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Wilno, 29 maja. 

Znana wszystkim decyzja Rady 
Ambasadorów w przedmiocie delimi- 
tacji pasa neutralnego pomiędzy Pol- 
ską a Litwą, siłą rzeczy zawiera tylko 
szereg wskazówek charakteru ogól- 
nego co do przebiegu linji granicz- 
nej. Decyzja ta wymienia mianowicie 
jedynie miejscowości, które winny 
odejść do Polski, względnie doLitwy, 
pozostawiając faktyczne wytyczenie w 
ierenie linji granicznej zainteresowa- 
nym rządom. Wytyczenie takie doko- 
naćby mogła mieszana polsko-litew- 
ska komisja graniczna. 

©О ile Polska niejednokrotnie już 
dawała wyraz gotowości rożpoczęcia 
rokowań ze stroną litewską w  po- 
wyższej sprawie, o tyle ta ostatnia 
podkreślając stale swe bezzasadne 
roszczenia do Wileńszczyzny i Su- 
walszczyzny a limine odrzuca możli- 
wość jakiejkolwiek w tym kierunku 
ugody. Z tych też względów nie zo: 
stała dotychczas ostatecznie wyty- 
czona linja graniczna między Polską 
a Litwą, nie została usunięta istota 
sporów i nieporozumień  terytorjał: 
nych między temi państwami. 

Polityka litewska dąży za wszelką 
cenę do utrzymania na pograniczu 
polsko »litewskiem  tymczasowošci, 
mniemając, iż pozwoli to Litwie w 
chwili odpowiedniej sięgnąć bezkar- 
mie po ziemie polskie. Jednocześnie 
tymczasowość ta, zdaniem polityków 
kowieńskich, daje Litwie możność 
przez stwarzanie stałych zatargów 
granicznych zdobywanie obfitych ma- 
terjałów dia wystąpień międzynaro 
dowych przeciw Polsce. To też wi: 
dzimy, że od momentu deiimitacji 
b. pasa neutrainego wskutek lymcza- 
sowošci linji granicznej i niedokład- 
ności wytyczenia jej przebiegu w te- 
renie, powstają na pograniczu tem 
masowo drobne zatargi terytorjalne 
wywoływane rozmyślnie przez litew- 
ską straż graniczną, 

Aczkolwiek zajścia te nie mają 
cech zatargów poważniejszych, to 
jednak wykorzystywane są one przez 
władze litewskie na terenie międzyna- 
rodowym dla ataków przeciwpol- 
skich. jednocześnie wskutek panują- 
cej w dziedzinie terytorjalnej na po- 
graniczu polsko-litewskiem tymczaso- 
wości cierpi stan gospodarczy miesz- 
kańców tego pogranicza. Szczególnie 
liczne wypadki napasiowania przez 
straż litewską granicy polskiej miały 
miejsce w ostatnich czasach. 

Dia przykładu przytaczamy opis 
zajścia, spowodowanego przez litew- 
ską straż pograniczną w dniu 21 
maja r. b. na podocinku granicznym 
Kołtyniany w pow. Święciańskim. Na 
odcinku tym podobnie, jak na całem 
pograniczu polsko litewskiem granicę 
wyznacza linja patrolowa, oznaczona 
ze strony polskiej przez wkopanie 
słupów i wbicie wiech. Otóż dnia 
21-go b. m. posterunek litewskiej 
straży granicznej samowolnie zniósł 
i przesunął oznaki graniczne na kil- 
kadziesiąt metrów w głąb polskiego 
terytorjum,  Charakierystycznem jest, 
że dotychczas w miejscu tem litew- 
ska straż graniczna nie wysuwała 
żadnych pretensyj terytorjalnych. 

Dnia 22-.go maja dowódca pol- 
skiego odcinka granicznego wywołał 
komendanta rejonu litewskiej straży 
granicznej w celu polubownego za- 
łatwienia powyższego zatargu. Wsku- 
tek opornego jednak stanowiska 
przedstawiciela straży litewskiej, któ- 
ry nie zważał па przytaczane mu 
fakty i racje, porozumienia, jak zwy- 
kle, nie osiągnięto. Dowódca polskiej 
straży granicznej polecił więc prze- 
nieść wiechy na dawne miejsce, c- 
strzegając równocześnie przedstawi. 
ciela straży litewskiej, iż wszelkie u- 
siłowania w kierunku ponownego 
ogwałcenia w tem miejscu  teryto- 

ijalnego stanu posiadania napotkają 
na zdecydowany opór ze strony pol: 
skiej straży granicznej do użycia 
broni palnej wiącznie. 

Nie zważając na powyższe ostrze- 
żenie, dnia 23 b. m. straż litewska 
wysłała na teren polski swojego 
strażnika, celem ponownego przesu- 
nięcia wiech granicznych. Strażnik 
ter, nazwisklem Antoni Niemicki, w 
całkowiiem uzbrojeniu, zatrzymany 
został na polskiem terytorium w od- 
ległości 60 metrów od granicy. Wśród 
posiadanych przez niego naboi zna* 
leziono nabój typu „dum-dum*, 

Opisany wypadek nie jest bynaj- 
mniej sporadyczny, podobne zatargi, 
jak już zaznaczyliśmy przyjęły w os- 
tainich czasąch nieomal masowy cha- 
rakter. Tego rodzaju stanowi rzeczy 
kres położyć może jedynie ostateczne 
ustalenie linji granicznej w myśl wska- 
zań decyzji Rady Ambasadorów i 
zgodnie z ogólnie przyjętemi, mię- 
dzynaiodowemi zasadami. 
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REEDA 

Marsz. Piłsudski do przedstawicieli Sejmu. 

WARSZAWA. 29.V. PAT. O godz. 5-ej w Prezydjum Rady Mini- 
strow zebreli się zaproszeni przez prmjera przywódcy stronnictw sejmo- 
wych i senackich w liczbie około 30.0 godz. 5 min. 20 przybył p. Mar- 
szałek Poiski Józef Piłsudski, poczem p. Premjer prof. Bartel w paru 
słowach zwrócił się do Pana Marszałka z prośbą, aby ;zechciał wypowie* 
dzieć swój pogląd na sutuację, związaną ze Zgromadzeniem Narodowem 

i jego zadaniem, t« jj wyborem Prezydeta Rzeczpospolitej. Marszałek na 
wstępie, dziełąc się z zebranymi poglądem swym osobistym na dotych- 
cząsowe ciężkie położenie Prezydenta Rzplitej, namalował ponury obraz 
w jakim się kraj znalazł. Ponad wszysikiem zapanował interes, za- 
panowała bezkarność za nadużycia i zbrodnie w odrodzonem państwie 
nie nastąpiło odrodzenie ducha, szuje i łajdakisię rozpanoszyli. W jednej 
tylko dziedzinie naród się odiodził, co pozwoliło w wojnie zwyciężyć, 
swo dziedzinach rozpanoszyły się walki partyjne, lajdactwo, įsprze- 
ajność. 

Marszałek przypomina, że posiadał władzę jakiej nikt w Polsce nie 
posiadał, jednak nie chciał rządzić batem i oddał władzę w ręce zwoła- 
nego przez siebie Sejmu ustawodawczego. Naród jednak zawiódł. 

Dalej przechodząc do chwili obecnej marszałek oświadczył: Warunki 
tak się złożyły, że mogiem nie dopuścić was do sali Zgromadzinia Na- 
rodowego, kpiąc z was wszystkich, ale czynię jeszcze próbę, czy można 
jeszcze w Polsce rządzić bez bata. 

Nie chcę czynić nacisku, ale ostrzegam, że Sejm i Senat są instylu: 
cjami najbardziej znienawidzonemi w społeczeńswie. Róbcie raz jeszcze 
próbę, Nacisku nie będzie. Żadna siła fizyczna nie zaciąży nad wami. 
Dałem gwarancję swobodnego obioru prezydenta i słowa dotrzymam, 
ale ostrzegam: nie zawierajcie z kandydatem na prezydenta układów par: 
tyjnych. Kandydat na prezydenta musi stać ponad stronnictwami, winien 
umicč reprezentować cały naród. Wiedzcie, że w przeciwnym razie nie 
będę bronił Sejmu i Senatu, gdy dojdzie do władzy ulica. 

Nie można w Polsce rządzić pod terrorem szuj i temu się przeciw- 
stawię. Wydałem wojnę — powiada Marszałek — szujom, łajdakom, mor- 
dercom i złodziejom i w walce tej nie ulegnę. Sejm i Senat mają nadmiar 
przywielejów i należałoby, aby ci którzy powołani do rządu mieli więcej 
praw. Parlament winien odpocząć. Dajcie możność rządzącym, powiada 
Marszałek odpowiedzieć za to, czego dokonają. Niech Prezydent tworzy 
rząd, ale bez nacisku. 

Z kandydaturą moją róbcie co się wam podoba. Niewstydzę się 
niczego, skoro nie wstydzę się przed własnem sumieniem. jest mi obo- 
jętne wiele głosów otrzymam—dwa, 100 czy 200. Nie róbcie jednak žad- 
nego nacisku co do wybrania mojej osoby. Wybierajcie tego, kogo będzie- 
cie chcieli wybrać, jednak kandydatów apartyjnych i godnych wysokiego 
stanowiska, 

Gdybyście tak nie uczynili widzę wszysiko w czarnych dla was 
kolorach a dla siebie w barwach przykrych, bo niechciałbym rządzić ba. 
tem. Rządzenie batem obrzydziłem sobie w państwach zaborczych. 

W rozkazie moim do wojska powiedziałem, że wziąwszy państwo 
słabe i ledwo dyszące, oddałem obywatelom odrodzone i zdolne do życia. 
Cóżeście z tym państwem uczynili? Uczyniliście z niem pośmiewisko. ° 

Obeeny rząd próbuje przygotować rozmaite prace. Obawiam się 
jednak, że po wyborze Prezydenta wszystko pójdzie po dawnemu. Boję 
się, że Sejm zechce pozostać, a trzeba abyście Panowie poszli na pewien 
czas, bo musi się przecież sać coś nowego. Niech Prezydent przez pe- 
wien okres nie ma Sejmu na karku. Trzeba mu dać swobodę do utwo- 
rzenia rządu i do rozpoczęcia prac, za które rząd będzie przed Sejmem 
potem odpowiadać. ‚ ` 

Nie chciałbym mieć wyrzutów, że nie doprowadziłem Tiu końca 
rozpoczętej roboty i ze bat nie Świstał na ulicach. Moim programem jest 
zmniejszenie łajdactwa i utorowanie drogi uczciwości. 

Czekam i zapewniam Panów, że nie zmienię się. Trzeba przejść 
ponad partyjne interesy, dać oddech państwu i elektowi. Elekt musi po- 
siadać honor ponad chęć zarobienia kilkudziesięciu groszy. 

Jeżeli chodzi o mnie, to powtarzam raz jeszcze, że się nie zmienię. 
Będę ścigał złodziei. 

3 Zastanówcie się nad tem Panowie, przemyślcie i przedysputujcie. 
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O dezwa Wielkiego Przemysłu. 
Niżej podpisani przedstawiciele kół gospodarczych wydali odezwę, 

oświadczającą się za obecnym rządem. Odezwa głosi m, in.: 
„Marszałek Piłsudski wziął na siebie odpowiedzialność za losy Pań- 

stwa i w jego ręku pozostanie niewątpliwie kierownictwo nawy państwo- 
wej w tym przełomowym okresie". 

„W zrozumienińt nakazu chwili, koła gospodarcze Rzeczypospolitej 
zechcą niewątpliwie najusilniej współdziałać i współpracować z Rządem 
w zakresie jego zamierzeń, mających na względzie uzdrowienie i rozwój 
życia gospo larczego”". 

„Program obecnego rządu znajdzie bezwątpienia u kół gospodarczych 
całkowite zrozumienie i rzetelne współdziałanie w jego realizacji, przyczem 
koła gospodarcze jako pierwszy nakaz dla samych siebie uznawać będą 
potrzebę nieustającego wysiłku w kieiunku racjonalnej organizacji placó- 
wek gospodarczych*. 

Alfred Biederman—prezes Zw. Włók. Państwa Pol. 
Aleksander Dąbrowski—prez. Rady Nadz. Prz. Drz. i: 
Waclaw Fajans — dyrektor Banku; prezes Zw Bank, 
Józef Landau — prezes Zw. Wielk. Przem. Chem. 
Stefan Laurysiewicz — prezes Zw. Ubezpieczeniowego. 
Jerzy Łempicki — dyrektor Centr, Zw. Przem. (Lewiatan). 
Paweł Minkowski — prezes Zw. Cementowego. 
Stanisław Surzycki — prezes T-wa Starachowice. 
Krystyn Ostrowski — prezes Zw. Konfekcyjnego. 
Edward Rose — redaktor ekonom. 
Oskar Saenger — prezes T-wa Pabjan Papierni. 
Feliks Zieliński — w-prezes Stow. Kupców Polskich. 

„Matin* © nastrojach poznańskich, 
PARYŻ, 29.V. Pat. „Matin* za- któryby mógł być medjatorem między 

mieszcza artykuł Sauerweina o nastio- stronnictwami, nie będąc zaangażo- 
jach Poznania gdzie zatrzymał się, wany w ostatnich walkach, Można 
wracając z Warszawy. W artykule jedynie uniknąć wojny domowej, nie 
swym Sauerwcein stwierdza, że opór wybierając kandydata, którego nie 
został już zlikwidowany, pozostaje przyjęłyby zwalczające się stronnictwa 
tylko opozycyjnego stanowiska kiiku. — mówił marsz. Trąmpczyński, W 
dziesięciu zebrariych w Poznaniu dalszym ciągu swego artykułu Sat 
posłów i senatorów. W wywiadzie erwein pisze, iż słyszał w różnych 
z Sauerweinem marszałek Trąmpczyń* środowiskach wymieniane nazwisko 
ski oświadczył, że nie zamierza sta: Bobrzyńskiego. „Quotudien* stwier- 
wiać swej kandydatury na Prezydenta, dza na podstawie wiadomości, nad- 
Uważa on, iż powinien być wybrany chodzących z Polski, iż wybór Pił. 
kandydat, mający duże doświadczenie, sudskiego jest zapewniony. 

ETD INIT ARITE TA ASTA TSSTSTSSSSSSNS 

Sejm litewski 2-go czerwca. 
KOWN O, 29.V. PAT. Prezydent republiki litewskiej zwołał nowy 

Sejm na dzień 2 czerwca. W dniu tym ocbęcą się wybory nowego pre- 
zydenia Państwa Oraz Prezyćcjum Sejmu. Trzeciego czerwca nowy Prezy- 
dent powierzy Toluszysowi (ludowcowi) lub Siezewiczowi misję tworze- 
nia nowego gabinetu. 

W sprzedaży detalicznej cen pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

  

Niepostrzeżenie przeszedł w pis- 

mach warszawskich wywiad z marsz. 
Piłsudskim ogłoszony w Słowie w 
czwartek. Był on dla tych, którzy 

marsz. Piłsudskiego dotychczas uwa- 

żają za ideowca skrajnej lewicy, nie- 
lada sensacją, nielada rewelacją. Mar- 

szałek Piłsudski powiedział tam sze- 

reg zdań, pod któremi każdy konser- 

watysta mógłby się obydwiemy ręka- 

mi podpisać. Powiedział: 1) Nie na- 

leżę ani do lewicy, ani do prawicy, 

nie chciałbym, aby mój wybór miał 
być zwycięstwem lewicy nad prawicą, 

2) Europa, poza Rosją jest obecnie 

w Okresie równowagi społecznej, 3) 

Nie wierzę abyśmy na drodze rozwią- 

zywania problematów socjalnych, re- 

form socjalnych mogli wyprzedzić, 

mogli w czemś się wyróżnić od za- 

chodu Europy. 

Ponieważ pod względem t. zw. 
„zdobyczy socjalnych* Polska już 
teraz wyprzedza Europę, —oświad- 

czenie marsz. Piłsudskiego 0 „euro: 

peizacji“ naszych stosunków w dzie* 
dzinie ustawodawstwa socjalnego mo- 

że być istotnie podpisane przez każ- 

dego konserwatystę, Wspomnijmy 

choćby, że nigdzie na zachodzie Euro- 

py niema reformy agrarnej tego typu, 
jakim chciał Polskę za jej prawico- 

wość nagrodzić „prawicowy* p. Wi- 

tos. Na tym „zachodzie Europy*, o 

którym wspomina marsz. Piłsudski, 

reforma «prawicowego» p. Witosa 
jeszcze, chwała Bogu, słusznie pół- 
bolszewizmem się nazywa. 

Wywiad czwartkowy z marsz. 

Piłsudskim jest więc jego programową 

deklaracją, pierwszorzędnego, ale to 

zupełnie pierwszorzędnego znaczenia. 

Zamilczała go prawicowa prasa war: 

szawska. Zajęta jest jąrzeniem, Każ- 
da wojna domowa pozostawia za 

sobą szereg krzywd, niesprawiedli- 
wości, przestępstw, aktów zemsty. 
Tutaj niestety wojna domowa po- 

dobna jest do komety, z wielkim 
ogonem wleczonym za sobą, a skła- 

dającym się zdużych i małych krzywd, 

wyrządzonych dużym i małym ludziom. 

Nie chcemy broń Boże występować 
w obronie postępowania zwycięzców 

wobec zwyciężonych. W polityce 
jednak chodzi: raz o rozróżnienie 

rzeczy istotnych vod nieistotnych, 

chociażby najbardziej bolesnych — 
dwa—o likwidowanie skutków takie- 
go nieszczęścia jakiem jest wojna 

domowa, a nie umyślnego, zawzięte- 
go jątrzenia tych skutków, i czynie- 
nia sobie z nich materjałów do po. 
litycznej agitacji, do nowej akcji o 

charakterze ściśle partyjnym. 

Pisma prawicowe warsz. nie na- 
pisały więc ani słowa o pierwszo- 
rzędnego znaczenia deklaracji marsz. 
Piłsudskiego w sprawach socjalnych, 
—natomiast szeroko się rozpisały o 
tem, że gen, Malczewski siedział 
uwięziony w składzie desek na ul. 
Czerniakowskiej. Istotnie pomysł trzy- 
mania generałów w składzie desek 
jest metodą nie znaną dotychczaso- 
wej penologji i jak dotąd w krymina- 
listyce stosowaną chyba bardzo rzad- 
ko. Rezultatem jednak dziennikarskich 
rewelacyj o miejscu pobytu gen. 
Malczewskiego było wydobycie b. 
ministra wojny ze składu desek i 
przewiezienie go do więzienia przy 
ul. Dzikiej. 

Przechodząc teraz do dnia ju- 

trzejszego, do sejmowej decyzji kto 
ma być Prezydentem, należy powie: 
dzieć: 

Lewica Sejrnu głosować będzie 
niewzruszenie za marsz. Piłsudskiego. 
Jeżeli się ktoś zapyta dlaczego, czy 
to nie jest niekonsekwentne skoro 
marsz. Piłsudski powiedział, że wy: 
raźnie nie należy ani do prawicy, 

ani do lewicy, skoro jego europejski 
program socjalny przeciwstawia się 

naszemu  rodzimemu półbolszewiz- 

mowi?—odpowiedź na to naležy— 
tak jest, lecz lewica nie może wysu- 

nąć innego kandydata. — Lewica w 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNG — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

| 

JUTRO. 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 

s NGWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — 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—ul. Mickiewicza 24 
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CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
za tekstom 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

Sejm i Eząd. 

Pos. Witos. 
ostatnich czasach była zgruchotana, WARSZAWA. 20 V. (fel, wł. Słowa), 

rozbita, niezdolna do akcji. Niezdol- 7 poznania donoszą: b. premier 
na była do walki nawet z p. Wito- Witos który przybył tutaj onegdaj, po 
sem, nawet z „Piastem* po wsiach,— odbyciu szeregu narad odjechał do 
dziś nie może zmieniać frontu wo- Małopolski. P. Witos otrzymał ze 

; ‚ ; nim Stronnictwa urlop miesięczny i w 
da 2 R: Z Zgromadzeniu Narodowem udziału 

nie weźmie. 
Prawica Sejmu. Ta jest zdezor- : 

jentowana. We wszystkich klubach Projekt pełnomocnictw dla 
prawicy podnoszą się głosy, że prze- PrZysztego Prezydenta Rzeczy- 

cież trzeba ulegalizować przewrót, że pospolitej. 
przecież trzeba całą odpowiedzialność Dowiadujemy się, że omawiany 

złożyć na barki marsz. Piłsudskiego. przez Radę ministrów projekt ustawy 
Zdanie to podziela Słowo i dla © załatwieniu konieczności państwo- 

nas bezwzględnie jedynym odpowied- wych w zakresie zarządu państwo- 
Е «+ WEgO Oraz Spraw finansowych i sio 

nim kandydatem na prezydenta jest sunków gospodarczych, przewiduje 
marsz. Piłsudski. między innem': 

Niestety jednak w klubach ósem- _ 1) Uporządkowanie administracji 
ki, Piasta i N. BP. R. przeważają zde- ! dans administracyjnego. 
cydowanie zdania innego rodzaju, НН піі:…%?;;_']тЁггл;ірі;‘З;РоЁ:ё::;: 

kierunki które dążą bądź do prze: cowych, w szczególności usiawo- 
forsowania innego, nieprzyjaznego dawstwa na kresach wschodnich. 
mars<. Piłsudskiemu kandydata, oso* 3) Uzgodnienie z Konstytucją u- 
ba którego trzymana jest w tajemnicy ae” am žaborcžych — 
(Wojciechowski? gen. Haller? Dmow- „a k Aves "w dcielskac wą kiecie 
ski? hr. Zamoyski? gen. Sosnkowski? obrotu pieniężnego oraz przepisów, 
notuję nazwiska obiegające, nie wie. dotyczących ścigania lichwy pienięż- 
rząc w możliwość desygnowania żad- nej i towarowej. nego = Yeh parów) bądź. prcz „„„e Ograniczenie budze do kwoly dopuszczenie marsz. Piłsudskiego, biegłego, z wizyta ada 
lecz uczynienie tego w atmosferze ności, niezbędnych dia uniknięcia 
największego protestu, w atmosferze deficytu. 
któraby była wstępem do ponownej, ‚ 6) Zmiana stawek 
zaciętej z nim walki. o, 

Z kandydatur poza marsz. Pi“ 7, Unormowanie wynagrodzenia sudskim za najbardziej prawdopo- funkcjonarjuszów państwowych i 
dobną uważamy kandydaturę księcia wojska, oraz ewentualne ich podwyż- 
Zdzisława Lubomirskiego, b. członka az ZA wyników akcji Zi etu. pti dob 8) Unormowanie obiegu biletów s zdawkowych i bilonu. 
zesa Centr. Komitetu Obywatelskiego $) Zaciągnięcie i zatwierdzenie wa. 
ź pierszych lat wojny. Jest to kan- runków pożyczek państwowych na 
dydatura sympatyczna, ks. Lubomir- = z do wysokości 600 
ski jest człowiekiem 0 wielkiej pra- I poosolidacę iiaki jo ; powi 
wości charakteru, prawdziwego pa- Jca роёуссек i zobowiązań pań ; 
tryjotyzmu. Nie wahał się swego 10) Niektóto ia Ai go: 
czasu przyjąć godność kierownika Spodarcze, analogiczne do wymienio- 
państwa, gdy mu wkładano prawdzi- se rz z dnia 20 stycznia 
wie ciernistą koronę, obarczeno go Wykonanie tych postanowieś 
odpowiedzialnością za najbardziej być przeprowadzone daigę Bo 
tragiczne i ciężkie chwile polskiej rządzeń Prezydenia Rzplitej. 
współczesnej histonji. Jest to powta- _ Piojekt jest naogół wzorowany na 
rzamy druga po marsz, Piłsudskim "Stawie, z której korzystał swego 
co do prawdopodobieństwa kandy- savos rząd p. Władysława Giab. 
daiura, jakkolwiek prawica sejmowa Ostateczny tekst tego projektu 
wypowiedziała się przeciwko niej, a będzie ustalony po omówieniu przez 
sam książe Lubomirski jest zwolen- Poszczególne ministerstwa  najważ- 
nikiem kandydatury marsz. Piłsud- FISsSzych dla nich i najpilniejszych 

niektórych _po- 
ceł oraz sposobów ich“ po- 

skiego. Es wymagających załatwienia w Cat, НУБ uproszczonym. 

Obrady klubu Ch.-D, EEE OSI EET TAS SET HISET ESET SISSSI 
Aaa 29, V. (żel. wł, Słowa) 
ejmie w ciągu dnia dzisi. Minister sprawiedliwości o panował spokój. Od raną Só "= zmianach konstytucji, tylko obrady Ch.D. pod przewo: = s Ё dnictwem posła Chacińskiego. . Minister Sprawiedliwości „prof. czas posiedzenia Syewe dacie Makowski zapytany przez dzienni: i wnioski uchwalone przez zarząd karzy: ; у : stronnictwa. Sądząc z pogłosek ku: — Czy należy się ‚ spodziewać luarowych obrady potrwają przez cał, rychłej zmiany marcowej ustawy za- dzień jutrzejszy, 

sądniczej z r. 1921-go? odpowiedział: — Uchwały Rady Ministró 
w. — Konstytucja marcowa nie jest 

doskonała. O zmianach w niej mówi WARSZAWA, 29 V. Pat Rada się powszechnie, zapewne też zmian Ministrów na posiedzeniu w akiu 28 tych nalezy oczekiwać; można drogą b. m. uchwaliła: wniosek  ministr. zmian w ordynacji wyborczej dążyć skarbu w sprawie zakresu Eniiuai 4 do uzdrowienia stosunków sejmo- Ministerstwa Skarbu przy zawieraniu wych; wogóle należy się spodziewać, przez władze państwowe umów п że demokracja polska odbędzie jesz- dostawy rządowe, wniosek perktacz cze drogę dość długą, zanim osiągnie pracy i opieki społecznej w sprawie stan zapewniający spokojny i wszech- państwowej pomocy doraźnej dla stronnie _ udoskonalony tok życia bezroboinych robotników przedsię- publicznego; — pewnem jest tylko, biorstw państwowych, wniosek p że wszystko, cokolwiek ma być nistra pracy i opieki Społecznej w trwałą zdobyczą „w dziele zapew- sprawie przedłużenia peństwowej nienia ładu Życia państwowego, pomocy doraźnej na miesiąc ZE 
oprzeć się musi na niewątpliwej r. b. @а beztobotnych, którzy wy- aprobacie społeczeństwa. Pewnik ten czerpali zasiłki z fanduszu bezroba- wynika zarówno z przesłanek do- cia. Pozatem Rada Ministrów  załat- 
świadczenia społecznego, jak i z usta- wiła szereg spraw bieżących 
lonych w nauce prawa stwierdzeń, że Dol W : 
p wk na podstawach psy- ar w Warszawie. 
chiki społecznej jest prawem  mart- WARSZAW. Ž 
wem, skazanem na niewykonywanie Dziś płacono OE e 
Przeciwstawieniem jego jest prawo Poczekującej 1160. Bank Polski płacił żywe, harmonizujące z  realnemi po- międzybanicio, płacone przy obrotach 
trzebami życia i psychiką społeczną. TS 
Zdaje się, że tę prawdę zrozumiał wee 7777***9949404000000080 
nasz Sejm, ponieważ ze sier sejmo* Pi 3 i żśite plamy 
wych właśnie przedewszystkiem 72- g i pryszcze 
częto stwierdzać konieczność rozwią - 
zania parlamentu, jako już nie będą- 
cego w harmonii z wolą społeczne, 
oraz zmian w Konstytucji, ordynacji 
wyborczej i t. p, mogących na przy- 
szłość tę harmonję zapewnić. 
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„Grem de ROSE“ 
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Wojewoda Raczkiewicz o biežących zagadnieniach. 

Pan wojewoda Władysław  Racz- 
kiewicz, który przed tygodniem po: 
nownie po roku nieobecności objął 
urzędowanie, udzielił wczoraj przed- 
stawicielowi „Słowa”* wywiadu, oma- 
wiając obszernie najbardziej palące 
zagadnienia chwili bieżącej. Na wsię- 
pie stwierdził p. Wojewoda, że Urząd 
wojewódzki w czasie jego prawie 
rocznej nieobecności pod kierownic- 
twem vice-wojewody p. O. Malinow- 
skiego pracował sprężyście, odpowia- 
dając wymaganiom chwili. 

Warunki ogólne — mówił dalej 
p. Raczkiewicz — i położenie ekono: 
miczne państwa spowodowały, że 
nie wszystkie wnioski, skierowywane 
przez Województwo do władz cent- 
ralnych, mogły być uwzględniane. 
Będąc na stanowisku Ministra Spraw 
Wewnętrznych z natury tego stano- 
wiska kierowałem ogólną pracą admi- 
nistracji politycznej, z Województwem 
zaś Wileńskiem utrzymywałem kon- 
takt bliższy z tytułu swego poprzed- 
niego stanowiska. W chwili obecnej, 

. powracajac do pracy w Wojewódz- 
twie, będę kontynuował linję, jaką 
poprzednio zakreśliłem. 

Wileńszczyzna znajduje się w Zu- 
pełnie odmiennych warunkach niż 
inne dzielnice państwa. W stosunku 
do północno-wschodnich ziem daleko 
posunięta reglamentacja życia spo: 
łecznego i gospodarczego odbilaby 
się ujemnie w dziedzinie stosunków 
agrarnych, podatkowych, narodowo. 
šciowych etc. Tamując tendencje od- 
środkowe, uważam, że lokalne wa- 
runki wymagają nieraz traktowania 
sanacji stosunków narodowościowych 
i gospodarczych pod specjalnym ką- 
tem widzenia. Lokalne potrzeby i 
właściwości nie mogą być traktowane 
podług pewnego ogólnego szablonu 
administracyjaego. Musi być tu sto- 
sowana pełna uwagi, celowa polity- 
ka administracyjna, usiłująca w myśl 
polskiej racji stanu rozwiązać nieco 
odmienne i trudne zagadnienia ca» 
łokształtu życia politycznego i spo- 
łeczno-gospodarczego, aby szersze 
sfery ludności pociągnąć do współ: 
udziału w życiu państwowem. 

(% Głębokie poczucie odpowiedzial- 
ności moralnej i trzeźwe, objektywne 
ujęcie rzeczywistości powinny stano: 
wić punkt wyjścia dla realizacji aktual» 
nych zadań administracji. Chwila 
przełomu w nastrojach ogółu musi 
żnaleść swój wyraz w pewnem twór- 
czem ożywieniu aparatu administra- 
cyjnego, w największem odbiunokra- 
tyzowaniu go, w zbliżeniu władz 
wyższych instancyj do instancji leej, 
co dokładnie pozwoli odczuć istotne 
potrzeby ludności. 

Mam pewność, że wszelkie wnios- 
ki sanacyjne, zmierzające do zmiany 
systemu pracy w urzędach w kierunku 
upraszczania, usprawnienia i zbliżenia 
urzędów do ludności—znajdą właści- 
we potraktowanie u czynników decy. 
dujących, Należy oczekiwać, że w 
tempie przyśpieszonem zostaną za- 
łatwione oddawna omawiane kwestje 
zespolenia, dekoncentracji i inne naj- 
pilniejsze zadania bieżące. Reorgani- 
zacja urzędów w kierunku zmniejsze- 
nia liczby jednostek organizacyjnych 
i organów kierowniczych -słusznie 
uzależniana bywa od zmiany systemu 
pracy. Aparat państwowy charakte 
rem i rozmiarami swemi powinien 
być dostosowany do potrzeb i ducha 
narodu oraz uwolniony od zbędnego 
balastu i szablonowej rutyny, nagro- 
madzonych przez wiekową tradycję 
państw zaborczych. Będąc przeciwni- 
kiem doraźnych efektów, improwizacji 
i eksperymentów w administracji u- 
ważam jednak, iż dotąd mści się na 
nas ślepe kopjowanie wzorów obcych 
przy -zaniedbywaniu pierwiastków 
wiasnej, swoistej twórczości. W szcze: 
gólności mści się brak wzajemnego 

Ze starego dworu. 

Jeden z moich słuchaczy, który 
przed dwoma laty przedostał się z 
Sowdepji do Wilna, opowiadał mi, 
że w jednej z gazet sowieckich na- 
trafił kiedyś na gwałtowne przeciwko 
mojej osobie skierowane wymyślania, 
podpisane przez samego Nachamkes 
Stiekłowa. Jaka szkoda, że nie do- 
myślając się wówczas, iż wkrótce 
spotka mnie i pozna, nie zachował 
owego numeru; byłby dla mnie chłu- 
bą i cenną pamiątką. 

Przed dwoma miesiącami, w War- 
szawie, w gazecie spokrewnionej kie- 
runkiem z prasą sowiecka, umieszczo- 
no feljeton bardzo dla mnie w po: 
czątku swoim pochlebny. Ale celem 
pochwał b;ło tem wyraźniejsze uwy- 
datnienie udzielonej mnie w końcu 
nagany. 

Tą gazetą jest Robotnik, Może 
niektórych jej współpracowników o* 
burzy, że ich do komunistów  zbii- 
żam. Odpowiem na to, że w każdym 
numerze, obok tytułu Robotnik, wi: 
dżzę hasto: „Niech żyje rząd robotni- 
czy i włościański”, że zaś ani robot- 
nicy, ani tembardziej włościanie rzą- 
dzić nie będą, więc niech zyje rząd 
karjerowiczów, i demagogów, którzy 
nieziszczoremi obietnicami pociągną 
za sobą tłumy i rozpętają w nich 
niszczycielskie namiętności, aż w 
końcu zastraszeni własnem dziełem, 
może usłyszą głos sumienia, może 
zatrzymać się zapragną, lecz w tej 
chwiij zepchnięci i wyprzedzeni przez 
innych, zmuszeni będą bezsilnie pa- 

— Wywiad „Słowa* — 

zaufania, który bodaj najwięcej przy: 
Czynił się do rozrostu manipulacji 
kancelaryjnej i kolosalnego obrotu 

celowych, lub powtarzających się, 
względnie rozproszkowanych w wie- 
lu instytucjach, co znowu spowoduje 
skasowanie wszelkich nieużytecznych 
wydatków.  Niedostatecznie też u: 
względnialiśmy doiąd zdobycze nau: 
kowej organizacji pracy. 

Czy nie jest zwiążany stopień 

kwestją odpowiedniego doboru ludzi? 

  

— Muszę stwierdzić, że już od 
dłuższego czasu przeprowadzana jest 
selekcja personelu. Stale usuwa się 
elementy słabsze, pozyskuje się bar- 
dziej wartościowe. 

Szczególną uwagę zwracam na 
należyty dobór urzędników na stano - 
wiskach kierowniczych, Od urzędni- 
ków tej kategorji wymagam nie tylko 
zupełnego opanowania prac admini- 
stracyjnych, lecz i ujawnianie własne- 
go zmysłu admini =tracyjnego. Bezpo- 
średnia kontrola nad wykonywaniem 
czynności zostanie jeszcze bardziej 
wzmocniona. 

Nie sposób tu przemilczeć kwestji 
uposażenia urzędników. Nędza urzęd- 
nicza staje się przysłowiowa, nieste- 
ty—rozwiązanie tego zagadnienia u. 
zależnia się ou ogólnego stanu kasy 
państwa, co ogół urzędniczy dokład- 
nie sobie uświadamia. Ze swej stro- 
ny nie zaniedbam przedkładania w 
każdej odpowiedniej chwili wnios: 
ków co do polepszenia warunków 
bytu urzędniczego. 

— Jak się przedstawia stan bez- 
pieczeństwa w województwie? —rzu- 
camy pytanie. 

— Stan bezpieczeństwa wewnątrz 
województwa wileńskiego jest zada- 
walający. Mówiąc o bezpieczeństwie 
podnieść muszę coraz bardziej wzra- 
stającą sprawność organów policji, 
oraz należyte pełnienie służby gra- 
nicznej przez oddziały KOP. Społe- 
czeństwo miejscowe zachowując 
równowagę i spokój w okresie o- 
statnich wypadków w Polsce, zdało 
egzamin ze swej dojrzałości politycz- 
nej. 

— A na pograniczu? 

ile na pograniczu polsko-związkowem 
od dłuższego czasu nię notowano 
napadów zbrojnych band dywersyj: 
nych, poważniejszych zajść i zatar- 
gów, o tyle stosunki te na pograni- 
czu polsko litewskiem z winy na- 

skrawka terytorjum polskiego, strze- 
lanie z zasadzek do naszych patroli, 
samowolnego usuwania lub -przesu- 

w pasie przygranicznym rozmaitych 
niepokojących ludność, a fałszywych > 
wieści, Stan podobny niestety może 
uledz kardynainej zmianie na lepsze 
dopiero w chwili, gdy władze litew- 
skie zgodzą się wreszcie na powoła- 
nie mieszanej polsko-litewskiej komi- 
sji granicznej, w myśl zalecenia zna- 

komisja ta za obopólną zgodą wyt* 
knie na terenie przebieg linji granicz- 
nej, usuwając zgubną tymczasowość. 

„Z kolei przechodzimy do innych 
dziedzin. Pan Wojewoda obszernie 
mówi o pracy samorządów. Hasłem 
jest oszczędność, która nie może jed- 
nak hamować intensywności pracy. 
Samorządy znajdują się w tej chwili 
wobec konieczności zatrudaienia bez- 
robotnych, dla tego potrzebny jest 
kredyt. Miastu Wilnu przyznany już 
został kredyt w wysokości półtora 
miljona złotych, natomiast dotacje dla 
sejmików na roboty drogowe zostały 
poważnie okrojone. Bezrobocie na 
wsi nie występuje tak jaskrawo jak 
w ośrodkach miejskich. 

Pewne zmiany w programie dzia- 
łalności samorządów dotyczą ożywie- 
nia działalności w zakresie popiera- 
nia rozwoju rolnictwa, a zwężenia 
akcji opieki społecznej, oraz zmniej- 
sżenia kosztów utrzymania zakładów 
leczniczych. 

—Czy stan gospodarczy nasuwa 
poważniejsze obawy? 

W. dziedzinie zagadnień go- 
spodarczych przeżywany kryzys nie 
ominął rzecz prosta i Wileńszczyzny. 
Zwłaszcza dotkliwie odczuło przesile- 
nie rolnictwo ze względu na klęskę 
nieurodzaju, złagodzoną zresztą dzięki 
wydatnym wpływom podatkowym о- 
raz udzieleniu rządowej pomocy sie- 
wnej w wysokości około pół miljo: 
na złotych. Przemysł i handel znacz: 
nie podupadły, zarówno skutkiem 
ogólnych konjunktur rozwoju, jak 
również brak środków obrotowych. 
Podniesienie stanu gospodarczego о- 
raz przyciągnięcie kapitałów obcych 
uwarunkowane jest przedewszystkiem 
udostępnieniem Wileńszczyźnie jej 
naturalnych rynków zbytu oraz zmniej- 
szeniem kosztów przewozu i uła- 
twieniem przywozu towarów i pro- 
duktów przez Wileńszczyznę konsu- 
mowanych. Łącznie z tem powstaje 
konieczność rewizji obecnych stawek 
taryfowych w drodze zastosowania 
taryf różniczkowych na odległości 
ponad 600 klm. zmiana dotychczaso- 
wej polityki eksportowej wzgłędem 
stacji Grajewo, nawiązanie unormo- 
wanych stosunków wymiennych z 
Rosją. Pozatem nader aktualną jest 
sprawa komasacji istniejących po- 
datków, których różnorodość stano: 
wi jeden z najbardziej deprymujących 
czynuików w rozwoju życia gospo- 
darczego. 

Przechodząc do rolnictwa, za 
najważniejszą kwestję uważam regu: 
lację stosunków agrarnych przez 
nadanie szybszego tempa akcji sca- 

oraz meljoracji. Nie ulega wątpliwo- 
šci, że już częściowo nawet spełnie- 
nie powyższych postulatów da moż: 
ność życiu gospodarczemu obrać 
należyty kierunek i rozwinąć właści- 
wy bieg prowadzący do ożywienia 

OWC 

Regolucja wojskowi © Portugniji. 
Stolica odcięta od kraju, 

c LIZBONA, 29.V. PAT. Połączenie m'ęlzy stolicą a resztą kraju zo: 
„papierkowego*. Zdobycie doświad- wania wieeh ustawionych przez oddzia- Stało z powodu bundu wojskowego przerwane. Komendant zbu1dowa- 
czenia pozwala obecnie na podjęcie ły KOP. w celu oznaczenia przebie- nych wojsk wydał do ludności odezwę. Rząd spodziewa się, że bunt zo» 
zmniejszenia szeregu czynności bez- gu linji patrolowej, oraz rozsiewania stanie wkrótce stłumiony. 

Chłopi przeciw bo lIszewikom. 
WIEDEŃ, 29 V. PAT. «Neue Freie Presse» donosi, że wśról wło- 

ściaństwa rosyjskiego- zwiększa się w 
wicki. Ruch ten ma na celu utworzenie 

ostatnich czasach ruch antybolsze: 
rządu chłopskiego. Przywódca 

ruchu jest przewodniczący rosyjskiej partji chłopskiej Sergjusz Czernu- 
szenko. Od pewnego czasu przebywa on w Wiedaiu, gdzie z polecenia 

należytego zaufania w urzędowaniu z nej decyzji rady ambasadorów i gdy aa CEC Ea as oe 

chłopskiego, 

Po rozbiciu Abd=el-Krima. 

Co mówi minister hiszpański. 

MADRYT, 29 V. PAT. Minister spraw zagraaicznych Janguas zło: 
żył obszerne oświadczenie w sprawach marokańskich, w kiórem zazna- 
czył między innemi, że powodzenie Anglj! zawdzięczać należy współdzia- 
łaniu francusko-niszpańskiemu. 
rówaież w przyszłości przyniesie połądanz 

Współdziałanie ministra— 
jakie pozo- 

to—zdaaism 
owoce. Zadania, 

staty jaszcze do zrealizowania są wielkie, ale możemy być pewni, że gen. 
Primo-de-Rivera, który potrafił zrozumieć od pierwszej 
wojenny, z taką Samą jasnością będzie 
Zarówno Hiszpanja jak i Francja—narody, sprawujące protektorat 

chwili problemat 
problemat polityczny, — 

każdy 
rozumiał 

w swoim zakresie—bzdą miały za zadanie przy wzajemnej koordynacji 
tych poczynań, zmnierzać do konsolidacji korzyści, osiągniętych zapo- 
mocą środków wojskowych, W ren sposób cały problemat marokański 
znajdzie swoje definitywne rozwiązanie. 

Pożyczka Rumuńska wa Włoszech. 
BUKAREST, 29.V. PAT. Kurs pdłyczki, w wysokości 200 miljonów 

lirów, zaciągniętej przez Rumunję we Włoszech wynosi 85, stopa proc 
8 proc. Oi sumy ogólnej będą potrącane 'raty co dwa lata. Rząd rumuń- 
ski zobowiązał się ponadto zamówić we Włoszech 
sumę 175 miljonów lirów, które będą 
miljonów rocznie, pierwsza jednak rata mi być zapłacona 
pożyczki. 

łodzie podwodne za 
ratach po 35 spłacane w pięciu 
nątycamiast z 

Zapowiedź strajku kolejowego na Łotwie. 
Z Rygi donoszą: Łotewski związek kolejowców wystąpił z żądaniem 

zwiększenia o 30 proc. poborów wszystkim 
warsztatów kolejowych. 

W razie nieuwzględnienia tego żądania do 7 czerwca, 

robotnikom i pracownikom 

kolejowcy 
grożą ogłoszeniem ogó!nego strajku kolejowego. 

Zarząd kolei wyjaśnia, że w obecnej chwili nawet 
może o zwiększeniu pobzrów pracownikom kolejowym, 
wobec zmniejszenia pracy zmuszany jest 

mowy być nie 
lecz przeciwnie, 

część pracowników zwolnić. 
Żądanie związku najprawdopodobniej nie zostanie uwzględnione i strajk 
będze ogłoszony. 

  

Wileńskie T-wo Hedowli Koni 

urządza 
na torze wPo 

0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
 

(dawn. <Wileńskie T-wo Zachęty Wyścigów Konnych» założ. w r. 1356) 

w dn. 1, 3 i 6 czerwca r.b. 

Wyścigi konne 
Początek o godz. 3 ej pp. każdego dnia. 

i Popierania Sportu Konnego 

śpie szee 

Totalisator będzie 

ezynny, 

Szczegóły w afiszach. 

0
0
9
9
0
9
9
0
4
0
 0 

  

  

  

Оа Administracji. 
е ; Celem uniknięcia przerwy w otrzymywaniu gazety, prosimy 

— Na pograniczu jest inaczej. O lania gruatu, likwidacji serwitutów Sz. Sz. Prenumeratorów о niezwłoczne uiszczenie należności 
za m-c CZERWIEC. Dn. 
gazety wszystkim zalegającym w 

  

szych sąsiadów pozostawiają dużo ruchu gospodarczego. Upośledzona szczyznie zrównoważenie swego bi- 
do życzenia. Od paru ostatnich mie: przemysłowo ze względu na brak lansu handlowego, który przed wojną 
sięcy na tem pograniczu notowane surowców przemysłowych oraz ge- oraz obecnie jest ujemny. 
jest ustawiczne niepokojenie przez 
litewską straż graniczną oddziatów 
KOP. W drodze rozmyślnego siwa- naturalnych w postaci lasów i ziemi. uległo 

ograficzne położenie Wileńszczyzna 
posiada ogiomny zapas bogactw 

Na zakończeniu pan Wojewoda 
Raczkiewicz oświadczył, że bezrobocie 

na terenie _ województwa 
rzania ad hoc zatargn 0 przynależ- Właściwe zyżytkowanie i eksploatacja zmniejszeniu. Przyczyniło się do tego 
ność terytorjalią tego lub innego tych bogactw umożliwiłyby Wileń- ożywienie w przemyśle drzewnym 

trzeć na Polskę, toczącą się i spada- 
jącą tam gdzie ją chcą widzieć Bryl i 
jego godni towarzysze t. į. pod wła- 
dzą sowieckich czrezwyczajek i ich 
doświadczonego kierownika Feliksa 
Dzierżyńskiego. 

Przedmiotem feljetonu był artykuł 
mój Lui et Moi. Miłomi jest zazna- 
czyć, że w przeciwieństwie do Naro- 
dowo Demokratycznego Słowa Pol. 
skiego, w którem, z powodu tegoż 
Lui et Moi, uprzejmie całą moją dzia- 
łałność naukową i publicystyczną na- 
zwano „propagandą głupstwa”, felje- 
tonista Robotnika, kryjący się pod 
pseudonimem Jana Granicza, obszedł 
się ze mną po gentlemeńsku, W 
artykule moim widzi on ciekawy 
wymowny dokument psychologiczny, 
wykazujący, jak człowiek prawy i o: 
dważny „posiadający chlubne karty 
w literaturze i w rocznikach myśli 
politycznej", przeistacza się w ciasne- 
go egoistę, gdy wydaje mu się za- 

grożonym jego interes materjalny. 
Umiałem—opowiada o mnie autor— 
ciskać w latach wojny gorzkie słowa 
Rosjanom, nie zląkłem się, co wy- 
magało większej jeszcze zdaniem je- 
go odwagi, Warszawy  niewolniczo 
zapatrzonej w carskie sztandary, zbli- 

żyłem się do nielicznego grona sku- 
piających się w „Widnokręgu” pu- 
blicystów, którzy w zbrojnych ka-. 
drach Piłsudskiego widzieli awangar- 
dę „niepodiegłej Polski”—Ale skoro 
niepodiegła Polska powstała i chcąc 
spełnić to, eo „celem było Kościuszki 
i Staszica”, rozpoczęła „nieśmiałe” 
próby polepszenia doli ludu, obudził 
się we miiie „dziedzic ideologji ob- 

szarniczej i stałem się „gorejącą ko- 
Jumną nienawiści* wobec poczynań 
związanych z programem reformy 
rolnej. 

Ale co mam czynić, skoro ów 
program otwarcie dąży do wytępienia 
szlachty polskiej, jako nosicielki tra- 
dycji dziejowej, mierząc zaš przedaw- 
szystkiem w ziemiaństwo na kresach 
państwa, gdzie ono jest główną osto- 
ją polskości, prześcigąa najśmielsze 
marzenia Murawjewa i Stołypina, o- 
wych najzecieklejszych wrogów, ja- 
kich Polska miała w Rosji. Tych 
słów moich, które tak gorszą krytyka 
mego, nie cofam. Szczerze bym chciał 
uwierzyć, że naprawdę śladem Koš- 
ciuszki i Staszica kroczyć pragnie 
np: Poniatowski, kiórego imię tu 
przytaczam, bo mówią o nim, że dzia- 
ła w dobrej wierze; niestety, czyny 
tycn panów dostatecznie głośno 
Świadczą, że nie duch Kościuszki ich 
prowadzi, ale tak polskie niestety u- 
czucie zazdrości względem każdego, 
komu pod jakimkolwiek względem 
trochę lepiej się dzieje — uczucie, 
które ich w nieprzytomnym ślepym 
szałe pogrąża. Nie mówię na wiatr, 
niech za mnie mówią cyfty. 

W nawskraś demokratycznej, przez 
propagandę komunistyczną przeżartej 
Czechosłowacji zrozumiano, że jeśli 
produkcja rolnicza ma jako tako za- 
Spokajać potrzeby kraju, to należy 
przynajmniej trzecią część ziemi u- 
prawnej w ręku większej własności 
pozostawić. i tego trzyma się pań: 
stwo. U nas zaś według danych z 
roku 1923 większą własność posiada 
tylko 18, 5 proc. użytków rolnych, 

przytem stosunek ten rozmaitym jest 
w poszczególnych województwach, 
np. w Poznańskiem wynosi 35 proc. 
w Pomorskiem 24,5 proc, w 4Wilef- 
skiem tylko 12,6 proc, w sąsiedniem 
Białostockiem 9,50 proc. 

Przypuśćmy teraz, dla sprawienia 
przyjemności panom Poniatowskim, 
że bandytami są wszyscy przemysłow- 
cy, kupcy, kamienicznicy, a «krowo- 
pijcami"', mówiąc po  sowiecku, 
wszyscy ziemianie. Przypuśćmy że 
wyzuto ich z mienia irozpędzono na 
cztery wiatry i że w ich liczbie wy- 
rzucono także i mnie ze starego dwo* 
ru w Suderwie pod Wilnem, a raczej 
ze starej walącej się rudery. której 
nie mam za co naprawić i nie mam 
odwagi zaprosić do niej moich przy: 
jaciół, bo musiałbym ich wieźć na trzęs- 
kiej dryndzie, ciągnionej przez chude 
szkapy fornaskie, a przywiózłszy nie 
mógłbym im dać pokoju, odpowia- 
dającego najelenientarniejszym wyma 
ganiom nowoczesnego komfortu. 
Dwór ten jednak ma na równi z in- 
nymi dworami swoją tradycję; tu od- 
bywały się koło połowy wieku zeszy 
łego liczne zjazdy ziemiaństwa i du- 
chowieństwa ku uczczeniu arcybisku- 
pa metropolity Żylińskiego, który 
zwykł tam u najbliższych Swoich 
krewnych, Wołłków, część lata spę- 
dzać; tu częstym gościem bywał Sy- 
rokomła, tu po raz pierwszy grano 
jego „Chatkę w lesie"; obok dworu 
zaś wznosi się okazały Kościół, któ- 
rego budowę, według planu Waw- 
rzyńca Gucewicza, rozpoczął biskup 
Wołczącki, a doprowadził :do końca 
dziad mojej żony, Hipolit  Wolik. 

10 czerwca przerwiemy wysyłanie 
opłacie, 

oraz rozpoczęcie robót rolnych, We- 
dług danych P. U. P. ogólna ilość 
bezrobotnych w Wilnie wynosi 5.456. 
Przy podziale kredytów państwowych 
na roboty budowlane lub pomoc 
bezrobotnym misi być specjalnie 
uwzględniona Wileńszczyzna — o co 
będę czynił starania. 

  

Przypuśćmy, że nas tujuż niema, że 
z rozwalonego dworu sklecono na- 
prędce pomieszkania dla krów i owiec, 
że nie pozostało śladów starego par- 
ku, którego wiekowe lipy, topole i 
kasztany poszły na chaty dla nowych 
właścicieli, Jaka komu stąd korzyść? 
i wogóle kto korzystać będzie z o 
wych 257,731 hektarów, które w r. 
1923 były jeszcze w posiadaniu więk 
szej własności w województwie Wi- 
leńskiem. Korzystać będzie tylko mi- 
nimalna ilość bezrolnych i małorol- 
nych, pokrzywdzona zaś przy dziale 
ogromna większość pienić się będzie 
z zawiści i złości, Przeciw komu tę 
ogromną większość  podszczuwač 
wówczas będą panewie z Wyzwole- 
nia? Pozostanie im jedno — poddać 
się Brylowi i jego towarzyszom, któ- 
rzy do Moskwy jeździli, Sowietom 
się poddali i z pomocą Sowietów 
pracują nad przeistoczeniem Polski w 
podwładną im Sowiecką repubiikę. 

Niestety, nie widzą tego nasi lewi- 
cowcy i widzieć nie chcą, dokąd 
ich ślepa nienawiść prowadzi. Przed 
półtora rokiem ówczesny wice-premjer 
p. St. Thugutt zaszczycił mnie wizytą 
swoją w Wilnie. Zaprosiłem z tego 
powodu kiłku przedstawicieli ziemiań- 
stwa; po kolacji rozpoczęliśmy dyskusję 
o sprawach kraju naszego, W zagaje- 
niu zwróciłem uwagę na to, jak uto- 
piiną jest myśl tych, którzy sądzą, że 
na miejscu wyniszczonego materjainie 
ziemiaństwa da się tu stworzyć jakaś 
nową Czerwona Polska; żadnej czer- 
wonej Polski nie będzie, będzie tylko 
Czerwona Białoruś; polskość utonie 
w  zalewającej ją  białoruszczyźnie. 

Nr 125 (1135) 

Litwini a przyszłe wy- 
bory do Sejmu? 

Kwestję tę rozstrzygnie litewski 
zjazd rolniczy w Wilnie. 

Litwini Wileńscy zainicjowali zjazd 
rolniczy Litwinów  wileńszczyzny i 
Suwalszczyzny, którego termin wyzna- 
czono początkowo na dzień 24 b.m. 
na skutek jednak wydarzeń majowych 
w Warszawie zjazd ten odłożono i 
termin jego posunięto na 27 czerwca 
r. b. Jednocześnie posianowiono, jak 
się dowiadujemy od osób kompetent- 
nych, rozważyć zakres Spraw nad 
któremi początkowo miano obrado- 
wać. Głównym tematem miało być 
założenie i zorganizowanie na terenie 
Wileńszczyzny Litewskiego Towa- 
rzystwo Rolniczego, które jak wiado- 
mo dotychczas nie istniało. 

Jednakowoż na pierwszy pian za- 
czynają się wysuwać zagadnienia po- 
lityczne—zbliżające się prawdopodo- 
bieństwo nowych wyborów. nasuwa 
tak starannie om.jane przez prasę li- 
tewską zagadnienie: brać czy nie 
brać udział w wyborach? 

Dotychczasowy punkt widzenia 
działaczy litewskich, że wzięcie udzia- 
łu w wyborach byłoby dowodem 
uznania przez Litwinów miejscowych 
status quo w kwestji Wileńszczyzny, 
poczyna ustępować poglądom bardziej 
realnym, których prąd wyszedi od 
litewskiego stronnictwa ludowego, że 
należałoby postarać się o przeprowa- 
dzenie choć jednego kandydaia da 
Sejmu Warszawskiego, który broniłby 
interesów Litwinów wileńskich. 

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, 
że Litwini udział w przyszłych wy* 
borach do Sejmu wezmą; Świadczy 
o tem fakt postawienia na porzątku 
dziennym mającego się odbyć w 
czerwci zjazdu kwesiji „brać czy 
nie brač“, 

Wiadomość tę potwierdza „Viinia- 
us Aidas* z dn. 26 b. m. „Przyszły 
zjazd rolniczy jest ważny jeszcze i 
pod tym względem, że w Polsce 
mogą nastąpić wielkie zmiany. ]sželi 
Sprawy potoczą się jak dotychczas, 
to bardzo możiiwe że w r.b. odbędą 
się nowe wybory do Sejmu. Możli- 
wem jest, że Litwini również w tych 
wyborach będą uczęstniczyli i dlatego 
zjazd rolniczy może się przyczynić 
do lepszego zorganizowania społe- 
czeństwa litewskiego". (w) 
E iki 2 

CASCARINE 

LEPRINCE 

KSI GSZAW 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznych. 

   
   

  

    

Upominki: 

Książki, 
Albunay, 

Obrazy 
Papeterja wykwintna 

Nuty 

w 

Księgarni Stow. Naucz. 
Polskiego w Wilnie 

ul. Królewska Nr 1. 
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Słowa moje nie przekonały p. Thu. 
gutta; w długiem przemówieniu swo- 
jem dowodził między innemi, że e 
charakterze kraju stanowią miasta, nie 
zaś wieś! Niektórzy z obscnych od. 
powiadali mu z gwałtownością, którą 
przykrą dla mnie była, jako dla gospo- 
darza, i której powodu nie rozumia- 
łem. Dopiera po wyjściu wice-prerzj - 
ra dowiedziałem się, że właśnie iego 
samego dnia doszsdł do rąk kilku 
moich gości projekt grupy posłów z 
Wyzwolenia, którego autorstwo oni 
niesłusznie p Thugutowi przypisali, 
Projekt ten zalecał, jako Środek prze- 
ciw ustawicznym napaściom band 
sowieckich, natychmiastowe wywła- 
szczenie ziemian z pogranicznego 
pasa i rozdanie ich obszarów wło- 
ścianom tamecziiym w celu przywią- 
zania ich do państwa polskiego. Nie 
raczyli jednąk autorowie piojektu za- 
stanowić się nad tem, w jaki sposób 
rzecz tak skomplikowaną, jak odebra- 
nie ziemi jednym, a  nadzielenie nią 
innych, można było na poczekaniu 
załatwić—i nie pomyśleli,również i e ' 
tem, jakie uczucia żywić będą wzglę- 
dem obdarzonych szczęśliwców ich 
bezpośredni, najbliżsi, ale po za gra» 
nicznym pasem mieszkający sąsiedzi. 
Może w pomyśle tym p. Jan Gro- 
micz dopatrzy się jakiejś „z poza 
form politycznych wyrastającej treści 
społecznej natchnionej duchem Ko- 
ściuszki* Ce do mnie ducha Ko- 
šciuszki tam nie czuję, czuję nato- 
miast zapach Dzierżyńskiego i Dąbali... 

Jeszcze przykład: W końcu marca 
b. r. Wileńskie Towarzystwo Wiedzy 
wojskowej uroczyście oochodziio w
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FABRYKI SUKNA i WYROBOW KAMGARNOWYCH 

w BIELSKU (ŚLĄSK CIESZYŃSKI) ROK ZAŁOŻENIA 1850 

  

| SPRZEDAŽ DETALICZNA 

  

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Wywiad z ministrem 
| Czechowiczem. 

Min. Skarbu p. Czechowicz udzie- 
ił prasie nast. wywiadu. 

W chwili objęcia mego ciężkiego 
osterunku musiałem mieć 3 plany: 

-szy specjalny plan na miesiąc maj, 
a to w związku ze specjalnemi trud. 

nościami w tym miesiącu oraz w 

związku z koniecznością wypłacenia 
pierwszego kuponu pożyczki Dillo: 
nowskiej w wysokoś:i 2-ch miljonów 
dolarów. 

'_ Należało również opanować sytu- 
ację walutową. W rezultacie kupon 
pożyczki Dillonowskiej został, jak 

wiadomo, wypłacony nawet na tydzień 
przed terminem, a Skarb dysponuje 
dostatecznemi środkami do zaspoko- 

jenia wszystkich bieżących wydatków. 
Opanowanie syluacji zawdzięczamy 
'w głównej mierze sprawności aparatu 
skarbowego, którego działalność nie 
doznała żadnej przerwy. 

— A jak się predstawiają, Panie 
Ministrze, wpływy tytułu danin 
publicznych? : 

| — Wpływy te wdruziej dekadzie 
yły wyższe niż w pierwszej b. m. 

Mianowicie — w pierwszej dekadzie 
< wpłynęło 30.9 milj. zł, w drugiej zaś 

(63 milj. zł. Trzecia dekada zapo- 
wiada się pomyślnie w związku z 
terminem płatności podatku obroto- 
wego. Dekada ta powinna dać znacz- 

_ niejsze wyniki. ; 
— — Огче! райзК! р!яп, Раше Mi- 

_ nistrze? 
— Planten obliczyłem na najbliższą 

metę, streszcza się w następującem: 

1. Należy utrzymać za wszelką 
cenę równowagę budżetową. 

Uważam to za zadanie łatwe do 
osiągnięcia przy pewnym wysiłku i 
przestrzeganiu zasady oszczędności. 

Deficyt budżetowy w pierwszych 

czterech miesiącach br. wynosił 42 
milj. zł, co świadczy o znacznym po- 

'stępie na drodze zrównoważenia bud- 
żetu. Sprostowany preliminarz rządo- 
wy na rok 1926 przewiduje po siro: 
nie dochodu 1528 milj. i po stronie 
wydatków 1730 milj. Osiągnięte w 

„pierwszych czterech miesiącach do- 
chody budżetowe uprawniają do przy- 
puszczeń, że w faktycznem wykona- 

aniu pozycje dochodowe dadzą nie 

    

mniej, niż 1600 milį zi. Licząc się 
nawet z tem, że budżet państwowy 
z rozmaitych powodów, których 
streszczenie zajęłoby zadużo czasu 
może zwiększyć się po stronie wy* 
datków do 1800 mili. zł, sądzę, iż 
pokrycie deficytu stanowiącego koło 
200 mili. zł. rocznie nie może być 
zadaniem niewykonalnem. 

Samo tylko usprawnienie aparatu 
„Skarbowego może zapewnić гпаст- 
niejsze rezultaty. Również osłabienie 
presji, wywieranej przez rozmaite ko- 
terje i wpływowe jednostki na władze 
państwowe wogóle a w Szczegól- 
ności na urzędy skarbowe—przyczy- 
niłoby się niezawodnie do zwiększe- 
nia dochodów z jednej strony, oraz 
do osiągnięcia znacznych oszczęd* 
ności z drugiej. 

— Czy Pan Minister przewiduje 
zwiększenie stawek podatkowych? 

— Mojem zdaniem winno ono 

ś wienia 

być dokonane z taką ostrożnością, 
ażeby się nie odbiło na życiu gospo- 
darczem. ‚ 

2. W dalszym ciągu wykonania 
mego drugiego planu naležy utrzymać 
czynność biansu handlowego. Bilans 

ten czynny już jest stale od września 

1925 r. i w kwietniu br. nadwyżka 

eksportu nad importem wynosiła 44.3 

milj, zł, 
3. Należy rozciągnąć ściślejszą jak 

dotychczas kontrolę nad finansami 

samorządowemi, gdyż gospodarka 
samorządowa pozostaje w ścisłym 
związku z ogólnem zagadnieniem 
finansowem. 

Pragnę przejść wreszcie do отб- 
trzeciego planu na dalszą 

metę. 
Wysuwam tutaj dwie zasadnicze 

tezy: 

a) należy zwrócić główną uwagę 
na problem cen, który nie był dotych- 
czas poważnie traktowany. Przytoczę 
kilka cyfr: wskaźiik kosztów utrzy- 
mania wynosił w maju 1924 r. 125 
punktów (w stosunku do 100 puak- 
tów przedwojennych), w październiku 
1924 roku punktów 150 a w lipcu 
1925 r. 151.6 puuktów. Takie wahania 
w okresie stabilizacji walut winny 
być uważane za objaw w najwyższym 
stopniu nienormalny. Według @а- 
nych za grudzień 1924 r. Polska była 
najdroższym krajem na kontynencie 
europeiskim, o czem Świadczą na- 
stępujące cyfry, wyrażające wysokość 
kosztów utrzymania w porównaniu 
z okresem przedwojennym, przyjmując 
dla okresu przedwojennego 100 punk- 
tów a więc: w Austrji 94, we Francji 
106, w Niemczech 123, w Rumunii 
77, we Włoszech 128, a w Polsce 153. 

Plan finansowy b. Premiera p. 
Władysława Grabskiego załamał się 
poza biernym bilansem handlowym, 
głównie z przyczyn wzrastającego 
stale poziomu cea, co uniemożliwiło 
zrównoważenie budżetu i doprowadzi: 
ło do inflacji bilonowej; 

b) przeprowa Jzenie planowej akcji 
w kierunku prawdziwej sanacji na- 
szych finansów nie jest możliwe bez 
zasilenia życia gospodarczego w 

środki pieniężne. 
— Pożyczka zagraniczna? 
— Pożyczka zagraniczna w więk- 

szym stylu celowo użyta stanowiiaby 

najlepszy Środek zaradczy. Nie do- 
puszczam nawet jednak myśli za- 
ciągnięcia pożyczki w formie i na 
warunkach, nie dających się pogodzić 
z godnością narodową, tymbardziej z 
suwerennością państwową, W razie 
niedojšcia do skutku pożyczki zagra: 
nicznej na warunkach możliwych do 
przyjęcia, musimy szukać innych dróg 
przyczem poczynania w tym kierunku 
winny być bardzo ostrożne. Tutaj 
muszę nadmienić, że nie może być 
mowy 0 zaciąznięciu pożyczek na 
cele budżetowe. Powtarzam jeszcze 
raz, iż budżet musi być zrównoważo- 
ny i że głównie od jego zrównowa: 
żenia zależą widoki uzyskania znacz- 
niejszych - pożyczek zagranicznych, 
które pozwoliłyby nam wzmódz tętno 
życia gospodarczego. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Dzień Spółdzielczości. Za- 
interesowanie oochodem Dnia Spół- 
dzielczości w Wileńszczyźnie zatacza 
coraz szersze kręgi, niewątpliwie świę* 
te spółdziełczości, które począwszy 
od roku bieżącego obchodzonem bę: 
dzie rok rocznie w pierwszą niedzielę 
czerwca, przyniesie wyniki dodatnie. 
Widać to z tego, że ideą spółdziel- 
czości przejęły się szersze koła spo- 
łeczeństwa. 

Jak nam ostatnio donoszą z pro: 
wincji, obchód Dnia Spółdzielczości, 
został zorganizowany w  Zamoszu, 
Budsławiu i Ignalinie. 

W Zamoszu Kasa Spółdzielcza 
wspólnie z kooperatywą „Przebój— 
Rozkwit", zorganizowały obchód O 
następującym programię: 1) Pochód. 
2) Mowa okolicznościowa. 3) Gry na 
powietrzu. 4) Chór. 5) Mowa przed 
przedstawieniem. 6) Przedstawienie. 
T) Tańce. 

W/ Budsławiu Komitet Daia Spół- 
dzielczości ustalił następujący pro- 
gram: O godz. 9-iej nabożeństwo w 
kościele i nauka, 0 godz. 11-tej bez- 
płatny kolportarz pism i ulotek na 
placu przed kościołem. Popołudniu, o 
godz. 17 min. 30 odczyt w pierwszej 
części o Stanisławie Siaszicu, w dru: 
giej części na temat „Zadanie i cele 
spółdzielczości i ówczesny jej doro- 
bek w Polsce”, następnie deklamacje, 
przedstawienie „Triumf Spółdzielczo- 
ści*, koncert i kino na wolnem po- 
wietrzu. W organizowaniu obchodu 
wzięły udział: Kasa Spółdzielcza, 
Szkolna  kooperatywa „Krynica“, 
Spółdz. Stow. Spož. „Zgoda“, Spół: 
dzielnia I Bavnu K. O. P, i T:wo 
Ochotniczej Straży Ogniowej. : 

Lokalny Komitet obehodu Daia 
Spółdzielczości w Ignalinie urządza 
w tym dniu zabawę, przedstawienie 
„W sidłach Judasza*, chór oraz lo* 

"KRON 

  

NIEDZIELA 
GÓ ois| wsch. sł, og. 2 m.34. 
Trójcy Św. Zach, sł. o g. 7 m. 31 

Jutro 
Anieli Petr. 

URZĘDOWA. 

— Zakaz sprzedaży alkoholu. 
Komisarz Rządu na m. Wiino podaje 
do ogóinej wiadom”ści, że od godz. 
15 dnia 29 maja do godz. 10 dnia 
1 czerwca r. b. sprzedaż, podawanie 

i spożycie napojów alkoholowych są 
zakazane na zasadzie art, 7 Ustawy 
z dnia 23.1V.20 r. (Dz. Ust. 35 poz. 
209). 

— (x) Z pobytu delegacji Dyr. 
Zdr. Publ. Bawiąca obecnie w Wil- 
nie delegacja Dyr. Zdr. Publiczne- 
go pod przowodnictwem naczelnego 
inspektora p. D-ra Hryzkiewicza, 
prócz odbytych konferencyj O któ- 
rych już donosiliśmy zwiedziła w 
dniu wczorajszym cały szereg insty- 
tucji opieki społecznej, między in: 
nemi dwa schroniska dia podrzutków 
i szpitale. 
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G.MOLENDA Syn 
terję fantową. W skład Komitetu we- 
szli przedstawiciele: Spółdź. Spoż. 
„Nadzieja”, Kasy Stefczyka, kolejarzy 
i nauczycielstwa. 

Z powyższego widzimy, że ludzie 
dobrej woli czasu nie tracą niosąc 
propagandę spółdzielczości na korzyść 
Ojczyźnie i jej Obywatelom. 

— Termin płatności podatku 
majątkowego. lzba Skarbowa przy- 
pomina, że z końcem maja r. b. upły- 
wa termin płatności nowej raty po: 
datku majątkowego w wysokości 
połowy pozostałej części (3/4) różni- 
cy pomiędzy trzema  definitywnemi 
ratami (u płatników od 5 stopnia 
wzwyż w pierwszej grupie kontyn- 
gentowej — 60 proc. tych rat) — a 
wpłatami, uskutecznionemi w formie 
zaliczek i prowizorycznych rat podat- 
ku majątkowego. : 

Właściciele nieruchomości, podle: 
gających ochronie lokatorów, winni 
byli uścić do dnia 15 maja r. b. dru- 
gą z czterech rat wyznaczonych im 
do zapłacenia w roku bieżącym. 

Zarazem zaznacza się, że nie« 
zwłocznie po upływie powyższego 
terminu płatności władze skarbowe 
przystapią do przymusowego ściąga- 
nia nieuiszczonych należności z tytu- 
łu raty, płatnej w majuoraz popized- 
nich zaległości. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
29 mają 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 11,00 11,02 10,97 
Fiolandja 443,10 444,20 — 442,00 
Londyn 53.62 53,76 53.49 
Nowy:YVork — — — 
Paryž 35,37 35,46 35.29 
Praga 32,65 32,73 32,57 
Szwajcarja 213,45 213.98 21292 
Wiedeń 155 85 156.18 155,42 
Włochy 41,15 41,25 41,05 
Belgja 33,95 34,03 33,87 
Stokholm 281.75 282,43 281.05 

Papiery wartościowe. 

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

5 pr. pożycz konw. 32,00 3150 — 
pr. pożyczk. konw, — — — 
proc. listy zast. 

2215 ziemskie przedw, 22,25 22,00 

IKA 
— (x) Przepisy sanitarne w 

zakładach fryzjerskich obowią- 
zują nadal. Ministerstwo Spraw 
Wewn. w porozumieniu z Minister 
stwem Zdrowia Publ wydało zarzą- 
dzenie, mocą którego zostało przed- 
łużone rozporządzenie dotyczące 
przepisów sanitarnych w zakładach 
tryzjarskich, na czas nieograniczony, 
aż do odwołania. 

— (n) Posiedzenie okręgowej 
komisji ziemskiej. W poniedziałek 
dn. 31 maja 1 мг wtorek dn. 1 czerw- 
ca odbędą się posiedzenia okręgowej 
komisji zieraskiej w Wilnie. 

Na porządku dziennym pierwsze- 
go dnia posiedzenia: a) sprawa ze 
skargi G. Harasimowicza od orze- 
czenia komisji uwłaszczeniowej w 
przedmiocie uwłaszczenia Harasimo- 
wicza z powodu długoletniej dzierża- 
wy folwarku Podymane Kamienie, 
gm. Rudomińskiej, pow. Wileńsko- 
Trockiego, własność Krystyny Mali- 
nowskiej; b) 13 spraw zatwierdzenia 
projektów scalenia gruntów w pow. 
Wileńsko-Trockim, Oszmiańskim, Bra- 
sławskim, Dziśnieńskim i Postawskim; 
e) sprawa zatwierdzenia dobrowolnej 

  

Auli uniwersytetu dzień  Imienin 
Marsz Piłsudskiego. Jako rektor, wy- 
głosiłem przemówienie wstępne. 

Zamierzałem zwrócić się O wy: 
drukowanie tego przemówiena do 
umiarkowanie demokratycznego we- 
dług opinji ogółu „Kurjera Wileń- 
skiego”, w którym pracują przeważnie 
ziemianie—i to ziemianie obszarnicy. 
Chcąc jednak własny mieć sąd o 
pismie tem, kupiłem numer — i oto 
na samym wstępie znajduję artykut, 
ziejący jakąś poprostu niezrozumiałą 
dia mnie, obłąkaną nienawiścią do 
ziemiaństwa, do caiej jego kultury i 
tdieologji—artykuł taki, że nie dziwił: 
bym się, jeśliby po przeczytaniu jego 
ten iub ów półintelligent zamieszkały 
w pobliżu dworu jego autora pod- 
pali, to gniazdo wszelkiej ohydy i 
miałopy prawo, w razie wykonania 

zamiaru, bronić się tem, że działał 

pod suggestją przeczytanych  złorze- 
czeń. A co spowodowało ów wściekły 
diak? To jedno, że ziemianiu, książe 
Eusiachy Sapieha, napisał odezwę 
monarchistyczną. | za to nazwano go 
srgowiczaninem i wraz z nim tych 

wszystkich, którzy monarchję uważają 
za formę rządu najodpowiedniejszą 
dia nas, wiążącą czasy nasze z prze: 
szłością, dającą pewniejsze, niź inne 
formy, rękojmię, że rząd będzie po: 
nadpartyjny, sprawiedliwy, silny. Kon- 
tederację Targowicką tworzyli ci, co 
nie chcieli wzmocnienia władzy Kró: 
lewskiej, aibowiem «Polska nierządem 
stoi»; dziś, odwrotnie, Ta:gowicą jest 
nie wierzyć, że tylko nierządem stać 
«może Polskaji nierządem — Бегту- 
ślnych i rozagitowanych sitwerenów, 

Czy nie świsdczy to, że spole- 
czeństwo polskie spadło pod wzglę- 
dem ideowym do tego pierwotaego 
poziomu wierzeń i zapatrywyń, kió. 
ry fetyszyzmem nazywają. Fetyszyzm 
frazesu, frazesu _ demokratycznego, 
który wielki rewolucjonista rosyjski, 
ale rewolucjonista z szerokim widno- 
kręgiem myśli i żywym zm;,słem 
estetycznym, Aleksander Hercen, wy: 
śmiewał niegdyś i określał, jako Di- 
cie czołem przed kożuchem chlop- 
skim: „Kożuchu chłopski, kożuchu 
święty, kožuchu absolutay“... Dsrem- 
ny był to śmiech. Bicie czołem trwa» 
ło nadal, aż w imieniu kożucha za* 
władnęły Rosją kosmopolityczne bai- 
dy kryminalistów pod wodzą Leniia. 
Bijmy czołem i my, aż znajdziemy 
swojego Lenina; bijny czotem, bo 
inaczej posądzą nas, że nie jesteśmy 
dość demokratyczni, dość postępowi, 
dość czerwoni, dość przygotowani 
do ocenienia genialności 
dobrodziejstwa czrezwyczajek... 

+Pan Gromicz twierdzi, że wraz 
z tem jak „odrodzone państwo Bol. 
skie postawiło obywatelom swoim 
do rozwiązana kwestje wsi i dworu, 
pracy i kapitału, włościanina, ob- 
szarnika.. pod moją togą profesera 
zaczęło bić serce_wielkizj własności 
roinej“. To samo serce, tak samo 
biło i przed tem, gdy w r. 1915 pi- 
sywalsm do „Widnokręgu” i gdy w 
latach następnych b.oniłem idei iegio- 
nów w niemniej lewicowym Dzien: 
niku Petrogradzkim. Pamiętam, jak 
w końcu 10916 roku zwrócił się do 
muie w Petersburgu b. poseł do 
Dumy, który później przystąpił do 

Lenina i- 

Wyzwolenia; prosił mię usilnie, bym 
podpisał jakąś deklarację demokra- 
tvczną. Odmówiłem. „W Dzienniku 
Petrogradzkim— powiedziałem —pisy- 
wać będą nadal, bo się zgadzam z 
redakcją w orjentacji zewnętrzno go- 
litycznej,j ala staram się unikać 
kłamstwa, kłamstwem zaś jesi demo - 
kracja, bo z zawrotną szybkością 
stacza się w odmęty ochiokracji, 
poczem niechybnie nastąpi mrok 
baibarzyństwa, Śmierć kultury, roz- 
bestwienie człowięka*, Minęły trzy, 
cztery miesiące, a u steru Rosji już 
steł Kierenskij i bezmyślnie torował 
drogę Leninowi... 

* 

Pisałem to w zaciszu wiejskiem, 
dokąd, korzystając z Zielonych Ś wiąt, 
udałem się, aby wypocząć po gnę- 
biących wrażeniach majowych dni 
w Warszawie. Przelaną krew nie by- 
ła by przelaną daremnie, jeśliby ten, 
który dokonał zamachu, zdołał mocną 
ręką, powsirzymać zarówno dėma- 
gogję czerwoną, wiadomie i nieświa: 
domnie nas w stronę czerwonej 
Moskwy niosącą, jak prawie jednako 
groźaą w swej nihilistycznei bezideo- 
woś:i demazogję tych, co na pra- 
wicy sejmowej zasiadali. Aie kto 
ianych poskromić chce, tenby powi- 

nien wpierw samego siebie poskro- 
mić w uczuciach swoich i stosun- 
kach do pokonanych i rozbrojonych 
przeciwników, którzy mężnie porząd: 
ku legalnego bronili. 

M Zdziechowski. 

Suderwa 25 maja, 

wiska, należącego do gospodarzy wsi 
Markowo, gm. Żodziskiej, pow. Wi- 
lejskiego, i do majątku Daniuszewo, 
Izabelii i Marji Kiersnowskich; d) 3 
sprawy zatwierdzenia _ dobrowolnej 
umowy o likwidacji serwiiutu past- 
wiskowego,  obciążającego majątek 
Graužyszki, pow.  Oszmianskiego, 
własn. E  Kremera, M. Baranow- 
skiego i F. Jawszyca na rzecz mia: 
steczka Graužyszki i wsi Nowe 
Sioło i Łojcy; c) 25 spraw wdroże- 
nia postępowania scaleniowego grun- 
tów w pow, Wileńsko-Trockim, Osz- 
miańskim, Wiiejskim,  Postawskim, 
Brasławskim i Dziśnieńskim. 

W drugim dniu posiedzenia będzie 
rozpatrzone 26 spraw, w tem sprawa 
wdrożenia postępowania przymuso- 
wej likwidacji serwitutu pastwisko- 
wego, obciążającego dobra Janiny — 
Zofji Umiastowskiej—Milewskie; a) 
Klewica, gm. G:aużyskiej i Dziewie: 
niskiej, pow. Oszmiańskiego na rzecz 

gospodarzy 8 wsi i b) Konwaliszki, 
gm, Dziewiniskiej, na rzecz gospo- 
darzy 17 wsi. 

* MIEJSKA. 

— (x) Zegarki dla regulowa- 
nia ruchu samochodowego. Każ: 
demu kto miał do czynienia z regu- 
lowaniem ruchu kołowego, wiadomem 
jest jaką trudność stanowi stwierdze- 
nie, czy dany samochód jechał z nad- 
mierną sżybkością. Trudność wypły- 
wa z tego, że określenie takie robio- 
ne jest z reguły «ną oko». Sprawa 
nie nastręcza wątpliwości, jeśli samo- 
chód jedzie z szybkością <waijacką». 
Co innego jednak, gdy tempo jązdy 

z 

"orzekracza szybkość dozwoloną w 
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sposób mniej jaskrawszy. Tujuż z re- 
guły ma miejsce rozbieżność zdań 
między policjantem, a szoferem, który 
zawsze gołów jest stwierdzić, że 
stanowczo jechał z szybkością do- 
zwoloną, Aby uniknąć tego rodzaju 
wątpliwości i sporów ostatnio zapro 
wadzono dla policjantów specjalne 
zegarki stosowane do oznaczania 
Szybkości jazdy. Są to t. zw. zegar: 
ki sleperowe (sekundowe) używane 
zazwyczaj na wyścigach. Mechanizm 
jest tak urządzony, że zegarek zosta- 
je wprowadzony w ruch dopiero z 
chwiią naciśnięcia uszką zegaąrowego, 
Policjant badający szybkość pojazdów 
uskuiecznia to na pewnym ściśle 
wymierzonym odcinku. Znając dłu: 
gość danego odcinku, stwierdziwszy 
ra zegarku przez ile sekuad przebył 
ten samochód, policjant może z całą 
ściśłością określić jego szybkość. 
Inowacja ta będzie niebawem wpro- 
wadzona i w Wilnie, którą też należy 
powitać z całem uznaniem. 

— (n);Stan chorób zakaźnych 
w Wilnie. W ubiegłym tygodniu 
zachorowało w Wilnie na tyfus brzusz- 
ny 4, plamisty 1, płonicę 11, błonicę . 
1, ospówkę 1, odrę 15, krztusiec l, 
czerwonkę 1 i gruźicę 4 osoby. 

— (n) Posiedzenie miejskiej 
komisji finansowej. We wtorek, 
dn. 1 czerwca, odbędzie się w magi- 
stracie posiedzenie miejskiej komisji 
finansowej. Na porządku dziennym 
sprawy podatkowe. 

KOLEJOWA 

— (x) Zaprowadzenie ulgo- 
wych biletów dla kolei pod- 
miejskich. Odnośnie do ostatniej 
konferencji taryfowej, która się od: 
była w Dyr. PKP. w Wilnie, oraz na 
wniosek głównego przedstawiciela do 
Rady Kol. przy Ministerstwie Kólei 
p. Wańkowicza, w najbiiższych dniach 
zaprowadzoną zostanie w Wilnie ta- 
ryfa ulgowa dla kolei podmiejskich w 
promieniu 50 km. od Wilna. : 

Według informacyj zasiągnigtych 
w tut, Dyr. PKP, wspomniane ulgi 
które już wprowadzone są po więk- 
szych miastach, jak Warszawa, Ро- 
znań, Kraków i t. p. będą zastosowa- 
ne do wszystkich pojedyńczych osób, 
dotąd zaś z ulg korzystały tylko wy- 
cięczki krajoznawcze i t. p. składające 
się z niemniei 30 osób. A więc ul- 
gowy bilet li kl. na prześlrżeń do 
25 km. wyniesie 1 zł. 50 gr. zaś 
bilet zwykły wynosi 1 zł 90 gr; 
uigowy Ill klasą — 1 zł, zwykły zaś 
—1 zł. 28 gr. Na przestrzeni 50 km. 
ulgi będą odpowiednio zwiększone 
Nadmienić należy, iż pomimo po: 
wyższych ulg udający się na letniska 

mogą korzystać również z ulgowych 
biletów miesięcznych, które to w 
myśl taryfy ulgowej będą o 2/3 zni: 
żone — odpowiednio do wynoszącej 
sumy za cały miesiąc. 

AKADEMICKA. 
— Zjazd Związku kół Polo- 

nistycznych W dniach 3, 4 i 5 
czerwca odbędzie się w Wilnie Il 

ogólny zjażd Związku Kół Poloni- 
stycznych P. M. A. pod protektora- 

tem Jago Magnificencji Rektora M. 
Zdzi:chowskiego. Zjazd ten rozpocz- 
nie się Mszą św. w Ostrej Bramie 

we czwartek o godz. 0, poczem w 

auli Kolumnowej U. S. В. nastąpi 
uroczyste otwarcie Zjazdu z refera* 
tem p. Heleny Obiezierskiej p. t. 
„Stosunek dzisiejszego pokolenia do 
romantyzmu”. 

W piątek 4 czerwca i w sobotę 5 
czerwca Komisje rozpoczną obrady o 
godz. 9 rano. Na Komisjąch zostaną 
wygłoszone referaty: Z. Falkowski 
„Potrzeba analizy estetycznej przy 
rozpatrywaniu zjawisk  literackich*; 
Ks. K. Kucharski „Organizacja pra- 
cy naukowej » Kołach Polonistycz- 
nych i jej aktualne kierunki“; E 
Andruszkiewicz „O metodzie . pracy 
bibliograficznej w  Kołach Poloni- 
stycznych”; W. Charkiewicz „Projekt 
pisma Związku Kół Polonistycznych 
P, M. A.* Czas popołudniowy po: 
święci zjazd na zwiedzanie miasta i 
zebrania towazystkie. 

W sobotę o godz. 4 w auli Ko- 
iumnowej U. S B. ostatnie plenum i 
zamknięcie zjazdu. W. niedzielę 6 
czerwca Wileńskie Koło Polon. orga: 
nizuje dla gości wycieczkę do Trok. 
Delegatami na Zjazd z Koła Wileń: 
skiego są  Walėrjan  Charkiewicz 
(przewodniczący deieg.), Ks. Kazim. 
Kucharski, Helena Obiezierska. Infor- 
macyj udzielają dyżurni Koła (Zam- 
ore 11 m. 7) codziennie o godz. 

—12, 

RÓŻNE. 
— Wileńskie kóło związku 

bibljotekarzy polskich. Człoiiko- 
wię Koła zwiedzać będą w ponie- 
działek ата 31-50 maja r. b. o 
godz. 6ej wieczorem Bibljotekę To- 
warzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. 

Punkt zborny na miejscu odwie. 
dzin (ul, Lelewela). 

— Konkurs modeli lotni- 
czych. W niedzielę 30 b. m. o go- 
dzinie 6 wieczór na boisku sparto* 
wym w Zwierzyńcu odbędzie się 
konkurs latających modeli lotniczych 

NADESŁANE. 

— Traktor w przedniej straży, 
Traktor rolniczy, bliski krewny strasz. 
liwego czołgu bojowego, zajął jako 
wysłannik pokoju i przemysłowego 
postępu swe miejsce w pierwszym 
rzędzie przedniej straży cywilizacji 
dwudziestego wieku. Rolnictwo, ta 
podstawa wytwórczości we wszystkich 
prawie krajach kuli ziemskiej, zaczyna 
się „motoryzować”, W stepowych 
stanach Amerykańskiego Związku, w 
Południowej Ameryce, w wielu kra- 
jach środkowej Europy, wreszcie w 

Rosji, tym potencjalnym  śpichrzu 
świata, traktory motorowe wprowa- 
dzają nową erę w przemyśle starym 
jak sama ludzkość, Podbój jest zupeł- 
nię pokojowy i niema tu ani tajnych 
układów, ani politycznych wybiegów, 
ani przeciwstawiania klauzul „najwięk- 
szego uprzywilejowania", Niepozorny 
wysłannik zaczyna bez rozgłosu do- 
konywać dzieła, które często bezsku- 
tecznie starali się dokonać niemniej 
poważni, lecz napewno zręczniejsi i 
daleko wymowniejsi posłowie. 

! Wiadomošė z Moskwy, ogłoszona 
kilka dni temu, podała ciekawy fakt, 
jakoby pięćdziesięciu rosyjskich ro: 
botników wybierało się do Stanów 
Zjednoczonych, aby przejść kurs bu- 
dowy i obsługi traktorów rolniczych 
w fabryce Forda. Donoszono, że 
rząd sowiecki dostarcył środków na 
kupno 10000 tych maszyn, oraz, że 
Ford Motor Company ma ponieść 
koszty przejazdu tych robotników 
zarówno Okrętem jak i koleją i wy- 
płacać im pewną pensję pódczas ich 
pobytu ną kursach, Pozątem mają 
fabrykanci wysłać do Rosji oddział 
wyszkolonych mechaników, którzy 
mają uczyć rolników najlepszych spo- 
sobów posługiwania się iraktorami. 

Jest oczywistem, że byłoby teraz 
zawcześnie sądzić o rezultatach tej 
przyjacielskiej wymiany. Toć co obec- 
nie wydaję się zupełnie prostem, jest 
przerzucaniem mostu nad przepaścią, 
która dotychczas modas m = 
do przebycia, Wydaje się piawdops- 
dobūem, že przemys! sam przez się 
dokona tego, z czem dyplomacja w 
obecnych warunkach nie mogła sobie 
dać rady, Rytm silnika traktorowego, 
przetłómaczony przez tych 50 ciu iu 
dzi nauczonych aby go rozumieć, 
przemówi nowym, rewelacyjnym ję: 
zykiem do rosyjskich rolników, a 
przez nich niewątpliwie i do miljo- 
uów ich rodaków. Leżące odłogiem 
pola wydadzą obfiie plony, a bsz- 
płodne obszary znów zekwitną. 

Niema większego cywilizatora jak 
owa miara dobrobytu, dająca zadowo- 
lenie, Nienawiść i zawiść, które wy- 
wolują wojny, zrodzone są z nieza- 
dowolenia i obawy przed brakiem. 
Naród wystarczający sam sobie, któ- 
rego potrzeby zaspakajane są auto- 
matycznie, rzadko kiedy wygląda za- 
wistnie poza granice swego kraju. 
Zadowolenie nie jest stanem li tylko 
teoretycznym, Jzst to stan stały i rze- 
czywisty, gdy nie pozostaje do pra- 
gnienia nic naprawdę potrzebnego. 
REBCZEA STEAM TTK 
zrobionych przez uczni modelarni 
lotniczej Komitetu  Wojewódzkiege 
Wileńskiego Ligi O. P. P. 

— Uniwersytet im. Mickiewi- 
cza. Dnia 28 b. m. w uniwersytecie 
powszechnym im. Adama  Mickiewi- 
cza w Wilnie, wobec specjalnej ko- 
misji, odbyły się egzaminy słuchaczy 
nauk buchalieryjnych prowadzonych 
pod kierownictwem p. Stanisława | 
Hrmanowicza w zakresie systemów 
włoskiego, niemieckiego, angielskiege 
(francuskiego), amerykańskiego oraz 
buchaiterji pojedyńczej i pomocni- 
czej Egzaminy złożyli: Czuchowska 
M. Dziatkowicz A, Epsztejnówna 
Ch. Hurynowicz A. Januszkiewi- 
czówna j., Lemberz E., Parfimow icz 
W., Szumski T., Sokołowski A., Wit- 
kowska H. Zieliński M. 

, Wykłady trwały 109 godzin w 
międzyczasie—od października 1925 
r. do maja r, b. 

— Wielką zabawa majowa. 
Przypominamy Wilnianom, że dziś 
o godzinie 3-ciej po południu w 
Ogrodzie Bernardyńskim odbędzie 
się wielka zabawa majowa, na którą 
Polska Macierz Szkolna zaprasza 
dzieci, młodzież i dorosłych. Spiesz- 
cie wszyscy odetchnąć w pięknym 
ogrodzie, posłuchać ładnej muzyki i 
śpiewów, oraz wesoło zabawić się. 

„ Cena wstępu 50 groszy, młodzież, 
dzieci i żołnierze płacą 20 gr. 

: Dyrekcja gimnazjurs 
państw. im. ks. A J. Czartory— 
skiego w Wilnie zawiadamia, że 
egzaminy wstępne do klasy I i IV 
rozpoczną się dnia 2l-go czerwca 
1926 r. 

TEATR i MUZYKA. 

— Reduta w gmachu na Pohulance 
gra dzisiaj w niedzielę dn. 31-g0 maja e 
godz. 830 wiecz. na dziedzińcu Piotra Skar- 
gi (Uniwersytet) przed kościołem św. Jana 
misterjum J. Słowackiego <Książę Niezłona: 
ny». W razie niepogody w gmachu na Po- 
hulance o godz. dej Zespół Reduty odegra 
komedję fantastyczną St. Krzywoszewskiego 
<Djabeł i karczmarka»,
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Jutro w poniedziałck 31-g0 b. m. ko- 
medjo-farsa St. Krzywoszewskiego «Pan Mi- 
nisterr. We wtorek 1-g0 czerwca odbędzie 
się koncert taneczny Jadwigi Hryniewickiej, 
kierowniczki działu  plastyczno-tanecznego 
Reduty. Tańce ilustrowane będą muzyką na 
instrumentach perkusyjnych. Prz.J koncer- 
sh słowo wstępne wypowie prof. St. Sre- 
rny. 

W środę 2-go czerwca ostatnie przed- 
stawienie Zespołu Reduty. Grana będzie ko- 
miedja St. Zeromskiego «Uciekła mi przepió- 
reczka>. т 

Ceny na ostatnie trzy przedstawienia 
zniżone o 75 proc. 

Wieczór taneczny Jadwigi Hry- 
niewickiej. We wtorek dn. 1 czerwca o 
odz. 8-ej wiecz. w Gmachu Reduty na Po- 

Pilanęę odbędzie się wieczór taneczny Jad- 
dwigi Hryniewickiej kierowniczki działu pla- 
styczno-tanecznego Reduty, W . programie 
kompozycje plastyczne do utworów muzycz* 
nych Chopina, Skriabina, Czajkowskiego, 
Moszkowskiego i Schumana, oraz kompozy- 
cje i improwizacje taneczne przy akompanja* 
mencie instrumentów perkusyjnych. 

Koncert ten zawiera prawie zupełnie 
nowy program złożony z utworów nie wy« 
konywanych dotąd na żadnych z poprzed- 
nich wieczorów przez p. Hryniewicką. 

— Dwuaktowa «Halka» S. Moniuszki 
w Teatrze Polskim (sala <Lutnia»). W śro- 
dę dnia 2 czerwca b.r, wystawiona zostanie 
w Sali teairu «Lutnia» dwuaktowa opera 
<Halka> St Moniuszki. 

Zespół wileńskich sił operowych po 
trzechletniem wyszkoleniu, od kiiku miesię- 
cy powiększony kadrami miejscowych mi- 
łośników Śpiewu chóralnego, celem uczcze- 
nia podwójnego dla Wilna Święta, a to 50 
lecia pracy kulturalnej poety, krytyka Cze* 
sława Jankowskiego 1 80 lecia powstania 
«Halki», wykona tę operę nieodwołalnie w 

środę 2 go czerwca b. r.. Ostatnie dzieło H. 
Opieńskiego o Moniuszce, dało prof. Lud- 
wigowi impuls do wglądnięcia w pierwotną 
koncepcję <kiaiki» i dzięki jego energji 1 
współpracy pp. Wandy Hendrichówny, Ste- 
tana Siedzińskiego i T. Szeligowskiego, dzieło 
to, jak przed 78 laty — usłyszy: Wilno na 
estradzie z towaizyszeniem orkiestry Sym- 

fonicznej. Kasa czynna codziennie od 11—1 
1 3—9 wiecz. 

77. WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Samobójstwo. Dn. 28 b, m. otruła 

się esencją ociową 19 letnia Marja Siemie- 
nowa (Końska 4). Desperatkę dostawiono do 
szpitala żydowskiego. | з 

— Nieporozumienie rodzinne przy: 
czyną samobójstwa. Dn. 29 b. m. wypiła 
amoniaku 30 letnia Olga Blinstrub (Piwna 

13). Desperatkę w stanie ciężkim odwiezio- 

mo do szpitala żydowskiego. || Ё 
Przyczyna samobójstwa—nieporozumie" 

nie rodzinne, 
— Zaginęła. Dn. 27 b. m, wyszła z 

demu i dotychczas nie powróciła 16.letnia 
Józefa Miekiewiczówna (Lipowa 34). 

— Podrzutek. R. Jankowska (Xossa 12) 
w bramie domu Nr. 10 przy tejże ulicy zna! 
lazła dziecko płci męskiej w wieku około 
2.ch tygodni. 

— 3. Makarewicz (Miekiewicza 9) znalazł 
dziecko na klatce schodowej. 

Podizutków skierowano do przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

— Kradzieże. Dn. 26 b. m. aresztowa* 
no Michała Drozdowicza (toiw. Niemiany) 
który dokonał kradzieży konia ma szkodę 
B. Pietucha (w. Hioworki pow. Dzisn.). Ko! 
mia odnaleziono i zwrócono poszkodowan. 

— W nocy na 29 b. m. Skradziono | 
worków mąki na szkodę Sz. Pupzo (Kijow- 
ska 2). Straty wynoszą 480 zł. 
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Napad opryszków na 
pielgrzymów. 

W dniu wczorajszym, w godzinach przed- 
południowych, powracająca z Kalwarji piel- 
grzymka parafji Żyrmuńskiej, pow. Lidzkie- 
go zatrzymała się na placu przy kościeje 
po-Franclszkańskim, celem zebrania od po- 
szczególnych członków należności za bilety 
ulgowe na przejazd koleją, у 

W chwili, gdy przewodnik tej pielgrzym: 
ki niejaki Jasiul Bolesław miał już pewną 
część zebranych pieniędzy, nagle podbiegło 
ku niemu dwóch opryszków wileńskich, 
którzy wyrwali mu z tąk pieniądze, wywo: 
łali popłoch wśród tłumu, chcąc w ten spo- 
sób niepoznanie zbiec. Dzięki jednak przy- 
tomności pielgrzymów Opryszków z łupem 
zdołano zatrzymać i oddać w ręce policji. 

Po wylegitymowaniu ustalono, iż są to 
znani złodzieje wileńscy, a mianowicie Wa- 
silewski Stefan i Satkiewicz Piotr, których 
przesłano po przeprowadzeniu dochodzenia, 
do dyspozycji władz sądowych. 

SPORT. 
1 p. p. leg. —Pogoń 2:0 (1:0). „Helios“ 

Wypadki ostatnich dni nle pozwoliły 
odbyć się 15 maja spotkaniu tych drużyn. 
Wczoraj to spotkanie nareszcie nastąpiło na 
boisku 1 pułku. Obydwie drużyny wystąpiły 
w mocnych składach, Gospodarze z Malic- 
kim na obronie, Po długich poszukiwaniach 
sędziego głównego i sędziów autowych, co 
wywełało znaczne opóźnienie meczu—rozpo- 
czyna S'ę gra. 

Od samego początku daje się zauważyć 
przewaga 1 p. p. leg., który dzięki doskona* 
łej trójce ataku stwarza szereg groźnych ву- 
tuacyj, Przewagę tę juź w szóstej minucie 
podkreśla Warenneman, zdobywając prowa- 
dzenie. Atak Pogoni zrywa się do czynu, 
lecz werwie Szłońskiego staje na przeszko* 
brak techniki, no i ospałość Szaliera, 

W pewnym momencie Luberda wybiega, 
mija się z piłką iecz Schlichtinger strzela 
obok bramki. lalsze wypady poszczególnych 
graczy napadu Pogoni hkwiduje pewny Max 
licki. Do przerwy zostaje bez zmiany: 

Po przerwie gra otwarta, ze zmiennem 
powodzeniem. Jak jedna tak i druga strona 
podsuwa się pod bramkę przeciwnika, jed: 
mak Malicki i Kotlarewi grają ofiarnie i 

szczęśliwie, В > 
W siedemdziesiątej minucie Wróbel wy* 

korzystuje nieudany wybieg Nowaka i zdo: 
bywa drugą bramkę, ustanawiając OState= 
czny wynik. > 

Najlepszymi w tym dniu byli w 1 p, p. 
Leg. 'ruchan, Malicki i centrowa trójka 
ataku, w Pogoni Baniak i Kotlarski. Prawe 
skrzydło gospodarzy słabiutkie, prawy ро- 
mocnik Pogoni zapatrzył się widać na Ba: 
niaka i usiłował skiwać», co mu się nie za- 
wsze udawało. Publiczności niewiele. 7. 

— (t) Dzisiejsze mecze B — klasy. 
Dziś na boisku Makkabi rozegrane będą dwa 
mecze o mistrzostwo B—klasy. 

О 3 m. 30 K. I. P. zmierzy się z 85 p. 

iechoty z N. Wilejki, zaś o 5 po poł. Ź. A. 
5. walczyć będzie z Iskrą. | 
— (1) Godne naśladowania. Dowia- 

dujemy się, że osada łodzi «Pogoń» klubu 
wioślarskiego «Niemen» w Grodnie z W. 
Kulikowskim na czele odbyła wycieczkę 

do Augustowa. Świadczy to wymownie, że 

członkowie klubu wioślarskiego <Niemen> 
dbają o rozwój sportu wodnego. Ciekawe 

czy nasi wieślarze zdobędą się na zosrganie 
zowanie podobnej wycieczki? 
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Z pogr. litewskiego. 
Požar stražnicy. 

W dniu 26 maja r. b. na odcinku 

Mieżany (pogranicze łotewskie) z nie 

wiadomych przyczyn wybuchł pożar 

strażnicy Bałciszki, Strażnica spłonę: 
ła doszczętnie, Zaznaczyć nałeży, iż 
niepomysłowe budowanie  siražnic 
drewnianych, krytych słomą lub gon- 

tem, jest okolicznością sprzyjającą 

rozszerzaniu się pożaru i powodują- 

cą kolosalne straty, które ponosi Skarb 
Państwa. Niewątpliwie, iż uniknąć ie- 
go można przez wznoszenie strażnice 
masywnych z cegły i krytych dachów- 
ką, jak to ma Asy na niektórych 

odcinkach granic Rzplitej. 

Nowcści wydawnicze. 

— W «Wiadomościach Łiterackicź 
zamieszczono obszerny wywiad p. Wiktora 
Piotrowicza z red. Cz. Jankowskim, charak. 
teryzujący naszego jubilata jako pisarza 1 
społecznego działacza, Pięknie skreśloną 
sylwetkę zdobi znakomity portret rysowany 
para lat temu w Zakopanem przez Ign. Stan. 
Witkiewicza. 

Wacław Grubiński: «Niewinna 
grzesznica». Komedja współczesna i wiecz- 
па w 3 aktach. Warszawa, F. Hoesick, 1926, 

Polecamy bardzo, gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 
osób bez ratunku gnie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. Człowiek o ka- 
miennem sercu. wyszedłby z tego 
przybytku miedoli, ze łzą w oku. 
Łaskawe datki przyjmuje Adm. „Sło- 
wa”, 
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film šwiaia! 

sė Czarująca 

P<emjera! Dzieje upadku i poświęcenia 

„Pod pręgierzem opinii" 
Wielki wzrószający dramat życiowy w 
W roli głównej bożyszcze męzczyzn 

€jszy 

przecudna 

„Królowa balu” 
MADY CHRYSTIANS i niezrównanie wytwórny ALBERT STEINBRUCK znany ary* 
stokrsta ekranu w iolach głównych. Nad program 

(Czyje dziecko?..) 
Alice Terry 8 aktach. 

ny w 8 akt. 

«Aktualności na dobie 

Dziś będzie wyśietlany film 

„Tajemniea pływaj 
dramat sensacyjny w 12 aktach. Najwspanialsze zdjęcia jasów i całeso 

zimowej. W roli głó 

ącego domu“ “sienos 
piekna natury 

wnej mistrz współczesnej techniki HARRY HILL. 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzao W. Szczepańskiego 

Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz, 2 m. 30. w powszed, dnie ód godz. 4 m. 30, 
Początek seansu; w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz. 5-ej. 
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Wysirzegać się naśladownictw. 

IGMEAMZBSZRNANUNAWNENEM 

Śkładw at 
  

reprezentację lub w komis 
jały tartaczne lub inne budo 
Na miejscu, wasa, stajnia, 
motory. 

| | | tylko z firmą polską. | 

Oferty: Warszawa, Traugutta 3, Administracja 
ia* dla W.S. k Solec Tygodnika „Pro Patr 

     

  

RATUJCIE 

mianę materji, 

wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej, 

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

z torem kolejowym przyjmiemy 

Wejdziemy w stosunek 

ZOROW 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 
750/ chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną pizyczyną powstania najrozi 
maitszych chorób, zanieczyszczą krew i tworzy złą prze: 

Magistra 

A. Bukowskiego rol 
ardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 

kach i składach aptecznych. 

Reg. Min. Zdr. Pubi. Nr 214. 

PORZLIZEJ EJ KETEPIELFTF | 

szawiej s Szkoła 87 $wioa 

T
I
T
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PRZEDSZKOŁE— opł. 
ležnie od zespoł! 

  

  

gimn. opł. Zł. 2 
Zgłoszenia od = 3 

  

  

„DIECKO POLSKIE* pod kier. 

3 ODDZIAŁY—system nawki przygot. do 

Piegi wągry i żółte 
plamy 

usuwa, udelikatnia i odmładza cerę czyniąc 
ją matową i aksamitną 

Krem „Neo-Metamorfosa« 
wyrobu apteki A. Klippel w Warszawie 

8 El. Grochowska Nr 91. 
Żądać w aptekach 1 skłauacu aptecznych 
Reprezęntacja na Województwo Wijeńskie 

Skład materjałów aptecznych 
Eugenjusza KUDREWICZA 

Wilno, ul, Ad. Mickiewicza Nr 26 
W.Z,P. 3342—VI dn. 5-V-26. 

QPREOBRRESYRRROBRYPRT 

8 Gotówkę w każdej 
sumie od 100 do 
60,000 złotych ulo- 
kujemy natych 
miast z gwarancją 
zwrotu w żądane 
walucie. Zabezpie- 

czenie solidne. 

wiek dzieci 4—11 Jat. 
Zł, 15—25 mies. (za: 

u dzieci i lokalu). 

5 mies. 
1-go do 30 go czerw” mater- Ž ca rb. g. 1230—1,30, Dom Handl.'Kom. 

'wlane. Adres tymczasowy Wiwulskiego 4 m. 3. „ZACHĘTA* 
Szopy, Tamże potrzebna dobia nau- | Poitowa 14, 
LL] czycielka miłująca dzieci i swój zawód, telef. 9—05 

2 

aitretyzmie, ehorobac 

od 1 Maj 

Zarząd 

Informacje i prospekty wysyła 

  

  

zakład wód mineralnych  siarczano 
słonych i kąpieli błotnych znanych ze 
swej skuteczności w  reumatyzmie, 

h skórnych nerwowych, będzie otwarty 

a do 1-go Października. 

Solca, pocz'a Solec-Zdrój | 

  

    й Cie 

LE 

  

A 

Słynne od 45 łat w całym świecie 

ZIOŁA z GORUARGŲ Ira LAURA 
Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley- 

1 wielu innych wybitnych 
lekirzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, 

są niezastąpionym 

jak to stwierdzili prof. 
den. Dr Martin, Dr Hochiloetter 

usuwają obstrukcję (zatwardzenie), 
środkiem przeczyszczającym, ułatwiają 

trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 
Zioła z gór Harcu D-ra Lauera usuwają cierpienia 

wątroby, nerek, kamieni żółciowych, ci 
dalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera zost:ly nag:odzone 
na wystawach lekarskich najwyższemi 

złotemi medalami w Badenie, Berlinie, 
Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań 
R: otrzymał Dr Lauer od osób wyłeczonych. 

Cena pół pudełka zł 
podwójne pudełko zł. 2.50. 

Sprzedaź w aptekach i składach aptecznych. 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 
Reprezentant na Polskę: Józet Grossman, 

Warszawa, Chmielna 40. 

Sprzedaje: 

funkcje organów 

  

erpienia hemoroi- 

odznaczeniami i 
Wiedniu, Paryżu, 

. 1.50, 

2) 

  

SPÓŁDZIELNIA ROLNA 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 
ul ZAWALNA I 

ZIEMIAN 
TELEFON 1—47. 

Ziemniaki 

do sadzenia 
Odmiany: Wohitmann Kleinspiegel 

Parnassia 
Deodora. 

  

Lefniska wiejskie 
Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 od g. 

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

Informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 

dramat salonowo erotycz- 

(W OBŁICZU 

   
     

  

    

Ni 125(_ 135 

PANOWIE! 
Najpewniejsze i najlepsze bezkonkureneyjne, | 
hygjeniczne spec. prezerwatywy przedwo*. 
jennej jakości, zupełna gwarancja za każdą 
sztukę tuzin Zł. 3—4—6. Wysyła odwrotnie 
zupełnie dyskretnie za pobraniem poczt lu 

poprzedniem nadesł. należytości 

Perfumerja $. FEDERA 
Lwów, Sykstuska 7 (dom własny) 

znowu są na 

Й 
Prawdziwe [francuskie błony rybie już e. 

składzie. Odsprzedawcom * 

   

      

   

udzielamy rabat, 2 wzory z cennikiem zł. 1) 

szukiwani, 
Mądrzy twierdzą! Czynisz dobrze kupu* 
jąc u trmy <PERFUMERJA S. FEDERA», 

Lwów, Sykstuska 7. 

Яеа ооа SARE DAŃ 

koje 

AN firmy 

z z kuchnią 

<Beckeia>» Oka- 
zyjnie tanio do 

sprzedania ul. Boni- 
przy Mickiewicza 
ul. solidnej osobie 
lub rodzinie odnaj. 

fraterska 6, m. 2. 

mę na 3 miesiące 
tan o. Wiedomość 

Dom H.*K. 

„ZACHĘTA* 
Portowa 14, tel. 9:05 

    
  
  

  

lanino 
, firmy zagranicz 

nej natychmiast do 
sprzedania u!, Ad. Mi- 
ckiewiczą 37 m. 19. — 

E dem lub pokoje 
umeblowane w 

ładnej lesistej miejco: 
wości, blisko rzeki, 
dogodna i bliska ko* 
munikacja koiejowa— 
do wymazjęcia. Wiadot 

    

ETNISKO z ogro- Akuszerka 

M. Brzezina 
ul. Mickiewicza 44 

m. 17, Przyjmuje od 
godz. 9 rano do 7 w. 
W.Z.P. Nr 3903 Wilno 

dn. 22-V-26 r. 

  

  

mošč; Wilefska 30 
m. 15. Tamže 2 pokoje 
umeblowane na miej- Akuszerka | 

SCU, W.Smiaiowska 
  

przyjmuje od godz. 
do 19. Mickiewicza 

46. m. 6 
WZP Nr 63. 

Do Wynajecia 
2 duże jasne 

bez umebl. pokoje z 
niekrępującem wejś: 
iem dla samotnych 

lub bezdzietnego małe 
żeństwa, Białostocka 
6m.5 od 9— 11 
i5-8ej w. niedzieje 

okój 
do wynajęcia z 

osobnem _— wejściem. 
Jakóba _— Jasińskiego 

11 1 
  

  

   

  

     

       

      

    

  

Uważnie 
przeczytać 

Do wszyst- 

  

dziecka. 
Poważne rekomenda - 
cje niezbędne. Dowie- 
dzieć się Mickiew'cza 
42 m. 11 

= między 9 a 12 rano. 
ekłam owego | 

    

S Ss aa E Ž 

E Setgmkieo E [| etniska 
| ul. Garbarska i & umebl. w  pobl“ 

JASZUN  Sosn. las, 

i ładna miejsc. — Inf. 
śto Jakóbska, 16, 

  

  

RENE: 1 RANEM 

MIESZKANIA 4 

większe i mniejsze JLetnisko { 
A poszu- 4_ pokoje, ? 

kuchnia, weranda. ' 

Dóm: Handt.-Kota | Vikas, Komunikariaj)| 
„ZACHĘTA“ kolejowa oraz auto“ | 

busowa Zygmuntow- 
Portowa 14 tel. 9-05. | ska 4 m. 5 od 9—11 
  

WOZEM ZY OT 

M 
ieszkanie  skla- 

dające się Z 
4-ch pokojów 

ze wszelkiemi wygo* | 
dami w centrum mia* 
sta do odstąpienia — 
ZATAZ. Wiadomość: 

3—5 po poł. 

Biuro Reklamowe Ste 
Qrabowskiego, Саг» 
barska 1. 

  

ALBERIC CAHUET 

Regina Romani. 
Lydie o słodkim głosie drżącym, О 

twarzy subtelnej, która: przy świetle 
latarni wydawała mi się fascynującą, 
przeobraziła się całkowicie, ożywiona 
swem opowiadaniem i wspomnienia- 
ni. Nie była to już lalka tańcząca w 
Negresco. Była taką, jaką musieli ją 
znać ci ranni, podczas wojny, ożywio* 
na, niosąca ukojenie, powabna, odda- 
lająca troski swą wesołością i energją 
i wzbudzająca żądzę życia, wdziękiem 
ładodnym swych gestów. Słuchając 
ją zapomniałem o Jerzym i nie myśla- 
lem o tem, że miała mi coś o nim 
powiedzieć. Lecz ona nie zapomniała 
o czem opowiadać miała. Ciągnęła 
dalej; 

— „Gdy i nasz zakątek, zatopiony 
w cieniu, zalany został został z kolei 
powodzią świateł, ujrzałyśmy samo- 
chód, wyłaniający się ze srebrzystych 
objęć nocy, podjeżdżający ku nam. 

Był to Ford, który odbył zapewne 

diuższą drogę poprzez błota Yser. 

Młoda kobieta, nosząca również krzyż 
czerwony na piersiach, prowadziła 

samochód, wysiadła i podeszła do 

mnie, oniešmielona, wahająca się, 

zrozpaczona. 5 
Powiedziano mi, proszę pani, —po- 

wiedziała głosem drżącym, że w wa: 
szym szpitalu leży ranny oficer, po- 

ruaznik Frontier... jerzy Frontier... 
— Owszem prószę pani, mamy tu 

porucznika Frontier — odpowiedzia 
łam. 

Młoda kabieta wzruszona byla 

że musiała zwyciężyć wiele przeciw- 
ności by dotrzeć do nas; do niego... 
Przez chwilę serce jej biło tak mocno 
— kobiety zgadują to —że nie mia- 
ła sił zapytać mnie o nic więcej. Od. 
powiedziałam więc bardzo prędko. 

— Nic poważnego. Kula przeszy- 
ła pierś. Ałe rana już się zabiiźnia. 

— A! Dziękuję panil 
— Może go pani zobaczyć. Nie 

jest jeszcze zbyt późno, napewno 
jeszcze _nie śpi. ё 

— Pani twierdzi, že niebezpie- 
czeństwa niema? 

— Za parę dni pozwolę mu wyjść 
na pierwszą przechadzkę. 

Odetchnęła głęboko. Nalegałam: 
— A więc, odwiedzi go pani? 
— Nie. Śpi może. Nie chcę go 

budzić i męczyć. Proszę mu nawet 
nie wspominać o mej wizycie. Jestem 
jego krewną, bardzo daleką, której 
bardzo dawno juź nie widział i którą 
z pewnością zapomniał, Muszę wy: 
jechać natychmiast, gdyż ambulans 
mój jest daleko. Jestem pani niewy: 
mownie wdzięczna. Żegnam panią! 

Ford zniknął prędko. Dotrzymałam 
obietnicy i nie wspomniałam Jerzemu 
o wizycie tej pani. 

m To wszystko?—zapytałem. 
— Tak panię. A jednak, jeszcze 

coś jest. Dnia pewnego spotkałam 
wychodzącą z Majesticu jakąś panią, 
bardzo podobną do tamtej infirmierki 
tajemniczej. Dowiedziałam się, że na- 
zywa się pani Dawidsonowa. W tym 
tygodniu zechciało mi się ją odwie- 
zić.. Koleżanka z czerwonego krzyża, 

nieprawdaż? Powiedziano mi, że ka- 
zała przesyłać listy do Liserb... Wycią- 

miezmiernie. Nie powiedziała mi skąd gnęjam siąd ten sam wniosek, któryby, 

i od kogo wiedziała, że oficer ten każdy na mojem miejscu wyciągnął. 
był ranny i znajdował się w naszym jerzy nie miał racji, derierwując się 

szpitalu. Zrozumiałam jednak odrazu, tak bardzo, ja nie rozumiem zupełnie 
że myśl jej musiała mu towarzyszyć jego postępowania. Nie chciałabym 

przez waiki, przez cały ciąg wojny, i pogniewać się z nim. Jest wolny, ma 

prawo mieć romans i ukrywać go 
przed światem. Szczęśliwa jestem na 
myśł o jego szczęściu. 

— Oto jesteśmy przed moim do: 
mem. Dziękuję panu za odprowadze: 
nie mnie. 

* 

Noc była aromatyczna, świeża, lecz 
nie zimna. Wracałem zwolna, w kie- 
kunku Cimiez, rozmyślając o tem, jak 
nieznanem jest nam życie Reginy, tej 
kobiety, która umiała wymóc na mę- 
żu, że zgodził się by wstąpiła do 
czerwonego krzyża, podczas gdy Je- 
rzy bił się na froncie. „Myśl jej mu- 
siała iść za nim poprzez walki*, po* 
wiedziała tancerka, 

Podchodząc do Liserb, zobaczy” 
łem zgarbioną sylwetkę, wyrażającą 
zmęczenie, ból, która pogrążona w 
rozmyślaniu słaniała się wzdłuż  ba- 
lustrady parku. 

— Jakto, — zawołałem— pan tu- 
taj? Nie warto było doprawdy opusz- 
czać nas tak gwałtownie, aby space- 
rować tutaj o drugiej w nocy. 

— Czekałem pana. Nie miałem 
odwagi wrócić sam do tego domu, 
gdzie mieszka Regina. Widzę, że ro- 
bię jej tylko zło, nic innego nie mia- 
ła odemnie. Opowiadają już wszę: - 
dzie... 

— To, co przewidziała. 
— Więc zmąciłem tryb życia któ- 

ry sobie wybrała? : 
Przypomniałem sobie opowiadanie 

Lydie. Wydał mi się jednak rzeczą 
mniej znaczącą jej niepokój o ranne- 
go, niż kategoryczna niechęć widze- 
nia się z człowiekiem, którego wykre- 
$Ма 26 swego życia. Zamilczałem 
więc o tem. 

— Nie chcę mącić jej życia 
mówił dalej. — Nie chcę tego.l sko- 
to to jest konieczne, rozmówię się 

sam z tym Dawidsonem... 
Skoczyłem: 
— Zgodziłby się pan spotkać z 

tym człowiekiem? 
= "ak: 
Nie słyszałem rigdy silniejszego 

bólu, niż ten, który zadźwięczał w 
tym „tak“. 

Iv 

Jerzy prosił Reginę, by go ze- 
chciała przyjąć. Odpowiedziała, że nie 
czuje siędostatecznie silną, aby znieść 
mogła rozmowę niepotrzebna i bole: 
sną. Natomiast Nerina przyniosła do 
mnie kartkę, w której Regina prosiła 
mnie na herbatę, do siebie. Czego 
chce ode mnie? Nie oczekiwałem 
zwierzeń. Kobieta samotną nudzi się, 
oto od óśmiu dni skazała siebie na 
samotność. Nie wiedziałem, na jakie 
tory zejdzie nasza rozmowa, oczeki- 
wałem tylka, że poznam lepiej ię 
osobistość tajemniczą i milczącą, któ: 
rej obecność wnosiła do spokojnego 
parku podmuch szaleństwa. 

O piątej zostalem wprowadzony 
do małego saloniku, który poprzedzał 
pokój pani Dawidsonowej. 

Ukazała mi się nareszcie, w Świe- 
tle dnia twarz Reginy, leżącej na 
szezlągu, wśród poduszek. 

Czy była piękr:ą, ładną? Słowa te 
nie mają zastosowania do kobiet teraź- 
niejszych o nowem poczuciu este- 
tycznem. Regina wydała mi się ko- 
bietą całkowicie nowoczesną. Ręka jej 
nie była ręką lalki ani kobiety z obra- 
zu, była to dłoń o ładnym rysunku, 
bardzo starannie utrzymana, lecz silna 
i energiczna. Gdyby przygłądać się 
dłużej jej twarzy, znałeźćby można na 
niej pewne braki, lecz ogromny wdzięk 
i cudowne oczy zasłaniały szczegóły 
nieudane. 

x 

—Przedewszysikiem chcę panu po- 
dziękować—rzekła do mnie, za kwia- 
ty, które pan mi ofiarował tak grzecz- 
nie tego dnia, przed śmiesznym wy- 
padkiem, który mię tu zaprowadził, 

— Kwiaty? —A! Goździki różcwe 
i białe. Więc to pani była tą młodą 
nieznajomą? 

— Czyżbym stała się w tak krót- 
kim czasie nie do poznania? 

— Kepelusz żasłanieł twarz pani. 
— Tak bardzo? A ja miałam ilu- 

zję, że pan mnie poznał. z 
— Moda zmieniła pani uczesanie. 
Pani Dawidsonowa roześmiała się. 
— Więc jakże zdecydował się 

pan ofiarować mnie nieznajomej 
kwiaty? Wprawił mnie pan na chwilę 
w wielki kłopot. 

— Niech mi pani wybaczy. 
— Czyż mogłabym panu nie wy- 

baczyć czegoś? Dzięki panu znala- 
złam tu przyjaźń. Włeśnie chciałam 
wyrazić panu moją wdzięczność, przed 
wyjazdem, za to, że pozostał pan tu- 
taj, uniesiony szlachetnością. Ale bę- 
dzie pan wolnym wkrótce. Jestem już 
zdrowa. Za trzy dni opuszczę ten 
dom i nigdy już zapewne nie będzie- 
my mieli sposobności spotkać się z 
panem na tej samej drodze, 

Nie mówmy zresztą o rzeczach 
przykrych. Dzisiaj zaprosiłam pana 
na herbatę i chcę byśmy spędzili czas, 
jak dwoje przyjaciół, którzy się zna- 
ją od dziesięciu dni. 

— Od lat dziesięciu, 
— Jak pan woli. To wszystko- 

jedno. Widzieliśmy się przez te dzie- 
sięć lat dziesięć dni tylko. Więc co 
zima powraca pan do Nicy? 

— Tsk, mam swoje przyzwycza- 
jenia i przywiązania. 

Rzęsy Reginy zadrgały lekko. 
— Są przywiązania, które wolno 

mieć. Ale gdybyśmy się wgłębili w 
kwestję wierności, byłby pan nieza- 

wodnie bardzo 
zająć stanowisko. 

Myślałem, że skierowuje 
wę ku jakiemuś celowi, lecz nie było 
to widać jej zamiarem. Zmieniła 
temat rozmowy. 

Nėrina przyniosła herbatę, pi 
liśmy zwołna aromatyczny ten trunek 
Gdy miałem opuścić salon po dłuż- 
szej rozmowie, nie mogłem się 
powstrzymać od wypowiedzenia słów, 
które opanowały moją myśl. 

— Znam panią bardzo mało, ale 
rozumiem, że można kochać panią 
tak silnie i myślę, że pani teź dużo 
kochała. 

Zdanie to wystarczyło, 
jej ściągnął wyrez zimny, nieprzy” 
stępny, głos przybrał tony twarde 
i suche, a spojrzenie wyrażało goto- 
wość obrony. 

— Serca najbardziej zużyte, nie. 
sa, zwykle temi, które najwięcej słu 
żyły. 

A za chwilę dodała: 
— Spędziliście, panowie, przyjem= 

nie wieczór wczorajszy u „Pięknej 
Miynarki“. 

Zrobiłem gest zdziwienia. Kto 
mógł ją tak dobrze poinformować? 

— Czyżby pani miała zwyczaj 
informowania się o sposobie, w jakt 
przepędzamy dnie, poza domem? 

— Nie informuję się. Ale w Nie 
cei wszystko się wie matychmiast. 
Mieszkamy w pudełku, o silnym 
rezonansie, o stu echach. Osoby, 
które się spotykają u „Pięknej Mły- 
narki*, rozmawiają o mnie, cóż więc 
dziwnego, że i ja również wiem, co 
się am dzieje. Lydie z Negresco 
jest piękną istotą? 

— Widziała ją pani. 
— W Nicy. 
— Nie, gdzieindziej, 

laty? 
D. CN. 

zakłopotany, jakie 

by twarz. 

przed kilku 

  

Wydawca Stanisiaw ińackiewicz — — м(г Czssław Karwowski Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon, Ławióski. Drukarnia „Wydawniciwo Wileūskie“ Kwaszelna 26, 

rų kich pism iświęta od 11 — 4ej 

ix ogłoszenia, po pot. 
nekrologi i 
różne rekla- 3 

j my  najdo- Poszukuję  doświad= | 
H godniej za- czonej я 
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