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1 cj: ! Obawy moskiewskie. 
Wigilją Zgromadzenia Narodowego Znowu o Polsce i państwach baltyckich. 

Na długo przed ostatniemiwypad- rzędów ludziom narzucanym im przez Prasa sowiecka nie przestaje alarmować o tajnych rokowaniach po: 
kami w Warszawie cała Polska roz. partje, bądź też wprost gotówką wy- między Polską i państwami baltyckiemi. Mimo urzędowego dementi ze 

iniemy. I płacaną pod tytułem: na cele partyj- strony Polski, pisma moskiewskie upierają się, że Polska wystąpiła z 
Е р Е r i do projektem paktuo nieagresji z państwami baltyckiemi, „Prawda* moskiew- 

ska zauważa, że pakt iaki «zagrażać będzie pokojowi na wschodzie 
Europy». 

Posłowie polscy do Ill 
Sejmu Kowieńskiego. 

„Dzień Kowieński* podaje nastę- 

pujące życiorysy, 4-ech posłów frak- 

cji polskiej, do trzeciego sejmu w 

Kownie. . 

brzmiewała wołaniem: U 
wszyscy obznajmieni w stanie ma: ne. A ministrowie tak przywyki 
szych spraw publicznych widzieli takiego stawiania kwesti, że „gdy 

dobrze, że się staczamy w przepaść przychodzi poseł dla pomówienia z 

= i rozumieli przyczyny i źródła grożą- Panem Ministrem o jakiej bieżącej 
maj. Judranach m s o cej nam katastrofy, | sprawie, te ten, dla skrócenia rozmo- 

i i um ж ! а“ч į : p iai: + i й + + * . + O + ° 

1910. wstąpił na uniwersytet w Peters. _ Dla tego, mimo” oszołomiającego wy pyta go wprost: wiele? To znaczy „ie, skie posuwają się w szybkim tempie naprzód. W najbliższym czasie 
burgu, gdzie skończył wydział praw- wstrząsu jeki na wszystkich wywarło wiele mam wam dać, żebyście PO“ naležy się spodziewać zawarcia traktatu politycznego i gospodarczego. Że 
ny. Od 1906 r. pracował w adwoka- zbrojne wystąpienie Marszałka Pił. parli wnioski rządowe? A jakie cu- źródeł moskiewskich podają, że rokowania te prowadzone są przy jedno- 
turze w Petersburgu, przyczem w sudskiego, jak płomyk nadziei biysiy downe afery prywatne dla siebie 0s0- R: ES uwzględnieniu traktatu niemiecko-sowieckiego i są 

liczony w poczet Н : ст R. ; ini. niejako jego uzupelnieniem. : 
1230{;1Ё‘$1Ёг1;:і;;іус}{ > dla ludzi pierwsze słowa Marszałka biście załatwiają posłowie w mini ] Tokał podolski bad Aż: nowy teściów: 

z zamie- wypowiedziane do prasy: „Nie może sterjach. Doszedłszy w tym ikierunku : 1921 r. do dziś dnia zy ® : Е $ 2 

з:ішоіг? w maż własnym na Żmu: być w Państwie, gdy nie chce iść ku do wprawy wynajmują swoje usługi Bunt wojskowy w Portngaiji. 

LIZBONA, 28.V (PAT). Na północy i południu wybuchł bunt woj: dzi, prowadząc gospodarkę rolna, A zoxbie, za dużo nieprawości”. innym za pieniądze do załatwiania ` 

Poor ae PRZE? zak wszyscy dawno uświado- różnych spraw w ministerjach. Jaką skowy przy udziale dwuch dywizyj. Rząd jest przekonany, że uda mu się DE | Ws szyscy y przy ! у 
"m ' mili sobie, że bez przewrolu w na- ten przykład z góry, ze strony tych opanować syluację. : 

Wiktor Budzyński. szym ustroju parlamentarnym nie ojców narodu, wnosi korupcję w Wybory w Bukareszcie. - 

i i i j- i dnicze wszystkich  mini- 
Urodz. 7 marca 1888 r. w maj. wyjść nam nigdy z tego błota sej- szeregi urzę a ; BEMA 

Eustachowie, pow. Nylon ea: mowego, w jekiem znaleźliśmy się sterjów! Strach pomyśleć. Co PZ. k ai ow dosa com coca i 
skiego. Początki a ai i dzięki idealistycznej ordynacji wybor- wypływa na wierzch 2 A asi раг ludowej gen. Averesco 280 mandatów, narodowemu blokowi 
pobierał w krs wskie w Rydze Czej która oparłszy się na mrzonce o liczna sprawa. Gdy naród ugina SIĘ wąościańskiemu—89, liberałom—15 i lidze chrześcijańskiej—9. Socjaliści. 
2101007. Šiai uniwersyteckie od- równości otworzyła wrota do ciała pod ciężarem podatków EE im komuniści nie zdobyli żadnego głosu. 
w r. * Я я у įci iejszych bijających przemysł, rolnictwo i han- ° > bywał w Krakowie na Wszechnicy prawodawczego dla najciemniejszyc jejący 5 : е 

Jagiellońskiej, gdzie też w r. 1911 elementów i opieką prawną otoczyła del, nie ma przytem nawet tej > Wojna w Marokku skończona, 

и i aż PR korupcję | śniyprnstwową” działal cięchy, ze Ė. pe 2 = 2 Zwycięstwo wojsk hiszpańsko-trancuskich. 
iu studjów š : trzeby milej ojczyzny а ze 

mac « jednem z wzorowych szew ok Demokracji uzna: Re = a część tych MADRYD, 28/V. PAT. Telegram prezesa Rady Ministrów do naczel- 
gospodarstw b. Księstwa Poznańskie. . *as'epien > "= E AL a6nė nego dowódcy sił zbrojnych w Marokku ma następujące brzmienie: Wia- 
£ liśmy w Polsce wszystkich obywaleli pieniędzy będzie rozkradziona. domość w/g której Abd-el-Krim zgodził się poddać dowództwu  francus- 

za równych nie tylko pod względem / Naród przytem wie także dokład- kiemu zdaje się potwierdzać. Nie chcemy tracić ani chwili aby przesłać 
: li, biorąc jedno praw, ale i cbowiązków społecznych. nę jek stoi ideowa strona walk i WA e a: oe Rh ję» EA s iż 

"Odtąd pracuje na roli, a. > Wobec prawa wszyscy muszą być nrac partyjnych w Sejmie. U nas sejm czyniły się tak wydatnie do tego tryumfu, entuzjastycz powinszowani 
eśnie czynny udział w miejscowych I p o : „ Krėla i rządu, Nie czujemy się bynajmniej dotknigci tem, že akt poddan- 

erganizacjach społecznych. rawa iezwasckowa 1 a ЕОа ZOE waka 3% BR stwa będzie dokonany przed Wysokim Komisarzem francuskim, oraz że 
Podczas wojny wstępuje do Cen- tego prawe, dia ochrony którego SĄ nych, Niski poziom wykształcenia nie teg ostatni zbiera owoce wzajemnego działania jasnego, lojalnego i potęż- 

tralnego Komitetu Z: ustanowione sądy, aie wszyscy MUSZĄ nozwala naszym partjom wznieść si nego, ktėre on sam pierwszy ua i którego, © ile chodzi o niego, nikt 
Królestwa Polskiego, opieKująceSO micė jednakowe prawo do, doskena- na je wysokości, z których możnajo- w Świecie nie mógłby mu odm wić, КЕ 
się wychodźcami potašo e T lenia się, do pięcia się wzwyż. I pod garnąć okiem całość inieresów — рай- 3 LONDYN, 28/V. PAT. W związku z poddaniem się Abd-El-Krima, 
Z chwilą powrotu do raju czone- tym względem państwo musi mieć stya i narcdu. Oglądanie się na ciem yplomatyczny korespondent Daily. Telegraph podaje, se: wie się A 
się do odbudowy swego zniszczon : h ' 6 ЕЫ międzynarodowe rokowania w sprawie stosunków terytorjalnych w Ma- 
go gospodarstwa, nie porzucając prawo przymusu względem opornych, ne masy wyborców, którzy potrzebni rokky, w których to rokowaniach wezmą udział wszyscy, którzy podpisali 
jednocześnie ani na chwilę pracy na nie objawiających dobrej woli i ocho- będą do przyszłych wyborów, _każe trakiat w Algesiras. Przy tej sposobności Włochy mają zgłosić swoje pre: 
polu społecznem. W „1923 został ty du opuszczenia tych nizin spo- przeforsowywać takie zwycięstwa, tensje. W Londynie uważają, że stosunki między Włochami a Anglją 
wybrany z okręgu kowicńskiego na nych, na których żyją. Na tem które odcinając interesa zwal- Odegrywają pewną rolę w tych rokowaniach. 
posła do II Sejmu. pojęciu opiera się prawo przymusu czanej klasy rykoszetem rujnują klasę Rewizja układu w Tangerze, 

Tanis OBCA szkolnego niby bronioną. Ta droga prowadzi 2 х : 
Šai Abė ы TE z RZYM, 28 V. PAT. Messagere podnosi z uznaniem zasługi wojsk : Urodz. w rety 5 że RaZ Inaczej stoi sprawa _ obowiązków poprzez ruinę przemysłu do masowe fradodskidi: hiezpańsidch w die zwidjjaa ABdeKina Diodk 

wieskim, Po C1005 н w. został ОЧО społecznych. Do spełnienia każdego go bezrobocia. oświadcza się za rewizją układów w sprawie Tangeru, przy których Wło- 
roli aż k < Asi podczas Obowiązku potrzebne są kwalifikccje Mamy wśród partyjnych ugrupo- chy były wyłączone przy przyszłem ukształtowaniu się stosunków w 
łany na $ т iał bność pewne. Potrzebne jest należyte przy- ‚ żę i teleli= irtes Marokku. Prasa francuska jest wprawdzie przeciwną zwołaniu nowej kon- 
pasai tu die Ida towanie. Nie każdy ma prawo le- *, V Sejmie PE = ferencji marokańskiej, nie można jednak odmówić Włochom prawa współ- 

wykształca | 302 ias pat Sa I h k е kiej resówewszystkich klas i odłamów. ugziąłu w rozwiązaniu tych zagadnień, które nie są specyficznie francus- 
medycyny. ma A nosławiu SE SĘ AE WYŻ IC Nasz idjotyczny liberalizm, brak na- kie lub hiszpańskie. Już teraz wyłaniają się na widnokręgu sprawy, które szkole felczers sy m Žas web: cywilizowanych narodach pociągają turainego w każdym zdrowym orga nie były uregulowane istniejącemi dotychczas traktatami. Również Popolo 
yć i ia też pozostawał ludzi przed sąd. Tylko w sprawach du do samoobrony, poz: di Roma wskazuje na to, że chwilowa równowaga po tej i tamtej stronie 
Žas > W r 1918 składa egzami- zdrowia całego państwa mogą zabie- t; Gibraltaru nie może być zmieniona bez zgody Włoch aibowiem przez do 1 : Kis gimnazjum. mając zamiar rać głos, mieć czynne i bierne pra- taką zmianę byłyby narażone na szwank interesy włoskie. 
па й. 

świadomie do rozwalenia naszego Pacyfikacja Е. kontynuowania pas > no wo wyborcze ludzie, do których 
ałcenia, czemu jednak na prze: & = Ž Ę eg 

Wodzie, starięla zawierucha bolsze- Tózgów a: Z > państwa. A tylko brak nam w Sejmie PARYŻ 28 V. Pat. Według Journala Marszałek Petain odbył wczoraj 
wicka. Jadnocześnie oddaje się pracy trzeć. nie można, KOT SZ partji państwa polskiego. Partji, któ: z Bertoletem nara'ę w Sprawie przewidywanych w nejbliższej przyszłości 
społecznej, - . pozbawione możności rozwoju i roz- raby troszcząc się o rozwój i potęgę rokowań pomiędzy Paryżem a Madrytem nad kwestją ostatecznej pacyfi- 

W r. 1920 po pa do ma szerzenia swego poglądu na sprawy całego państwa, wszystkie sprawy kacji Riffu. W związku ze sprawą PI a wc sw 
racuje w zawodzie lekarskim, ostat- społeczne, państwowe i narodowe, kątem rozpatrywała. A prze- rzenie oddziałów policyjnych, których adry rekrutowa się będą z Hiszpa- 

a pod Aya CJE RY . nów. Nasuwa się również sprawa ścisłego rozgraniczenia streiy hiszpan- 
cież tylko taka parija mogłaby, piacu- sej i francuskiej. Wszystkie te sprawy omawiane będą na konferencji, 

Jan Bucewicz. 

Uiodz. 13 października 1883 r. w Rokowania kowieńsko-sowieckie, 
Według wiadomości nadeszłych z Kowna, rokowania sowieckoko- 

0. Ž 

W r. 1912 ojciec przekazuje mu 

ospodaistwo w m. Eustachowie, 

nizmie popę 

wala nam mieć w Sejmie nawe 

przedstawicieli komvnizmu, dążącego 

; : ików w dwóch 3 E 

nio obslugi pobotówo wies Na sepjeh nakadają obowiązek mó 
„Nentunas* t „or TME POCO e i jąc poięgi dia Państwa jako całości, która zbierze się w najbliższej przyszłości najprawdopodobniej w Aigesiras. z ! Lutyk Mrzonka o równości powiada, że pracowzć również dla szczęścia ode 

Bolesław Lutys. wszyscy obywatele są równi iw ' |, ; ašį : _ 1557 ЕСОИ 
d 1884 r. w maj. Żoranach kraju, wów do 75 proc. najciem- dzielnych grup, klas I Giri BE pójść tak daleko, że w stosunkach na- szęra wszystko to wszak nie może 

zyk 5 kiego. Do gimnazjum fejsz ch analfabetów, przy wyborach łecznych. Bo nie UIGBĘ У р_гаш к szych nie zmieni się nic. uspokoić umysłów. 

ok olejna w Szawiach, Mo- L S « ; wej potęgiopartej na krzywdzie i nie- Zgromadzenie narodowe już za Idea legal. rowadzenia uczęszczał ko ejno 1903 wstąpił do Sejmu daje Kaśsce rozrzucającej Soriwiediwości ы ; / Idea legalnego  przeprowi 

skwie i Omsku. rosaWsldedć na nawėz po polu taki sam głos, jak 5Р : Ė tąd kilka dni wybiera Prezydenta Rze- zmiany ordynacji wyborczej przez 

dO aział  fizyko - malematyczny, lecz rektorowi uniwersytetu, Tak pojęta | iu ies Nie. może cy Pospoliłe. Kogo wybierze? Czy Sejm jest poprostu mrzonką, Zmiany, 
Arias został wydalony na przeciąg demokratyczność ułatwiłasprawę gru- Marszałka Piłsudskiego: » : nie sprawdzi się dawno już wypo* ną które zgodzilaby się i prawica i 
sednego roku za wzięcie udziału w pom żerującym na polityce w Polsce. YĆ w Państwie, gdy nie chce ONO wjędziane zdanie jednego neomónar- jewica, większością eje głosów obec: 
maniiestacji studentów przeciwko zło- Dała im na zebraniach audytorjum IŚĆ ku zgubie za dužožnieprawošci“. chisty francuskiego, 

żeniu przez Eh s ofabw RgO, złożone z wyborców ciemnych, któ- Wśród takich konjunktėr о8 robić wybierają zawsze takiego człowieka, Wreszcie i jednym i drugim wygod- 

młodzie ób. znanego rusyfikatora rych można okłamywać jak-się komu dalej należy. Bo przecież nie dość którego się nikt nie boi, by Swą Wy- niej jest i łatwiej otumaniać swemi żę wra 5 roku ponownie wstą: podoba, są przeciw kłamstwu bez- jest siłą wejść do Warszawy. „Nie raźną indywidualnością mógł zaważyć obietnicami szerokie, ciemne masy 
do tejże uczelni, lecz w r. 1905 „iomni. I kiedy bardzo demokratycz- dość usunąć gabinet Wiłosa jako ną biegu spraw. analiabEtów: 

= podpisanie deklaracji z oe na Ameryka (U: S) ma przy wybo- Emanację osławionego Sejmu. Nie A choć najsłuszniejszą rzeczą by: A jednak już teraz istnieją prze- 
wprowadzenia I politechn ce rach cenzus oświeceniowy (nie jed- dość wywołać cofnięcie się od wla- łoby wybranie marszałka Piłsudskiego, jawy obudzenia się narodu przez ten 
L yku polskim został nakowy dla wyborców czynnych i dzy zacnego ale konstylucyjnie, a bo on jeden mą w Polsce rękę do- wstrząs, jaki wywołał czyn Marszałka 

> %.. uniwersytetu usunięty biernych) to w najbardziej ciemnej może i indywidualnie, słabego “Ž syć twardą i mocną by ster ująć w Piłsudskiego, obudzenia się i uświa: 
>, prawa uczęszczania do jakiego” į zacofanej Polsce wszyscy mają zydenta Wojciechowskiego. Trzeba IŚĆ ręce bo on powinien zagoić rany, domienia sobie, że za dużo _niepra- 

bądź wyższego zakładu ARE jednakowe prawa wyborcze. A do- dziej. : - które narodowi zadał, bo on jeden wości jest w Polsce. Budzi się coraz 
w Rosji. Wówczas „wystąpił za xO dając do tego wyzyskiwania ciemno” Wiara w możność jakiejkolwiek odczuł nasze nieprawości dość silnie wyraźniej tęsknota do silnej i uczci- Z litechnikę we Lwowie, dają 8 Ž ё ! ! j j 
Gonem. na pone“ ty odpowiedni nakład na przekupstwa Sanacji w Polsce przez obecny Sejm, by się porwać do czynu — ale jego wej władzy. Czy tę władzę obejmie ń r. 1911. : н : a ; Кібггоіе:кёё‘::::іу\: Studjów w r. 1915 į opiacanie ludzi najmowanych do lub przez nowy sejm wyszly przy siły i twardej ręki boją się ludzie. 1 Marszałek Piłsudski, wzniesiony przez 
pracował jako inżynier w hutach w okłamywania ludu  nieziszczalnemi obecnej ordynacji wyborczej—zagi» nie tylko Poznańczycy. Boją się swe przeżycia na ponadpartyjne wy- 
gub. Charkowskiej, | kai obietnicami, można z łatwością wpro- nęła w calym narodzie z kretesem. wspomnień przeszłości, współrządów sokości, czy też prezydentem zosta. 

W r. 1919 powrócił : do p wadzić do Sejmu ludzi, którym ręki Sejm ten ani się sam nie rozwiąże ani kliki, rekrutującej się z osobiście dziel- nie inny daj Boże godny człowiek— 

gdzie objat po śmierci ojca 8 podawać nie można, ale którzy będą sam ordynacji wyborczej nie zmieni. nych pps'ów, pamiętają czasy repu- to w każdym razie оаа ее 
и:'%г\;; cały czas oddaje się pracy zawsze z całą pewnością ślepo po- Za nadto rozwinięte partyjnictwo nie bliki Lubelskiej. Obecnie rozklejanie prawych obywateli w całej Polsce 

na niwie społecznej. W 1920 r. nA głyszni przedsiębiorcom afery poli- pozwoli tym ludziom podcinać gałęzi, odezwy do Obywateli— Towarzyszy, jest współdziałać wszelkiemi siłami 
zjezdzie ziemian w Kownie występuje tycznej. na której tak wygodnie siedzą. objeżdżanie kraju przez posłów na ku naprawie Rzeczypospolitej, pode 
z projektem założenia Związku A I rzeczywiście, afera idzie dosko- = To było jasnem przed ostatniemi koszt Państwa, bo za da darmowemi trzymywać obecne rozbudzenie su- duc. ROM, śe pd 8 nale. Ministerstwa dla utrzymania się wypadkami. | równie jasnem pozo. poselskiemi biletami (poseł Balin w mień i nie dać ludziom zasnąć DEP 

je de 2 1923, gdy zostaje. Wy* przy władzy i dla przeprowadzenia steje teraz, gdy sprawie rzeczywistej powiecie Lidzkim) dla tłómaczenia lu- czynnie i beznadziejnie, oddając się 
brany na posła do il Sejmu. W r. swych projektów w sejmie muszą Sanacji zaczyna grozić zapacyfikowa- dowi na wiecach, że zwycięstwo Pił- tyiko na pastwę koszmarom i sen- 
1924 zostaje obrany do Rady A przekupywać prześwietne parije bądź nie ogłądaniem się na legalność i sudskiego to zwycięstwo proletarjatu, nym zmorom, jęcząc a narzekając. 
skiej m. Kowna, następnie zaś na a w każdym zgodność z paragrafami Konstytucji. uzbrojenie motłochu w Warszawie Dr. Dontosi iasta, który to dawaniem wyższych, każd : : : 
ЁЁЁЁЁ„ЁЁЁЁЁЁ chwili obecnej. razie dochodniejszych stanowisk i u- Po tej drodze legalności można podczas zamachu przez jenerała Dre- 

że na Prezydenta nego Sejmu, są nie do pomyślenia, 

ul. Ratuszowa I 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ui. Mickiewicza 24 

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

  

Sejm i Bząd. 

Opracowywanie projektu peł- 
nomocnictw dla Prezydenta. 

WARSZAWA 28.V (tel, wł. Słowa). 
Ministerstwo Sprawiedliwości w 

myśl uchwały Rady Ministrów  przy- 
gotowuje projekt uchwały o specjal: 
nych uprawnieniach Prezydenta Rze- 
czypospolitej. Opracowanie tego pro- 
jektu nie jest jeszcze ukończone. 
Wszelkie pogłoski o tej uchwale są 
tylko dowolnemi przypuszczeniami. 

Obrady klubów. 

WARSZAWA, 28.V (£el.wł. SZowa) 
Po dwuch dniach ożywienia i gorącz- 
kowych narad dzisiaj zapanowała 
pustka. . Lewica skonsolidowaia się 
około osoby marszałka Piłsudskiego 
j trwa dalej na tem stanowisku. Prat 
wica prowadzi w dalszym ciągu swe 
obrady na mieście. Na jutro godzinę 
5 tą popołudniu wyznaczone zostało 
oficjalne zebranie pełnego klubu Z, 
L. N, Kiub Ch. d. w dniu dzisiejszym 
kontynuował obrady jak również i 
kluby mniejszości narodowyc,h dla 
których punktem wyjścia będzie pra- 
wdopodobnie wczorajsza uchwała 
Koła Żydowskiego opowiadająca się 
zą Marsz, Piłsudskim. 

Ostatecznych decyzji klubów pra- 
wicowych i centrum nie należy ocze- 

„kiwać wcześniej jak w sobotę w no- 
cy lub nawet niedzielę rano. 

Stanowisko Ch.-N, 

WARSZAWA. 28 V. (fel.wł Słowa) 
Z Poznania donoszą, że odbyło się 
tam posiedzenie klubu Chrześcijań- 
sko-Narodowego, na którem omawia- 
no sprawę Zgromadzenia Narodowe- 
go. Jak słychać w klubie tym prze: 
ważyło zdanie, że należy wyjechać do 
Warszawy i wziąć udział w  Zgro- 
madzeniu Narodowem. 

Gen. Malczewski osadzony na 
Dzikiej. 

WARSZAWA, 28V (żel, wź. Słowa) 
Gen. Malczewski został w dniu dzi- 
sieįszym umieszczony w. więzieniu 
wojskowem przy ul. Dzikiej. 

Poseł Witos w Poznaniu. 
WARSZAWA 28, V, (żel. wł. Słowa) 

Z Poznania donosza, że dziś rano 
przybył poseł Witos, który zabawi 
kilka dni. ® 

Maurycy hr. Zamoyski kandy- 
datemnaPrezydenta Rzeczypo- 

spolitej, 

WARSZAWA, 28 V. (tel;tót, Słowa) 
Jak mówią Związek L. N. zamierza w 
ostatniej chwili wysunąć jako kandy« 
data na stanowisko Prezydenta Rze- 
czypospolitej Maurycego hr. Za- 
moyskiego, ordynaia na Zamościu i 
b. ambasadora Polski w. Paryżu, 
Poufne rokowania na temat tej kan- 
dydatury prowadzi podobno pos. Głą- 
biński. 

Według pogłosek przedstawiciele 
Ch.-D, Ch.-N. i N. P. R. zgodzili się 
na tę kandydaturę. Nieznane jest tyl- 
ko stanowisko Piasta. 

Zakonspirowanie swego kandyda- 
ta Z. L. N. motywuje stanowiskiem 
marszałka Piłsudskiego, który w wy- 
wiadzie prasowym zapowiedział zwo- 
łanie konferencji wszystkich kandy- 
datów na stanowisko Prezydenta, do 
czego Z. L. N. nie chce dopuścić, 

Oswiadczenie członka Rady 
Naczelnej «Piasta». 

Pos. Franciszek Zawadzki, członek 
Rady Naczelnej P.S. L. «Piast», ogło- 
sił w prasie oświadczenie, w którem 
"I innemi pisze: 

„Jestem najgłębiej przekonany, -iż 
gdyby P. S. L. * Piast nie aa 
kandydatury J. Piłsudskiego, byłoby 
to niepowetowanym, ciężkim  ciosera 
dla ruchu ludowego, dla ruchu chłop- 
skiego, mającego w sobie tyle twór- 
czych pierwiastków państwowych, 
gdyż głosowanie przeciw jego kandy- 
„daturze uniemożliwiłoby na przyszłość 
naszemu stronnictwu wsze kie rzetel- 
ne współdziałanie z żywemi siłami 
demokracji polskiej i stalo by się 
czynnikiem wypaczającym linję roz- 
wojową ruchu ludowego, czynnikiem 
jego degeneracji i upadku twórczej 
jego siły państwowej," 

Dolar w Warszawie. 

„WARSZAWĄ, 28-V, (tel. wł. Słowa). Dziś dolar słabiej. Na czarnej giełdzie 
płacono przy słabej tendeneji 11.20», 
W obrotach międzybankowych 11,60; ask Poiski płacił również 11,00: Złote



Ofenzywa 
Opinja sowiecka, która dotychczas 

ograniczała się do objektywnej oceny 
„wypadków w Polsce, przeszła obecnie 
do ostrej ofenzywy przeciwko samej 
osobie Marszałka Piłsudskiego. 

O ile przeto z początku ogół bol- 
szewicki zaskoczony został  rozma- 
«chem akcji, znamionującej zdecydo- 
wany kierunek linji politycznej prze- 
wrotu, który siłą wypadków jedno- 
czył atrybuty. władzy dyktatorskiej w 
ręku Marszałka Piłsudskiego, o tyle 
teraz, po próbacii wepchnięcia zbroj- 
nej przemocy na tory sparlamentary- 
zowanej praworządności państwa, — 
to zdeptane i jednocześnie  zalegali- 
zowane status quo Ściąga na się 
wszystkie groty wrogich nam odgło- 
sów z za wschodniego kordonu, go- 
dzących widocznie w najsłabszą stro- 
nę zamachu, t. jj w jego celowość, 
chcąc tem podważyć nasze stanowi- 
sko międzynarodowe. 

Prasa bolszewicka podkreśla z na- 
ciskiem, że Marszałek Piłsudski, bę* 
dąc w opozycji do uprzednich rza- 
dów, był tą białą kartą, na której 
niewidzialnym szyfrem kreśliły swe 
programy rozmaite ugrupowania spo- 
łeczne, wierząc, że znajdą w Marszał" 
ku Piłsudskim rzecznika swych wie- 
rzeń partyjnych. 

Co jest ciekawe, że według miń- 
skiej gazety „Zwiezda*, nawet w ło- 
nie partji komunistycznej powstały 
w Warszawie podczas walk ulicznych 
jakieś samorzutne odruchy w celu 
poparcia akcji Marszałka Piłsudskiego. 

Gazeta ta pisze: „Przewrót woj- 
skowy Piłsudskiego był przyjęty przez 
szerokie masy ludności z entuzjazmem 
i współczuciem. Masy żywiły nadzie- 
ję, że Piłsudski i jego współwyznaw- 
cy w rzeczywistości poszli na otwar- 
tą walkę z reakcją i faszyzmem, ma- 
jac na względzie interesy robotników 
i włościan. Masy owładnął rewolu- 
cyjny zapał, został proklamowany 
strejk generalny. Komunistyczna par- 
tja Polski wnikając w ten nastrój mas, 
rzuciła hasło o przeistoczeniu wojsko: 
wego wystąpienia w szeroką walkę 
robotników i włościan przeciwko re- 
akcji”... Ale tutaj nastąpiło rozczaro- 
wanie, gdyż: „Socjalistyczne Partje 
Ugodowe* odpowiedziały odmownie 
na propozycję partji komunistycznej, 
Piłsudski zaś, ustroiwszy swe wystą- 
pienie w hasła «walki o demokrację 
walczył jedynie o władzę w  armji*. 

Widzimy więc „mirabiłe dictu*, że 
i partja komunistyczna w tym zgieł- 
ku walki chciała również zdobywać 
swe prawa międzynarodówki. 

Przyjmując przeto pod uwagę, że 
w tej ideowej opozycji, jaką usposa- 
biał w sobie Marszałek Piłsudski 
mogły się mieścić szczebie tak roz- 
maitych ugrupowań społecznych, za- 
cząwszy od pariji komunistycznej, 
skończywszy zaś na odłamach kon: 
serwatystów, ogół bolszewicki tryum- 
fująco konkluduje, że Marszałek Pii- 
sudski nie posiada żadnego progra- 
mu, a zwłaszcza programu, któryby 
mógi uzgodnić ten odruch opozycji, 

„który stworzył atmosierę przewrotu. 

Rożumująć w ten sposób, bolsze- 
wicy bezwiednie utrwalają nas w 
przekonaniu, że te wszystkie objawy, 
które stanowiły właściwą genezę za- 

sowiecka. 

machu, w sposób żonglerski zalega- 
lizowanego później, stwarzały właśnie 
tę atmosferę nieuniknionej zdawało się 
dyktatury, dla której warunki społecz- 
ne, oraz sama osoba Marszałka sta- 
wiała wprost prawne podstawy do 
jej ogłoszenia. 

Wiadomem jest, że Rosja sowiec- 
ka, w pamięci której klęska 1920 roku 
organicznie się łączy z imieniem Pierw- 
szego marszałka Polski, stanie zaw: 
sze w Opozycji do byłego Naczelne- 
go Wodza, lecz co innego jest sta- 
nąć w opozycji do czyjejś mocy, a 
co innego wyśmiewać cudzą słabość. 

Takim jest ostatni artykuł w «lz- 
wiestjach» z dnia 22.V pod tytułem: 
<Rozwiana Legenda». 

Artykuł ten mówi: <Marszałka 
Piłsudskiego zrodziła legenda... Le- 
genda przeistoczyła go w zbawcę 
Polski od zagrażającego jej jakoby 
niebezpieczeństwa ze strony „czerwo- 
nego imperjalizmu“. Legenda pizei- 
staczała go i nadal w opatrznościo- 
wego męża, który miał wybawić Po!- 
skę z tej beznadziejnej sytuacji, do 
jakiej doprowadzony został kraj 
przez gospodarkę kapitalistów. Sam 
Piłsudski jednak stał się ofiarą „„Le- 
gendy o Piłsudskim": Oa w nią uwie- 
rzył Uwierzywszy, sam wpłynął na 
jej rozwianiee W parę dni rozeszły 
się obłoki, za któremi on się ukry- 
wał i przed różnemi klasami spole- 
czeństwa, coraz to wyraźniej zatyso- 
wuje się sylwetka, krótkowzrocznego 
polityka, zdezorjentowanego odrazu 
nieoczekiwanemi przejawami kontr- 
akcji, której nie chciał wywoływać 
i o możliwości powstania której na- 
wet nie przypuszczał. Piłsudski miał 
jedynie na celu: „demostrację mo- 
ralnego  oburzenia*, _ „demosirację 
wojskowej demokracji". Ona oczeki- 
wał przewrotu pokojowego, któryby 
został bezwłocznie legalizowany i 
przyjęty przez Sejm i Prezydenta", 

„Lecz pomimo to, że warunki zło- 
żyły się inaczej—mówi dalej arty- 
kuł—Piłsudski po zbrojnem złama- 
niu konstytucji kapituluje przed Sej- 
mem, który od dawien dawna uwa- 
żał za nadgniły i sprzedajny.* 

„Gorzkie rozczarowanie ogarnia 
wszystkich jego zwolenników, na- 
próżno oczekujących czynów, które 
chociażby w małym stopniu mogły 
usprawiedliwić dokonany przez Nie 
go przewrót... Zamiast Piłsudskiego, 
opromienionego legendą, kraj zaczyną 
rozróżniać zarysy politycznego ban: 
króta, ktury chce zostawić wszystko 
tak, jak było. Robotnicy, włościanie 
i mniejszości narodowe podczas tych 
dni ostatnich zrobiły wielki krok 
naprzód do wyzbycia się swych 
dawnych iluzji". 

Pierwsze złudzenia bolszewików, 
powstałe wskutek zamachu marszał- 
ka Piłsudskiego, ze w jego ogniu 
będą mogli upiec komuniści swoją 
pieczeń:prysły. Stąd bierze swój 
początek ofenzywa prasy sowieckiej, 
mająca na celu zdyskwalifikowanie 
osoby marszałka Piłsudskiego dla 
poderwania jego autorytetu w ma- 
sach. Piłsudski dla Sowietów mimo 
niedługiej iluzji jest nadal symbolem 
zwycięskiej walki. 

@. 5. 

Ś P. 

z KAPLIŃSKICH / 
Jozefina Bolesławska-Mowieka 

Artystka Zespołu Teatru Reduty 
po krótkica a ciężkich cierpieniach zmarła w Wijnie dnia 27 maja 1926r. 

Obrzęd pogrzebowy rozpocznie nabożeństwo żałobne w Kościele 
Pobernardyńskim w dniu 29 b.m, o g. I08€j rano, poczem pochód żałobny 
ruszy na cmentarz Rossa. 

O czem zawiadamiają:' 
Kierownictwo = — Zespół i Filja Zw. 

cen Artystów 

  

Polskich, 

Od Administracji. 
Celem uniknięcia przerwy w otrzymywaniu gazety, prosimy 

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

  

Od trzech lat obserwuję życie ar- 
tystyczne Wilna. Jest nikłe, ze społe- 
czeństwem nie związane. Przysiadło 
sobie za własnemi opłotkami— od czasu 
do czasutylko wystawiającnos=-w War- 
szawie—raz do roku w rodzinnem 
Wilnie... Powiedziałby ktoś — z nie- 
jakiemi pozorami słuszności — że to 
wina samych artystów. Mojem skrom- 
nem zdaniem, wina to przedewszyst- 
kiem społeczeństwa wileńskiego—naj- 
zupełniej obojętnego dla Sztuki wo- 
góle, w szczególności zaś dla wsże!- 
kich objawów miejscowej twórczości 
artystycznej. Artysta tutaj nie poradzi 
nic. Artysta, to dzisiaj nędzarz—ska- 
towany dosłownie okropnemi warun- 
kami życia, obojętny i nieznany ogó: 
łowi tak, jak obojętną i nieznaną 
ogółowi jest Sztuka sama, 

Czy jednak, oskarżając jedni dru. 
gich, w kłótni, kwasach i zniechęce- 

niu — zmienimy dzisiejszą sytuację? 
Chyba nie! 

Zdawałoby się—że miasto, posia- 
dające osobne Towarzystwo, grupu- 
jące w sobie wszystkich małarzy i 
rzeźbiarzy—osiadłych i pracujących w 
Wilnie — miasto, w którem istnieje 
(dziś już, po dziesięcioletniej pracy w 
najgorszych warunkach, silnie i kon- 
sekwentnie zorganizowaną) wyższą 
uczelnię artystyczną, jakoteż sposo- 
biącą kadry dla niej średnią taką u: 
czelnię, miasto, jedno z najpiękniej- 
szych w Europie—ciche, bez gorącz- 
ki i zgiełku zmechanizowanego, zba- 
nalizowanego życia współczesnego— 
posiadające, rzekłbyś —wszystkie wa- 
runki na jakieś przyszłe Monachjum 
polskie—że w mieście takiem wystar- 
czy zrzeszenie plastyków, urządza- 
jących od czasu do czasu pokazy 
publiczne swych prac — ażeby za- 
kwitło tu bujne życie artystyczne. 

To, niestety, nie wystarcza. Sztuka 

# 

Przypuszczalny prze- 
bieg Zgromadzenia 

Narodowego. 

WARSZAWA, 28.V; (śel w/.S£owa). 
Wobec zbliżającego dnia Zgqromadze: 
nia Narodowego w prasie stołecznej 
ukazują się przypuszczalne zestawie- 

зО ж е 

M irsząłek Piłsudski o silnym rządzie. 
(Tełefonem z Warszawy od wlasne go korespondenta). 

Wczoraj p. Marszałek Piłsudski 
udzielił dziennikarzom na temat kry- 
zysu parlamenłaryzmu dłuższego wy- 
wiadu, który w najistotniejszych u- 
stępach podajemy. Zapytany o współ: 
pracę władz ustiawodawczych i wy- 

nia głosowania, jakie odbędzie się w konawczych, p. Marszałek odpowie: 
dniu 31-go b. m. na Zgromadzeniu dział: 
Narodowem, Według dzienników le. — Pytanie to wiąże się z catena 
wicowych za kandydaturą b. prezy- mnóstwem zjawisk stanowiących pa- 
denta p. Wojciechowskiego, którą lącą sprawę kryzysu parlamentary- 
wysunie prawicą, opowiedzą się na- zmu nie tylko w nas lecz na świecie 
stępujące stronnictwa: ZLN, Ch.N. i całym. U nas, jak zawsze twierdzę 
Cn. D. razem głosów 201. 

opowie się Piast i NPR. 

Ch. D. W razie i twierdziłem oddawna, kryzys 
jeżeli się za tym samym kandydatem przyjść musiał 

razem gło- niż gdzie 

ten 
szybciej i ostrzej 

indziej wyjąwszy natu- 
sów 87, kandydatura p. Wojciechow- ralnie Włochy, gdzie kryzys dał to 
skiego otrzyma 206 głosów, podczas co obecnie w tym kraju 
gdy konieczna większość stanowi Wszyscy u nas ciągle 

3 zresztą jak wszędzie, 278 głosów. 

widzimy, 
mówią, tak 

że potrzebny 
W tym wypadku marszałek Rataj jest silny rząd, lecz co stanowi isto- 

zwróci się do b. prezydenta Wojcie- tę silnego rządu? Istotą siły jest 
chowskiego, który nie wiadomo w decyzja pobierana w odpowiednim 
tej chwili gdzie przebywa, 
niem czy wybór 
wszelkiego 

z zapyta- 
przyjmuje. 

dla efektu działania czasie. Siły inaczej 
Wedle przedstawić nie mogę. I zgoda. Niech 

prawdopodobieństwa p. w.dług zasad demokracji za tę silną 
Wojciechowski odpowie odmownie i decyzję rząd będzie odpowiedzialny, 
marszałek Rataj wyznaczy nowy ter: ale 
min Zgromadzenia 
Ewentualny wybór p. Wojciechow- 
skiego—zaznacza prasa lewicowa — 
miałby charakter więcej demonstra- 
cyjny niż faktyczny. 

Ponieważ jednak głosowanie na 
Zgromadzeaiu Narodowem jest tajne, 
część posłów z Piasta i NPR. w licz- 
bie dwudziestu odda prawdopodob- 
nie głosy za marszałkiem Piłsudskim. 
Stronnictwom lewicowym i mniejszo- 
ściom narodowym wysuwającym kan- 
dydaturę marszałka Piłsudskiego bra- 
kuje do większości właśnie dwudzie- 
stu głosów. W ten sposób jak widzi- 
my z powyższego przypuszczalnego 
zestawienia ciężar sytuacji przy wy- 
borze prezydenta spoczywa w rękąch 
NPR. i Piasta. 

niech ma możność  decy- 
Narodowego. dować, niech ma za co odpowiadać. 

Tymczasem w zwyczajach naszych 
samo sformowanie rządu zależy nie 
od prezydenta lecz ciągle i stale od 
przewlekłych i długich narad klubów 
i stronnictw, klik, kliczeki konwen- 
tyktów. I tak iż wydawać się każ- 
demu musi, że każdy minister, poza 
umiejętnością prowadzenia swego re- 
sortu musi posiadać a) talent mówcy 
parlamentarnego, b) specjalne zdol- 
ności do intryg parlamentarnych, c) 
umiejętność łagodzenia poszczegó|- 
nych pretensji i pretensyjek, jak kół, 
kėleczek, a nawet poszczególnych 
posłów w stosunku do siebie, 

Na tę specjalną pracę minister 
musi poświęcać tyle czasu i wysiłku, 
iż na ireściwą pracę właściwą, za 
którą niby jest odpowiedzialny, może 

TUI -——   

oddać jakieś pół godziny w ciągu 
doby, a zwiększyć ten czas może je- 
dynie, gdy na szczęście -<dla rządu 
Sejm i Senat zdecydują się odpocząć. 
Wtedy dopiero w każdym rządzie 
następuje chwila zasłużonego odpo- 
czynku i wielkie westchnienie ulgi. 
Wiedy też dopiero każdy minister 
ma możność zapoznać się dokładniej 
ze swoim resortem. 

Dla ilustracji stosunków  dzisiej- 
ot Marszałak przytacza taki przy- 

ad. 
W gabinecie ministra resortu,!któ- 

rym specjalnie się zajmuję pracuje 
kilku oficerów wraz z siłami pomoc- 
niczemi, jedynie na to aby zestawiać 
bez ustanku sypiące się żądania 
posłów, których treścią systematycz- 
nie jest 1) przeniesienie znajomych i 
krewnych i znajomych tych krewnych 
no i tych zbliżonych do posłów wy- 
borców z miejsca na miejsce w woj- 
sku, 2) robienie takich czy innych 
ulg w służbie wojskowej krewnym i 
znajomym i znajomym i (krewnym 
potrzebnych w okresie wyborczym 
ludzi i t. d. 

— Program rządu silnego zatem 
widzi pan marszałek w uniknięciem 
wpływów sejmowych na tworzenie 
rządu. 

— Naturalnie. Może prezydent 
mylić się w wyborze ludzi, lecz biąd 
ten łatwiej jest naprawić niż zmusić 
rząd do wyrzeknięcia się natychmiast 
wmuszonych zobowiązań w stosun- 
ku do klubów, stronnictw, konwen- 
tyktów, klik i kliczek posłów i sena- 
torów. | niech będzie mi wolno wy- 
razić nadzieję, że dla uniknięcia no- 
wego lecz mocniejszego i ostrzej- 
szego już kryzysu Sejm i Senat ze- 
chcą uwzględnić, że w tym wypadku 
lepiej może nie narażać siebie i kraju 
na próbę trwania nadal w złych zwy- 
czajach i obyczająch posłów i sena- 
torów. 

Kandydaci na Prezy- Tajemnicze aeroplany na granicy fińsko-so- 
wieckiej. 

Z Rygi donoszą: Pisma petersburskie zamieszczają sensacyjną wiado: 

denta Rzeczypospolitej, 
Rozmowa z pos. Kozłowskim (ZLN). 

Poseł Medard Kozłowski (ZLN) w 
rozmowie ż dziennikarzami oświadczył: 

— Zgodnie z uchwałami prezyd- 
jum ZLN., będziemy dążyli do osiąg- 
nięcia porozumienia ze stronnictwami 
środka, aby wysunąć wspólnego kan- 
dydata kompromisowego na siano- 
wisko Prezydenta Rzeczypospolitej — 
oświadcza p. Kozłowski. 

— A jeżeli porozumienie to okaże 
się rzeczą niemożliwą? 

— Wówczas stronnictwa prawicy 
wysuną własnego kandydata, 

— Będzie nim p. Roman Dmow- 
ski?! 

— W każdym razie jedna z czo- 
łowych osobistości obozu narodo- 
wego—mówi p. Kozłowski, dodając: 
Jednak jeżeli porozumienie ze stron- 
nictwami środka okazałoby się możli- 
we, gotowi bylibyśmy wyrzec si 
kandydata prawicy na rzecz kandyda- 
ta kompromisowego. 

— Czy nazwisko 
ustalone? 

— Nazwisko nie, ale wszyscy są 

jego jest już 

w zgodzie, aby był to człowiek, nie 
należący do żadnej partji. 

— Marszałek Piłsudski 
należy do żadnej partji. 

— Ale jest dla nas nie de przy- 
jącia. 

— Więc kto? 
I tu padają nazwiska. 
— Prof. M. Bobrzynski? 
— Mam wraženie, že dla prawicy 

jest niemożliwy. 
— A b. premjer Skrzyński? 
— Wątpię. 

Odpadają też pp. ks. Czetwer- 
tyński i ks. Lubomirski, 

— Pewne koła—dodajemy — wy- 
suwają kandydaturę gen. Sikorskiego. 

— Nie jest to kandydatura kom- 
promisowa, i jako taka musi odpaść. 

— Mówiono, iż prawica postawi 
kandydaturę b. Prezydenta p. Wojcie- 
chowskiego. 

— Nie mamy prawa dysponować 
osobą b. Prezydenta, 

Rzucamy ostatnie nazwisko. 
— Od kilku dni słychać o gen. 

też nie 

mość, że na ranicy fińsko'sowieckiej pojawiła się tajemnicza eskadra Iotni- 
cza, która dokonała szeregu ważnych badań, tyczących terenu, dyziokacji wojsk 
sowieckich i t d. Według źródeł sowieckich, była to wojskowa delegacja an: 
gielska, która przed kilku dniami przybyła do Helsingforsu z tajemniczemi 
planami. Wiadomość o tem, wywołała w politycznych sferach Moskwy rzeko- 
mo wielkie poruszenie. 

Okropny pożar w gub. Wiatskiej. 
Dziesiątki ludzi zginęło w ogniu. 

Z Moskwy donoszą: W mieście Kotelnicz, gub. Wiatskiej, z niewyjašmio: 
nych przyczyn, wybuchł wielki pożar, który w przeciągu krótkiego cząsu 
objął całe miasto i zniszczył doszczętnie. Wszystkie budynki państwowa, miej- 
skie, dworzec, elektrownia, spłonęły do cna. 

W morzu ognia zginęło kilkudziesięciu ludzi. 
Około 7000 osób pozostaje bez dachu nad głową. 

Zamazywanie przeszłości historycznej. 
Według wiadomości z Pe.ersburga, w następstwie sprzedaży carskich kiejnstów, 

bolszewicy postanowili ziikwidować historyczne urządzenie carskich pałaców, jako nie 
przedstawiających wartości historycz nej. 

Specjalnie wyżonione komisje historyczno-miizealne, przystąpią niebawem do nsu- 

€ nięcia pamiątek carskich z 25 pokoi t. zw. <Zimniawo Dworca». 

EGYEFEWAATZH TAROREZOCAAUT AZ RAIZT ZARAZY EOS ASRESTTĖ 

Wykrycie wielkiej afery szpiegowskiej. 
Onegdaj nadeszła do Wilna wiadomość o wykryciu wielkiej 

organizacji szpiegowsko dywersyjnej, działającej na korzyść so- 
wietów w powiatach granicznych Województwa Wileńskiego. 
Jest to dawno wyśledzona afera, na czele której stał niejaki 
Ordeniec, kierowana i zorganizowana przez sowiecki „Pogranot: 
diet". Członkowie organizacji zbieraii materjał tyczący dyzlokacji 
wojsk poiskich, ze specjalnem uwzględnieniem stosunków wy: 
tworzonych po ostatnich wypadkach warszawskich. Jednocześnie 
zbierany był szczegółowy materjał tyczący K. O. P. oraz dyzlo: 
kacji oddziałów policji administracyjnej. 

W związku z wykryciem afery, aresztowano w Głębokiem 
ł pow. wilejskim 15 osób, z których 12 jest narodowości žydow- 
skiej, zaś trzech białorusinów. Przy aresztowanych, znaleziono 
bogaty materjał dowodowy, w postaci aktów szpiegowskich, 
planów zamachów na poszczególne objekty państwowe, szczegó- 
łowe instrukcje i rozkazy o porywaniu pojedyńczych żołnierzy 
K. O. P, wysadzaniu mostėw it. d. Prócz tego stosy bibuły 
komunistycznej. 

Z pogranicza. 
Ujęcie przemytnika łotewskiego. 

W nocy z dnia 26 na 27 b. m. 
na pododcinku Mieżany, koło jeziora 
Ricza (pogranicze łotewskie) patro: 
lująca polska straż graniczna zauwa: 
żyła dwóch podejrzanych osobników 

ciekającymi, przyczem ciężko został 
raniony jeden ze wspomnianych о- 
sobników, drugi zaś zdążył zbiec na 
stronę łotewską. Po przeprowadzonem 
dochodzeniu okazało się, iż raniony 

Sosnkowskim, jako kandydacie kom- w czasie przekraczania w sposób nie. o:obnik nazwiskiem Kampas jest o- 
promisowym. 

— Jest w tem wiele słuszności, 

legalny granicy w stronę Łotwy. Na 
alarm żołnierzy osobnicy ci zaczęli 
uciekać, skutkiem czego straż gra- 
niczna zmuszona była strzelać za u- 

bywatelem Łotwy, posiadał przy so- 
bie dużą ilość grzebieni i 84 chustki, 
które chciał przemycić na Łotwę. 
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Szczegóły katastrofy ży- 
* ° .. 

wiolowej w Japonji. 
Setki trupów. Tysiące miesz- 
kańców bez dachu nad giową. 

Londyn, 26 maja. 

Donoszą tutaj e wybuchu wulkanu To- 
kachi, na jednej z północnych wysp Japoń- 
skich—Hokkaido dalsze szczegóły. Na krótke 

przed wybuchem dały się słyszeć podziemne 

grzmoty. Grzmoty trwały dwadzieścia minut. 

Natychmiast po grzmotąch nastąpił olbrzymi 
wybuch lawy. Dotychczas zarejestrowane 

1,000 ofiar wybuchu, w tem 150 zabitych. 

Niema jeszcze dotychczas wiadomości z 
kilku wiosek, położonych w pobliżu wulka- 

nu, których mieszkańcy prawdopodobnie ze- 

Stali spaleni żywcem. Lawa zalała 20 klm. 
kw. " 

Istnieją przypuszczenia, że wybuchły na- 

raz trzy wulkany, mianowicie oprócz wymie» 

nionego powyżej, jeszcze wygasłe dawne 

wulkany Iwo i Karaki. Lawa zalała koryta 
dwóch pobliskich rzek, które wystąpiły z 
brzegów, powódując powódź i zalewając 

około 300 domów, 2,000 mieszkańców pozo- 
stało bez dachu. 

Natychmiast po katastrofie uruchomione 
pociągi ratownicze, które jednakże nie mogły 

dotrzeć do miejsc zalanych wodą i lawą, be 
tory były pozrywane. Pociągi zatrzymywały 

się o kilka kilometrów od miejsca katastrofy. 

Sanitarjusze, lekarze i służba pomocnicza 

pieszo brnęli wśród nieostygłej jeszcze lawy, 
niosąc pomoc ofiarom. Grozę katastrofy po- 

większały jeszcze pożary, które wybuchały 
w domach niedotkniętych wybuchem wul. 

kanu, 

Dziwnym zbiegiem okoliczności miesz- 
kańcy wioski Mije, położonej tuż u podnóża 
największego wulkanu, uratowali się prawie 

wszyscy, gdyż zdążyli w porę opuścić swoje 
domostwa. 

Dotychczas wydobyto 100 trupów z pod 
zwęglonych domów lub lawy. iPociąg, wie- 
zący 800 ludzi z miejsca katastrofy, przybył 
do Tokio. 

EEE 

Q co oskarżeni są gen. 
Zagórski i Rozwadow- 

ski? 
Gabinet Ministra Spraw Wojsko- 

wych ogłosił komunikat w sprawie 
aresztowania gen. Zagčrskiego, Roz- 
wadowskiego i Jaźwińskiego. Aresz- 
towanie to nastąpiło—głosi komuni- 
kat—na skutek siedztwa sądowego. . 
Gen. Rozwadowski obwiniony jest o 
wysiępek z art. 636 ust. 3 Kod. Karnego 
z roku 1903 popełniony przez: 1) na- 
dużycie swej władzy w chęci żysku, 
ze szkodą dla skarbu wojskowego, 
w dopuszczeniu wyzyskującego woj- 
sko Zrzeszenia Pracy, którego był 
członkiem i głównym przedstawicie- 
lem wobec władz wojskowych, dalej 
2) o występek z art. 591 ust. 1 p. 3 
i ust. 2 Kod. Karnego z roku 1903 
popełniony przez skłonienie za po- 
mocą oszukania osób postronnych 
do zawarcia niekorzystnych dla nich 
umów majątkowych, ze świadomością 
niemożności wypełnienia wobec nich 
obowiązków kontrahenta, skutkiem 
czego osoby wspomniane  rzeczy* 
wiście krzywdę na majatku poniosły. 

Generał Brygady Zagórski obwi- 
niony jest o występek z art. 639 cz. 
I ili Kod. Karnego Zz r. 1903 i z $ 
145 Wojsk. Kod. Karnego, popetnio- 
ny przez brak kontroli, jako szefa 
departamentu lotnictwa M. 5. Wojsk. 
nad towarzystwem, którego uprzeanie 
był członkiem Zarządu do połowy 
1924 roku, mającem wykonać dosta- 
wy wojskowe, finansowanem przez 
rząd polski i otrzymującem znaczne 
zaliczki ze skarbu wojskowego od. 
nośnie do wykonania umowy, zabez- 
pieczenia zaliczek i ściągania kar 
konwencjonalnych. 

Generał Brygady Jaźwiński Be- 
lesław obwiniony jest o występek 
2 &!. 636 część li li, 639 część 
lil 666 Kod. Karnego z roku 1903, 
zbrodnie z $ 140, 147, wojskowego 
kodeksu karnego i art. 1 Rozporzą- 
dzenia Rady Obrony Baństwa z 18 
sierpnia 1920 roku, popełnione przez 
umyślne zaniechanie zapobieżenia 
i ścigania nadużyć swych podwład- 
nych, przekraczenie przepisów woj- 
skowych, odnośnie do podwładnych 
w kwestjach ich personalnych, sa- 
mowolne i wbrew przepisom prze- 
znaczenie sum gospodarczych i do- 
datków podróżnych, bez podstawy 
rozmyślne nieksięgowanie sum firmy 
prywatnej, mimo jej sądowego zaję- 
cia, nadużywanie wojskowych środ- 
ków lokomocji na korzyść osób pry- 
watnych, udzielanie zaliczek о50- 
bistych z funduszów na zakupy 

to bardzo delikatna roślina. Można 
ją siać na dobrze uprawionej glebie. 
Inaczej, albo nie wykiełkuje—albo w 
mizernym badylu zmarnieję. Skoro 
mamy jakie takie zapasy ziarna, 
trzeba przedewszystkiem jąć się u- 
prawy ziemi. 

Więc poprostu stworzyć towarzysko- 
kulturalną instytucję (i to nagwałt!), 
obojętne pod taką, czy inną nazwą, 
mającą na celu propagandę Sztuki 
we wszelkich jej objawach, z wyjąt- 
kiem objawów, że tak się wyrażę, 
podwórkowych i prowincjonalnych, 
które należy tępić bezwzględnie i 
konsekwentnie, jako coś, co specjal- 
nie w Wilnie rozwadnia i zaprze- 
paszcza najtęższe nieraz zamysły. 

Sądzę, że tylko w ten, fa nie inny 
sposób stworzyć można to, co po- 
wszechnie zwie się „atmosterą arty- 
styczną”, bez której nie można sobie 
wyobrazić olbrzymiej misji Sztuki 
w życiu współczesnem Polski. 

Jas ujemnie brak owej atmosfery 
wpływa na całokształt pracy artys- 
tów wileńskich, dowodzi wyreźnie 
ostatnia, czwarta już w kolei wystawa 
obrazów i rzeźb W. T. A.P. Wy- 
ziera z niej ogólne zmęczenie, omał 
nie rezygnacja z wyższych aspiracyj 
twórczych — gdzieniegdzie wyraźne 
lekceważenie i pracy i jej celów, 
wreszcie smutne zakapturzanie się w 
zdobytych już raz wartościach i, auto: 
matyczne niejako, mielenie ich na 
tych samych żarnach. 

Wreszcie brak „linji minimum“, 
po za którą wyjść nie wolno. Wy- 
Stawa czyni wrażenie, że każdy i 
wszystko na ścianach jej powiesić 
może. 

Wystawa obecna ani nie skupia, 
ani nie zmusza do myślenia, ani 
nie irytuje, ani też nie błyszczy ra: 
došcią. 

Bytoby to wraženie ogėlne, takie, 
jakie każdemu zwiedzającemu wysta- 

wę — udziela się bezwątpienia. 
Jeżeli jednak z punktu widzenia 

krytyki fachowej wystawę obecną bę- 
dziemy rozpatrywać — zobaczymy, że 
kryje ona w sobie duży zapas praw- 
dziwych, bardzo nieraz głębokich 
wartości. 

Patrząc np. na prace p. Kazimiery 
Adamskiej - Roubiny spostrzegamy w 
nich odrazu duży, prawdziwy talent 
ilustratorski z wszelkiemi zaletami 
formy, koloru i konstrukcji całości. 
Sądzę, że ta pełna inteligencji i tem- 
peramentu artystka bezwarunkowo 
winna się w tym kierunku specjali 
zować. Urodziła się na zdobniczkę 
książki, której treść jest baśnią, fan: 
tazją bujną, poezją o intensywnej 
barwie. Zaś co do linorytów jej i nie- 
potrzebnych prac, wykonanych  р!бт- 
kiem — szczerze radzę uczynić га- 
chunek uczciwy swego sumienia ar- 
tystycznego. 

P. W. Dawidowski studjuje niera- 

cjonalnie, gorączkowo, bierze na swe 
barki zadania zbyt trudne, pod któremi 
upada. Jest to bezsprzeczniejego słaba 
strona. Bo koleżeńsku, najserdeczniej. 
radzę zmienić zasadniczo metodę 
studjów. 

Bronisław Jamontt, to rasowy 
malarz. Posiada swój specjalny Świat 
wizji malarskiej. Walor ten tężeje 
jeszcze bardziej—jeśli się zważy, że 
artysta ten posiada ogromne, mocne 
poczucie formy. W budowie pejzażu, 
któremu słusznie i niepodzielnie się 
oddaje, jest bardzo indywidualny i 
mocny. Byłoby wskazanem, żeby ar- 
tysta nie zaskiepiał się w jednej tech- 
nice. Mam do jego talentu takie prze- 
konanie szacunek, iż uważam radę 
tę za konieczność, która pozwoli te- 
mu wybitnemu malarzowi na tworze- 
nie, zwłaszcza w zakresie możliwości 
kolorystycznych, nowych, rzetelnych 
wartości, 

Stanisław Matusiak.
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' KURJER GOSPODA 35, boświna 20—25 (pęczek), szczaw 30—35 
gr. zal kg., ogórki 70—80 gr. za sztukę. 

Cukier: bez zmiany, 

królewicza Maja, opuszczającego nas 
nieodwołalnie. Stracenie polskiego 

Ryby: wąsacze żywe 3.50, snięte 2.50. Starsi na tle pięknej przyrody po- Landru. 
BBE szezupaki snięte 2,20—2.50, karasie żywe Słuchają pięknego chóru męskiego ; 

ZIEM WSCH OD CH 3.00, snięte 240—2.50, leszcze żywe 3,20, „Echo* pod kierownictwem pana Wczoraj o godz. 4 m. 30 rana sniete 2,50—2 60, liny żywe 3.00—3.20, snię- 
te-2.50, karpie żywe 320, snięte 2.60, oko: 

» nie żywe 3.70, snięte 2.60—2.70, sumy 1.50— 

8 Kalinowskiego. Wszystkich zajmą i na stokach wzgórzy antokolskich wy- to, że znaczna część rolniczych przed- II gai. C68 50—90, žyinia pytlewa 55—58 zabawią czarodziejsko-magiczne wy: Konany zosiał wyrok śmierci przez siębiorstw dochodowych wogóle jest stołowa 50—55, razowa 40—45, kartofian 
Czy żyjemy kosztem 

substancji majątkowej? 
Program gospodarczy b. ministra 

skarbu p. Zdziechowskiego przewi- 

dywał między innemi, jako jeden ze 

środków zrównoważenia budżetu pań- 

stwa, podwyższenie podatków bezpo- 

średnich z wyjątkiem podatku mająt. 

. kowego o 10 proc. Wobec decydu- 

'jącej doniosłości, jaką dla sanacji na- 

szego życia gospodarczego posiada 

realny zrownoważony budżet państwa, 

każdy środek, choćby bardzo rady- 

_ kalny, zastosowany być muśi, byleby 

_ był tylko skuteczny. Ponieważ jednak 

olityka skarbowa i rozwój gospo: 

""darczy państwa pozostają w ścisłej 

zależności i wzajemnie na siebie od- 

 działywują, nie od rzeczy będzie za: 

stanowić się nad tem, czy projekto- 

wana przez b. ministra podwyżka 
_ danin publicznych usprawiedliwiona 

jest przyjętemi ogólnie i uświęcony- 
mi wiekową tradycją zasadami  рой- 

tyki podatkowej. 
Kardynalną zasadą każdego оро- 

datkowania jest i powinno być pra- 

widło, że perjodyczny podatek placo- 

ny być powinien od dochodu. Nigdy 

zaś nie powinny stale powtarzające 

się daniny publiczne naruszać Sub- 
"stancji, która jest źródłem wytwarza- 
nia dochodu, substancji kapitału, sub- 

stancji majątku. Zjadając majątek nisz- 

 <zymy w ten sposób Źródło docho- 

du prywatnego, a temsamem i źródło 
dechodu publicznego. Stopniowe spo- 

/żywanie kapitału majątku prowadzi 
w swych konsekwencjach do zaniku 

podstawy gospodarczej i spowodo- 

A musi w ostatecznym bilansie 

padek i bankructwo  przedsiębior- 

sp tak prywatnego jak i publiczne- 
|go. Taksamo bowiem jak niedopusz- 

/ €zalne jest zużywanie podstawowego 

, majątku prywatnego przedsiębiorstwa 

_" na pokrycie bieżących, konsumpcyj* 
nych wydatków handlowych, 2gu- 

tnem okazać się musi naruszenie 

_ substancji majątku narodowego przez 

bieżące wydatki budżetowe państwa. 

Jeżeli nieproporcjonalne w stosunku 
do dochodu narodowego. wydatki 

_ bieżące państwa pokrywa się kosztem 

uszczuplenia majątku społeczeństwa, 

wówczas zasoby te muszą z biegiem 

czasu stawać się corąz mniejsze, 

ludność ubożeje. Mniejszy majątek 
przynosi mniejszy dochód, z dniem 

każdym zwiększa się część danin, 
pokrywana kosztem majątku. Docho- 
dzimy do błędnego koła, stale zmniej- 

Szą się wartość objektu majątkowego 

4 doprowadzić to musi ostatecznie 
„do bankructwa gospodarki państwo- 

> r i pojedyńczych gospodarstw pry* 
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watnych. 

Jakie zjawisko zaobserwować mu- 
simy obecnie w Polsce? — Ogólne 

" roczne obciążenie podatkowe — na 

rzecz państwa i związków komunal- 
nych — obliczyć można na 2000 
miljonów złotych. Aktualnym staje 

Się spór o kwestję, czy takie obcią- 
Żenie jest już za wysokie, t. zn. sprze- 
czne z zasadami ekonoinicznemi i 

' podkopuje rozwój gospodarczy, czy 
też nie. Sfery gospodarcze twierdzą, 
że tak wysokie ciężary publiczne ha. 

mują wszelką produkcję i zjadają ma- 

jątek gospodarczy, natomiast teore- 

tycy podatkowi dokładają starań, Że: 

by dowieść na podstawie cyfr staty- 

stycznych, że obywatel polski nie 
_ est więcej obciążony podatkami od 

_ Obywateli innych państw. 

Samo przeciwstawianie procentu: 
alnych cyir stosunkowych, jak „do- 
chód narodowy w stosunku do obcią- 
żenia podatkowego”, „wysokość ob: 
Ciążenia na głowę ludności* и nas i 

W innych krajach nie zdoła nam do" 
(ORerczyć zdecydowanego dowodu, 

awłaszcza wobec dotkliwego braku 

w Polsce dostatecznych podstaw sta- 
tystycznych. Jak dalece na tych cy- 
frach opierać się można, wynika już 
z obliczeń dochodu narodowego, wa- 

hających się pomiędzy 4,5 do 10 mi- 
djardów w stosunku rocznym. Najwię- 
cej zbliżonym do prawdopodobieństwa 
będzie szacunek naszego zeszłorocz- 
„nego dochodu narodowego na około 

6 miljardów złotych pełnowartościo- 
wych. Przeciwstawiając temu ogól- 

'nemu dochodowi świadczenia podat- 

kowe, konstatujemy, że 30 proc. do- 
chodu narodowego pochłonęły wy- 

datki na administrację publiczną. Po- 

dług powyższych cyfr dochód roczny 
na głowę ludności wynosi 200z łotych 

(wobec około 1000 złotych w Niem- 

czech), z których 66 złotych trzeba 

łacić jako daninę publiczną, (w 

iemczech ok. 115 zł. i tam z ko» 

nieczności obniża się stopniowo po: 

datki) Nawet gdy oszacujemy G0- 
chód społeczeństwa polskiego па 
miljardów złotych, to wówczas prze- 
ciętny roczny dochód „wzrośnie na 

970 złotych. Po odliczeniu danin pu- 

blicznych, pozostanie na utrzymanie 

całoroczne 204 złote, czyli na wyży- 

iwienie, odzież, mieszkanie, potrzeby 
kulturalne i t. p. miesięcznie 17 zto- 

tych, a dziennie niezupełnie 60 groszy. 
Czy wobec tych cyfr można jeszcze 
twierdzić, że nie żyjemy kosztem sub: 

stancji majątkowej? ŻE 

Czy jest jakie przedsiębiorstwo So- 

+idnie prowadzone, które może kwoię 

rzeszło 30 proc. swych dochodów 
Gać stale wydawać na bieżące wy- 

flatki handlowe, nie narażając 516 na 

«milibaciość? U nas dołącza się jeszcze 

wolną od niektórych danin bezpo- 
średnich, które ponosić musi druga 
część społeczeństwa, przedewszystkiem 
wielka i średnia własność ziemska 
jak również przemysł, handel i rze- 
miosło. I w tem tkwi bardzo niebez- 
pieczny moment dla życia gospodar- 
czego. Potęguje go jeszcze mało zróż- 
niczkowany, mechniczny i do rzeczywi- 
Stych warunków wcale nie przystoso* 
wany sposób wymiaru podatku (np. 
przy podatku przemysłowAm). 

INFORMACJE 
Nowa emisja biletów skar- 

bowych. 

W n-rze 51 Dziennika Ustaw z 
22 bm. ukazało się rozporządzenie 
ministra skarbu wydane na podsta- 
wie ustawy ż dn. 15 lipca 1925 r. W 
myśl tego rozporządzenia wypuszczą 
się z dniem 20 bm. serię Xi biletów 
skarbowych w odcinkach po 10.000 
złotych z terminem płatności w dniu 
20 listopada 1926 r. na ogólną su- 
mę 30 miljonów złotych. Bilety te 
oprocentowane są na 8 proc. odset- 
ki platne z góry. 

Serja Xi biletów skarbowych bę- 
dzie wykupywana od dnia 20 listo- 
pada 1926 r. do dnia 20 maja 1927 
r. przez Ceniralną Kasę Pańsiwową, 
Oddziały Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego oraz instytucje publiczne i 
prywatne upoważnione przez ministra 
skarbu, poczynając zaś od dnia 21 
maja 1927 r. do dnia 20 listopada 
1926 r. jedynie przez Centralną Kasę 
Państwową. 

Powyższa emisja krėtkotermino- 
wych obiegów jest tedy dalszem 
kontynuowaniem polityki finansowej 
p. Władysława Grabskiego, którego 
polityka doprowadziła do tak znacz- 
nej deprecjacji naszej waluty. Wia- 
domo też, że tego rodzaju krótkoter- 
minowe pożyczki spowodowały głów- 
nie obecną, ciężką syiuację finanso- 
wą Francji. 

Handel polsko niemiecki. 

Stosunki handlowe polskomie mieckie 
pomimo wojny celnej, były dosyć ożywione. 
W pierwszych dwóch miesiącach b. r. w 
dziale przywozu udział Niemiec w naszym 
handlu zagranicznym wynosi 20,7 proc. 
podczas kiedy w r. ub. wynosił 33,2 proc. 
W miesiącach tych wywieziono z Niemiee 
do Polski towarów za 19:7 mil. zł. w złocie, 
podczas gdy w ub. r. tensam przywóz wy! 
nosił aż 100 mii. zł. w złocie. Ogólnemu 
zmniejszeniu się przywozu towarów do Pol- 
ski należy przypisać, iż jedynie w małym 
stopniu zmniejszył się procentowy udział 
Niemiec w całkowitym imporcie. Wywóz 
z Polski do Niemiec wynosił w tymże okre* 
sie czasu 22 proc. ogólnego wywozu, war- 
tości 43,9 mil. zł w złocie, podczas gdy w 
roku 1925 wywieziono z Polski do Niemiec 
towarów za 102.8 mil. zł, co przedstawiałe 
18,9 proc. wartości całego wywozu. Wywóz 
nasz do Niemiec był w tym okresie czasu © 
24,2 mil. zł, większy od przywozu. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Ulgi podatkowe dla wła- 

ścicieli składów aptecznych. W 
tych dniach posiadacze składów 
aptecznych zwrócili się z memorja- 
łem do ministerstwa skarbu — 2 рго$- 
bą by p. minister skarbu zezwolił 
handiować właścicielom drobnych 
składów aptecznych za patentami 
handlowemi lil kategorji. 

Obecnie nadeszła w tej sprawie 
odpowiedź ministerstwa skarbu, prze- 
widująca pewne ulgi dla tych posia* 
daczy składów aptecznych, których 
stan majątkowy rzeczywiście nie daje 
im możności wykupienie patentów Il 
kategorji. 

Mianowicie ministerstwo skarbu 
komunikuje, że drobni właściciele 
składów aptecznych mogą się zwró* 
cić do urzędu skarbowego o ulgi w 
wykupieniu patentu. Jednocześnie po= 
siadacze składów aptecznych, którzy 
w początku roku zwrócili się z ta- 
kiemi prośbami mogą uzyskać paten- 
ty handlowe Ii kategorji zamiast II 
jeżeli zostanie stwierdzone, że stan 
składu aptecznego jest niezadawal- 
niający, a prócz tego że ńiema na 
składzie towarów zagranicznych, lub 
ariykułów luksusowych w większej 
ilości. Będzie to miało zastosowanie 
wyłącznie do tych składów  aptecz- 
nych, których obrót roczny nie prze- 
kracza 25 tysięcy złotych. (w). - 
—Dolar spada—drožyzna wzra- 

sta. Jak wiadomo w dniu wczoraj: 
szym oficjalnie Bank Polski płacił za 
dolara 11 zł. Na czarnej giełdzie mi- 
mo usiłowań ze strony spekulantów 
walutowych dolar również spadł dość 
znącznie, tak iż kurs jego ną giełdzie 
wileńskiej wynosił 11 zł, 35 gr. Oko 
liczność powyższa nie przeszkadza 
jednak wzrostowi cen na artykuły 

8 pierwszej potrzeby, a zwłaszcza na 
chleb, który z dnia mna  džien 
sprzedawany jest w handlu detalicz- 
nym coraz drożej. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 28 
maja r. b. CA у 

Ziemiopłody: Żyto looo Wilno 35,50 — 
37,50 zł. za 100 kg., owies 40—42, jęczmień 
browarowy 40—42, ne kaszę 35—37, otręby 
żytnie 28—29, pszenne 29—30, jęczmienne 
(brak), siano 20—24, ziemniaki 10—11. Ten- 
dencja zwyżkowa. 

Nasiona: owsy siewne 42—45 zł. za 100 
kg., jęczmień 39—45, groch «Victoria» na- 
sienny (brak), ziemniaki nasienne 12—13 
czerwoną koniczyna nasienna | gat. (gwa- 
rautowana od kanianki) 420—520, Il gat. 
350—400, Ii gat, 280—350, seradela 33—33 
žubin 217234 

Mąka pszenna amerykańska 1.10—1.20 
gr. za 1 kg., krajowa I gat, 0000 1.00—1,10, 

70, gryczana 65—70, jęczmienna 50—55, 
Kasza manna 

łowa 80—95, pęczak 60. jęczmienna 60—78, 
jaglana 70. 

Chleb pytlowy biały 55—60, stołowy 
50—55, razowy 44—48 za 1 kg. 

Mięso wołowe 2.20—2,30 gr. za 1 kg. 
cielęce 1.20—1.50, baranie (brak), wieprzo- 
we 3.00—3.20, schab 3.50, boczek 3.50. 

Tłuszcze: Słonina krajowa | gat. 4.20— 
450, Il gat. 3.75—4.00, smalec wieprzowy 
biały 5.00—5.50, szary 3.00—3.20, tłuszcze 
roślinny (masło sztuczne) 3.50—4.00, olej 
rośiany zagraniczny 300—3.50, krajowy 
2.50—3,00 za 1 kg. 

Nabiał: mleko 30--35 gr. za1 litr, śmie: 
tana 1.80—2.20, twarog 1.00—1.20 za 1 kg,, 
ser twaro:owy 1.30—1.70, masto niesolone 
E solone 4.00—4 20, deserowe 5.50 
—6.00. 

Jaja: 1.20—1.30 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kapusta kwaszona 45—50 gr. 

ха 1 kg., świeża 1.00—1.20, cebula 1.20— 
1.50, zielona 15—20 (pęczek), rzodkiewka 
20—25 (pęczek), sałata 10 -15 (pęczek), mar: 

a 2.60, płocie 1.60—1.20, drobne 50—60. 

1.60—1.70 gr. za 1 kg., 
gryczanna całą 80, przecierana 90—05, per= GIEŁDA WARSZAWSKA 

28 maja 1226 r. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupmo. 
Dolary 11,08 11,62 10,82 

Fiolandja 442,95 444,05 441,85 
Londyn 53.61 53,74 53.48 
Nowy-York = — — 
Paryž 36,29 36,29 3611 
Praga 32,65 32,73 32,57 
Szwajcarja | 21340 213.93 21287 
Wiedeń 155 85 156.18 155,42 
Włochy 41,15 41,25 41,05 
Belgja 35,15 36,24 35,06 
Stokholm 281.75 282.43 281.05 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 67,50 (w złotych 760,35 
ы kolejowa 171,09 — — 

5 pr. požycz konw. 3200 31.58 
pr. pożyczk. konw, — 
proc. listy zast. 
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SOBOTA. wspomnianych województw jest w 

Э9) ог 
Suche dni A, 

Wsch. ał, og. 2 m. 34. 

Zach. sl. o g. 7 m. 31 
Jutro_ 

Trójcy Św. 
  

— W sprawie procesji Boże: 
go Ciała. Niniejszem przypomina 
się, że instytucje, związki religijne, 
dobroczynne, oświatowo:społeczne, 
cechy rzemieślnicze, korporacje i 
szkoły, które mają zamiar; zbiorowo 
występować w uroczystej procesji 
Bożego Ciała, winne się zarejestro- 
wać u ks. prof. Cichońskiego, Mi: 
strza Ceremonji (Mostowa 12—2.) w 
niedzielę 30-:go lub w poniedziałek 
31 maja o godz. 7—8 wiecz. Insty- 
tucje, które w oznaczonym terminie nie 
zgłoszą swego udziału, nie zóstaną 
wpisane na listę uczestników, 

URZĘDOWA 
— (x) Delegacja Dyr. Zdr. Publ. 

w Wilnie. W dniu wczorajszym 
przybyła z Warszawy do Wilna, z 
Dyrekcji Zdrowia Publicznego, dele- 
gacja na czele z głównym inspek- 
torem wszystkich szpitali Rzplitej p. 
d-rem Hryszkiewiczem, w celu doko- 
nania lustracji poszczególnych szpita- 
li Delegacja ta pertraktuje również z 
Magistratem w sprawie objęcia przez 
Magistrat szpitalu jagliczego na Zwie- 
rzyńcu, który dotąd był pod zarządem 
państwowym. Równocześnie wspom: 
niana delegacja zamierza w Wilnie 
-wydać cały szereg zarządzeń, doty- 
czących najenergiczniejszego zwalcza- 
nia — jaglicy. 

MIEJSKA. 

— (x) Zakup pomp automa- 
tycznych przez Magistrat. Magi- 
strat m. Wiina poczynił pertraktacje 
w sprawie nabycia od firmy  fran- 

cuskiej „Laffly* jednej autopompy 

typu «B» o wydajności 850 do 1000 

litrów wody na jedną minulę. | 
Nadmienić należy, iż wspomniany 

typ pompy został już wypróbowany 
i uznany za b, dobry, przez bydgoską 

straż ogniową. 

— (x) Pracownicy miejscy na 
bezrobotnych. Związek pracowni- 
ków miejskich, którzy w swoim cza: 
sie dobrowolnie się opodatkowali, na 
rzecz bezrobotnych m. Wilna, zebrał 
dotąd dość pokaźną sumę w  wyso- 
kości kilku tysięcy złotych. Wobec 
powyższego zarząd wspomnianego "V 
związku postanowił w dniu wczoraj- 
szym zebraną gotówkę podzielić na- 
stępująco: część gotówki udzielić bez- 
robotnym b. pracownikom miejskim, 
następnie zebraną gotówkę od pra: 
cowników miejskich żydów udzielić 
bezrobotnym żydom, z pozostałej zaś 
sumy zarząd postanowił 2/3 udzielić 
na kolonie ietnie dla biednych dzieci 
i'/3 na obiady dia bezrebotnych m. 
Wiina. 

— (x) Zasiłek — 30.000 zł. dla 
straży ogniowej w Wilnie. Chcąc 
postawić wileńską straż ogniową na 
wysokości nowoczesnej techniki po- 
żarniczej, Rada Polskiej Dyr.  Wżaj. 
Ubezpieczeń w Warszawie uchwaliła 
w ostatnim czasie udzielić Magistra- 
towi m. Wilna 30.000 zł. tytułem 
zasiłku na kupno autopompy. Wobec 
powyższego Magistrat m. Wilna po- 

lecił wiceprezydentowi p. Łokuciew- 
skiemu, który w dniu wczorajszym 
wyjechał do Warszawy, wyrazić od 

Magistratu  najszczersze podzięko- 
wanie. 

— (x) Starania o zasiłki na 

obiady dla bezrobotnych. W 
związku z pobytem w Warszawie p. 
wiceprezydent Łokuciewski uda się 
do Ministerstwa Opieki Społecznej 
w sprawie wyjednania dla Magistra- 
tu m, Wilna zasiłku, w wysokości 
okołó 30.000 zł. na wydawanie bez- 
płatnych obiadów dia bezrobotnych 
m. Wilna. 

— (n) Adresz Polski dla Sta- 
nów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej ku uczczeniu w dniu 4 
lipca 150-letniego jubileuszu niepod- 
ległości w tych dniach zostaje wy: 
słany z Wilna, Białegostoku ji Nowo- 
gródka do Warszawy. Strona artys- 
tyczna arkuszy adresowych trzech 

, U.S.B. prof. Ruszczyca, 

KOŚCIELNA . 

ręku dziekana wydziału sztuk piękn. 
prof. tegoż 

wydziału p. Sleńdzińskiego i kierow- 
nika pracowni introligatorskiej p. Le- 
narta, 

SZKOLNA. 

— Żeńska Szkoła Zawodowa 
w Nowej Wilejce podaje do wia- 
domości, iż zapisy uczenie przyjmo: 
wane są codziennie do dn. 20-go 
czerwca od godz. 9 — 1 pp. w kan: 
celarji szkolnej (N.-Wilejka, ul. Ko- 
šcielna 52). 

Egzaminy wstępne—21-go czerw- 
ca o godz. 10'tej. 

Obok istniejących dotąd, z po 
czątkiem następnego nowego roku 
szkolnego powstaje w szkole nowy 
dział handlowy, do którego przyjmo- 
wane są kandydatki, które ukończyły 
co najmniej VI oddz. szkoły pow- 
szechnej lub III kl. seminarjum albo 
złożą odpowiedni egzamin. 

— Pokaz prac. W niedzielę dn, 
30-go maja o g. 12-6į pp. po uro- 
czystości wyšwięcenia sztandaru 
Żeńskiej Szkoły Zawodowej im. św. 
Józefa nastąpi otwarcie pokazu prac 
uczenic, przy ui. Ostrobramskiej 29 

—+17. Pokaz będzie trwai do 1-go 
włącznie. 

Z UNIWERSYTETU 
— Promocje. W sobotę, dnia 

29 maja r. b. o godz. 12 i pół od- 
będą się w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu _ promocje na doktora 
wszech nauk lekarskich następujących 
studentów i studentek Wydziału Le- 
karskie;o Uniwersytetu Stefana Ba: 
torego: 1) Kapłańskiej Marjam, 2) 

Szadowskiego Rafała, 3) Dylewskiego 
Benedykta, 4) Pacewicza Karola, 5) 
Zgirskiego Józefa i 6) Podzelwera 
Zelmana. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zjazd zakordonowy w Pa- 
ryżu i jego wyniki. W dniu 3-g0 

czerwca w Sali Krengla wygłosi pod 

powyższym tytułem odczyt p. Ja- 

kowiew, jeden z delegatów  rosyj- 
skich emigrantów w Wilnie na Zjazd 
paryski. Początek o godzinie 4-tej. 

— Wileński Oddział Polskiego 
Towarz. Historycznego W nie- 
dzielę d. 30 maja v g. 11 ej rano w 

w lokalu Seminarjum Historycznego 

Zamkowa 11 odbędzie się posiedze- 

nie z następującym porządkiem dzien- 

m: 
1) Odczytanie protokułu. 
2) Sprawozdanie delegatów z Wal- 

nego Zgromadzenia. sa 

3) Odczyt prof. K, Chodynickiego, 
„Prawem i lewem na Żmudzi w XVII*. 

Wstęp wolny. Goście mile wi- 
dziani. 

— (п) Ze związku Inflantezy- 
ków Polaków. W dniu 27 maja 
odbyło sę posiedzenie zwiążku - 
flantczyków Polaków, który przygoto- 
wuje się do walnego zgromadzenia 
członków tego stowarzyszenia, Data 
walnego zebrania nie została jeszcze O: 
kreślona SŚród członków zwiazku po- 
wstała inicjatywa założenia oddziału 
w Wilnie towarzystwa im. A. Mickie- 
wicza opieki nad kulturą polską poza 
granicami Polski, 

— Zebranie twa krajoznaw- 
czego. Zarząd wileńskiego oddziału 
Polskiego towarzystwa krajoznawcze- 
go powiadamia wszystkich swoich 
członków i sympatyków, że w nie- 
dzielę, w dniu 30—V 1926 r. odbę- 
dzie się doroczne zebranie towarzy- 
stwa w uniwersytecie, w Sali Posie- 
dzeń Senatu (wejście od ulicy Uni- 
wersyteckiej). 

Początek zebrania w pierwszym 
terminie o godz. 12 m. 30 w połu: 
dnie, w drugim terminie o godzinie 
13 ej. 

RÓŻNE 
— Pożegnanie Królewicza Ma: 

ja. Czyli wielką zabawę dla dzieci i 
młodzieży oraz dorosłych urządza w 
niedzielę dnia 30 maja, Polska Ma- 
cierz Szkolna w Ogrodzie Bernardyń- 
skim. Tam przy dźwiękach orkiestry 
wesoło będą bawiły się dzieci i mło. 
dzież, dla których -urządzone będą 
gry, pochody, wyścigi w workach i 
inne zabawy. W końcu pożegnają 

(a). stępy pr. Markowskiego. rozstrzelanie na osobie zatwardziałege 
Wstęp na zabawę dla dorosłych I krwożercze.go bandyty 25 letniega 

50 gr. Miodzież, dzieci i żołnierze Stanislawa Zolomskiego. 
płacą 20 gr. Dochód z zabawy na 

Macierzy cele oświatowe Polskiej 
Szkolnej. 

— Ostatnia Sobótka w Ognisku 
Akademickiem odbędzie się dzisiaj, 
dnia 29 V r. b. Początek o godz. 
10-ej wiecz. Wejście dla członków 
Br. Pom. oraz gości za zaprosze: 
niami. 

— Przeciw gorszącym stro- 
jom. Z nastaniem pięknej letniej po- 
gody dają się zauważyć snowu gor- 
Szące stroje, nie tylko na ulicy, ale i 
w świątyniach naszych podczas na- 
bożeństw, Wobec -tego delegacje 
wszystkich stowarzyszeń religijnych 
m. Wilna zebrały się dn. 27 bm. u 
J. E. ks. biskupa / Michalkiewicza, 
usilnie prosząc O wydanie rozporzą- 
dzenia, aby we wszystkich kościołach 
były zawieszone u wejścia kartki z 
napisem, wzbraniające osobom nie- 
odpowiednio ubranym wejście do 
kościoła. 

Za niewłaściwe uważa się ubiór 
z dużem dekoltem, obnażone ręce i 
suknie do kolan. 

Stow. Apostolstwa Modlitwy, So- 
dalicją Marjańska Pań, Koło Eucha- 
rystyczne, Tow. Pań Mił. Św, Win- 
centego a Paulo, Członkowie ill-go 
Zakonu, katolicki Związek Polek, 

TEATR i MUZYKA, 

— Dzislejszy koncert M. Erdenko 
w Teatrze Polskim (sala <Lutnia>). Dziś 
og. 8 m. 30 wiecz. odbędzie się jedyny 
koncert znakomitego skrzypka Michała Er- 
denko, który wykona najwybitniejsze kom: 
pozycje muzyczne. Wśród bogatego progra- 
mu na wyróżnienie zasługują: Corelli—Kreis- 
ter | Variations, Bach—Sicilienne, Mozart 
Rondo, Lalo—Symphonie Espagnole, Kol— 
Nidrei. (Opracowane przez M. E:denko we- 
dług oryginalnego śpiewu synagogalnego) i 
inne. 

Koncert wywołał olbrzymie zaintereso- 
wanie. Pozostałe bilety nabywać można w 
kasie Teatru Polskiego od 11—1 i 3—9 w. 

— Koncert Orkiestry Symfonicznej 
w ogrodzie po:Bernardyńskim. Dziś od: 
będzie się l+szy koncert popularny pod kie- 
rownictwem Stefana Sledzińskiego, Program 
zawiera kompozycje Karłowicza, Czajkow- 
skiego, Noskowskiego, Griega, Meyerbeera, 
Mendelsohna i innych. Sola skrzypcowe wy- 
kona A. Kontorowicz. Wejście na koncert— 
50 gr. Miejsca rezerwowane—1 zł. Uigowe— 
30 gr. Początek o g. S:ej w. 

— <Halka» w Teatrze Polskim (sala 
<Lutnia»). Wileński Zespół Operowy pod 
kierowničiwem artystycznem prof. Adama 
Ludwiga, pragnąc uczcić 50 letnią rocznicę 
pracy kulturalnej na polu sztuki i piśmien* 
nictwa polskiego pana Czesława Jankow: 
skiego, wystawia w środę 2.g0 czerwca b.r. 
dwuaktową opeię Stanisława Moniuszki 
<Halka» w oryginalnej koncepcji t. j. tak 
jak ją twórca polskiej muzyki opzrowej 
przed 80 laty skomponował, a przed 78 la- 
ty w Wilpie sam wystawił i dyrygował. W 
uroczystem przedstąwieniu wezmą udział 
zwiększone zespoły chóralne oraz zespół 
wileńskie, orkiestry symionicznej pod art. 
kierunkiem kapelmistrza S. Sledzińskiego. 
Bilety po cenach normalnych nabywać moż- 
na codziennie w kasie Teatru Polskiego ed 
11—1 i 3—9 w. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Kradzieże. Dn, 27 b. m, dokonano 
w Wilnie 73 kradzieży. 

— Pijaństwo. Władze policyjne areszto- 
wały w da, 27 b. m, 11 osób w stanie nie- 
trzežwym, 

— Nie udalo się. We wsi Napolino 
gm. Miorskiej w mieszkaniu Adolfa Pal- 
czewskiego znaleziono przybory do wyra- 
bianią 20 oraz 50 groszuwek i dwie monety 
nie wykończone. Dochodzenie w toku. 

— Powiesił się. We wsi Popole gm. 
Worniańskiej powiesił się 35-letni Adam Za- 
mojć. Trupa zabezpieczono. Przyczyna sa- 
mobójstwa nie ustalona. 

— Dwukrotne usiłowanie samobėj- 
stwa. W ubiegłym tygodniu dwukrotnie 
usiłowała pozbawić się życia przez otrucie 
Rocha Kapełewicz (Szpitalna 12). Wymienio- 
na zeznała, iż Berel Segal (Gęsia 15) zmu- 
szeł ją do nierządu. 

„ — Požary. We wsi Bałasze gm, Kurze- 
nieckiej spalił się dom mieszkainy oraz sto« 
doła na szkodę Konrada Sakowicza, Straty 
RA 5000 zł. Przyczyna pozaru podpa- 
enie. 

— We wsi Misiełowo gm. Solskiej 
wskuiek uderzenia pioruna spalił się dom 
mieszkalny Szymona Snieżki. W ogniu po- 
niosła śmierć Sletnia Ksawera Snieżkówna. 

— Dn, 27 b. m. wskutek pęknięcia kotła 
wybuchł pożar w hucie szkła <Wiirium» 
(Krakowska 41). Straż ogniowa ogień stłn- 
miłą. Straty wynoszą około 300 tys. złot. 

— Pożary lasów. W maj. Małe Ko: 
szelniki pow. Mołodecz. wskutek niewyja- 
śnionej narazie przyczyny spaliło się 20 ha 
lasu na szkodę Władysława Oświecimskic- 
go. Straty wynoszą 10.000 zł. 

— W folw. „Kruszewszczyzna gm. Gró- 
deckiej spaliło się 8 ha lasu oraz drzewa, 
należącego do Karola Karniekiego. 

Ujęcie sprawców ohyd- 
nego mordu. 

Psy na usługach władz bez. 
pieczeństwa. 3 

„Przed paru dniami władze policyjne na- 
trafiły przypadkiem na ślad mordu dokona- 
nego w odległości 4 klm. od Drohiczyna na 
osobie miejscowego leśnika  Zacharjasza 
Gorbaczewicza. Mianowicie w jednem z licz 
nych tu bagien, znaleziono trup zamordowa- 
nego Gorbaczewicza. Jak stwierdzono, mor- 
derstwa dokonano oddając trzy strzały re- 
wolwerowe, które padły z odległości jakichś 
10—20 kroków. Znalezione kule pochodziły 
od rewolweru systemu nagan. Śledztwo po 
czątkowe nie zdołało wykryć sprawców 
morderstwa, wobec czego na miejsce wy- 
padku zostały sprowadzone psy policyjne. 
Mądre zwierzęta natychmiast poczuły i ode 
nalazły prawdziwy ślad sprawców, którymi 
Okazali się niejaki Leon Danielkiewicz i Pa: 
weł Socharew:cz. Obu sprawców mordu are- 
sztowano i niebawem staną oni przed sądem 
doraźnym. Ne śledztwie obaj aresztowani 
przyznali się do dokonanego czynu, którego 
motywy nie są narazie znane. (w)   

Zbłoński wespół ze swoją siostrą 
Janiną vel Idą Zbłońską, vel Germa- 
nidą Szykowicz, vel Marją Sapieha 
osadzoną w więzieniu popełnili nie 
mniej, ni więcej tylko pięćdziesiąt 
dwa morderstwa. 

Większość tych morderstw pe- 
pełnione były ekspromptu i bez na- 
dziei na większy łup. 

Dla przykładu podajemy kilka fak- 
tów. Na niewielkiej stacyjce z pocią- 
gu wysiada para podróżnych, męż- 
czyzna i kobieta. Pasażerowie wynaj- 
mują furmankę, jadą do pobliskiege 
miasteczka i po drodze mordują fur- 
mana Stołowickiego, by po sprzeda- 
niu konia ukryć się.—Byli to Zbłoń- 
scy. 

Ostatnio Zbłońscy stawali przed 
Sądem apelacyjnym za zabójstwo 
siostry miłosierdżia szpitala epide- 
micznego w Grodnie Antoniny Wrób- 
łewskiej, za zabójstwo w roku 1920 
wdowy Subotkiewiczowej, od której 
kazirodne małżeństwo  wynajęło mie- 
szkanie (Kalwaryjska 4) i którą po 
ząduszeniu krawatem schowali do 
skrzyni z mąką, i wreszcie za zamor- 
dowanie biednej kobiety, wieśniaczki 
z pow. Lidzkiego. Te morderstwe 
dokonane zostało w  Porubanku w 
roku 1922. 

Podczas wszystkich rozpraw są- 
dowych wyszło na jaw, że głową w 
tem „małżeństwie* była ona, żona— 
siostra Janina Zbiońska, starsza © 
pięć lat W jej głowie powstawały 
Szalone plany, których wykonawcą 
był rozstrzelany. 

W. obecnej chwili Zbłońska znaj. 
duje się w szpitalu więziennym, gdzie 
leży sparaliżowana i pozbawiona 
możności chodzenia. Stan ten trwa 
już od pewnego czasu, a publicz- 
ność licznie uczęszczająca na roz- 
prawy sądowe Zbłońskich miała mo- 
żność obserwować jak funkcjonarju- 
sze więzienni wnosili na salę obrad 
żywy trup—jJaniaę Zbłońską. 

Wobec tego, że ma ona już za 
sobą szereg wypadków skazujących 
ją na karę Śmierci n. b. z których 
dwa zostały już zatwierdzone przez 
Sąd. Najwyższy wkrótce _bę- 
dzie musiała złożyć ofiarę z życia, 
za życie pomordowanych. 

Cień śmierci zawisł już nad gło- 
wą tej krwożerczej i niewątpliwie 
zdegenerowanej hijeny. 

T. 

(GAG6G6665 
Juž epuściła prasę i ukazała się w 
:przedažy we wszystkich księgarniach 
Księgą Zbierowa Wileńskich Oficerów 

Rezerwy 

t 

Na Szlaku Balorego 
wydana staraniem Zarządu Okręge- 
wego Związku Olicerów Rezerwy w 
Wilnie pod redakcją Walerjana Char- 
kiewicza przy współpracy wybitnych 
sił naukowych iiterackich i artystycz- 

nych z grona oficerów rezerwy: 

Księgę zdobią autografy Mat" 
Szałką J. Piłsudskiego oraz Genera' 
łów broni: ]. Dowbor-Muśnickiego; 
J. Haliera i L. Żeligowskiegos—auto 
grafy podpisów Biskupa W, Bandur- 
skiego i Gen. E, Rydza-Śmigłego. 

Na treść Księgi składają się arty- 
kuły, dotyczące zadań Związku Of. 
Rez. oraz ideologji oficerów rezerwy, 
artykuły, oświetlające walki na szlaku 
Batorego w perspektywie historycznej 
1 @# czasów niedawnych, artykuły 
literackie oraz niezwykle ciekawe 
tragmenty wspomnień uczęstników 
wojny światowej i - polsko-bolsze” 

: wickiej. 
Dział informacyjny daje przegląd 

20 organizacyj wojskowych i wojsko- 
wo-społecznych. 

W dziale artystycznym zwracają 
uwagę reprodukcje obrazów wileń- 
skich artystów — oficerów rezerwy, 
nieznany portret Marszałka |]. Piłsud- 
skiego, uchwała Sejmu Wileńskiego z 
r. 1922 oraz szereg artystycznych 
zdjęć fotograficznych, winiet i karyka- 
tur. i 
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Katastrofa w h 
Onegdaj w hucie szklanej, przy 

ucie szklanej., 
ul. Krakowskiej nr. 41, pękł nagle, z 

przyczyn niewiadomych kociół przetapiający szkło. Wskutek tego pęknięcia 
wyieciało około 5:ciu wagonów rozpalonej lawy szklanej. 
miejsce wypadku straż ogniowa po ci 

Zawezwana na 
ężkich trudach ugasiła topiące się 

szkło. Nadmienić należy, iż pomimo dużych strat materjalnych jakie pow- 
stały wskutek tego wypadku, równocześnie pozbawioną została pracy więk- 
sza gus iobotników, zatrudnionych w tej fabryce. Wypadków w ludziach 
nie było. 

  

Zawody organizacyj przyspo- 
sobienia wojskowego. 

W nadchodzącą niedzielę t. j. 30 
b. m. cdbędą się zawody rejonowe 
organizacyj przysposobienia wojsko* 
wego szkolonych przez kadrę in- 
struktorskę 5 p. p. łeg. Organizacje 
te składają się z członków huiców 
szkolnych gimn. Lelewela, Mickiewi- 
cza, o. o. Jezuitów, Promienistych, 
drużyny harcerskie, oddział pierwszy 
i szkoła podoficerska związku strze- 
leckiego oraz legja akademicka. 

Program zawodów przewiduje: 
7 rano— pięciobój wojskowo-sporto- 
wy: bieg 100 mir, skok wzwyż z 
rozbiegiem, rzut granatem wdal, 
marsz 5 kilometrowy i strzelanie na 
100 mtr. Dalej, w strzelnicy garnizo* 
nowej (Zakretowa) konkurs strzelecki 
(200 mtr.) przyczem każdy zawodnik 
odda 15 strałów z pozycji: stojącej, 
klęczącej i leżącej. Wreszcie zawody 
lekko-atletyczne: sztafeta 4100 mtr., 
biegi 100, 400 i 1500 mir., skok 
wdal i o tyczce, rzut dyskiem i 
eszczepem. 

Zawody kolarskie W, T. C. 

W poniedziałek 24 b. m. odbyły 
się w parku im. Żeligowskiego za- 
wody kolarskie organizowane przez 
Wileńskie t'wo cyklistów i łyżwiarzy. 

Tak zawsze w Wilnie, do zawo: 
dów na tem boisku stanęli zawodni- 
yzW TO ZAK SUTZT 

G. S. Makkabi, Pierwszy bieg, bieg 
otwarcia, wygrał Wołyński robiąc w 
4 m. 55 sek. osiem okrążeń, drugim 
był Balul. Bieg gości wygrał Abra- 
mowicz z Makkabi (3 m. 57 sek.). 
Zwycięstwo w biegu kwalifikacyjnym 
(10 okrążeń) przypadło w udziale 
Dawidajtisowi (W. T. C.) 

Bieg junjorów wygrał Kaczyński 
(W. T. C) W biegu niectowarzy- 
szonych wynoszącym 4 okrążenia 
zwyciężył M. Siemiec w czasie 1 m. 
50 sek. Bieg senjorów— (6 okr.) wy- 
grał Szałowski i wreszcie bieg głów- 
ny (12 okr.) wygrał Z. Wołyński w 
czasie 7 m. 3 sek, 

Wice:prezes towarzystwa p. kpt. 
T. Kawalec rozdał zwycięzcom na- 
grody. Publiczności, niestety, mało 
przyglądało się wyczynom naszych 
kolarzy. Być może, że zła pogoda 
była tego przyczyną, 

Sprawozdanie powyższe ze wzglę- 
dów technicznych podajemy ze 
znacznem opóźnieniem. 

Pogoń—1 p. p. leg. 

W dniu dzisiejszym na boisku 1 
p. p. leg. (góra Bulałowa) odbędzie 
się o godzinie 5 po południu mecz 
piłki nożnej—mistrz. A-klasy pomię- 
dzy Pogonią, a 1 p. p. leg. 

Prócz tego Wilja Il spotka się z 
Makkabi Il w walce o punkty w 
mistrzostwach B-klasy. Te zawody 
odbędą się na boisku 6 p. p. leg. 
(Antokol). 

EET DST AIR TE TS NES SESI S TETEERSTT ESTA 

Zdemaskowanie handlarza žywym towarem. 
a Przed paru tygodniami elegancki mło: 
zieniec wyznania mojżeszowego niejaki 

€h anech Bengiel zapragnął rzekomo wejść w 
w ak: małżeński z mieszkanką Wilna 
Sonią M. i w tym celu zwrócił się do jej 
rodziców z prośbą o rękę. Rodzice widząc 
eleganckiego mężczyznę rączki pięknej Soni 
nie odmówili i młodzi weszli w szczęśliwy 
okres naczeczeństwa, Po pewnym czasie 
Bengiel oświadczył iż pragnie wyjechać do 
Argentyny do rodziny swojego brata Soło- 
mona, zamieszkującego w Buenos Aires i 
pragnie zabrać ze sobą narzeczoną Sonię i 
tam zawrze z nią formalny związek mał- 
żeński. Aczkolwiek wyjazd do Argentyny 
wydał się rodzicom Soni ponętnym to jed. 

ROLNICY! 

rośliny uprawne, 
buraki 

SALETRA 

po najniższych 

WARSZAWA, 
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Kupując nawozy sztuczne pamiętajcie” 
że najlepszym i dotąd niezastąpionym 
nawozem azotowym pod wszelkie 

a zwłaszcza pod 
cukrowe, jest oryginalna 

którą nabywać można za gotówkę 
cenach w firmie: 

BARAŃSKI, BARCIKOWSKI 

TELEFON: 131—62, 101—37. 

nak postanowiono zebrać pewnych informa« 
cyj o rodzinie Bengiela w Arzentynie. Jak 
grom z jasnego nieba nadeszła w tych 
dniach z  Buenes Aires od miej- 
scowego biura do walki z prostytucją wia* 
domość, iż brat Bengela rzeczywiście mie- 
Szka w Buenes Aires i cd szeregu lat jest 
znanym jako handlarz żywym towarem, któ- 
ry sprowadza za pośrednictwem swego bra- 
ta Śliczne żydóweczki i tu je puszcza na 
rynek... 

Sprawa cała zakończyła się w rezulta: 
cie tragicznie, gdyż piędna Sonia popeiniła 
zamach samobójczy i w stanie b. ciężkim 
pizewieziona została do szpitala, zaś przed. 
siębiorczy Bengiel w porę się ulotnił, (w). 
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ALBERIC CAHUET 

"Regina Romani. 
Słuchałem z zajęciem tych opo- 

wiadań, odkrywających mi prawdziwą 
istotę tego człowieka, który teraz u- 

ważał za stosowne uciekać od Reginy. 
Natura jego prymitywna i gwałtowna, 
ukazywała się moim oczom. 

Zaśmiał się drwiąco. 
— Sądzi pan, że Dawidson wy- 

szedłby cało z mych rąk, gdybym go 

wtedy spotkał?.. Niestety, nie  zna- 

lazł się na mej drodze. Czy pojmuje 
pan jakiem szaleństwem jest stawia- 
nie go przedemną teraz? | 

Żacisnął pięści. Powiedziałem mu 
— Nie jesteśmy tu ani w Borneo, 

ani w plantacjach pana w Brazylji, 
jesteśmy we Francji. | 

W zruszył ramionami: > 

— Regina to cała moja cywiliza- 
eja. Staję się słaby, jak człowiek kul. 

turalny, gdy zbliżam się do niej. Wra- 
eejmy do Liserb. | 

—Zostańmy tu jeszcze. 
— Więc chodźmy gdzie na szam- 

na. > 
Za chwilę ulokowaliśmy się przy 

stoliku u „Pięknej Młynarki* a przed 

mami stało wiaderko błyszczące z za- 

mrożonym „Cordon rouge” Stoły 

zsunięte były ku estradzie, na której 

tańczyły półnagie kobiety, w sukniach 

z pereł, które robiły wrażenie płyn: 

nych materji. Mimowoli zrobiłem gest 

znudzony na odgłos znanego mi do- 

brze śmiechu, rozłegającego się z przy- 

ległego stolika, gdzie ujrzałem Mone- 

stiera. Stawał się on coraz bardziej 
SA 

„L--— 

wydawca Stanisław Macki 

nieunikniony, spotykałem g0 wszę- 
dzie, Jerzy spostizegł me spojrzenie i 
powiedział: 

— Masz tobie, przyjaciel pana, 
ten warjat jest tutaj w towarzystwie 
Lydie. 

Gwiazda z hotelu Negresco sie: 
działa tu rzeczywiście, w tutrze z kre- 
tów, zsuniętem z ramion, i przyglą: 
dała się tańczącym i 
gościom: Widocznie postanowiła so- 
bie odpocząć przez ten wieczór w 
towarzystwie Monestiera. Podobała się 
jej ta atmosfera gorączki, świateł błę: 
kitnych, płynących z żyrandoli, wiszą 
cych mad słołami, atmosfera nagich 
ciał, frenetycznych dźwięków jazz-ban- 
du.. Dziwna doprawdy była to istoia. 
„Sroka w lustrze, jak określał Mone- 
Stier, — Fascynuje ją wszystko, co 
błyszczy, kamienie prawdziwe i fałszy- 
we, Światła rażące, złocenie na Ścia- 
nach, metalowy połysk wiaderek od 
szampana, złote i srebrne błyski likie- 
rów.. i jazz-band, ta muzyka, która 
zdaje się rozbijać szyby i zamieniać 
je w błyskawice świateł". 

Obserwowałem Lydie w chwili, 
gdy zwróciła się ku nam, w oczach 
jej wyczytałem zdziwienie, spowodo- 
wane widocznie bytnością Jerzego 
tutaj, Pochyliła się do Monestiera, za: 
mieniła słów kiika patrząc na nas, 

— Niechże przyjdą do naszego 
stołu! — zawołał Jerzy. Jak się nazy- 
wa ten pan? Ponieważ opiekuje się 
mną, wbrew mej woli, muszę poznać 
się z nim, mimo jego woli. Poproszę 
Lydie, by przedstawiła nas sobie,wza- 
jemnie. 

е я 

wchodzącym. 

w/z CztStew Karwowski 

: BO 

Że świata 
— Rocznica katastrofy „Tita- 

mica*. W tych dniach minęło czter- 
naście lat od chwili, gdy największy 
wówczas parowiec oceanowy, wspa- 
niały „Titanic“, o pojemności 46,382 
ton, należący do Towarzystwa okrę* 
towego „White Star Line*, odbywa- 
jąc pierwszą podróż z Europy do 
Ameęyki, najechał na wysokości przy- 
lądka Race, na pogrążoną w morzu 
górę lodową i zatonął. 

Wstrząsające wprost wrażenie w 
ealym świecie wywołała wiadomość © 
tej niebywałej jeszcze katasirofie okrę- 
towej, podczas której przeszło tysiąc 
pięciuset ludzi straciło życie. 

Wśród ofiar jej znajdował się zna- 
ny bogacz amerykańssi. John Astor; = 
prezes wielkiego Tow. kolejowego 
„Grand Trunk* Hays, tudzież słynny 
publicysta angielski William Stead. 

Powszechną grozę wywołał przy- 
tem opis walki o miejsca na łodziach 
ratunkowych, jaką toczył tłum 2300 
ludzi, znajdujących się na parowcu w 
chwil, gdy olbrzym pogrążał się w 
zimnych falach oceanu. 

Zmarły niedawno angielski budo- 
wniczy okrętów, Carlisie, pracujący 
wówczas w firmie Harland i Wolf w 
Balfaście, budującej „Titanica*, oświad: 
czył, że według jego projekiu, na po- 22 
kładzie olbrzymiego okrętu miało 
znajdować się 40 łodzi ratunkowych 
ale engielski urząd handlu (Board of 
Trade) uznał, że 16 łodzi wystarczy. 

Następnie doszło do przykrego 
zatargu pomiędzy Anglją a Stanami 
Zjednoczonemi z powodu prowadzo- pi 
nego przez oba państwa Śledztwa, co 
do przyczyn strasznej katastrofy. W 
Stanach Zjednoczonych wyznaczono 
komisję senacką, pod przewodnictwem 
senatora Smitha, która miała stwier- 
dzić, kto jest odpowiedzialny za za- 
tonięcie okrętu, wskutek czego tylu 
amerykan straciło życie. Okazało się 
jednak, że żaden z członków tej ko- 
misji nie zna się na sprawach okrę- 
towych. Pomimo to wszakże komisja 
amerykańska usiłowała zwalić całą 
winę na dyrektora Towarzystwa 
„White Star Line“, Ismaya, który 
znajdował się na pokładzie „Titanica* 
podczas katastrofy i należał do liczby 
osób uratowanych. 

Orzeczenie to wywołało gorący 
protest że strony Angiji, przyznającej 
wprawdzie rządowi amerykańskiemu 
prawo prowadzenia na własną rękę 
Śledztwa w sprawie katastrofy, tyczą- 
cej się też obywateli amerykańskich, 
lecz pomimo tego mocno oburzonej, 
że komisja amerykańska ogłasza wy- 
rok przed ukończeniem śledztwa przez 
angielską komisję rzeczoznawców. 

Wreszcie i komisja angielska о- 
głosiła, po  dwumiesięcznej pracy, 
swój wyrok, w którym doszła do | 
wniosku, ze winnym katastrofy był 
kapitan „Titanica”, Smith. Jak okazało 
bowiem dochodzenie, kapitan Smith, 
który, nawiasem mówiąc, do ostatniej 
chwiii nie opuszczał pomostu kapi- 
tańskiego i irwając na tem stanowi: 
sku, razem z dowodzonym okrętem 
pogrążył się w fale oceanu, chcąc 
pobić szybkość przejazdu przez Atlan- 
tyk, skierował „Titanica” w okolice 
niebezpieczne z powodu pojawiają 
cych się tam o tej porze roku gór 
lodowych, a których miai rozkaz 
unikać. 

08%02064060927040090420000004990003 

Po ciężkiej pracy zostałam zredu- 

kowaną i dziś, nie posiadając żadnych 
środków materjalnych, patrzę oczami 
boleści na beznadziejne życie i dalsze 
kształcenie się brata. 

Proszę łaskawych czytelników o 

pomoc, by nie było za późno. 
Żórawia Góra 7, spytać u do- 

zorcy. Е 

Przypuszczaćby można, że sprytna 
tancerka zrozumiała słowa Jerzego, 
chociaż ich nie słyszała, Podeszła do 
nas w towarzystwie Monestiera. 

— Czy znajdą się jeszcze dwa 
miejsca przy tym stoliku? — zapytała. 

“ Nastąpily powitania. Napełniono 
kielichy. Jerzy stał się prawie weso- 
łym. 

— Czy zatańczymy to shimmy, 
Jerzy? zapytała Lydie. 

— Nie, Łydie, Dzisiaj tańczyć nie 
będę. Piję, i szampan mnie upaja, 
umieram z pragnienia... 

— Żegnam panów, — Monestier. 
wstał Gd stołu. — Panna Lydie pro- 
siła, bym jej towarzyszył tutaj, ale 
nie prosiła bym ją potem odprowa- 
dził, przywykłem kłaść się wcześnie, 

— Dopiero północ —zatrzymywał 
Jerzy. 

— Zostaję z wami — zdecydowa 
ancerka, 

Monestier pożegnał się i 
pomiędzy stolikami. 

—Kto jest ta pani—zapytał Jerzy 
zaintrygowany pięknym i bogatym 
strojem starej kobiety, przechodzącej 
koło ich stołu. 

— Chyba pan jest tutaj poraz 
pierwszy — zdziwiła się Lydie. Jest 
to „Piękna Młynarka*... 

— Jakto, przyjaciółka jenerała Bou: 
langer? 

— Konfidentka i protektorka jego 
miłostek z baronową de Bonnemain. 
W małym domku młynarki spotykały 
się te dwa serca. Ona sama była w 
tym czasie bardzo piękną wdową. 

— Jest więc bardzo dobrze zakon- 

zniknął 
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Riejski Kinematograf 
KULTURALNOOŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) 

lany klm 
Dziś będzie wyśiet- 

Nad program: 

„Kobieta na łańcuchu” "u" 
„Charlie Chaplin piecze chleb* w 2 aktach 
„Szef dedektywem' groteska sceniczna 2 aktach. 

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

Początek seansu; w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, S-ej. 
CENA BILETOW: wraz z dedstkiem na odżywianie dzieci szkoinych Parter 60 er. Amfiteatr i balkon 30 gr. 

       
  

IE $$ P<emjera! Dzieje upadku i poświęcenia : : 

Helios“ 22 „Pod pręgierzem opinii" (Czyje dziecko?..) 
= “> T a ate Sis Alice Terry 
Kino Kameraine      

k se Najsłynni: 

„Polonja* $$ 
ul. Mickiewicza 22 

film świata! 

se Czarująca 

е]52у 
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„Krėlowa balu“ 
MADY CHRYSTIANS i niezrównanie wytwórny ALBERT STEINBRUCK znany 
stokrata ekranu w rolach głównych. Nad program 
TERTIESEESTS RES TEEISTAU TSS 

«Aktualności 

dramat salonowo:erotycz-     

   
ny w 8 akt. 

ary* 
na dobie 

  

| Godzienne ® es 
(G Wiadomości JEŃCJI 

(6 Ekonomiezne 

© 
będnem wydawnictwem 

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

„EET 

| ZAWALNA 1 : == TELEFON 1—47 wiedzieć się ul: Luba 

Poleca: A 

: I 0 Poszukuję doświad. 

ZIEMNIAKÓW EE : Se A 

o WB TYMOTRI niani s» 
JĘCZMIENIA ŁUBINU do 5-cio miesięcznego |x6 

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

Przyjmuje zapisy na Kolonję leczniczą dla. 
dzieci im. _ Jędrzeja niadeckiege 

: w Druskienikach. 

Przyjmowane są dzieci chrześcjąn. w wieku 
1—15 lat, po uprzedniem zbadaniu w am- 
bulatorjum Kliniki—codziennie od 12—1 ej, 
Opłata za 40 dni leczenia (kąpiele solanko- 
we) wraz z utrzymaniem i przejazdem 
1980 zł., płatnych z góry. Sezon rozpoczyna 

się około 5 czerwca r.b. 

    

Odpowiednia chwila do 
nabycia domów, 

Informacje bezpłatnie. 
DomHandi.Kom, <ZACHĘTA» 

Portowa 14 teleion 9—05.   

  

      

pod firmą 

  

  

      

czy też banku. 

„Gazeta Handlowa 
Abonament przyjmuje: Przedstawicielstwo Wileńskie 

Ajencji Wschodniej — ul. Mickiewicza 4 

Spółdzielnia ol 
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 

    

UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki 
przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprze- 

dajemy w zaplombowanych workach, 

оннн ( _ с 

Mieszkanie 
de wynajęcia z 6 pokoi na I pietrze. 

Vl. Weglowa 19, m. 2. 
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zawierające najświeższe najzródłowsze i najobfitsze informacje i: sprawozdania ż giełd pieniężnych 
i akcyjnych całego Świata, notowania towarowe ze wszystkich rynków w kraju i zagranicą—są niez: 

podręcznem w kaidem przedsiębierstwie handlowem, 

44 poświęcona jest sprawom, potrzebom i 
stulatom kupiectwa polskiego 

Sh EE. o 2ch El 
pokojach lub po- 
jedyńczo z calo- Iš 

dziennem utrzyma: 
niem w ładnej miej- 
scowofci koło Zielo: 
nych jezior, Komuni: 

  

dziżeck a. 
Poważne rekomenda 
cje niezbędne. Dowie- 
dzieć się Mickiewicza 
42 m. 11  eodziennie 
między 9 a 12 rano. 
  

inęła suka rasy 
Z i ponter niemiecki, 

szara w bronzo- 
we łaty. Uprasza się 
odprowadzić za_ wy: 
macrodzeniem. Temu 
kto wskaże miejsce 
gdzie się suka znajdu- 
je dam 20 złotych. 
Witoldowa 36 m. 8. 

przemysłowem 
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De wszyst 
kich pism p 
ogłoszenia, 
nekrologi i 
różne rekla- 
my najdo- X 
godniej za- 5 
łatwić za 
pośred- ? 
nictwem 

la m owego 
efana 

bo wskiego 
Wilnie 

ul. Garbarska 1 
telefon 82. 

P
m
 

е 

azs 

kd dw ada dwu 
044444 эФ 

Instytut pękności 
przy ul. Mickiewicza 37, m. 1, tel. 
otworzyła dama z dyplomem  «lnstitut de 
Beautė> «<Kėwa» w Paiyžu. Leczenie wad 
twarzy i ciała. Usuwanie zmarszczek, wą- 

leczniczy Masque Pate. 
od wypad. i łupieżu. W.Z.P. 58 

  

= [ etniska 

JASZUN 
rzeka, prod. a 
i ładna miejsc. — Inf. 

grów, pryszczy, plam e twarzy: kk Ślo Jakóbska, 16, 
eczenie włosów m 7 WI K. 

Do wynajecia 
2 duże jasne 

bez umebl. pokoje z 
niekrępującem wejś* 
ciem dla samotnych 
lub bezdzietnego mai- 
żeństwa, Białostocka 
6m.5 od 0 — ЛЬ 
i 5-8ej w, niedziele 

umebl. w pobl. 
Sosn. las, 

  

Zarząd Spółki Akeyjnej 

— i święta od 11 — 4ej 
х 9 6 2 6 4 › : po pot. 5 

44444644545 "2, Letnisko - 

D S 4 pokoje, ieszkanie skła- | 
domy kuchnia, weranda. M dające się z | 

drewniane ijeden mu- 425, rzeka. 4 klm. od 4:ch pokojów | 

„Towarzystwo dla Handlu Aptecznymi i Perfumeryjnymi 
Towarami I. B. SEGALL w Wilnie, Spółka Akcyjna". 

Niniejszym zawiadamia na podstawie 
wobec niedojścia do skutku Walnego Zgro! 

art. 30 Statutu, iż 

madzenia Zwyczaj- 
nego pp. akcjonarjuszów Spółki w pierwszym terminie tj. 
dn. 27 maja 1926 r., w dniu 22 czerwca rb, 

czorem w lokalu Zarządu Spółki w Wilnie, 

Nr 7 odbędzie się powtórne Walne Zgromadzenie Zwyczajne 

samym porządkiem dziennym, pp. Akcjonarjuszów z tym 
które jako zwołanę w drugiem terminie, będz 
jego prawomocne bez względu na ilość obecnych akcjonarju* 

Szów i ilość reprezentowanych przez nich akcji. 

  

serwowana. 
— Wygląda o czterdzieście lai 

młodsza, niż jest w istocie. Życie 
matrony tej stanowi rozdział w  hi- 
storji. 

— Na której bieg wpłynęła może. 
Gdyż, gdyby nie pomogła w nawią- 
zaniu się romansu. Boulanger —Bo- 
nnemain, nie byłoby może tragiczne- 
go epilogu na grobie Ixelles. 

— Nie znam dobrze historji Fran- 
cji — zauważył Jerzy — lecz zdu- 
miony jestem, że ten jenerał legen= 
darny mógł ukryć tak dobrze przed 
oczyma tłumu swój romans w mły- 
nie. 

— Hoho! — roześmiała się Lydie, 
zapalając papierosa, znajdzie się wię- 
cej takich, którzy kryją swą miłość w 
parku. 

Jerzy, który, po wypiciu kilku bu- 
„elek stawał się weselszy, otrzeźwiał 
całkowicie na te słowa. 

— Nie mówię tego do pana—do- 
dała chytra dziewczyna. Park w Li- 
serb nie jest wszakże więzieniem. 

— Lydiel.. 
— Więc?.. 
— Lubię cię bardzo, Lydie. Byłaś 

dla mnie wzruszająco dobrą siostrą 
miłosierdzia, opiekowałaś się mną 
idealnie w twym szpitalu we Flandji, 
gdzie dobra, wesoła towarzyszka za. 
baw, jaką jesteś zamieniła się w Świę. 
tą. Twoja biała chusteczka.. twe ręce 
delikatne.. twój uśmiech.. Lecz Lydie, 
jeśli masz dla mnie choć trochę przy- 
jaźni, powiedz mi, kto ci tę historję 
opowiedział? 

— Jaką historję? 

Odpowiedzialny za egłoszenia Zeuon Ławłóski. 

© godz. Tej wie- 
przy ul Trockiej 

rowany, ogródek owo: 
cowy przy ulicy Cho- 
cimskiej Nr 14, dowie- 
dzieć się ul, Ogórko- 
wa Nr 1. K. Buškie- 

wiez. 

> ERA   

Akuszerka 

W.Smiatowska 
przyjmuje 
do 19. Mi С 

46, т. 6 
WZP Nr 63. 

oi 

  

Wilna. Komunikacja 
kolejowa oraz auto- 
busowa Zygmuniow- 
ska 4 m. 5 od 9—11 
rano i od 7—9 wiecz. 

UPUJĘ 
K KSIĄŻKI 
(przeważnie belletry- 
stysę) w polsk. i 103. 
jęz. Oferty kier. do 
Biura Ogłoszeń 8, Ju- 

  

  

ze wszelkiemi wygor 
dami w centrum mia- 
sta do odstąpienia — | 
Zaraz. Wiadomość: į 
Biuro Rellamowe St. | 

  
  

Grabowskiego, _ Gar- 
barska 1. 3 

lo pokoje 
z kuchnią 

przy Mickiewicza 
ul. solidnej osobie 
lub rodzinie odnaj* 

  
  

ie ważne i uchwały > 
Do wynajęcią jeden 

pokój bez kuchni 
Cena Zi. 25 miesięcz* 
nie Zarzecze d. Nr 30 

„ Mm. 10 cd godz. 12 de 
5.30 pp. 

    

= O miłości ukrytej w parku Li- 
serb? 

— Ależ wszyscy! Jest to temat 
rozmów przy wszystkich stolikach w 
kawiarniach, restauracjach i hotelach 
całej Nicei. Pomyślno Jerzy, zniknąłeś 
nagle zupełnie, ty który byłeś wszę: 
dzie, którego się spotykało w każdym 
zakątku Nicei, można było sądzić, żeś 
wstąpił do klasztoru. Odszukano ten 
klasztor i znaleziono mniszkę. 

Jerzy stał się ponsowy. Kieliszek 
ściśnięty mocno, pękł w jego ręku. 

— ..Mogę powiedzieć ci nawet 
imię tej wróżki, którą więzisz, lub mo- 
że która ciebie więzi, w parku zacza- 
rowanym. i 

— Lydie! \ 
— Pani Davids... 
— Milcz! 
Zerwał się, rzucił kilka banknotów 

do rąk kelnera i uciekł, gnany rozpa- 
czą, czy wściekłością. 

— Masz tobie, —zawołała tancerka, 
rzucając papierosa, — ładnie się doga- 
dałam. Nie wyobrażałam sobie, że to 
jest takie poważne, chociaż po nim 
wszysikiego można się spodziewać. 

—- Znała go pani już podczas 
wojny? — zapytałem. 

Spoważniała. 
— Miałam sposobność opiekowa- 

nia się podczas wojny porucznikiem 
Frontier! Jest to człowiek o wyjątko- 
wym charakterze i, więcej jeszcze, 
człowiek z sercem,. Tak z sercem. 

Mówiła dalej z niepokojem. 
— jestem, panie, zmartwiona na- 

głą ucieczką pańskiego przyjaciela. 
Smutne mi, że zrobiłam mu przykrość. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 26. 

  

tana, Nemiecka 4. | mę na. 3 miesiące 
Dia «Belletrysty>. tano. Wiadomość 

Dom H.-K. 
„ZACHEĘTA“ 

gubiony 
Z Nr 25,770 wyd. 

stawowe «Lombard», 
unieważnia się. 

kwit | Portowa 14, tei. 9:05 

  

przez Tiwe Za- —— 

WTA 

Nie chcę tu zostawać. Czy R 
pan tak dobry i zechce odprowadzić | 
mię do domu. Mamy ładny wieczór i | 
mieszkam nie daleko. Przejdziemy się | 
trochę. i 

Jerzy leżał w naszym szpitalu, 
kula trafiła go w piersi, przeszła na 
wyłot. Opiekowałam się nim może 
trochę więcej, niż innymi. Cieszyłam 
się, gdy spotkałam go w Nicy. Jerzy | 
nie jest niewdzięczny. Okazuje mi | 
dużo przyjaźni. Oto wszystko. 

A teraz opowiem panu epizod, 
który może trochę wytłomaczy moje 
głupie zachowanie przed chwilą. 

W dniu zawieszenia broni, wie: 
ezorem, stałyśmy wszystkie infirmierki 
przed  szpiialem, przyglądając się 
światłom, które ukazywały się na 
ciemnem i chmurnem niebie. Czarny 
horyzont zapalał się, Światła chwiały: 
się, płynęły, wybuchały i gasły, ola P 
czały nas, ošlepialy. Nie były to pro: | 
żektory, szukające wroga w obłokach, 
nie były to sygnały, wojna kończyła 
się radosną powodzią świateł na od- 
krytym firmamencie... 

Zatrzymała się, jakby miała jeszcze 
przed oczyma, olśniewający ten widok. 

— ..l byli to istotnie, jakby pos | 
słańcy ziemi, ku niebu, w posiaci kul 
ognistych, błyskawic, z snopów światła, 
opadających na ziemię i prostych, ku 
niebu idących smug Światła, bardzo | 
prostych i bardzo wysokich, jakby | 
ogni z serc matczynych wytryska- 
jących. 

(D. C. N.)  


