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ODDZIAŁY: 
BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW -- ul. 3-g0 Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 | 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5 ` 
WARSZAWA — Nowy: Świat 46—14 
WILEJKA-POWIATOWA— ui. Mickiewicza 24 

  

PRENUMERATA miesi 
zagranicę 7 zł. 

  

a z odnoszelniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 80259 

Austrja i tradycje austryjackie. 
Pan Skrzyński był niegdyś skro- 

mnym urzędnikiem na Ballplatzu, t. į. 

® austro-węgierskiem ministerstwie 

spraw zagranicznych i dworu. Dziś 

oczekiwany tam jest z niecierpliwością 

jako gość niepowszedni, jako przed- 
stawiciel i premjer państwa, wobec któ: 

rego Austrja jest tylko karłem, tylko 

państwem, którego niepodległość istnie- 

je tylko dlatego, że mu niewolno się 

jej zrzec. Dumne stare litery: A. E. 
1. O. U. (Austrji należy panowanie 
nad Światem) i tęsknota do zrzecze- 

nia się resztek ayłasnej niepodle- 

głości! 

Przyglądnięcie się raz jeszcze pro- 
blemowi dawnej Austrji, studjum jej 
cbjektywne, spokojne, szczere jest 

niezwykle potrzebne w Polsce, gdzie 

tak często używa się wyrazu «Austrja> 
jako czegoś specjalnie epidemicznego. 
Naieży przecież powołać się choćby 

na tak bezwzględnie ostre słowa, 

kóremi piętnował Austrię i austry- 

jackie wpływy na duszę polską p. 

Roman Dmowski. Przecież cała lite- 
ratura najsilniejszego u nas obozu 

politycznego używała stale określenia 
<austryjackie» jako czegoś najgorsze- 

go i najpodlejszego zarazem. Prze- 

cież używanie zwrotu <nie bądźmy 
Austrją» jest głównym u nas dotych- 

czas argumentem za budowaniem pań- 

stwa «jednolicie narodowego». 
Nie zamierzam tu  rehabilitowač 

dawnej Austrj. Bynajmniej. Zamie- 
rzam raczej poprzeć pp. endeków w 

ich twierdzeniu, że Austrja naprawdę 

była państwem gniłem i gniliznę 

szerzyła naookoło. Zgadzam się, że 

sentymenta austryjackie, które odczu- 

wał każdy wileńczuk, gdy w czasach 
najgorszego moskiewskiego ucisku 

przejeżdżał kordon i od Szczakowej 

słyszał swobodną mowę polską, — 

że sentymenta te nie mogą być 1zu- 

сапе па szalę w ocenianiu wartości 

przedwojennej Austrji. Ale dla mnie 

problemat tej przedwojennej Austuji 
to odpowiedź ma zagadkę dlaczego, 

jak mogło istnieć tak długo państwo 

ausiryjackie? 

    

Šw. Anny. 

: į 

Antonieėo Feliksa Mikulskieo 
Medecyny Dyrektora Kliniki Psychjatrycznejį U. S. B. w Wilnie 

= = Wileńsk. Oddziału Poiskiego Towarzystwa Psychjatrycznego. 
żałobne w kościele Św. Anny w dniu 14 kwiet- 
nia br, 0 godz. rano. 

Wileński 
Towarzystwa Psychjatrycznego 

odbędzie się nabożeństwo 

O czem zawiadamia 

W środę 14 Kwietnia w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

R 
Antoniego Feliksn Mikulskiego 

Doktora Medycyny profesora Uniwersytetu Wileńskiego 2 

* Odbędzie się nabożeństwo żałobne 0 godzinie 9 rano w kościel 

Okrzyk „nie bądźmy Austrją* wy- 
krzykiwany w debatach nad polityką 

narodowościową Polski uważamy za 

głupi okrzyk.—Nie będziemy Austrją 

—bo przedewszystkiem—nie możemy 

być Austrją. Pod względem układu 
sił narodowych jesteśmy upodobnieni 
nie do przedwojennej Austrji, ani do 

przedwojennych Niemiec, lecz do 

przedwojennej Rósii. Rosyjskie wła- 
śnie doświadczenia powinniśmy prze- 
dewszystkiem dyskontować w naszej 

polityce narodowościowej. Tak samo 

jak Rosja przedwojenna, mamy około 

60 proc. ludu, który można uwa- 

żać za główne tworzywo państwa, a 

nasz «naród państwowy» nie jest w 

mniejszości, ani też nigdy nie będzie- 
my państwem jednolicie narodowem 
jakiem były i są Niemcy. Dążyć do 
Polski jako do państwa jednolicie na- 
rodowego mogą ci tylko, którym wy* 

Starcza linja Curzona. A tacy nie- 
stety istnieją. 

Austrja przedwojenna 

«narodu państwowego», 

budowy olbrzymiego państwa na 
fakcie wspólnej dynastj, Do tych 
dwuch oczywistych i niespornych 

momentów chciałbym dąłączyć jeszcze 
trzeci składnik problemu  austrjackie- 
go, a mianowicie fakt, że narody 
składające Austrję miały własną in- 
dywidualność,jwłasną historyczną prze- 
Szłość i historyczne uzasadnienie dą- 
żeń do niepodległości, Dynamitem 
który rozsadził Austrję był właśnie 

zdaniem mojem ten ostatni moment. 
* 

to 1) brak 

2) oparcie 

Wojna zbliżyła <państwa central- 

ne». Jednak najbardziej powierzchow= 

ny egzamin strukiury Niemiec i stru- 
ktury Austrjj doprowadzi nas do 

przekonania, że nie było chyba w 

Europie państw tak do siebie niepo- 
dobnych. Małpa z bajki naśladująca 

cziowieka nakładając okulary na ogon 

przypomina Austrję w: stosunku do 
Niemiec. Niemcy stworzyły silny 
ustrój biurokratyczny. Ale ten ustrój 
oparty był na logice i na wymaga- 

niach rzeczywistości. Ustrój austrjacki 

    

    
O czem krewnych, przyjaciół i znajomych zawiadamiają 

żona syn córka    

   

   
            

Oddział  Poiskiego 

      

*W pierwszą rocznicę śmierci 

6. fp. 

Antoniego Feliksa Mikulskiego 
fesora U.S.B. w Wilnie Dyrektora Ki niki Psychjatrycznej ) 

a żałobne w kościele Św. Anny w dniu 14 kwiet- 
nia o godz, 9 rano 

Klinika Psychjatryczna U.S.B. 

odbędzie się nabożeństwo 

O czem zawi:damia 
    

   

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
| W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

oparty był na bezsensie. Fala pamię- 
tników wojennych, która nas zalewa 
wskazuje jak dalece biurokratyzm aust- 

ryjacki zwracał się przeciwko interesom 

państwa austryjackiego. Hr. Czernin 
est uważany za jednego z wybitniej- 

szych mężów stanu austrjackich.| Ajakąż 

piramidą nonsensu jest obrona przez 

tegoż hr. Czernina traktatu brzeskiego. 

Jakimże nonsensem było wzajemne 
paraliżowanie  nicniewartych zresztą 

usiłowań przez poszczególne organy 

państwa austryjackiego. 
Ten najważniejszy nerw historji: 

selekcja ludzi na kierownicze stano- 
wiska w państwie — jakże rozpaczli- 

wie przedstawiała się w Austrji, Gznera- 

łowie austryjaccy „otrzymali podczas 

wojny słuszny przydomek «złośliwych 
kretynów». W czasach przełomowych 

polityką zagraniczną Austrji mógł kie- 
rować hr. Bertchold, którego właśni 
przyjaciele i kuzyni malują jako bez- 

duszną lalkę salonową, Nie obraža- 

jąc teraz własnych uczuć narodowych 

proszę porównać austr* min. skarbu 

p. Bilińskiego z hr. Wititem. Jest. to 
karzeł wobec olbrzyma, makolągwa 

wobec orła. Za genjusza uchodzi do: 

tychczas gen. Conrad, Legenda głosi, 
że był autorem ofenzywy która za- 
częła się pod Gorlicami, lecz twarda 

rzeczywistości stwierdza, że był naj- 
fatalniej pobity nawet przez Włochów. 
Pomimo głosów fachowców, kiórzy 

porównują gen. Conrada do Napo- 
leona, każdy niefachowiec gotów jest 

się spierać, że Napoleon z taką jak 

gen. Conrad wiązanką klęsk jstoi w 

pewnem oddaleniu od Napoleona 

autentycznego, 

Niemcy miały czasem predylekcje 

do idei abstrakcyjnych. Tak np. akt | 

5 listopada opierał się na abstrakcyj- 
nem, teoretycznem, książkowem poję- 

ciu o egzaltacji patryjotycznej Polaków. 

Ale ten abstrakcyjny intelektualizm 

Niemców zamieniał się w intelektual. 

ny reumatyzm; Austryjakėw. Istotnie 

Ausirją rządzily kretyny. Ale to wszy- 

stko Zz wigksza tylko zsgadkowošė za- 
gadki dlaczego Austrja tak długo się 

trzymała. 

* 

„Naród państwowy” pzństwa au: 
stryjackiego to właśnie dzisiejsza repu- 
blika wiedeńska, która nie wieco zro- 
bić ze swą olbrzymią stolicą, nie wie 
co zrobić z sobą. A jakiż to naród 
dziwnie niezdolny. Wszystkich wię- 

kszych ludzi dostarcza w ostatnich 

ćwierć wieczach monarchji Habsbur- 

gów państwo węgierskie. Nie wiem, 
co o tej teorji powiedzą etnografowie, 

ale psychicznie lud austryjacki to 

krzyżowanie Niemców z Włochami, 

bez wartości pierwszych, bez talentu 
drugich. 

Chodziłó kiedyś podczas wojny 

o prywatne przekonanie Wilhelma 
il-go+ Dygnitarz. austryjacki, który 
пна spełnić delikatne kto zadanie 

przedstawił cesarzowi Wilhelmowi 

memorjał o 936 stronicach. | te dzie- 

więćset trzydzieści sześć stronic czy- 
tane nie były. Jest rzeczą zrozumiałą 
że czytane być nie mogły. Ale jakże 
charakterystyczną jest ia anegdota 
dla wczorajszej Austrji. 

* 

Staniemy jeszcze w  psychologji 
społeczeństw przed pytaniem co jest 

silniejsze: naród czy państwo. Czy 
większy wpływ na gromadę ludzką 
wywiera [brzmienie języka, czy władza, 

która życie układa, życie rzeźbi, Ktoś 
kto Fprzejeżdża przez wewnętrzne 
granice Włoch lub wewnętrzne gra- 

nice Rumunji i widzi wyraźnie, naj- 

wyraźniej przedwojenny kordon, go» 
tów jest myśleć, że realność państwa 

jest jednak silniejsza od abstrakcji 
narodu. Włoska Padwa, a włoski 
Tryjest to jednak zupełnie niepodobne 
do siebie. Dziś jeszcze duchowo, 
psychologicznie Tryjest, z całą swoją 
ludnością włoską, należy do państwa 

którego niema, do państwa austry: 
jickiego. 

Pan Biliński twierdził w swoich 

pamiętnikach, że Austrja by się tak 

L i RT KPPOWORCW ADO 

Pakt węgiersko- 
LONDYN, 12.1V PAT. Sofijski 

CENA OGŁO>ŁEN: Wiersz milimetrowy jeinoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 g 
za tekstem 10 groszy Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyć * 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

włosko-polski. 
korespondent Daily Telegraph 

donosi, że rokowania włosko rumuńskie zostały zerwane ponie- 
waż Włochy nie chcą się zobowiązać do zagwarantowania gra- 
nicy besarabskiej. Rząd włoski s 
do skutku pakt między Węgrami, Włochami a 

tara się obecnie doprowadzić 
Polską Włochy— pisze dalej dziennik—zgadzają się na.przywrócen e na Węgrzech monarchji atoli z wykluczeniem Habsburvów. Nowy pakt ru- 

muńsko polski zawiera 
niemieckiej. 

gwarancje w sprawie granicy polsko: 

W. ks. Mikołaj—carem Rosji. 
«Komunizm zginie—Rosja jest wieczna».* 

PARYŻ. 12.IV. Pat. Kongres rosyjskich emigrantów który obradował 
tu przez kilka dni został wczoraj wieczorem zakończony. Wielki ks. Mi- 
kołaj Mikołajewicz został 
klamacja wyraża nadzieję, 
dzona pod kierownictwem 
powodzeniem. Proklamacja 
credo jest proste i jasne: 
jest największą gwarancją 

proklamowany carem Rosji. Odpowiednia pro* 
że walka przeciw bolszewikom będzie prowa- 
cara Mikołaja i zostanie niewątpliwie uświęcona 
kończy się następującemi słowami: Narodowe 

Komunizm zginie—Rosja jest wieczna. Credo to 
naszego zwycięstwa, 

Sen. Reynald w Kownie. 
„, „KOWNO, 12. IV. Pat, W 

cuski Reynald. 
t ubiegłym tygodniu bawił tu senator fran- 

W rozmowie z przedstawicielami sen. Reynald prasy, 
oświadczył, że przybył do Kowma aby wykazać Litwie przyjazne uczucia 
Francji. Na pytanie jednego z dziennikarzy litewskich, czy uważa 
jące obecnie stosunki wschodnie za normalne, 
przecząco, Następnie sen. Reynald 
kacji kolejowej między Litwą 

istnie- 
sen. Reynald odpowiedział 

wypowiedział się za otwarciem komuni- 
a Polską. 

Swego przedstawiciela w Kownie. Tłómaczyło się 
dnościowemi. Obecnie jednak mianowała 
co dowodzi zwiększenia zainteresowania 

Francja dotychczas nie miała 
to względami oszczę- 

Francja swego przedstawiciela 
się Litwą we Francji. 

Krwawe dnie w Sałonikach. 
WIEDEŃ. 12 

ruch powstańczy w Salonikach został 
sztowani. Podczas walk z powstańcami, 
lotników m, Saloniki, 

IV. Pat. Wedle doniesień Neues Wiener Tageblatt» 
stłumiony a przywódcy ruchu  are- 

zbombardowane zostało przez 
przyczem 200 osób, pomiędzy innemi wiele kobiet 

i dzieci zostało zabitych i ciężko ranionych. 

Zamach na pikietę K. O. P. 

W dniu 11 b. m. o godz. 4 
czyzna na granicy poisko”litewskiej 
nego nazwiska i dobywszy 
cego żołnierza. Kula przebiła czapkę. 
się na swoje terytorjum i skrył się w pobliskich krzakach. O 

Kula litewskiego strażnika przebiła czapkę naszego 
żołnierza. : > 

PP. do pikiety naszej w okolicy Koza- 
zbliżył się strażnik litewski, niezna- 

rewolwer systemu „nagan* strzelił do stoją- 
litewski cofnął 
fakcie powyż- 

Po strzale strażnik 

szym zostało powiadomione dowództwo 6 brygady KOP. Przeprowa- dzane jest dochodzenie. (w) 

Ujętego na naszem terytorjum—oddano wła- 
dzom kowieńskim, 

branych do niewoli 
narjuszów litewskich: strażnika 
Zwrotu dokonano na odcinku 

W dniu wczorajszym na polecenie władz został dokonany zwrot za- 
przy przekroczeniu granicy polsko litewskiej funkcjo» 

granicznego oraz szaulisa Stankiewicza, — 
Niemenczyna. (w) 

WZDRCBÓD I BD UTTAR IIA TI T NIN DDP 

nie rozpadła gdyby Ces. Franciszek - 
Józef żył dłużej. Pomimo całego sza: 
cunku, który żywię do postaci stare» 
go cesarza, do jego prawości cha. 
rakteru mam wielkie wątpliwości co 
do trafności politycznego sądu Ś. p. 
min. Bilińskiego. Natomiast o wiele 
realniej przedstawia się problemai, 
czy gdyby Austrja mie składała się 
w przeważnej części z narodów o 

historycznych aspiracjach niepodległoś- 
ciowych, czy wtedy nie udało by się 

dynastji utrzymać swych ludów w 

państwowej wspólnocie. 

O:jentacja zabitego w  Serajewie 
arcyksięcia, który popierał niehisto/ 
ryczne ludy (np. Rusinów contra 
Polakom), przekonanie sfer rządzących, 
że zastąpienie antagonizmów narodo- 

wych, antagonizmami klasowemi (ge- 
neza powszechnego prawa wyborcze* 

go, narzuconego w Austrji zgóry, a 
nie z dołu) przyniesie korzyść jednc- 
ści państwa — cała demokratyczna 

orjentacja tego co się tliło w Wie- 

dniu jako myśl państwowa, — wska- 

zuje, że rozróżnianie w procesie 
tozkladowym Austrji historycznych 
aspiracji niepodległościowych i aspi- 
racji ludów bez tradycji historycznych 
może nam dużo rzucić światła na 
zagadnienie państwa  narodowościo- 
wego. 

% 

Zagadka istnienia peństwa austry- 
jackiego rozwiązuje się jedynie za po- 

mocą wyrazu: dynastja. 

1 dlatego dzieje państwa austry- 
jackiego, pomimo jego upadku, 'są 

bardzo silnym argumentem za mc» 

narc! ją. 

Ludy niczem z sobą niezwiąza- 
ne, o całkowicie sprzecznych ; ze so- 
bą interesach ekonomicznych, zwy- 
czajach, upodobaniach, charakterach, 
ludy te wiązała w jedność, tworzyła 
z nich] pierwszorzędną siłęj poli- 
życzną dynastja Habsburgów. 

Stoimy tu wobec faktu niezbitego, 
że istnienie dynastji stanowi olbrzy- 
mią siłę polityczną. 

Wszystko to co się złego mówi 
o Austrji, o głupocie jej kierowników, 
o antagonizmach wewnętrznych, o 
niezdarności jej biurokracji, o nieu- 
dolności samej dynasiji wreszcie — 
wszystko to się składa jedynie na 
argument, na tem wyrazistszą ilus- 
trącję jaką siłę) stanowić może dy. 
nastja, skoro przy takich warunkach 
państwo austryjackie, całe istnienie któ- 
rego związane było z dynastjągmogło 
istnieć tak długo i być tak potężne. 

Cat. 

— Sprostowanie. Jedynie wyjątkowa 
krzywda, którą wyrządziła korekta autorowi 
artykułu zmusza nas do zamieszczenia pot 
niższego o 10 dni spóźnionego sprostowania. 

„ Oto w artykule <O czem się mówi» z 
Wielkiej Soboty, w ustępie do którego sto- 
sował się tytuł «Maison de France» mialo 
być zamieszczone zdanie: 

„Zwykły zachodpio-europejski republi: 
„kanin RY swoje _ demokratyczne 
„przekonania z faktem, że Polska nie uro. 
„dziła się wczoraj, że przeszła wspaniałe 

„historyczne ewolucje, że istniała wtedy, 
„kiedy nie było nietylko Rumunji, ale i pań: 
„Stwa pruskiego i rosyjskiego i że skutkiem 
„takiego rozwoju historycznego są u nas ro- 
„dziny, które słusznie czy niesłusznie, ale 
ra iem historycznych procesów noszą ty* 
u ye 

Przy składaniu wyraz procesów zamie- 
niono na frazesów, co zupełnie zniekształci- 
ło sens zdania. 

— 

„do Pragi minister 

Sejm i Rząd. 

Min. Skrzyński wyjechał do 
Pragi i Wiednia, 

WARSZAWA. 12 IV. Pat. |Dn. 12b. 
m. o godz. 18 min. 15 prezes Rady 
Ministrów i minister Spr. Zagran. 
Skrzyński wyjechał do Pragi i Wied- 
nia w towarzystwie szefa protokulu 
dyplomatycznego Stefana Przeździec- 
kiego, dyrektora departamentu poli- 
tycznego M. S. Z. Łukaszewicza i 
sekretarza osobistego p. Kisielnickie- 
go. Tym samym pociągiem udał się 

pełnomocny i po- 
seł nadzwyczajny Czechosłowacji p. 

Flieder. : 

Obrady Komisji ekonomicznej 
Państwowej Rady Rolniczej. 
WARSZAWA, 12 IV (żel. wł. Słowa) 

Dziś o godzinie 10-tej rano rozpo- 
częły się w Ministerstwie Rolnictwa 
dwudniowe obrady Komisji Ekono- 
micznej Państwowej Rady Rolniczej 
pod przewodnictwem pos. Kowal- 
czuka [Pias!]. Temat obrad jest refe- 
rat. Naczelnika Wydziału p. Królikow- 
skiego o całokształcie zagadnienia 
naszej polityki agrarnej. W szczegól: 
ności rozpatrywano _ zasady taryf 
celnych. 

Pismo sen. Woźnickiego. 
WARSZAWA 12.IV (żel. wł Słowa:) 

Marszałek Senatu p. Woźnicki [Wyzw ] 
wystosował dziś do premjera pismo 
w związku z znaną interpelacją sena- 
torów z prawicy i „Piasta* w spra- 
wie rozstroju w Armii, domagając się 
odpowiedzi na powyższą interpelację 
oraz otwarcia dyskusji nad odpowie- 
dzią rządu, aby społeczeństwo mogło 
wyrobić sobie opinję o tem, kto jest 
winny szerżenia w armji rozsiroju. 
Odpis tego pisma przesłał senator 
Woźnicki Min. Spr. Wojskow. Gen. - 
Żeligowskiemu. 

Dyr. Gliwic do Pragi, 
WARSZAWA, 121V.(żel wł Słowa) 

Dziś w południe wyjechał gu Pragi 
Czeskiej dyrektor |. departamentu 
handlu zagranicznego p. Gliwic. 
Wyjazd p. Gliwica związany jest z 
podróżą premjera Skrzyńskiego i 
sfinalizowaniem rokowań handiowych 
polsko-czesko-słowackich. 

Delegacja czeska wstrzymała de- 
cyzje swoje w sprawach spornych 
do przyjazdu p. Skrzyńskiego, wobec 
czego zaszła konieczność wyjazdu 
dyrektora Gliwica jako beżpośrednie- 
go kierownika tych rokowań. 

10 miljonów dolarów z po- 
życzki Dillonowskiej. 

„ WARSZAWA, 121V. (żel,wł, Słowa) 
Ministerstwo Skarbu otrzymało tele: 
graficzne zawiadomienie od firmy 
«Dillon et C?%», że sprzedaż obligacyj 
1-szej „transy (odcinka) pożyczki 
polskiej w Stanach Zjednoczonych 
ostatecznie i definitywnie ukończono. 
W związku z depeszą firmy «Dillon» 
wyjechał do Berlina dyrektor De- 
partamentu Prezydjalnego Min. Skar- 
bu p. Wojtkiewicz w celu załatwie- 
nia z pełnomocnikiem firmy «Dillon'a» 
formalności związanych z ukończe- 
niem sprzedaży 1 transy oraz omo- 
wi sprawy 2-giej transy wynoszącej 
15 miljonów dolarów, której realizacją 
w Ameryce ma szanse możliwości, 

Jak wiadomo firma  <Dillon» 
wpłaciła na rachunek 1 transy po- 
życzki 25 miljonów dolarów, pod- 
czas gdy całość wynosiła 35 miljo- 
nów. W chwili więc obecnej różnicę 
10 miljonów firma „Dillon* prześle 
jeszcze w bieżącym tygodniu skar- 
bowi polskiemu. 

Dolar w Warszawie. 
„ WARSZAWĄ, 12 -IV. (żel. wł. Słowa) Dziś dolar w obrotach międzybanko- 

wych 9,20. Bank Polski płacił to samo. Na czarnej giełdzie wczoraj wyśrubo- 
wano kurs do 10,20, który dziś przed 
południem załamał się i wieczorem 
wynosił w zaofiarowaniu bez odbior: 
ców 9,50. 

(EBESERERDZESEGEJ £3 EB ESEJ 
FRANCUSKIE PŁATKI 

OWSIANE EDBr. 
HEUDEBERT 

przygotowane z najlepszego owsa owernij- 
skiego i bretońskiego, są znakomitą odžyw 
ką wzmacniającą przeważnie w okresie 
wzrastania dzieci: dia chorych i ozdrowień* 
ców. Płatki owsiane EDBr są bardze 
przyjemne w smaku i posiadają wysoką 

wartość odżywczą. 
Sprzedaż w aptekach i większych składach 

aptecznych i winno-kolonjalnych. 

W.Z.P, Nr 11 Wilno, dn, 15411 1926,



ECHA KRAJOWE 
  

Rada Opiekuńcza 
Kresowa. 

Dom Ludowy w Łodosiach 

(pow. Święciański). 

Często dają się słyszeć narzeka- 

nia, iż przyczyną śpiączki wsi naszej 

—jest brak ludzi którzy by się pod- 

jęli pracy nad kulturą ludu. 5 

Ludzie którzy tak mówią mylą się w 

swojem rozumowaniu, zapominając, 

iż inicjatywę i energję wykazać mo: 

że jednoska której praca będzie mia- 

ła zapewnionie powodzenie. 

Takim przykładem służyć może 

Dom Ludowy R, O. K. w Łodosiach 

gm. Komajskiej, zawdzięczający swoje 

powstanie „energii I wytrwałości d-r 

Henryka Firko, który po porozumie: 

niu się z zarządem К O. K. w Wil- 

nie rozpoczął swą pracę w d 6 lipca 

r. ubiegłego. W dniu tym na zebra- 

niu walnem okolicznych wiosek gm. 

Komajskiej wybrano zarząd w na- 

stępującym składzie; Kierownik dr 

H. Firko, zastępca Hipolity Czujwid, 

sekretarz «Antoni „ Andruszkiewicz, 

skarbnik Bronisław Akiełan i komisję 

rewizyjią w składzie pp. Hilarego 

Gecewicza i Antoniego Czujwida. 

Dom Ludowy w Łodosiach po- 

siada bibliotekę,  pisina fachowe: 

„Gazetę Gospodarską", „Tygodnik 

Rolniczy* oprócz tego „Słowo* i 

ie Święciańskie". 
R calą ubiegłą zimę dwa razy 

miesięcznie odbywały SIĘ zebrania na 

których z członkami „Domu* iz 

gośćmi * omawane były gospodarcze 

położenie kraju, oprócz tego d.r Fir. 

ko miał szereg odczytów o choro- 

bach zakaźnych i o hygjenie. „Dom 

Ludowy załatwia pisanie podań i. 

prośb do sądów i starostw — odcią- 

gając w ten sposób ludność od 

wyzysku pokątnych doradców, po 

za tem d-r Firko = p lekar- 

ich zupełnie bezinteresownie. | 

SE porozumieniu z Wilenskiem 

Towarzystwem  Rolniczem od 24— 

26 marca odbyły się w «Domu» 

kursa rolniczo - hodowlane. prelegenci 

w osobach pp., Władysł=wa Opackie- 

go i Edwarda Żywieckiego wykładali: 

«Wiosenną uprawę gleby», «jak sto: 

sować nawozy sztuczne?» «Uprawę i 

pielęgnowanie łąk», «Żywienie „krów 

łatem i zirną», « Wychowanie cieląt i 

ratownictwo inwentarza żywego», 

Wykłady trwały ogółem 12 

godzin. Stałych słuchaczów obojga 

* płci zebrało się 97. Zainteresowanie 

było bzrdzo duże. Po każdym wy- 

kładzie wywiązywała się żywa dysku- 

sja. W końcu proszono zgodnie o 

powtarzanie takich kursów w naj- 

bliższym czasie, Powodzenie kursów 

należy przypisać «Domowi Ludowe- 

mu» kióry rozbudza głód wiedzy w 

swych członkach, е S. R. 

"  Przypisek Red, Podając sprawo- 

šis działalności Domu Ludo: 

wego w  Łodosiach, które winno 

zainteresować jak sfery wiejskie 

tak również inteligencję Wilna—wy- 

jaśniamy, iż wszelkich informacji 

udziela zarząd R. O. K. Zygmunta 22 

od 6—8. 

Kaplan — agitatorem. 
-- Korespondencja Słowa — 

Swięciany, 12 kwietnia. 

Niejednokrotnie już pisałem, że na 

terenie powiatu Swięciańskiego upra: 

wiana jest bardzo intensywnie anty- 

polska propzganda kowieńska, przez 

niektóre czynniki wrogie  pan- 

stwowości. Są pewne poszlaki, że 

mamy do czynienia ze zwartą Orga- 

nizacją antypaństwową, kierowaną z 

zewnątrz, a otrzymującą pieniądze z 

Kowna. Jak w licznych wypadkach, 

tak niestety i tym razem, główny za- 

rzut skierować należy pod adresem 

Z królewskich memu- 
arów. 

ш. 

Debiut nowego ambasadora Pol- 

i wypadł świetnie. 

p aniowa Elżbieta | była wręcz 

zachwycona przemówieniem nowego 

reprezentanta „Rzeczypospolitej Wwrę- 

czającego swoje listy uwierzytelniają- 

ce. Nikt jeszcze wobec niej nie prze- 

mawiał z taką swobodą — i dosad- 

nością słowa. Imć pan „ambasador 

polski pozwolił przecie sobie na omk- 

nąć 0... „hydrze pruskiej”! W Warsza- 

wiezląkł się nawet sam Briihl. Nie ba- 

gatela zadrzeć Z Fryderykiem 1i-gim! 

Na szczęście filozof z Sansoussi 

przyjął krewką wycieczkę Poniaiow- 

skiego — filozoficznie. Bi 

Poniatowski zaś, szczerze niecier- 

piący i Prus i ich pana, pomimo 

admonicji otrzymanej od Briihia nie 

stracił rezonu. „Miałem — zapisuje w 

pamiętniku sumienie spokojne; 

wiedziałem, że pracując nad ruiną 

Prus, służę dzielnie ojczyźnie mojej i 

mojemu królowi”, z 

A był to — nie zapominajmy — 

rok 1757-my. i х 

Przeciwko Fryderykowi pruskiemu 

byla się spiknęła nielada koalicja. 

Miało wyciągnąć przeciw Prusom w 

pole do pół miljona żołnierza. Zda- 

wało się, że Prusy lada chwiła znik- 

nąć muszą z mapy Europy. Ponia- 

towski zżyma się, że żydzi polscy 

stoją jawnie po stronie króla prus- 

kiego i utrzymują w poprzek całej 

niektórych księży Litwinów, którzy 
niepomni swego stanu iobowiązków 
duchownych, oddani są całkowicie 
sprawom politycznym i świeckim. 

Niezmiernie przykry i ubolewania 
godny zdarzył się wypadek we wsi 
Wasiuny pow. Swięciańskiego, gdzie 
obowiązki proboszcza pełnił niejaki 
ksiądz Józet Ercjusz. Ow proboszcz 
stale i systematycznie podrywał auto- 
rytet państwa polskiego. Wystąpienia 
jego miały charakter bardzo ostry, a 
nawoływał niemal otwarcie do nie- 
posłuszeństwa władzom państwowym. 
Dopóki czynił to prywatnie, miał do 
czynienia z władzami świeckiemi, któ: 
re biorąc pod uwagę jego stan du- 
chowny, starały się nie wywoływać 
ostrzejszych konfliktów i poszczegól- 
nie wystąpienia kapłana łagodzić. 
Stało się jednak w końcu tak, że 
ksiądz Ercjusz począł używać dla 
wrażej propagandy ambony  kościel- 
nej, z której dane mu było głosić 
Słowo Boże. 

Wówczas w całą: sprawę wmie- 
szały się władze duchowne. Stolica 
Arcybiskupia. w Wilnie pozbawiła 
księdza probostwa. Jednak ksiądz -Er- 
cjusz odmówił kategorycznie ustąpie- 
nia z probostwa, zaznaczając, że wyj: 
dzie dopiero wtedy gdy go siłą stąd 
usuną, Takie niesłychane stanowisko, 
przyjęte przez duchownego, który 
przykładem dobrym winien świecić 
owieczkom swej parafji, wprawiło w 
zdumienie paraijan. Zastuguje na 
uwagę fakt charakterystyczny, że za 
księdzem-agitatorem ujęły się jakieś 
ciemne jednostki, podobno nawet na: 
słane z Kowieńszczyzny i podźjąc się 
za miejscowych parafjan, oświadczyły, 
że bronić będą ks. Ercjusza przed 
usunięciem. 

Mamy niepłonne nadzieje, że wła- 
dze duchowne w Wilnie wglądną wtę 
sprawę i zdołają wymóc na opornym 
księdzu-agitatorze posłuszeństwo, o- 
pierając się na art. IV Konkordatu. W 

NIEŚWIEŻ. 

— Zabójstwo i samobójstwo. 
Na posterunku Policji Państwowej w 
Siniawce służyli posterunkowi Ignacy 
Turowski i Jan Grzyb.—Stosunki o- 
sobiste między nimi były zawsze na- 
ciągnięte, gdyż się mocno nie lubili. 
—W pierwszy dzień Wielkiejnocy, 
4 IV, służbę pełnił w lokalu poste- 
runku jan Grzyb. Prócz niego w po- 
koju nie było mkogo.—Grzyb zauwa: 
żył przez okno przechodzącego Tu- 
rowskiego i wezwał go jakoby w 
imieniu komendanta posterunku. — 
Gdy Turowski wszedł do pokoju, 
Grzyb celnym strzałem z rewolweru 
w serce położył go trupem. — Po 
zbrodni Grzyb. położył koło trupa 
rewolwer, chcąc prawdopodobnie w 
ten sposób zmylić posziaki, sam zaś 
udał się na kwaterę, Tu pod wpły- 
wem wyrzutów sumienia czy obawy 
przed konsekwencjami zbrodniczego 
czynu postanowił popełnić samobój- 
stwo, rzucił więc pod siebie dwa 
granaty, którymi ciężko się pokaleczył, 
a następnie wystrzałem z rewolweru 
w skroń pozbawił się życia. -— Prze- 
prowadzone śledztwo mie wykazało 
żadnych nadużyć służbowych i nie 
dało powodów do przypuszeń, iż 
zbrodnia była wynikiem  pijackiej 
zwady; musiała tu: zachodzić jakaś 
dawna i zastarzała nienawiść, która 
spowodowała tak opłakane. skutki. = 
Dodać jeszcze trzeba, iż Grzyb miał 
zawiadomienie o zredukowaniu go, 
gdyż nie był odpowiednim na swem 
stanowisku. (zd) 

— Strzały armatnie za kordo- 
nem. 6:go kwietnia nad granicą sły- 
chać było na terytorjum sowieckiem, 
na północ od m. Kopyla strzały ar- 
matnie i karabinowe. Dotąd nie wia: 
domo, jakie były powody tego alarmu, 
czy też starcia zbrojnego. (zd) 

Polski „własną pocztę* jedynie dla 
dostarczania Prusom _ wiadomości. 
Bodaj że wówczas Fryderyk |l-gi 
miał owych żydów naszych za jedy- 
nych aljantów... 

astępuje wojna. 
Za to, że August Ill-ci nie chciał 

podać ręki królowi pruskiemu—wojska 
pruskie zdewastowały mu Saksonię. 
Spalono rezydencję królewską w Hu- 
berisburgu; wysadzono w powietrze 
mieszkanie Briihla w  Dreznie; - w 
oczach własnych kazał Fryderyk Il-gi 
spalić obie letnie rezydencje ministra 
a na plecach jednego ze stróżów pa- 
łacowych strzaskał własnoręcznie zwier- 
ciadło, które ten chciał uratować; po 
nad to wypuścił na wolność przeszło 
stu bandytów, trzymanych w saskich 
więzieniach; ci, jak dzikie bestje, roz- 
pełzli się natychmiast po kraju rabu- 
jąc i paląc... 

Tymczasem zaś król francuski, 
podejrzewając, że Poniatowski (wielki 
przyjaciel Williamsa» żywi zbyt da- 
leko idące sympatye dla Anglii, wy- 
mógł na Auguście Ill odwołanie nie- 
miłego mu ambasadora, Uczyniono 
zadość „fantazji* króla francuskiego... 
akurat w dzień pobicia Francuzów 
na głowę przez Fryderyka pruskiego 
pod Rosbachem. Prosty zbieg oko- 
liczności. Oczywiście, Poniatowski 
pozostał jeszcze na swojem  stano- 
wisku przez czas pewien. Nie przy- 
krzyło mu się nad Newą... 

® 
A byt wlašnie przybyt do stolicy 

kiėlewicz polski Karol, zabiegając o 

SŁOWO 

Zjazd emigrantów ro- 
syjskich. 

Odezwa do W. Ks. Mikołaja Mi: 
kołajewicza. 

W. ks. MikołajjMikołajewicz przy- 
jął w swej rezydencji, w zamku Cho- 
igny, prezydjum obradującego w Pa- 
ryżu Zjazdu Emigracji Rosyjskiej z 
p. P. Struwe na czele. Prezydjum 
Zjazdu złożyło W. Księciu tekst skie- 
rowanej do niego odezwy zjazdu, 
która brzmi: 

— Wasza Cesarska Wysokości, 
Zjazd Zakordonowy, który zebrał ze 
wszystkich stron emigracji patrjotycz- 
nie i narodowo usposobionych ludzi 
rosyjskich, wita w osobie Waszej 
Cesarskiej Wysokości przedstawiciela 
rosyjskiej idei państwowej oraz wy- 
sokiego wodza armji rosyjskiej, wo- 
dza, od pierwszych dni ciężkich zma- 
gań losu Rosji powołanego do kiero: 
wania świętą sprawą obrony naszej 
ojczyzny . Zjazd podziela w гире!- 
ności wielkie nadzieje patrjotyczne, 
pokładane przez Szerokie warstwy 
ludności, jak wewnątrz Rosji, tak: i 
poza jej granicami na rozwagę pan- 
stwową oraz męstwo żołnierskie Wa: 
szej Cesarskiej Wysokości. Zjazd jest 
przekonany, że w odpowiedzi na zew 
jej wszyscy Rosjanie bez wahania od- 
dadzą siebie wielkiej sprawie wyzwo- 
lenia naszej ojczyzny. Niech Pan Bóg 
wzmocni Waszą Wysokość w  pra- 
cach ofiarnych nad ratunkiem i odro- 
dzeniem Rosji. * 

W odpowiedzi na tę odezwę, od- 
czytaną przez p. Struwego W. Ks. 
Mikołaj oświadczył: i 

— Dziękuję Zjazdowi Zakordono- 
wemu za przywitanie i wypowiedzia- 
ne słowa. Ciężkie jest jarzmo narodu 
rosyjskiego, poniżenie i ograbienie 
Rosji, prześladowania wiary 1 Cerkwi 
prawosławuiej orąz wszelkie gnębie- 
nie religji. Niepodobna być obojętnym 
wobec tych nieszczęść i ja cenię wy- 
soko gotowość .zakordonowych sy- 
nów Rosji do dopomożenia moim 
poczynaniom ku ratunkowi ojczyżny. 
Lecz nie w kierunku decydowania o 
jej przyszłych losach powinny iść 
nasze wysiłki ale jedynie ku wskrze- 
szeniu ładu i prawa w Rosji powinny 
dążyć one. Niech naród nasz, obecnie 
pozbawiony praw, uzyska możność 
ustalenia podstaw życia i ustroju swe- 
go ku korzyści, sławie i wielkości 
państwa rosyjskiego. W tem jest cel 
mój i jemu oddaję wszystkie siły mo- 
je. Wierzę w pomoc Wszechmogące- 
go, niech się zbliży godzina ratunku 
ojczyzny, 

Odpowiedź W. Ks. Mikołaja  zo- 
stała następnie odczytaną przez. p. 
Struwego na Zjeździe w Paryżu, wy- 
wołując huczne oklaski oraz. okrzyki 
na jego cześć. 

Proces Lindego. 

WARSZAWA, 12,1V. PAT. Na 
dzisiejszem posiedzeniu popołudnio- 
wem, (zeznawał przedstawiciel Naj- 
wyższej lzby Kontroli Bobiński, Ba- 
dając Bilans P. K. O. za rok 1924, 
šwiadek doszeut do wniosku, že bi- 
lans ten jest nieprawdziwy nie obej: 
muje bowiem sumy 460,000 zł. do- 
tyczącej amortyzacji nieruchomości, 
wskutek czego wykazany za ten rok 
zysk P. K. O. w sumie 400,000 zł. 
okazał się fikcyjnym. 

'W tej samej sprawie składał nas- 
tępnie zeznania naczelnik wydziału 
rachuby RKO Jankowski dając odpo- 
wiedzi na zapytanie prokuratora w 
sprawie otrzymania przez niektórych 
wyższych urzędników PKO długoter- 
miuowych pożyczek rzekomo na po- 
krycie udziału w projektowanej koo- 
peratywie budowlanej. Z dalsżych zez- 
nań Świadka okazsło się, że koopera- 
tywa ta nie została utworzona, zaś p. 
Janowski pieniądze otrzymane z PKO 
w wysokości 45 tys. zł. zużył na 

  

odziedziczenie Kurlandji po Bironie. 
Poniatowski zamieszkał w Peterhofie 
jako członek Świty królewicza tem 
chętniej, że mu bliżej było z Peter- 
hoiu do Oranienbaumu, gdzie prze- 
bywali wielki książę i wielka kiężna. 

Poniatowski widywał się z panią 
swego serca często (je la;voyais sou: 
vent, jak czytamy już na stronicy 
224 „Pamiętników*).  Zatrzymywał 
karyolkę lub sanki przed pała: 
cem w Oranienbaumie i pieszo szedł 
ku schodkom, wiodącym na piętro. 
Warta,  uprzedzona, przepuszczała 
niezwykłego gościa. Innym razem 
tymiż schodkami schodziła w. księ- 
żna w męskiem przebraniu i Ponia- 
towski uwoził ją — do siebie. Raz 
ku sankom, w których Poniatowski, 
otulony ogromnem futrem, oczekiwał 
na księżnę, zbliżył się jakiś oficer. 
„Dusza we mnie zamaiła — opowia: 
da sam Poniatowski. — Udałem, że 
śpię, jak jakiś sługus, oczeku- 
jący na swego pana. Oficer, nie otrzy: 
mawszy żadnej odpowiedzi, na szczę* 
ście, poszedł dalej. Dzień ten atoli 
miał być do końca fatalny, Zaledwie- 
śmy oujechali, sanki uderzyły 0 ka- 
mień i przewróciły się, a księżna, 
wyrzucona z nich z wielkim impe- 
tem, padła twarzą na ziemię, jak nie- 
żywa. Leżała bez ruchu.. Na szczę” 
ście odzyskała zmysły; było to tylko 
silne stłuczenie się, Na dobitkę po: 
kojówke, przez nieuwagę, zamknęła 
z wewnątrz drzwiczki, przez które 
w. księżna wracała do pałacu. Zna- 
lazła się tedy w. księżna w sytuacji 
bardzo groźnej i niewiedzieć coby 

Wino -- ośrodkiem biura szpieoooskiego. 
Przez sztab kowieński 

Pierwsze pogłoski, 

Qi kilku już dni obiegają Wilno 
pogłoski o sensacyjnej aferze szpie- 
gowskiej, wykrytej przez organy po- 
licji politycznej, tak u nas na miejscu, 
jak też w. Warszawie. Mówiono róż- 
nie. Obiegały pogłoski, że wśród za- 
mieszanych w aferę znajdują się jed: 
nostki na wysokich stanowiskach 
państwowych, cywilnych i wojsko- 
wych. Z powodu toczącego się śŚle- 
dztwa, nie można było narazie podać 
szczegółów, naprawdę  sansacyjnej 
afery, która w ogólnych zarysach 
przedstawia się jak następuje: 

Biuro zdrajców. 

Pewne, zdegenerowane duchowo 
jednostki, stworzyły biuro szpiegow- 
skie, mające na celu informowanie 
odziałów wywiadowczych, sztabów 
generalnych, tych państw ościennych, 
które zainteresowanie były w wiado- 
mościach tajnych, tyczących obrony 
krajowej państwa. Bez przekonań, 
dez idei i jakichkolwiek tendencyj 
politycznych, jednostki te  sprzeda- 
wały za grube pieniądze w dolarach 
tajae plany wojskowe, mobilizacyjne, 
„ordre de bataille* i t. d.—Biuro 'to 
miało swoję centralę w Warszawie, 
pozatem filję w innych miasteczkach 
Pólski, zaś główną ekspozyturę w 
Wilnie. 

W labiryncie sieci szpiegow- 
5 skiej. 

Centralę warszawską reprezento- 
wał niejaki Łempowski, chorąży W. 
P., mający w Warszawie szerokie 
stosunki wśród wojskowych. Wykra- 
dał on im lub «wypożyczał» tajne, 

a potrzebne mu dokumenty, poczem 
przesyłał je du miejsca przeznaczenia. 
Tem miejscem była ekspozytuia wi- 
leńska, na czele której stał znany 
Turno-Sławiński i niejaki Weryho- 
Darowski. Plany i dokumenty, ory- 
ginalne, bądź w odbitkach totogra- 
ficznych _ sprzedawano przeważnie 
ajentom Kowieńskiego sztabu gene- 
ralnego, za które ci płacili „grubo* i 
w dolarach. 

Najczęściej Darowski jeździł po 
materjał osobiście do Warszawy, 
posługiwano się jednak też i innymi 
ajentami. Jak się rzekło do afery 
wciągnięte też były inne osobistości - 

znanych, 
rolę ode- 

z pośród osób nawet 
wszakże najpoważniejszą 
grywał Turno-Sławiński. 

kupno posiadłości ziemskiej. 
Sekretarz sądu odczytał zawiado- 

mienie policyjnych władz 1umuń- 
skich, że w Bukareszcie nie zdołano 
odszukać św. Majana Linnego, wo- 
bec czego wezwanie stawienia się 
na obecną rozprawę sądową nie mo: 
że być doręczone. 

Dzień jutrzejszy przeznaczono na 
zbadanie reszty Świadków oraz wy» 
słuchanie opinji ekspertów. 

  

   

do ościennych państw 
kumenty. 

Turno-Sławiński. 

Był on w swoim czasie komisa- 
rzem ruchu granicznego w pasie po- 
granicznym pomiędzy Polską a Litwą. 
Widocznie w czasie tej służby, za- 
znajomił się z litewskimi szpiegami, 
którzy wciągnęli go w sieć innych 
zagranicznych wywiadów. 

W międzyczasie jednak Sławiński 
zamieszany był w najciemniejsze 
inne afery i przestępstwa kryminalnej 
natury. Pozbawiony stopnia oficer- 
skiego w policji, bynajmnej exkomi: 
sarz Turno - Sławiński nie myślał 
ustąpić z dobrze znanego mu i 
dającego niezawodne zysku terenu 
litewskiego. Oto, zdołał on wkręcić 
się do policji politycznej w Wilnie, 
gdzie służył jako konfident u komi- 
Sarza Olędzkiego. Stanowisko swoje 
i pewne , uprawnienia wyzyskał 
exkomisarz:konfideńi dla celów szpie- 
gowskich. Korzystając z udogodnień 
i stosunków służbowych do osoby 
swego: komisarza Olędzkiego czuł się 
w swej atmosferze Sławiński dosko- 
nale. 

Przekraczał on łatwo granicę 
polsko-ltlewską, oraz nabywał pod 
«służbowymi» pozorami tajne doku- 
menty i starał się je sprzedawać na 
grunce litewskim. / 

Tranzakcja dolarowa ze szta.- 
bem  Kowieńskim i koniec 

afery. 

Przez dłuższy czas nasze władze 
bezpieczeństwa bezsilne były wobec 
doskonale skonstruowanej i funkcjo: 
nującej afery. Na ślad naprowadził 
ów Darowski, który przybył do Wil- 
na i podał się za brata b. ministra 
pracy Ludwika  Darowskiego. Dzia- 
łaloość jego na terenie Wilna była 
bardzo podejrzaną. W pewnym mo- 
mencie Darowski, łącznie ze Sławiń- 
skim, zdobywszy materjał niebywałej 
wagi zamierzał dokonać tranzakcji 
z litewskim sztabem generalnym. 
Przybyły specjalny wysłannik Sztabu 
litewskiego miał otrzymać plany łą: 
czności wojsk polskich na wypadek 
wojny. W ostatniej chwili, już prawie 
przy wymianie materjału szpiegow 
skiego na dolary, policja dokonała 
aresztów. Aresztowano szereg osób, 
których nazwiska ze względów zro- 
zumiałych trzymane są w tajemnicy. 
Natychmiast powiadomiono odnośne 
władze w Warszawie. Z Wilna udali 
się do Warszawy dwaj wyżsi przed- 
stawicielc policji. W dniu wczoraj 
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Borsalino, Habig, Pless i krajowe od zł. 15 

CZAPKI w wielkim wyborze. 

We środę 14 kwietnia b. r; w piątą rocznicę Śmierci 

6. > 
Alekhstntiry Restytutowe] $umorohowej 

odbędzie się w  kościeje 
nabożeństwo żałobne, na 
i znajomych 

Šgo J 
które      

się stało, jeśliby nie przypadkowe 
odeimknięcie drzwi przez kogoś wy: 
chodzącego z pałacu*. 

Ale najfatalniejsza przygoda miała 
właśnie przytrafić się zakochanym 
podczas jednej z wycieczek Ponia- 

sę? do Oranienbaumu z Peter- 
ofu. 

Była noc z 5 na 6lipca. Poniatow- 
ski, ośmielony udawaniem się najsza- 
leńszych imprez, pędzi do Oranien- 
baumu, nawet nie uprzedziwszy w. 
księżnej. W lesie spotyka liczną, na- 
wpół pijaną kompanię... wielkiego 
księcia z nim samym na czele. Kto 
jedzie Woźnica  (U'izwoschtschik) 
Poniatowskiego odpowiada: Krawiec! 
Dają „krawcowi” przejazd, ale Elżusia 
Woroncowówna, dama dworu w. 
księżnej i metresa w. księcia, nuż 
kpić z rzekom:go krawca i nasuwać 
wielkiemu. księciu różne podejrzenia. 
Jakoż Poniatowski, spędziwszy parę 
godżin z w. księżną w pawilonie o- 
grodowym, zaledwie stanął na progu, 
pojmany zostaje przez trzech drabów, 
kiórzy go prowadzą do wielkiego 
księcia. OGwałtowna wymiana pytań 
i odpowiedzi. Poniatowski oczywi 
ście przeczy kategorycznie, aby mię: 
dzy nim a wielką księżną istniał sto- 
sunek bliski.. do ostatecznych gra- 
nic. Wchodzi Szuwałow, kuzyn fawo- 
ryta cesarzowej i szef „sekretnego 
gabinetu*, co dało poznać Poniatow- 
skiemu, że cesarzowa już wie o 
wszystkiem. Szuwałowowi iłómaczy 
Poniatowski, że byłoby błędem nie do 
darowania rozgłosić skandalem rzecz 
całą na całą Europę. Szuwaiow prży- 

АКОВА o godz 9 m. 30 
zapraszają krewnych, przyjaciół 

mąż i dzieci. 

znaje mu rację i nasz pan stolnik 
wraca nietknięty do Peterhofu — o 
Świcie. Myli się i zamiast przez okno 
parterowe wskoczyć do własnego po- 
koju, wskakuje do pokoju swego są- 
siada, generała "Ronikiera, golącego 
się właśnie. Zdumienie Ronikiera; Po- 
niatowski, nie dając żadnych wyja- 
śnień, bierze od niego słowo hono- 
ru, że nikomu nawet nie wspomni 
o tym „incydencie* i — czeka dans 
la plus cruelle perplexitė, co dalej 
będzie... * 

We trzy dni potem zjeżdża cały 
dwór oranienbaumski do Peterhofu. 
Bal. Podczas balu i z bilecika w. 
księżnej Poniatowski dowiaduje się, 
że Sprawę... załagodzenia wszystkiego 
wzięła w niezawodne ręce Woronco- 
wówna.Jakoż tejże jeszcze nocy, a raczej 
nad ranem po balu, urządzone zostało 
spotkanie się Poniatowskiego z w. księ- 
ciem w obecności Naryszkina, Woron- 
cowówny i młodego Branickiego. W. 
książę wesoło i swobodnie pierwszy 
postąpił na powitanie wchodzącego 
stolnika litewskiego i rzekł: «Trze- 
baż być warjatem, aby mnie 'zawcza- 
su nie uprzedzić! Nie byłoby całej 
tej historjil» Poniatowski rozpływa 
się w komplementach i pochlebstwach, 
w, książę wpada w świetny „humor, 

idzie do sypialni żony, każe jej wstać 
i przyprowadza ją do salonu w Sro- 
gim negliżu, gdyż bez bucików oraz 
bez spódnicy pod suknią de batacia. 

— En bien, le voila! — powiada 
do żony. — Jespóre, gue Von sera 
content de moi. О:6% 1 onl Chyba 
wszyscy ze miie zado woleni, co? 
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sprzedawano tajne do- 

szym aresztowano w Warszawie cho- 
rążego Łempowskiego. 

Materjał dowodowy został prze- 
kazany sztabowi generalnemu w War- 
szawie, zaś aresztowani znajdują się 
w dyspozycji władz sądowych. Dal- 
szych szczegółów ze względu na 
toczące się śledztwo nie podajemy. 

Reza i 

Konkurent Amund- 
sena. 

Jeszcze jedna wyprawa do 
Bieguna północnego. 

Oprócz zapowiedzianej nowej wypra* 
wy Amundsena oraz wyprawy kapitana Wil- 
kinsa, który wybrał sobie Alaskę za podsta: 
wę do osiągnięcia bieguna północnego, przy- 
gotowania jest jeszcze trzecia wyprawa, pod 
kierunkiem kapitana marynarki amerykań- 
skiej, Byrda. Parowiec <Chantier> już муг 
ruszył z Brooklynu do znanej z dawniej- 
szych wypraw Zatoki Królewskiej na Spitz- 
berzu Wyprawa ta korzystą z roziegłego 
poparcia amerykańskiego ministerjum maryt 
narki i różnych towarzystw naukowych, a 

zaopatrzona jest częściowo także przez wiel - 
kie akcyjne towarzystwa przemysłowe. 

Wspomniany okręt ma na swym pokła- 
dzie dwa samoloty .gFokkera», przyczem 
główny samolot otrzymał nazwę <Józefiny 
Ford». W wyprawie bierze udział 46 mary- 
narzy, pilotów i mechaników, którzy urzą: 
dzą część próbnych lotów celem dotarcia do 
bieguna, aby nas:ępnie korzysiając & do 
świadczeń, ważyć się na przelecanie ponad 
biegunem, 

Pierwszy lot planowany jest na połowę 
maja, w którym to okresie czasu mróz w 
strelie arktycznej jest wprawdzie nadzwy: 
czaj ostry, aie za to niebezpieczeństwo mgły 
M małe, a przejrzystość powietrza jest 
dobra. 

POĘPOOPLOOPOOLŁOPŁOOLŁOCPOPP > 

Nowcści wydawnicze. 
— «Przegląd Teologiczny». Kwartal- 

nik naukowy. Zeszyt pierwszy roku 1926:go. 
(siódmy| rok wydawnictwa) zawiera między 
innemi trzy ciekawe rozprawy. W pierwszej 
zatytułowanej: «Sorleya teoija wartości mo- 
ralnych» poddaje prof. uniwersytetu jagiel- 
lońskiego W. Rubbzyfiski zasady głównego 
filozofa angielskiego krytycznej ocenie i 
stwierdza fakt, że Sorley naogół dochodzi 
drogą zwykłego rozumowania do tych sa- 
mych zasad, jakie głosi etyka katolicka. Przy 
zupełnym prawie braku badań filozoficzno- 
etycznych w literaturze polskiej należy się 
rozprawie tej szczególne uznanie. Drogi ar- 
tykuł, źródłowo opracowany przeź d-ra T. 
Silnickiego omawia «Wpływy francuskie na 
polski Kościół w XI—XUI wieku» i uzupeł« 
nia pod wielu względami prace Abrahama, 
Papee'go i ii Kwestji biblijnej poświęcony 
jest artykuł ks. Jelity. Leviticus XIV a ry- 
tuał chetejski i babiloński, w stórym pokre- 
wieństwo pewnych obrzędów religijnych 
wykazuje. 

--Adam Skalkowski: <Z dziejów insu- 
rekcji 1794 r.» str. 248. Warszawa. Oe- 
bethner i Wolff. 1926. Pięć rozdziałów za- 
tytułowanych: Legenda o broni insurencyje 
nej — Obrona Narwi w 1794 r. — Uczesi- 
nicy walk o oswobodzenie Warszawy—Sta* 
nisław August wobec powstania — Finis 
Poloniae! 

Co do tego ostatniego szczegółu, który 
zyskał rozgłos na cały świąt dzięki usłuż- 
ności naszych wrogów, to pamiętać należy 
że Kościuszko był pod Maciejowicami cięty 
głęboko szabią w głowę, że aż czaszka była 
nadwyrężona, że otrzymał dwa pchnięcia 
dzidą powyżej bioder i, że «zaledwie oddy* 
cha», że prawie przez całą dobę lsżał nie- 
przytomny. Słusznie auior przypuszcza, że 
stan Naczelnika nie wyklucza w zupełności 
możliwości, że mogły mu się wymanąć szep- 
tem z ust spalonych gorączką, w omaleniu 
słowa które nabrały tak tendencyjnego roz* 
głosu. Twierdzi jednak, że z pierwszej wia- 
domości o Maciejowicach, jaka poszła w 
świat, t.j. z rejacjj w  <Siidpreussische Zei- 
tung» z dnia 18 października 1794 i z dn. 
22 go tegoż miesiąca «odnosi się wrażenie», 
że podaną tam wersję o słowach Kościusze 
ki inspirował rząd pruski, któremu bardzo 
zależało na wywołaniu upadku ducha w połt 
skich <insurgentach». 

-— Jan Cynarski <Łotwa współcze- 
Sha». Z dwoma mapami i 18 ilustracjami. 
Str. 160. Warszawa. Nakład Społecznego 
Biura Wydawniczego. Materjał informacyj- 
ny, siatystyczny i t.p. jest czerpany z pierw 
8zej ręki i daje wierny obraz nowopowstałego 
państwa Łotyszów. 

  

Wielka księżna, kując żelazo, pó: 
ki gorące, prosi o karikę do pod- 
kanclerzego Woroncowa, aby posta- 
rał się o... ponowną dla Poniatow-- 
skiego ambasadę w Petersburgu W. 
książę czyni temu najchętniej zadość 
i całe towarzystwo zabawia się we- 
soło, czyniąc tysiące figlów z małą 
fontanką, stojącą w pośrodku salonu, 
śmiejąc się i przekomarzając — aż do 
białego ranka. 

Nazajutrz jedzie Poniatowski do 
Oranienbaumu -— na zaproszenie w. 
„księcia, którego też zastaje w  apar- 
tamentach w. księżnej. Następuje ko- 
lacja we trójkę. Gdy zaś weszła 
Woroncowówna, w. książę wsiaje i 
zabiera się do eodejścia z metresą 
swoją, rzekłszy uprzejmie: „No, dziat- 
ki kochane, zdaje się, że jestem już 
wam niepotrzebny! * : 

l zostałem u wielkiej księżnej tak 
długo, jak mi się spodobało — do- 
daje z pełną dyskrecji prostotą imć 
pan stolnik litewski. 

Trzeba było jednak opuścić Pe- 
tersburg — raz przecie. Droga pow* 
rotna do kraju zawiodła Poniatow= 
skiego najpierw do Sielec, gdzie prze- 
bywali naówczas jego rodzice. Rych- 

ło potem, w Warszawie, pytał 80, 

śmiejąc się, król August ili: czy Sta- 

nęła znów «goda między wielkim 
księciem i jego małżonką... 

s 

Przerzućmy całe dziesiątki kart 

królewskich memuarów. 2 
Zamknijmy oczy na kalejdoskopo- 

wą grę ścierania slę „stronniciw*,
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Błędne koło. pitału Banku Polskiego. Tej kwestji, nów dolarów, aby znacznie polepszyć 
powiada „Czas*, koalicja rządowa K!'S, zło'ezo. 

W ostatnim numerze miesięcznika nie rozwiązała. Bez pożyczki jadnak pi pank Folški, m na WB 
angielskiego «Review of Reviews» coraz trudniej egzystować, a nawet w najbliższej przyszłości do Rand z 
znajduje się wywiad z ministrem Skar- egzystencja wogćle przestaje być wnioskiem o rozszerzenie obowiązku 
bu p. Zdziechowskim, gdzie ten o- możliwą, Koalicja musi się zdobyć składania przez eksporterów w Вап- 
świadcza bez ogródek, że wcale nie w tej sprawie na jakiś pozytywny ku walut, otrzymywanych z wywozu, 

. k i d a 5 т Dotychczas Bank Polski miał: mo- liczy na pożyczkę zagraniczną, co dO program a jeśli tego nie uczyni to nopol na waluty, otrzymywane z €k- 

której wie, że jej nie dostanie. Dla- staniemy przed widmem nowej  in- sporiu drzewa, zboża, nierogacizny i 
czego? Odpowiedź na to daje premier flancji któraby popchnęła państwo jaj. Z tego tytułu wpływało około 40 
p. Skrzyński w wywiadzie udzielonem nasze w otchłań. 

z racji wyjazdu do Pragi i Wiednia; _ Minister Skarbu niewątpliwie uś. towych. i 
«bez istnienia zrównoważonego bud. wiadamia tak grozę położenia, jak Wniosek obecny przewiduje roz- 

` > > A p a . szerzenie obowiązku oddawania walut 
żetu nie da się osiągnąć stałego pie« wyjątkowe znaczenie w obecnej „4 te gałęzie przemysłu, które ekspor- 
niądza, stabilizacji cen i kredytu, a chwili dopływu walut z zewnątiz. tują, ale nie są zmuszone jednocześ- 
więc zaufania». Jest jednak bezradny. Operuje więc nie do przywozu z zagranicy. 

Tak więc przed zrównoważeniem półśrodkami zdobytemi w drodze Rynki krajowe: nia i Srebrnego, co. zresztą w wywiadzie ja- 
budżetu nie możemy nawet marzyć o kompromisów i, jak trafnie zaznacza : Głębokie. ko całości jest podkreślone. Z tego wynika, 
pożyczce. Z drugiej natomiast strony jedno z pism — „cierpliwie i z pod- GD a 100 kg. Hurt. Owtes — 27, iż przypisywana mi chęć <ziekceważenia» 
przy obecnym stanie gospodarczym daniem się woli Bożej czeka“, а2]ггай E us aa aa cca pł Ta e | amino oficjalnych krytykėw wilefi 

a możliwości czynienia oszczędności koalicyjny zajmie nareszcie takie sta- 10 gr. sztuka, Mąka pszenna (0000 A) — 87. p a, yła mi e obca. 

tylko kosztem źle opłaconego urzęd: nowisko, któ liwi - dopiyw (9000 B)—80. Żylnia stolowa—48. Razówka Racz przyjąć Panie Redaktorze wyrazy 
by zte p ' g : €0+ nowisko, re umožiiwi - doplyw —33, Tend. zwyžkowa, brak dowozu, należnego szacunku i poważania 

nika (przy zachowaniu zabójczego kapitałów do Polski. GIEŁDA WARSZAWSKA, Juljusz Osterwa. 
systemu administracyjnego) nasuwa Wilno, dnia 12 kwietnia 1926 r. 

Е ‚ R 12 kwietnia 1926 r. 
się poważna wątpliwość a raczej pow* Dewizy i waluty: 

Listy do Redakcji. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku z wywiadem, 

wyjaśnienia: 

Stwierdzam: 

3:cim kwietnia; 

mogłem skontrolować; 
3) iż wobec świadków wyraziłem -wów- 

czas myśl: że cieszymy się (Reduta) życzli- 

wością prasy i to nie tylko krytyki oficjal- 
nej, ale także i pisujących o Reducie profe. 

sorów Uniwersytetu: Lutosławskiego, Pigo- 

Z. Harski, 

INFORMACJE. * 

udzielonym 

przezemnie korespondentowi «Naszego Prze- 
glądu> p. Konowi—wobec pogłosek, jakobym 

wyróżniając nazwiska profesorów ominął Urzędu Pośrednictwa Pracy zeromadził się tłum bezrobotnych w celu 
rozmyślnie krytyków stale piszących o te: demonstracyjnym, żądając zapomóg i udzielenia im pracy. 

atrze, proszę uprzejmie, - jako kierownik Ze- 

społu Reduty o umieszczenie poniższego wstrzymany przez policję, do Magistratu zaś wpuszczono jedynie delega- 

Demonstracje bezrobotnych. | 
Niepowodzenie podžegaczy komunistycznych-  Wice-prezy« 

dent Łukuciewski przyjął delegację bezrobotaych. 

W dniu wczorajszym, w godzinach przedpołudniowych przy gmachu 

Z ulicy Zawałlnej tłum udał się do Magistratu, lecz tutaj został 

cję bezrobotnych. Po wysłuchaniu żądań wspomnianej delegacji Magistrat 
w osobie p. wice-prezydenta Łokuciewskiego przyrzekł dołożyć wszelkich 

1) iż wywiadu udzieliłem p. Konowi w starań aby prośbie bezrobotnych zadość uczynić. 
dniu 26:ym stycznia r, b. I nie byłem uprze- 

dzony, iż będzie drukowany dopiero w dniu sadnionych wystąpień bezrobotnych jest wywrotowa działalność agitato- 
Nadmienić należy, iż przyczyną powyższych dość częstych i nieuza- 

rów komunistycznych, którzy jedynie szukają pola do swego działania 
: 2) iż wywiadu w rękopisie nie przeglą- wšrėd bezrobotnych. Podżedacze ci i tym razem ponieśli zupełną porażkę. 

procentów wszystkich walut ekspor- gałem i ścisłej prawdy swolch słów nie Mimo gorączkowych niwoływań do ekscesów i sprowokowania krwawych 
zajść, tłum bezrobotnych rozszedł się do domów. (x) 

Strajki wśród żydów. 
Onegdaj rozpoczął się w Wilnie oryginalny strejk. Zastrejkowali pracownicy ży- 

dowskich instytucji społecznych jak: gmina żydowska, komitet pomocy sierót Oze, oraz 
szereg innych. Powoiem do strejku posłużyło wydalenie przez zarząd domu starców 
długoletniego pracownika (18 lat) buchaltera p. Kantorowicza. 

Strejkujący zażądali przyjęcia z powrotem p. Kantorowicza. 2 
Ciekawe, że do strejkujących przyłączyła się i obsługa cmentarza żydowskiego 

Wh po nocy ubiegłej na cmentarzu żydowskim znalazło się niepochowanych 
osiem ciał. 

W dniu wczorajszym stworzona została z pośród bogobojnych żydów ad hoc 
komisja pogrzebowa, której członkowie sami przystąpili do kopania grobów. Komisji tej 
przewodził p. Szkolnicki. ва 

Prócz tego ciała zmarłych przewożóno na cmentarz na zwykłych dragach wobec 
tego, że woźnice wozów rytualnych też-strejkowali. aa у ; 

Kiedy zakończy się ten oryginalny stiejk trudno jest przewidzieć, zależy to jedynie 
od stanowiska jakie przyjmiew tej sprawie zarząd domu starców. (t) 

Bezrobotni otrzymają pracę. 
Magistrat otrzymał 25 tysięcy pożyczki. 

Jak się dowiadujemy z wiarogodnego źródła Magistrat m. Wilna otrzy- 
mał w dniu wczorajszym wiadomość telefoniczną od władz centralnych w 
Warszawie, iż przyznano mu długoterminową pożyczkę w sumie 25 000 zł. 
na zorganizowanie robót dla zatrudnienia bezrobotnych m. Wilna. Wobec 
powyższego Magisirat przystąpi niebawem do uruckomienia robót kanalizacyj“ 
nych, przyczem będzie w sianie zatrudnić większą ilość bezrobotnych. 

mość, czy równowaga budżetowa > Tranz. Sprz. Kupno List powyższy о i 
‹ ‘ : 

. „Lis patrujemy następującym 
może być osiągnięta bez pożyczki Sytuacja walutowa. Dolary 22 22 me.  dopieien miszego recenienta io. 

* ° + ‚ ° и 1gja < wa. i 
zagranicznej. Trwające od kilku. dni notowania Holandja 370— _ 37092 36008 w Słowie -w dnia 10 kóiktnij sdsieceiede Tyle razy już społeczeństwo kar- WS wywołały o = : иэвзьз 8 pi Eh to, i od gola 3 kona t. j od ukaza- 

2 a miałe zdenerwowanie w szerokich ko- Nowy-Yor ' ' Ё na się Naszego Przeglądu z wywiadem dyr. mione było bajkami o atakach na łach społeczeństwa. Micbob z” sad 31,56 31,64 3148 _ Juljusza Osterwy upłynął tydzień, Gd chwili 
złotego sił wrogich, że przestało na- PORE PSE Płaca 2731 2738 2724 zaś przedrukowania części iego wywiadu w 

> 3-120 С " с spoięgowany dzięki podniesieniu ofi- Szwajcarja 17795 17829 177551 Słowie upłynęły trzy dni a p. Osterwa nlės 
reszcie w to wierzyć. [2 ada izy BEKO kursu dolara przez Bank 2 zB 213,03 211,97 styk in.ormacyj p. Kona nie sprostował. 
stwa mają dokoła tylko przyjaciół Polski. Taktyka Banku Polskiego wy- Wiede 3011 13043 2070 Užūajac z przyjemnością, iż wyjaśnie- ją PKOAIZY, y В0 МУ Włochy 3710 STB SiO — 6ср УЕ ОН Wytzebaje Nea ponieważ kurs ich waluty nie ulega wołała oczywiście krytykę. 
załamaniom. Czyż nie jest polityką koł Wedle informacyj, otrzymanych w 

ы е i ach giełdowych zdaje się nie ule: 
strusią polityka tłumaczenia gwałtow = gać wątpliwości, że środki interwen- 
mego spadku złotego. „przyczynami cyjne Ministerstwa Skarbu zostały w 
niegospodarczemi“, jak to czyni p. ostatnich czasach dość uszczuplone. 
Zdziechowski. Wystarczy jednak suma 5—6 miljo- 

Słuszny jest głos, że oficjalne HT A T ISI IT T IST I NA EEA МЕЙ 

PROCES 93, podniesienie kursu dolara świadczy, 

że rząd uległ w walce ze spekulacją, Odłożona w dniu 1-go lutego wo: 
której p. Zdziechowski chciał represja bec niestawienia się głównego Świad- 
mi złamać kark. Niema się co łudzić; ka oskarżenia rozprawa przeciwko 93 

kurs waluty zależy przecież od ogól- komsomolcom znalazła się wczoraj 
nej poprawy gospodarczej kraju. Gdy na wokandzie sądu okręgowego. 

zy oś Punktualnie o godzinie 11 30 wcho- 
spekulacja nie będzie miała pola dO gz; na salę sąd 3 składzie: v. prezes 
popisu, to nie będzie o niej słychać. p, Owsianko i sędziowie Borejko i 
Klucz sytuacji leży zresztą w rękach Wyszyński. Wobec tak dużej ilości 

Banku Polskiego; jak długo nie roz. oskarzonych salę podzielono na dwie 

porządza on dostatecznym zapasem Części, jedną zajęli oskarżeni otocze- 
dewiz, tak długo nie będzie mowy o ni kordonem policji, drugą Świadko:* 

wie. 
definitywnej poprawie złotego. Zrów-  Szkieletem organizacji byłłokręgowy 
noważyć budżet, oraz ściągnąć obce komitet składający się z 10 osób: 

kapitały do Banku Polskiego, dwa B. Epszteina, J. Bengisa (sekretarz), 

zasadnicze postulaty, to aifa i ome- Chany Szklar, znanej pod pseud. 
ы " | Ester, M. Słowika, O. Ofmana, P. 

ga sanacji. Bez tych posunięć wszel- 7 gunskiego, sekretarza stow. stud. ży- 
kie inne poczynania nia odniosą po- dów, N. Gensa, М. Szogana, Chai 

żądanego skutku. Zapewne uda się Szugai (skarbniczka) i М. Вгпака. 

rządowi znowu opanować ten spadek Prowadził on robotę zdążającą do oba- 
złotego, ale tylko za czas któtki. lenia obecnego ustroju państwowego 

ae A> : oraz grożącą całości państwa. 
Zdaje się, że kwiecień będzie fatal- — Ww/ybitną osobistością w łonie or- 
mym miesiącem dla złotego, gdyż ganizacji był Abram Cukierman mie- 
przypadają znowu pewne płatności Szkający w roku 1923, właśnie w 

zagranicą. W każdym razie w obec- czasie działania organizacji, w Niem- 
g > i . - o. Czech, kióry co pewien czas przy- 

mej derucie złotego zrobił swoje о jeżdżał jako agitator i wysłannik 

statai niekorzystny bilans dekadowy ceniralnej Partji. 

Banku Polskiego, który wykazał dal- O.ganizacja podziełona była na 

sze zmniejszenie się zapasu dewiz. SZLO EE "Z 

i i „ się przeważni - 
Oznacza to innemi słowy, że zobo 1 ach za nków, OE 

wiązania nasże wobec zagranicy prze- [ „y Śzejniuk i Słowików (ul. Jatko- 
wyższają nadal aktywa. Bilans płatni- wa), 

czy jest więc nadal pasywny pomimo Prawie wszyscy oskarżeni — to 

korzystnego bilansu handlowego. młodzi ludzie, wielu niepełnoletnich 

Powstaje konieczność stworzenia | tylko jeden z  współoskarżonych 
: i : Irliński ma za sobą przeszłość poli- 

możliwości dopływu kapitału z zew. tyczną, bowiem aiškiai już 6 lat w 
nątrz w postaci przedewszystkiem więzieniu ciężkiem za działalność ko- 
pożyczki oraz celem rozszerzenia -munistyczną. Dziesięciu z oskarżo* 

Z O — ZAC 

  

"gończe ża wyjątkiem dwóch chorych, sję» i znajduje się 

raz jeszcze pozwolę sobie powtórzyć końcot Papiery wartościowe. we słowa mego artykuło, iż ile (GezesiSGł 
Pożyczka dolarowa 75.00 (w złotych 690,00 gzi mi to patrzeć i nadal na działalność 

kolejowa 140,00 Redu'y bezstronnie i, jak dotychczas, z uzna: 
5 pr. pożycz konw. 34,00  — — niem oraz życzliwością oceniać jej niepow. 

pr. pożyczk. konw, — — — 8zednią pracęs, 
4,5 proc. listy zast. Wiktor Piotrowicz 
Ziemskie przedw. 22,— — — й 

Szanowny Panie Redaktorze! 
„ W numerze 76 «Dziennika Wileń- 

nych na pytanie przewodniczącego. Skiego» zamieszczona była wzmianka 
jakie jest ich wyznanie odpowiedziel' © mających się odbyć w Wilnie wy- 
«żyd bezwyznaniowiec». stępach Moskiewskiego teatru «Habi- 

Przeważająca część oskarżonych mas, jako też szczegóły, dotyczące te- 
odpowiada z aresztu, go teatru i jego występów, których nie 

Obronę wnoszą mecenasi: w za- mogłem pozostawić bez wyjaśnienia, 
stępstwie adw. Duracza adw. Brejter | Wystosowałem do Redakcji « Dzien- 
oraz pp. Petrusewicz, Mickiewicz, Ku: nika Wileńskiego» natychmiast spro- 
likowski, Smilg, Czernyhoff i Preiss, Stowanie, które jednak, wbrew zwy- 
Pióro trzyma aplikant Marcinkowski. czajom, powszechnie  przyję ym, 

Przy sprawdzaniu generalji wyja: «Dziennik Wilenski» nie zamieścił. 
śnia się, że oskarżeni: Nudel, Koście- Pozwalam sobie przeto prosić 
wicz, Bobrow, Segal, Szejniuk, Po. Szanownego Pana Redaktora o ła- 
czejkow, Manoim, Cunzer, Frydberg skawe umieszczenie w piśmie Jego 
! Szogan nie stawili się narozprawę. co następuje. 
Sekretarz informuje sąd, że w sio- «Dziennik Wiłeński» pisze, jako- 
sunku do nich zastosowano listy by Habima ma jakąś «specjalną mi- 

<pod opieką i 
sprawę których wyłączono. kontrolą» Rządu Sowieckiego. 

Z liczby 28 Świadków oskarżenia Kategorycznie protestuję przeziwko 
nie stawił się najgłówniejszy a mia. takiemu na niczem nieopartem twier- 
nowicie Hercig. Przewodniczący ogła- dzeniu. Zespół artystów teatru «Ha- 
sza, że wezwanie nie zostało mu do- bima» nie jest na żadnych usługach 
ręczone pomimo tego, że wysłano je rządowych w Rosji, od nikogo nie 
i do mieszkania rodziców i do do- otrzymuje ani jednego grosza sub- 
wództwa DOK I, w którego rozpo- wencji i tem samem żadnej 
rządzeniu jest obecnie Świadek. troli» podlegać nie może. 

Wobec nieotrzymania zwrotnego 
egzempiarza sąd wysłał do D.O.K, I chciał zamieścić, iż Habima ma wszę- 

  

"KRONIKA 
WTORBK 

13 Dziś Wsch. sł, o g. 4 m. 48. 

Hermenegid. Zach. sł. o g. 6 m. 26 
Jutro 

Jlujusza p.   

  

URZĘDOWA. 
— (0) Kiedy i za co będą wy- 

płacane nagrody policji. Mini. 
sterstwo Spraw Wewnętrznych wy- 
dało ostatnio rozporządzenie normu- 
jące sprawę wydawania nagród fun- 
kcjonarjuszom państwowym, którzy 
przyczynili się do wykrycia maszyn 
ewentualnie fabryk pieniędzy  fałszy- 
wych. ! : 

Nagrody te wypłacane będą kiedy, 
1) Sąd rozpozna dasą sprawę i ustali, 

że Państwo odniosło zysk i 2) kiedy 
sprawa ta zostanie przesłana do filji 
Banku Polskiego w danej miejsco- 
wości aby ten po przejrzeniu Spra- 
wy odesłał ją do Banku Polskiego 
w Warszawie. Dopiero po rozpatrze- 
niu sprawy przez Bank Polski wyda- 
wane będą odpowiednie nagrody. 

Wniosek o nagrodzenie przedsta- 
wiają władze przełożone. 

MIEJSKA. 
— (x) Ostatni termin opłaty 

<kon- miejskiego podatku lokalowego Pol 
za r. 1925. Magistrat m. Wilna 

lowego miejskiego, że ostatni uigo- 
pismo, depesze i dwa telefonogramy dzie deficyt i z zaciekawieniem  za- termin wpłaty zaległości tego po- 
prosząc o przysłanie Herciga, ale do* pytuje: «Któż więc opłaca koszta tej gątku za rok 1925, zgodnie z ;ogto- 
tychczas niema odpowiedzi. kosztownej imprezy». szeniem Magistratu z dnia 5 marca 

Prosurator Jankiewicz proponuje _ Jeśli «Dziennik Wileński» jest tak ry, upływa 20 bm. 
odroczenie sprawy. do dnia dzisiej. ciekaw, to pozwolę sobie zapoznać i Kaz 

szego t. j. do dnia przybycia Herciga go ze stroną finansową naszej im- , — ©) W won tia „a +. m 
przeciwko czemu oponuje mec. Pe- prezy. płatnicz.ch na poda! o is 

trusewicz uważając niestawiennictwo Turne teatru «Habima» zostało ruchomości. Magistrat m. una 
Świadka za usprawiedliwione wobec zorganizowane przez Dyrekcję Tea- wydał ogłoszenie, w którem p 
niedoręczenia mu wezwania i prosi o tralną w Paryżu «M. Kachouk et M. damia że nakazy płatnicze na podat- 
rozpatrywanie sprawy i o odczytanie Geffen», która to i ponosi całe ryzy- ki od nieruchomości państwowe i 

zeznań świadka w razie jego nie. ko tej imprezy. miejskie na rok 1926 zostały rozes- 

z Rn keras a 2 2 wota uci elrposkywo! uko. 
Sąd. qgłasza przerwę, która. trwa HRC A E AE wych nie pa do zwrócenia się 

rzeszło godzinę poczem ogłasza, że rykę Północną. Zespół jest w podró- 3 2 
| ei A Só s ży wszystkiego dwa miesiące, z któ: do wydziału podatkowego (pok. Nr. 

południe przybył do Wilna Musza 
łek Józef Piłsudski. Marszałek Pił. 
sudski zabawi.w Wilnie dni parę. 

SĄDOWA 
— Objęcie urzędowania. N> 

womianowany Prokurator przy 
dzie Okręgowym w Wilnie p. Bro” 
nisław Stejnan objął w dniu wczo” 
rajszym powierzony sobie urząd. 

— Za ukrywanie zasekwestro- 
wanych rzeczy 5-go marca b, r. 
Sąd Pokoju m. Wilna po rozpatrze- 
niu sprawy p. Lei Segal, zamieszka- 
łej przy: ul. Kalwaryjskieį 76, oskar- 
żonej o ukrycie zasekwestrowanych 
przez Kasę Chorych m. Wilna przed- 
miotów, skazał p. Leję Segal na I 
miesiąc więzienia. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Akademja Smoka". We 

środę dnia 14 b. m. w Sali Sniadec- 
kich U. S.:B. z łaskawym udziałem 
Pp. Czesława Jankowskiego, Mieczy- 
sława Limanowskiego, Stanisława Ma. 
tusiaka, prof. Juljusza Rudnickiego, 
prof. Jerzego Remera, prof. Stefana 
Srebrnego. 

Początek Akademji o godz. 8 wiecz. 
Bilety wcześniej do nabycia w Księ- 

garni Stowarzyszenia Nauczycielstwa 
skiego. 
— Е“‹‚›зіеа:епіе Wil. T-wa Le- 

Dalej «Dziennik Wileński» ze- przypomina płatnikom podatku loka- karskiego. Dnia 14 kwietnia r. b. 
o godz. 20 w łokalu własuym, Zam- 
kowa 24, odbędzie się naukowe po- 
siedzenie Wileń. Tow. Lekarskiego 
z następującym porządkiem dziennym: 
1. Odczytanie protokółu poprzedniego 
posiedzenia. 2. Dr. Marhburg. Pokaz 
z zakładu Anat. Patol. U. S. B. 3, 
Dr. S. Bagiński. Sposób Bocka wy- 
krycia hormonów we krwi. 4. Spra- 
wy administracyjne. 

— () Zebranie wydziału ho- 
dowlanego. W dniach 16 i 17 bm. 
w lokalu Wileńskiego towarzystwa 
rolniczego odbędą się zebrania wy- 
działu i o 'owlanego. 

W pierwszym dniu o godz. 12 
w poł. po wysłuchaniu sprawozdania 
z działalności wydziału za czas ubiegły 

czytaj, damów magnackich, na opis 
sejmu 1762-go roku, lub kadencji 
trybunału w Wilnie. na pierwszorzęd: 
nej wagi dokumenty do pizebiegu 
kadencji trybunału w Piotrkowie na 
rok przed elekcją Poniatowskiego, na 
jego zaciągnięcie się—po śmierci ro* 
dziców — do partji t. zw. Familji i 
schronienie się pod skrzydła wuja 
Czartoryskiego etc. etc. 

Oio — wyluszczona z kilku roz- 
działów pamiętnika: nić czerwona 
Sspajająca z sobą wszystkie eiapy nie- 

pospolitej. karjery Stanisława Au- 
gustą. Tą czerwoną nicią jest jego 
stosunek do wielkiej księżny, później- 
szej imperatorowej. 

Perypeije tego stosunku za mało 
są znane. Zbywa się je, Ot, jakby się 
zdmuchiwało popiół z papierosa... 
Wielka historja! Poniatowski był ko- 
chankiem Katarzyny i ona przez pa* 
mięć na słodkie chwile z nim spędzo* 
ne, osadziłą go na polskim tronie, 
oczywiście z utajoną przy tem myślą, 
że będzie miała w nim skrępowanego 
wdzięcznością aljanta. 

Ujęcie to sprawy bardzo—prosto* 
linijne. 

Rzeczy niedoszłe mają też swój 
wymiar i swoją wagę... 

Po wyjeździe z Petersburga prze: 
żył Poniatowski prawie pełne trzy 
lata w  nieustannem wyczekiwaniu 
składu okoliczności, kiórej by mu 
pozwolił wrócić nad Newę. Formal- 
nego odwołania nie było... ale szyb: 
ko po sobie następujące wypadki 
avaient, jak wyraża się Poniatowski, 
changć pour moi & Petersbourg peu 

4 peu le tablean. Ž 
Jakże więc? Czy był on istotnie w 

wielkiej kstężnej zakochany? Był nie- 
zawodnie; był nim nawet jeszcze w 
lat sporo po rozwianiu się wielu 
nadziei, związanych z piastowaniem 
korony polskiej. A ona? Musiała — 
przez pewien czas—żywić dla urodzi- 

wego stolnika-ambasadora nader žy- 

we uczucie, skoro niewątpliwie była 
mowa o związku małżeńskiim rozwie: 
dzionej lub owdowiałej wielkiej ksie- 
żnej z Poniatowskim, wprowadzonym 
przez Rosję na tron polski. O pro: 
ekcie tego związku... równej z rów- 
nym, wiedziała cesarzowa Elżbieta i 
sprzyjała mu. 

Król Stanisław August, panujący 
w Polsce „od morza do morza*, po- 
Śślubiający Katarzynę Il, imperatorową 
rosyjską! Co za perspektywa, otwie- 
rająca się nietylko na dzieje zjedno* 
czonych dwóch ogromnych państw, 
ale i—całej Europy! Zbladłaby  wie- 
kopomna doniosłość unji Polski i 
Litwy; ślubna stuła Jagiełły i Jadwigi 
wydałaby się wyblakłą wstążeczką 
wobec majestatycznego pasa, opasu- 

jącego na wieki potężne jądro Sło- 
wiańszczyzny.. : 

Przetrzyjmy oczy. Nie mogło to 
się stać; choćby dla tej prostej przy- 
czyny, że trzy czwarte spraw  iudz- 

kich idzie wspak na ziemskim  pa- 

dole. 

(D. C. N.) 

Cz. Jankowski. 

Ministra Spraw Wojskowych, w któ- ryc „Miesiąc S 
rej prosił o spowodowanie doręcze: na Łotwie i Litwie i został pokryty 
nia Świadkowi Hercigowi wezwania dużym plusem finansowym. 

i przysłanie go pod konwojem w Następny miesiąc Habima grała 

dniu dzisiejszym. Wkrótce nadeszła W Warszawie i, pomimo ciężkiego 

odpowiedź, że świadek będzie przy- położenia ekonomicznego ludności, 

słany. Wiadomość ta porusza żywo występy zostały ukończone bez 2a- 
oskarżonych, daje się odczuć silne dnego deficytu. 

zdenerwowanie. Świadek Hercig b. Co zaś do waloru artystycznego 

konfident policji wie wszystko co teatru «Habima»,—to wystarczy chy- 
działo się w organizacji, bowiem był ba przejrzeć recenzje takich pism 

jej członkiem nic więc dziwnego, że polskich, jak «Kurjer Warszawski», 
zjawienie się jego w sali sądowej «Przegląd Warszawski», «Kurjer Po- 

nie leży w interesie oskarżonych. ranny», «Kurjer Polski», « Warsza- 

Sąd postanawia sprawę kontynuo- wianka», «Echo Warszawskie», « Wia- 
wać. Następuje dalszy ciąg sprawdza- domości Literackie» i inn., aby pojąć, 

nia listy świadków obrony, pomiędzy 'ż arysta tej miary co p. Dyr. Oster: 

kióremi widnieją nazwiska senatora Wa miał powód do <zawahania Się» 

rabina Rubinstejna, rabinów Frieda i ! z, przyjemnością pragnę na tem 

Krakowskiego, siedmiu lekarzy wi- Miejscu podnieść, iż zarówno p. Dyr. 

leńskich oraz długi szereg innych Osterwa, jako też zespół Reduty z 

osób. swojej strony wykazali w całej pełni 

Wielu świadków nie stawiło się. dobrą wolę, aby umożliwić Habimie 

Tych którzy nie usprawiedliwili swo- WR CRÓRC BB CR 
jej obecności sąd ukarał grzywną w . = Bs 

wysokości 10 złotych. PORza zwać jąć wyrazy głębokiego szacunku i po 
niono wszystkich świadków do godz, WZŻANIA. Michel. Kachouk. 
9 rano dnia dzisiejszego. 2 

Na wniosek prokuratora sąd u- Dyrektor turnee teatru «Habima». 
marza sprawę Oszera Jaszunera syna 
Mowszy jako omyłkowo oskarżonego KANEEZTUERZZKOZ AA 

oraz wydziela z tej sprawy sprawę BA Aaa 

Elstejna i Gensa oskarżonych do- zaniknięcie drzwi pozostawiając na 

datkowo w myśl art. 49, 51 i 453 sali jedynie 25 osób, członków 
K. K. za usiłowanie w dn. 11 1925 r. dzia oskirżonych, i ogłasza przerw. 

dokonania zabójstwa na osobie Abra: do godz: 4 po poł. 
ma Bałaka podejrzanego przez orga- 

Jeziornego. do 
Następnie przewodniczący zarządza 

h jeden miesiąc spędzony został 38) dla oirzymania odpisów. Oprócz 

ro: 

Zainteresowanie się spoleczeństwa 
nizację o zdradę. Napad miał miejsce żydowskiego w porównaniu do po- 
przy zbiegu ulicy Bakszia i zaułka przedniej rozprawy znacznie osłabło. 

tego ci właściciele domów, ktorzy 
posiadają lokatorów wynajmujących 
mieszkania (nie lokale handlowe) o 

jednym pokoju winni zwrócić się do 

tegoż wydziału podatkowego ,w tef- 
minie od 1 do 5 mają rb. dla skory: 

gowania swoich nakazów płatniczych, * vy grugim dniu o godz. 11 m.30 
wskutek zmian, jakie winne być omawiany będzie projekt prac na rok 
wprowadzone, zgodnie z ustawą Z pięzacy oraz wolne wnioski. 

dnia 27 marca (Dz. Ust. z dn. 31. 3. — (t) Doroczne walne zebra- 
26 r. Nr. 30) ; nie Wil. tow. doświadczeń rol- 

— Karty rowerowe. W wyko- nych. W dniu 17 bn. o godz. 5 
naniu rozporządzenia Ministrów Ro: popoł. odbędzie się doroczne walne 
bót Publicznych i Spraw Wewnę- zebranie członków Wileńskiego to- 
trznych z dnia 20 maja 1925 roku (Dz. warzystwa doświadczeń rolnych przy 
Ust. 55 ex 1925 r. poz. 397) Kom. Rzą- wileńskiem towarzystwie rolniczem. 
du podaje do ogólnej wiadomości, iż Porządek dzienny przewiduje рга 
osoby jeżdżące na rowerach po dro: wozdanie z działalności za rok '1925, 
gach publicznych w terminie do dnia sprawozdanie kasowe oraz rozpatry- 
1 maja 1926 roku winne zaopatrzyć wana będzie sprawa kupna gruntów 
się w imienne karty rowerowe, które dia stacji doświadczalnej. 
można otrzymać na ustną prośbę w _ Po zebraniu o godz. 6 m. 30, dy- 
Urzędzie Komisarza Rządu na m. Wilno rektor stacji doświadczalnej w Bie- 
(ul. Żeligowskiego 4 pokój M 3) za niakoniach p. Wt. Łastowski wygłosi 
opłatą 1 zł. i okazaniem dowodu, odczyt na temat: „Wpływ i opłacal- 
stwierdzającego tożsamość osoby. ność nawozów mineralnych w płodo- 

Nadmienia się, iż karty rowerowe zmianie". Po odczycie dyskusja. 
mogą otrzymać tylko osoby, obznajo- (x) Posiedzenie żydow. 

mione z przepisami ruchu na drogach kom. pomocy. W niedzielę, dna 11 
publicznych, zawartemi w dziale III kwietnia r. b. odbyło się posiedzenie 
rozporządzenia z dn. 20.VI 1924 roku komitetu pomocy przy żydowskim 
(Dz. Ust, 61 poz. 611]. związku kupców i przemysłowców w 

Karty rowerowe wydane w roku Wilnie. Na posiedzeniu tem między 

omawiane-będą następujące sprawy: 
ostatecznie ustalenie terminów wyjazdu 
komisji licencyjnej do poszczególnych 
obór, zestawienie wyników  racjonal- 
nego żywienia oparte na rocznej pra- 
cy związku kółek kontroli obór. 

ę ubiegłym tracą ważność z dniem 1 jnnemi uchwalono opodatkowanie 
maja r. b. wszystkich kupców. należących do 

WOJSKOWA. wspomnianego związku, na rzecz 
biednych handiarzy i kupców żydów, 

— Marszałek Piłsudski wWil- którzy nie są w stanie wykupić świa 
nie. W dniu dzisiejszym pocągiem dectw przemysłowych it. p. i w ten 

warszawskim o godzinie 12 tej w sposób im dać możność istnienia. Za-



4 Ss. 0 W 
  

pomogi te będą wydawane w formie 
cługoterminowych bezprocentowych 

pożyczek. - 

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY. 

— [i] Poświęceniee sztandaru 
N.O.K. W niedzielę w kościele 
św. Jerzego podczas mszy Św. cele- 

=F2Z2T 
Porażka mistrza okrę-gu — Pogoni. 

c Nr 83 (1095 

2 1 * Dziś zie wy- 2 A ; «6 dramat T aktach w 
i ski 1 0 I świetnny im „DOlina szalenedw“ roli głównej HARRY 

CAREY, rzecz dzieje się na tle pięknego kiajobiazu skalszych gór Ameryki. 
„Nad piogram: „Polska marynarka wojenna* w 1 akcie. «Fattisię żeni» kome- 

KULTURALNO-OŚWIATOWY dja w 1 akcie. «Movie Mais> dziennik amerykański Nr 14 w 1 akcie, 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) Podczas $eansów wykonają szereg pieśni art. Opery p. Janina Korsak Targowska 

i p. Helena Zubowiczowa. 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego 

Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 3 m. 50, 
. Początek seansu: w niedzielę od BRE 3-ej w powszednie dnie od godz. 4-€j. 

CENA BILETÓW: wraz z dodatkiem na pomoć beziobolnym Parier 60 er Amfiteatr i balkon 30 gr 
  

browanej przez ]. E. ks. biskupa > ; Kino-T so PREMJERA Arcysensacyjny film! 

Michalkiewicza został poświęcony Ё pos przewidywanych wyników o mi- ino-Teatr ją r sz 

sztandar Narodowej Organizacji Ko. Pogoń — Cresovia 46 (4:0) soo > : ex > $$ zy war o OC acz! 0, ślisk 

p. p. Leg. w następną niedzielę biet. Rodzicami chrzestnymi sztanda- T o: AE 
ru byii: senatorka Szebekówna przed- Drugi, zimny dzień rozgrywek o misirostwo A klasy przyniósł nam musi się mocno wziąć do pracy je- 

° 66 se „Helios 2° 
Wielki sansacyjny dramat z zycia wielkomiejskich donżnanów w roli głów. ELLEN KURTI. 
  żeli nie chce podzielić smutnego losu 

Pogoni. A no zobaczymy. Zapewnie: 
niom Cresovii, że grała bez trenin- 
gów trudno uwierzyć, nikt. nie 
spuchł, w Pogoni natomiast tylko je- 
den Kotlarski był przez cały czas do- 
bry i pracował gorliwie, Szaller utrą- 
cony do przerwy gra potem słabiej, 
pozostali wyraźnie przemęczeni. Naj- 
słabszy gracz Cresovii—to bramkarz, 
dobry Kaszpar na obronie, Gryszkie- 
wicz na prawej pomocy i Rudnicki 
w ataku. E. 

Wilja w Bialymstoku. 
Rozgrywki Wilja (Wilno) — 42 p. p. 

(Białystok) w dniu 10 b. m. przyniosły 3:1 
na korzyść Wilji, w dniu 11 b. m. 0 : 2 па 
korzyść 42 p p. Szczegóły rozgrywek po- 
damy. 
znzzoazARZANAANAZZZNENZNRURAZARBA 

stawicielka centrali N. O. K.i Dr. 
Witold Węsławski prezes Polskiej 
Macierzy Szkolnej. 

Po nabożeństwie w sali stowa- 
rżyszenia Techników odbyła się uro- 
czystość wbijania gwoździ pamiąt- 
kowych w drzewce sztandaru przez 
organizacje i związki pokrewne. 

Po przemówieniach przedstawi- 
cieli organizacyj które wbiły swe 
gwoździe v.ce wojewoda p. Malinow= 
Ski złożył życzenia w imieniu rządu. 
Z kolei zabrała głos senatorka Sze- 
bekówna dając wyraz radości iż spo- 
łeczeńsiwo jak starsze tak A młodsze 

i otrzebę współpracy z ч я аи 

ЁЁ::&\):?ОЁЕЗБЁЁЁЁЦ Kobiet. ia larski; Brymora,| Baniak, Bili; Halicki, 

najlepszym dowodem są licznie zeb: Szłoiński, Szaller, Schlichtinger, Wo- 
rani przedstawiciele stowarzyszeń i łoszek. 
związków. : Od samego początku gry korzys- 

Następnie p. mec. Al. Burhardto- tejąc z pomyślnego wiatru przepro- 

wa odczytała tekst depesz nadesła: wadza atak Pogoni kilka ładnych po- 

nych między innemi od ]. Е ks. sunięć zdobywając już w 5 minucie 

biskupa Bandurskiego, pos. ks. Ol- przez Schlichtingera,.a w 7 przez Sza- 

szańskiego, Wii, Rady Wojewódzkiej llera dwie bramki. Atak wspierany 

Ch-D i wiele innych. Przed zamkn'ę- przez pracowitego Baniaka rwie na- 

ciem zebrania uczczono przez pow: przód i gdyby nie doskonała obrona 

stanie pamięć ś. p. Emmy z Jeleńskich Kaszpara przysporzył:by niewątpliwie 

Dmochowskiej. ; pokaźną sumę bramek. Pomimo je- 

RE RÓŻNE. dnak starań obrony i Pa Cre- 

— (x) Zapomogi dla szkół ży- sovi czerwoni zdobywają do pauzy 

i я i imski z podania Szallera. Z braku ro- 
dająca dla tej gminy zapomoga szkol- $ 

пацга шаг:ес]: івсцісіогю na kwię. DOty Nowak śpi w bramce. Moment 
i krytyczny wytwarza dopiero Wil- 

> a czyński, powodując wolny biły w 
sztangę i obroniony z powtórnego 

TEATR i MUZYKA. strzału. 

i j Wybuchom 
— Redūia w teatrze na Pohulance Następuje przerwa. w, 

gra dzisiaj Pomędję Stefana Żeromskiego radości „kibiców* Pogoni niema gra- 
«Uciekła mi przepióreczka», slaó Smugo- nic, ale trwa ona rie długo. ° 

niowej odtworzy p. Marja Malanowicz-Nie- Pogoń - nieprzygotowana  trenin- 

dziejska, która t stać kreowała na prem + 3 ч 

jerze w "Teatrze Todos w Warszawie, SOWO „puchnie* po przerwie. Creso 

niespodziankę nie codzienną. Jak wi- 

J dać zmierzch mistrzów nastąpił w 

całej Polsce. 
Pogoń _ podzieliła los Polonii, 

ŁK.Su i Pogoni lwowskiej, prze- 

grywającej co prawda tylko towarzys- 

kie spotkanie z Cracovią, ulegając 

onegdaj Cresovii w stosunku 4:6 

(4.0) 

Drużyny wystąpiły w składzie: 

Ua Szatkowski; Pawlak, 

Kaszpar; Gryszkiewicz, Cybulak, Kań: 

ski; Kapura, K ocek, Poboremny, 
Rudnicki, Lisiewicz. 

Pogoń: Nowak; Wilczyński, Kot- 

Niefortunny strzał 
W dniu 7IVo godz. 22 w Kuź- 

miszkach gminy Rudomińskiej zda- , 
rzył się nieszczęśliwy wypadek, któ- 
rego ofiarą padł mieszkaniec - Kužmi- 

szek niejaki Jan Szyszko. Mianowicie 
przed paru dniami zamożny  gospo- 
darz Szyszko—sprowadził do siebie 
wedrownego krawca, znanego w 0- 
kolicy z fachu, lecz nieznanego z naz- 
wiska. Warunki omówiono i krawiec 
za nieznacznem wynagrodzeniem i za 
utrzymanie zabowiązał się uszyć gos- 
padarzowi Szyszce potrzebne - mu u- 
branie oraz bieliznę. 

Po dwuch dniach pracy krawiec 
oświadcz,ł zgromadzonym w. izbie 
że posiada rewolwerichce go sprze- 
dać gdyż po'rzebuje pieniędzy. Za» 
częto oględziny rewolweru. Dużego 
kalibru browning rozładowano. Gos: 
podarz ze wszech :stron obejrzsł 
mnerdercze narzędzie i pocisnąwszy 
parę razy za cyngie!. wyraził przeko- 

Kino Kameralne 

  

Dziė premjera! Gościnne wysępy znakomitych artystów: 
HANSA MIRENDORFA, BRUNO KASTNER rywalka LYA de PUTTI. W sensacyjno-erotycznym 

Sar. „Tón, ktory się zaprzedał” 
8 akt. p. t. 

Kobiet która się sprzedaje za pieniądze, tł Lecz męszczyzna, który gię Sprzedaje 
nie jest warta miana 11! za pieniądze, nie jest wart miana 

KOBECTEM CZŁOWIEKA! 
Jak rozerwać te najstiaszniejsze z kajdan, jeśłi kowal—-życie skuje nimi dwoje rąk mimo ich woli? 

Dziś początek o godz. 1 m. 30. Ostatni seans o godz. 10 wiecz. 

ia“ Šo „Polonja“ £ 
ul. Mickiewicza 22 sė 

  

  
  

    

..++2%200460000066 Г ос omorze 
. (A różnej wielkości e 

Kupię ё Dok | ROMEA: ŚL medio NERSTE E Wejherowo 
ę : D. Zeldowicz | L. ZeldowicZoWa Jaszuny — т. Bujki. Wygodna komunikacja 
ortepian Przyjęc.9—1 i5—8| 12-5 Chor.kobiece. Zdrowa miejsc., sosn. 210 m. POM 3 

oraz spec. weneryczne, moczopłciowe i skórne Bs, Įrzeka, prod. RER opodąci > a e 
. ul. Mickiewicza Nr 24 (obok hot. Bristol) 2** Jakóbska 16 m. 7 Jasny, słoneczny 6 ewentualnie PIANINO W. Zdr, P. Nr 31. W+ T. Konter. blowany P O KOJ, 

t р z maj 50 zł, czerwiec 

Firmy Bechstein, Steinway, Miihlbach, 75 zł. lipiec 100 zł. 
upię MASZYNĘ Wejherowo, Gdańska 

Ke PISANIA ul, 18, Z. Madalińska. 
liarna 2 m. 10 

o odnajęcia sklep 

RABARASAZANBKAK 
Do wynajęcia 

natychmiast lokale handlowe 
na placu Kadedralnym. 

Wiadomość: Biskupia 10 — $ 
tel. 72. 

Biūthner, Schrėder lub innej pierw- 

szorzędnej fabryki. Zgłoszenia do 

Administracji „Słowa* pod P. J. 
    od 3—5 wiecz. 

Dia Marji Obrę- 
Der ul. Niemiec- palskiej i rodziny 

kiej o dwuch du- tg iisty Zz. Chin w. 
żych oknach. Wiad, Warszawie w  szkolć 
Biuro ogłoszeń $. Ju- na Wiejskiej. 

tana Niemiecka 4. 

    

KRÓLOWA WIRÓWEK 

MELOTTE     44744404444444444444 
    Akuszerka 

  

    

  

    

iani ° киг 1as0- VW, Smiatowska ELST = Koncertowe eko jaja gas 2 аи 
A kas = orz meble do SPRZEDANIA. ul. Piłsud- ty „gomość "e šania do 19, Mickiewicza 

szą maszyną skiego 6, m, 5. Od gedz. 9—10 i 3—5, Ludowym (Antokol 44) WZP Ne 63. 

dooddziela: ой 12 — 1 м @. pow. 
nia šmietan: L »220000000000000000000890009020300 paę Udzieja się = 

ki mleka, także infor: j listo- inteligen= 
PRACUJE NIE ZGADZAM SIĘ 2 przeko. wnie — cs-do hadowii QZZOFET tny "są 15 i 20 lat naniem W-NEJ KLIJENTEL|, że meblei kupna kaczek, gęsi, modzielny poszu-. 
bez napraw, bambusowe są nie mocne, Meble bambu- indyków, pawi, perlic, kuje posady. na Sa- 

sowe Są: mocne, ładne, trwałe i tanie psów, kanarków, pa: mochód prywatny lub- 
Cztery Krowy i Melotte POLSKA PLACÓWKA pug i królików, Nadorożkę w miejscu 

| | to pięć krów | | M 'EB L O WA odpowiedź _ załączyć lib na wyjazd: Może 
złożyć kaucję. Lask. 
zgłoszenia do Adm. 
Słowa» pod «Szofer», 

Zawalna 15, gwarantuje za ich trwałość. 
Pol ecam: także szafy, kredensy, stoły 
jadalne i t. p. oraz przyjmuję obstalunki. 
Na sezon letni «o sprzedania 

piłki nożne. 
Z poważaniem 

  

CENNIKI przesyłamy każdemy datmo<- 

TOWARZYSTWO AKCYJNE 

Tadeusz Kowalski i A, Trylski 
WARSZAWA, ulica Miodowa, 6 

  

50 gr, marek pocz. 

o czynić! 
Światowej sła- 

e wy psychogra- 
folog Szyller-Szkolnik 

    

kradzione w teas 
trze „Palace“ ks.       

  

    

  

Teatrz Г : ii : opowie Ci, kim jesteś i i Jutro w środę dn. 14g0 bm. po raz via mając zmęczonego przeciwnika i nanie Że spiężyna w rewolwerze w I. Mickiewicza, 32 Shizs MakGwaki; 13% 3 wojsk. i kartę 
trzeci fantastyczna komedja St. Krzywoszew- |epsze warunki narzuca tempo. Tu zbyt twardo spada. Właściciel broni EA zawsinżj5 ANA. edeśój czaje a. mob., wyd, przez PK, 
da RE > remiera а. uwydatnia się nadzwyczajna ambicja żywo zaprzeczył twierdzeniom | Jana ma swój lub aintere-- kz za 

zedji Ir eęadiowkzc NOE Gianiczny.. drużyny niezdezorjentowanej poraż- Szyszki i ująwszy rewolwer nacisnął Instytut piekności a da оЕО zako Aaojstrał m. Wilna, na 
3 ką. Aiak podwaja tempo, pomoc idzie cingiel, -Niespodzianie padt strzal. — nstytut PIĘKNOŚCI — SSA miesiąc | wedzecok imię Lejzera Beręsona, 

ostro na przeciwnika, zawiązuje Się Kula ugodziła Jana Szyszkę w bok przy ZE RA 37, m. 1, Re s 4 :005200092020 Otrzymasz szczegóło: ZA: przy ul. Krakowe 
WYPADKI I KRADZIEŻE, ostra walka, która kończy się fatalnie ; przeszła na wylot. “+ B уе L = S : wą analizę charakieru, Skiei a 3 uniewąž- 

— Dramat па ulicy Przyjaźń, Dn. 11 dla Pogoni. Krawiec zobaczywszy fatalny sku- wanie zmarszczek, Leczenie włosów od UBYIĘSZCZENI ę S panic: ® 

b. m. w domu Nr. 24 pizy ul. PrzyjažA 6 W 7 minucie Klocek zdobywa punkt tek swego strzału w jednej chwili wypad. i łupieżu. Odwłasanie skóry, Masgue Ё Się: Analizę Rodan 

kapr. 5 p.p. leg. Józef Kowalczyk wyśtrza honorowy (I) Po chwili karny pody: wyskoczył z chaty i znikł w „ciem- Pate, 22005 po otrzymaniu 3 zł, Ą kuszerka Okuszko. 

i NS nam SOA ale ais ktowany za brutalną grę Billa, (trzeba nościach. Ofiarę niefortunnego Strzału **omx" ots este soeeeetereL*oee* Komornik przy Sądzie Okręgowym w można znaczkami po- Aa 28. kę Domolewską (Trwała |), następnie sam 0 bibi DAF przewieziono w stanie bardzo cięż: Obwieszczenie, Wilnie, Franc szek Legiecki, w m. Wilnie oztowymi, Re К 

przestrzelił sobie skron. przyznać, że gra jego nie była bar z ы przy ul. Wileńskiej Ni 28 m. 5 zamieszkały, Osobiście pr. j, Przyjmuje od 9 — 6. 
Domolewską w stanie ciężkim pogotowie dzo elegancka i w innych momen- kim do! JE w RE m: A S zgodnie 2 art. 1030 UPC podaje do wiado:od 12 — 7. Protokóy, W-ZP 24. 

KS sn Ais an eiti tach) zamienia Cybulak na drugą wre policja 4 ei oc k NiE, Feancidzekl-epłecki; w WIGIEPIZY ul, m pubiiečie) że w RH 14 kwletnia odezwy, podziękowania 
za : :›ш; owe НЕ Ч Iny bramkę. Pogoń traci się do reszty, zenie. Krawca po dłuższem  poszi Wileńskiej Nr. 28 m. 5 zamieszkały, zgod- = r. REZ 10 rano w lnie przy ul najwybitniejszych o- 5 . 
Szpitala _wojs g 5 kiwaniu ujęto i osadzono w  więzie- ie z art. 1030 U.P.C. pódsie do wiadomość ęgierskiej Nr 25 — odbędzie się sprzea sób stolicy. Warszawa, poszukuję 3 poko: — Zawiecziona miłość przyczyną pomocnikom bocznym opadają skrzy- 

niu śledczem. 
daż z licytacji należącego do Zalmana Ko: Psycho-Gratolog Szy. umebj. (potrzeb 

semobójstwa. Dn. 11 b. m. w celu pozba: dełka, aiak przestaje grać i.. w re- ci publicznej, że w dniu 19 kwietnia 1926r. warskiego majątku tuchomego, składające ler-Szkoluik, Piekia gy я 

wienia się żyda izuciła się do Wilji w po- i i > ; ь . o godz. 10:ej rano w Wilnie przy ul. Kal: GO sie bi E nianinioszacowi, i pca I, .> 

bližu elektiowni Helena Gryszkiewiczówna zultacie w 27 i 32 minutach padają Wściekły pies. waryjskiej Nr. 62 odbędzie się sprzedaż z Ep uo a E AD, EA 25—3. ne przedmieściach 
bramki. 

Szale zwycięstwa przeważają się 
na stronę gości. Gracze 

(Rydza Śmigłego 14). Desperat4ę wyrato: 
wali robotnicy elektrowni, poczem pogoto- 
wie ratunkowe odwiozło ją do szpitala św. wyraźnie 

W  zaścianku Michałowo gm. 
Bystrzyckiej wściekł się pies stano- 

licytacji należącego do Oflizade Achmeda- 
Gusejna majątku 
się z wozu, zaprzęgu, wagi i urządzenia 

nego na sumę ZŁ. 735, —— Vilra ewontt w No- 

eksel z wystawie: wejWilejce. Łask. o- ruchomego, składającego act » Jąceg: mia Bei LIK ferty pod «inżynier» 
Komornik 

(—) F. Legiecki, 

    

4 ы y " > ю 2 do Adm. «Słowa», 
Jakóba. Przyczyna samobójstwa — miłość. zachęcani przez swego kierownika wiący własność mieszkańca ześcianku A GE ZZO ZA: Szejniuków, ży: : 

gady | dag pr prawa z dodają „gazu*, naciskają zmęczonych Władysława Chmielewskiego. Skutki Z Komornik SX As SRA 7 4 ate 
gubieniu w lestauracji <Zacisze» poritejn widocznie <poganiaczy» i wygrywają. wścieklizny okazały się fatalne. Roz- (—) F. Legiecki, płatny 10  czerwca M ak ЕЛЕ 
zawierającego 404 zł. oraz rozkaz wyjazdu Rudnicki, n. b. najlepszy w ataku, uszone zwierzę w pewnym momen- Domy, wille w) 1926 r. na 60 dolarów ANA "2 

2 Druškienik do Grodna, | |, w 42 minucie wjeżdża do bramki z cie rzuciło się zupełnie niespodzie- (ENZO ZAZNA | winie | pod |Iš! zupełole prawnie poje zajęcia przy imie: 

ul. Ślerzkowskiego zneieziono dziecko piej piłką, a Poboremny za minuię do wanie na Franciszka Chmielewskiego ORYGINALNE SZWEDZKIE Wilnem,  |cie dłagu, wyżejwska: Entne) rodzinie. Ła- męskiej, które przesłano do przytułku Dziei końca meczu ładuje po raz ostatni gryząc go dotkliwie. Pies w furji w WIRÓW KI z wolnemi miesz- | zanych B ci Szejniuków jajo oferty Biuro 
dątka Jezus. piłkę do siatki. Miny „Kibiców* Po- niespełna pół godziny pogryzł 4 psy, do MLEKA kaniami i ogrodami |z 1924 r. Wobec tego *lamowe pod <Bo- 

— Koniokradztwo. W folw. M. Leo: 2 świnie i ciel: i { 
niszki skradziono 2 konie na szkodę Zofji > Ba we a zastrzelić, Na miejsce ;wypadku przy- 

był lekarz weterynaryjny wydziału 
powiatowego. Pokąsanego Chmielew- 
skiego przewieziono do szpitala w 
Wilnie, 

goni rzadkie, Creovia tryumiuje. 

Urbanowiczowej (Popławska 27). p Mistrz nasz, najpowažniejszy kandy- 
— We wsi Sianki gm. Tumiiowickiej dat na mistrza w obecnym sezonie, 

z niezamkniętej stajni skradziono konia na traci dwa cenne punkty. 
szkodę Romana Bereckiego. Straty wynoszą Późno już teraz o tem mówić, ale 
400 zł. Na gorącym uczynku. Abel Faj. Żeby mie umieć utrzymać tak ładnego 
genson ujął na gorącym uczynku kradzieży Zwycięstwa to doprawdy grzech, 
swą służącą Julję Łukowicz, która dokonała grzech śmiertelny i obraza tradycji 

klubu. Słabsza w wielu miejscach i kradzieży z a mydła 2 — 

wałków mydła. Zairzymana również została 2 

w uowyacć sprawie Marja Karpowiczowa młoda drużyna  Cresovii pokazała * 4, Ch. Dla staruszka z RR est 
niebylejaką dozę ambicji i wprowa nych z Litwy z 10. Dla rodziny z 4-ch o: 
dziła zamęt w przypuszczenia a pro. sób znajdujących się w nędzy zł. 10. 

Ofiary. 
A. M. Dla staruszka z żon iedlo: 

nych z Litwy zł. 5] RE: 
A 

(zaw. Burowa) u której znaleziono 16 ka. 
wałków mydła. 
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P. KRASNOW A BA ah pi A ss w pa przezroczystem powietrzu 
i ry dalekie odcinały się wyisźnie wydawały się bliskie. Kurzawa, jak o- 

0Amazonka w pustyni. na tle czystego błękitu, błyszczącemi błok różowy unosiła się nad liai 
mieniąc „się lodowcami, które jak łem. Pęki traw pożółkłych stawały się 

Powieść. puch osiadły na fijoletowych „wierz- coraz rzadsze, wreszcie zginęły zupeł- 
x skai i D At * = Jak a sięgnąć, widać było 

ram, unganin krokiem lekkim i szyb- tylko piasek i wci lizki j 
Skończyli herbatę i, okręceni w kim SE po piasku rozpalonym. | dakić góry. a aan: 

burki, położyli się na ziemię w ©6° długo jeszcze widać było jego ciemno- Konie szły wolno. Wśród rozpa- 
niu dungańskiej „Tanzy“. „ bronzową figurę na podnoszącej się lonego biekitu, nad 26ttemi piaskami 

Dunganin cicho stąpając nogami ku górze pustyni. majaczyły złudne miraże. Mamiły swą 
bosemi i omijając zręcznie leżących, x zimną powierzchnią przezroczyste wo: 
zebrał naczynie ze stołu i wyszedł z Ъ dy jezior rozleglych,  ocienionych 
domu. | w domu i na dziedzińcu pa- O jedenastej przyjechał przewod- drzewami o świeżej zieloności, wśród 
nowała głęboka ciszaupalnego połud- nik, Był to kirgiz niemłody wysoki i których osady dungańskie wzywały 
nia, konie w szopie oganiały się le- silny, Przyjechał na małym koniu wy- gościnnie podróżnych. Sterczały dzi“ 
niwie od much ogonami, drzemiąc chudzonym, którego przygniatać zda- kie wierzchołki gór, których nie było 
cicho. — Upał przygniatał i ciężył wał się swem ciałem olbrzymiem. w istocie. Powietrze drżało i falowało, 
nad światem. е : : — Przejść można — oznajmił we- jak płynne, tworząc wciąż nowe 

Z nieba ciemno-błękitnego, nie- soło, — ale trzeba wyjść zaraz, by obrazy. 
zmąconego .żadnym obłoczkiem, słoń- przed nocą minąć łodowiec. Nocą Po paru godzinach drogi, nie 
"ce rzucało promienie gorące na żółty przejść tam nie można. zmieniło się nic w otoczeniu, tylko 
piasek pustyni, ną czarne złomy skał, — Więc budzimy kozaków i haj- góry zbliżyły się znacznie, powietrze 
na szarą trawę kolącą, sterczącą kęp- da!—zawołał Iwan Pawłowicz. stało się lżejsze, rzadsez, płuca oddy- 
kami, gdzieniegdzie pomiędzy kamie- Za chwilę na podwórzu zaroiło chały swobodniej. Lecz od gór roz- 
niami. Powietrze martwe i nierucho” się jak w ulu. Konie, zaciskane silnie palonych spływał żar tak silny, że 
me przesycone było żarem.. Wielki popręgami, stękały i biły kopytami o konie i ludzie upadali ze zmęczenia. 
„orzeł zawisł na niebie, na rozszerzo- ziemię, ze studni kozacy nabierali wo- Wkrótce w piaskach pustyni ukazało 
„ńych wśród błękitów olbrzymich dę do wiaderipoilinią konie, Senność się zagłębienie szerokie, wysłane sza- 
"skrzydłach o czainych i białych pió- jednak i rozleniwienie, spowodowane remi: złomami wyszlifowanemi przez 
rach, nic nie przerywało martwoty upałem, nie opuściły kozaków całko- lodowce, które szły tędy. Coraz wyż- 
pustyni, chyba tylko jaszczurki, prze- wicie. Ruchy ich były powolniejsze, sze stawały się brzegi tej przepaści, 
biegające po rozpalonym piasku. niż zwykle. : której dnem posuwali się jeźdcy. Z 

Dunganin obejrzał się na kozaka, Zwolna oddział wychodzić zaczął pośród złomów ukazywały się chwi- 
„stojącego na warcie, lecz i ten spał za bramę. Na czele jechał Aniczkow lami male szemrzące strumyki, 
„stojąc, na przepiękrym, rosłym koniu. 

 „Dunganin ruszył ku bramie, Upał Droga szła w górę i szczyty gór- bierał barwę czerwoną, a gdzie nie- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

  

T 2 które Niebo pociemniało i 
znikały w piasku. Mokry piasek przy- się zapalač. 

Redsktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedziainy za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

66 posiada do sprze- |uznaję ogłoszenie Br. 
D I A B 0 L 0 dažy L, i K. Szejniuków w 

99 PE zo! g <ZŁOWO» IL-—— 
а от Нап@!. Kom. nia kwietnia 1926 

oraz różne inne maszyny i przybory mleczarskie „ZACHĘTA“ r. za nieważne. Mejer MIESZKANIA 
poleca Portowa 14 MSC, większe i mniejsze 

„telefon 9—05 

  

odnajmuje i poszu- 
kuje 

Dom Handi.-Kom 

„ZACHĘTA* 
Portowa 14 tel. 9-05. 

  

Lygmunt Nagrodzki © Oilnle 
ul, Zawaina Nr 11-a. 

Oprócz wirówek «DIABOLOs skład posiada różne 
inne jak to: ALFA LAWAL, MILKA, KRUPPA.i t.d. 

„a gub, ksiąž. wojsko- 
2 й Z wą Nr 673L1, 

po k oje wyd.przez P.K.U. 
й —Wilno na im ę Jere- 

umeblowane łazienka, miasza | Niemenczyt- 
elektryczne oświetle- skiego, zam. przy ul. 

nie i t.p. Wileńskiej 4, m. 4, 
4 m. 2. unieważnia się. 

    

  —— 4 Pańska 

gdzie pokryty był jasno-zieloną trawą Aniczkow naradzał się z przewodni- 
i żółemi gwiazdkami górskich kwia- kiem. 
tów. — Co się stało? zapytał 

Orły leciały nad oddziałem, zanie- Pawłowicz. 
pokojone niezwykłem ukazaniem się — Noc możemy iść dalej—odrzekł żagi 
ludzi, zrywały się ze skał i przylaty: Aniczkow: || 
wały tak blisko, że wyraźnie widać — Jakto, weala nie przejdziemy? 

dzie wśród znojnej. pustyni, jakże 
ciężką, bezlitosną i bezgranicznie 

lwan długą wydała się ona kozakom! 
Iwan Pawtowicz diugo , nie mógł 
nąć. Było zimno i nie było spo- 

sobu się ogrzać. Przysłuchiwał się 
monotonnej melodjj wody spływa- było ich oczy drapieżne i śmiałe i za- — Nie, tylko do rana. Stoimy jącej kroplami i i i krzywione dzioby, koloru kości sło- pod lodowcem. Są w nim wyryte śabość | laik wada © niowej. schody ku górze, ale taraz ich nie pewne od wieków. Padała duża Wreszcie drogę przecięły zwały widać. Mogą być śniegiem 

olbrzymich kamieni, trzeba było dra- dziury, przepaści, 
pać się przez nie, pomagając sobie ka? | 

zakryte l kropla ciężka czyni. 1 ilniej- 
Musimy czekać ran* RA A= szy, potem prędko padały. dwię kro- 

ple małe z srebrzystym dźwiękiem, i wzajemnie i chwytając się za wysta- — To smutne. mów duża ciężk i jące głazy rękami. Za ludźmi drapa- — Niema rady. bio jakieś s acz ły się po kamieniach zmęczone konie. Podeszii naprzód, z pod nóg jnne: krople zapewne wyryte i po х э Za ztomami temi rozpošcierala się do- chlusnęla woda, «Przed nimi Ё i L ! Wyra- pewnym czasie woda wylewala, się Z lina równa i czysta, pokryta piaskiem stała Ściana srebrzysto-biała, pokryta t, ieni e * 
srebrzystym—było to dno wyschnięte- śniegiem. Chłód ogarnął ich. W. ci- p ad a OPYOKOANE go jeziora, Kozacy minęli dolinę kłu- szy słychać było nieprzerwany plusk 
sa i znaleźli się u stóp skał kamie- kropel s 
nistych, wiodących niby schody ol- ziora. 
brzym e, ku górze, Kozacy powkładali burki. 

: \Уі/і‘есюг‘5 2:;23‹!;!‚ rz chłód byli kawalki saksału „które na 
ciągnął z gór. Każda piędź drogi ko- po drodze wiedząc, jako ludzie do- ni i i 
sztowała nie mało trudu. Kolumna Świadczeni, że w górze nie znajdą ae Bako sa a a rozciągnęła się wężem długim posu- żadnego paliwa. Rozpalono ogniska, nogą śnieg, by krople inaczej płynąć 
wając się zwolna, ruchem ślimaka. które rzucać zaczęły niesamowite cie- zaczęły. niż dotąd. Lecz a IE 
Džwigk žaden nie przerywał ciszy nie na skały i scianę śniegową, lub się. Walcząc tak pomiędzy lenistwem 
gór i w tem milczeniu wieczystem rzucając na jej białą powierzchnię a drobiazgową chęcią: zniszczenia po- 
rozlegał się dziwny tentent, ciężki czerwone plamy. rządku przyrody, zaczynał zas piač oddech ludzi i jęki upadających na Myśl o Fanni uspokoiła go, i oj 
kolana koni. a tia : е 

Słońce zaszło, mrok zapadał szybko. uśmiechając: się: . do. jelvs0Ri0m. 

р ls Iwan Pawłowicz liczył. krople i pływających z lodowca do je- dziwne uczucie strachu ea go 
na myśl tej pracy cichej i nieprzer- 

Wydo- wanej, która tu się od wieków,” ni- 
zbierali czem nie zamacona, odbywa. Ogar: 

XII. 
] Noc, długa noc w górach U po- 

gwiazdy zaczęły dnoża lodowca! Noc bez ognis*, 
któreby mogły ogrzać i rozjaśnić 

stanęły. ciemności, noc po męczącym pocho: 

е > REA 
Nagle pierwsze szeregi 

Drukarnia „Wydawnictwo Wiieńskie*, Kwaczelia 83, 

  

    
 


