzieńczego w okres dojr ” 
— Bo nie kocha mnie już, nie dze Regina. Jest zupełnie nieznaczna, łem szaleństwo, chcąc ją Odzyskać, łości i walk. : 

a jednak kocham tę bliznę... Widział Taką kobietę, jak Regina, odzyskać  — W Borneo poraz pierwszy zł 
— Ależ kochała panaz pewnością, pan Reginę, rozmawiała z panem. nie można. Urządziła sobie życie po: biłem człowieka. Miałem wtedy dzić 
Jerzy ruchem gwałtownym pociąg- Czy głos jej był spokojny? za mną, wyrzuciła mię z orbity swe- więtnaście lat. Poszło o dziewczy 

go życia. Ona nie może być przed- która mi się nie podobała wcale, Iet: — | okrutny, y i ała 

Jerzy drżącą ręką zapalił papierosa miotem zabawy ani igraszki. Omyli: której nie podobało mi się komu : 
i chwilę paliliśmy w milczeniu. Potem łem się po raz drugi i teraz płacić nemu odstąpić. Od chwili gdy zabi” 

no mi Reginę, przysięgłem sobie, 
Podniósł oczy ku oknu Reginy. nie adbierze mi nikt żadnej kobiety 

—Nie chciałbym jednakże, żeby pan — Niema już światła w tym do- niezależnie od tego, jaką by bylė 

istnieję już w tym stamtąd, chwycił mnie za kark, r 
olbrzyma i jednym ruchem noża 0 
ciął mi lewy wąs, z kawałkiem skór) 

Odniesiono z Majesticu list do Głupi dowcip, nieprawdaż? Człowiej 

  

   
   

  

       

  

   

  

tak nam udałem się do lasów dziewiczych | 
którego bandą półdzikich ludzi, dla ekspl 

tacji lasu. Jeden z moich towarzy: 
że to on pisze, wrzucił mię do jamy, w której susz! 

wściekłością. no liście. Za chwilę znalazł się ! 
jego  :zbli- mojem miejscu z czołem oznaczone! 

krwawem piętnem od rozpaloneg 
żelaza, które mu przyłożyłem. Znie 
chęciło mię to do przygód i powió! 
ciłem de mcich plantacji. Nie zaw2 

hałem się tam wyrzucić metysa, któr 

mię okradał, wieczorem miałem tri 

ciznę w potrawie, lecz byłem ostrożn. 

i tylko biedny mój pies, którego ko: 

chałem więcej niż ludzi, padł ofiarś 

trucizny. W ciągu tzydziestu sześcili 

godzin, — metys był złapany, OSĄ? 

zechciał pójść na szampana do noc- dzony i powieszony. Oczywiście =. 44 

Śmiał się nerwowo, biłem to wszystko sam ! dopie 

nie. potem załatwiałem formalności z praj 

— Pewny jestem, 

pan 

moja matka Regina odpowiedziała: zapowiedziano nam jego przyjazd. 

„Idę za niebem*—Zdawało się, że za- Czyż ja go nie uduszę?! 

milkły głosy nocne, zabite dźwiękiem — Był pan spokojniejszy wczoraj 

się czemś. Czy zechce pan 

monotonny edek z mi dziś wieczór do 
kasyna. 

rozlewało swój 

— Nikt nie znał mojej Reginy, * 

Zjedlišmy obiad szybko i Jerzy 

Regina okrutna, Regina nej restauracji. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 26,


