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Sprawapolsko ltewskana forum Ligi 
Ehamberlain poiępia pie- 
niaciwo Woidemarasa. 
GENEWA. 6.VI. PAT. Na dzisiej- 

szem posiedzeniu Rady Ligi Narodów 
Chamberlain wygłosił w związku ze 
sprawozdaniem Beelartsa van Blocklan- 
da o sporze polsko-litewskim nastę- 
pujące oświadczenie: 

Powiem tylko słów kilka w spra 
wie expose, które usłyszeliście pano- 
wie przed chwilą. Ubolewam, że do- 
puszczono do tak znacznego opóźnie- 
nia podpisania protokułów konferen- 
cji królewieckiej. Istotnie, im dalej 
czeka się na podpisanie protokułu 
jakiejś narady, tem trudniej jest poro- 
zumieć się co do jego treści. Spo- 
dziewam się, że w toku rozmów, ja- 
kie nastąpią w Genewie, będzie można 
porozumieć się bezzwłocznie co do 
brzmienia protokułów i podpisać je 
bez żadnego opóźnienia. 

Co do incydentów, wymienionych 
w expose przedstawiciela, Litwy 
pragnę oświadczyć Odrazu, że nie 
jesteśmy w możności o tem dysku- 
tować, ani też znać śŚcisłość faktów, 
do których czyniono aluzję. Jednakże 
nawet gdyby one były Ścisłe i nawet 
gdyby się wierzyło w ich prawdzi- 
wość, to byłoby to jedną więcej racją 
hezzwłocznego przyśpieszenia roko- 
wań, do których podjęcia wezwała 
obie strony Raga Ligi Narodów. 

Co się tyczy mnie osobiście, a 
niewątpliwie również i moich kolegów, 
expose, które przed chwilą usłysze- 
liście z ust naszego sprawozdawcy, 
dotyczące odbywających się rokowań, 
wzbudziło w nas bardzo duże roz- 
Czarowanie. Rząd litewski przez usta 
swego — przedstawiciela oświadczył 
uroczyście wobec Rady Ligi Narodów, 
1 położy kres stanowi wojny pomię- 
dzy Litwą a Polską. Usłyszeliśmy 
również ze _ strony - przedstawiciela 
Polski uroczyste Obietnice poszano- 
Wania niezawisłości i całości teryto- 
rjalnej Litwy. Rada zwróciła się z ko- 
lei do obu stron o niezwłoczne na- 
wiązanie rokowań, mających na celu 
podjęcie dobrych stosunków pomię- 
dzy obu krajami. Upłynęło sześć 
miesięcy, a oto dzisiaj nasz sprawo- 
zdawca zmuszony jest powiedzieć 
nam, że rokowania te nie postąpiły 
w sposób widoczny. 
, Sprawozdawca nasz, nie precyzu- 
jąc bynajmniej wyraźnie o co chodzi 
Uczynił w ostatniej części swego ra- 
Portu aluzję do jednego incyden- 
tu, znanego nam wszystkim, któ- 
TY niezawodnie nie stanowi 
Postępu na drodze do celu, jaki 
Pragniemy osiągnąć, lecz może 
nawet być uważany za akt dra- 
Żniący, akt prowokacii, sprzecz- 
ny z życzeniem, wyrażonem 
Przez Radę. Proszę usilnie przed- 
stawiciela Litwy, ażeby dał do- 
wód większego ducha pojed- 
nawczości, tego ducha pojednaw- 
czości, który był źródłem stworzenia 
"Ligi Narodów i który winien  kiero- 
wać międzynarodowenii stosunkami 
Jej członków. Litwa jest niezałeżnym 

" narodem młodym. Jest to naród ma- 
ły i z tego tytułu naród ten może 
być pewny, że tak powiem podwójnej 
Sympatji ze strony Rady oraz naro- 
dów, będących tak Samo jak ona 

fes jc Ligi. O ile e. Lit- 
wa cieszy sję sympatją wszy- 
stkich, to 2 się to  jed- 
nak pod warunkiem, że nie 
użyje swej słabości w celu dal- 
Szego postępowania na tej Sa- 
mej drodze i uciekania się do 
prowokacyj, na które żaden wiel- 
ki naród nie ośmieliłby śię pe- 
zwolić sobie, gdyby miał spór z 
rownorządnemi mu narodami. 

Macie naszą sympatję. Chcemy za- 
łatwienia sporu w sposób słuszny 
dla wszystkich. Nie wyrzekajcie się 
tej sympatji. Wszystkie narody po- 
trzebują sympatji drugich, Prowadźcie 
w dalszym ciągu rokowania w duchu 
dobrej woli i pojednawczości i nie 
interpretujcie fałszywie ostatnich słów 
rezolucji, którą przed chwilą odczytał 
nam nasz sprawozdawca. Rada byłaby 
niezawodnie bardzo rozczarowana, 
gdyby dowiedziała się za trzy miesią- 
ce ponownie, że nie można było о- 
Siągnąć żadnego dużego postępu i 
gdyby dokumenty, które będą jej 
złożone, nie świadczyły o lepszej woli 
ze strony rządu litewskiego. Jest rze- 
czą nieodzowną _dojście do ustalenia 
pokoju w tej części Świata—jest to 
celem, do którego dąży Rada. 

MOB 
W grypie, kaszlu i bronchicie 

mineralna SZCZAWNICKA „Józefi- 
na" przynosi ulgę i przywraca zdro- 
wie. Choroby żołądka i jelit usuwa 
SZCZAWNICKA MORA 

2382 - 

„go gen. 

Przebieg środowego rannego posiedzenia. 
GENEWĄ, 6-VI. PAT. Szwajcarska agencja telegrafi- 

czna podaje: Na posiedzeniu Rady Ligi Narodów, odby- 
term we środę przed południem Beelarts van Biokland 
przedstawił sprawozdanie o stanie konfliktu polsko-litew- 
skiego. Sprawozdawca wyraził ubolewania, że rokowania 
polsko-litewskie nie doprowadziły jeszcze do żadnych 
poważnych wyników. Ponadto zauważył on, iż obie stro- 
ny nie miałyby w żadnym razie słuszności, gdyby po- 
dejmowały działania, które mogłyby zaszkodzić postępo- 
wi rokowań. Sprawozdawca zakończył wyrażeniem na- 
dziei, że możliwie rychło zostaną osiągnięte zadawalają- 
ce wyniki. 

Woldemaras dowodził, że na Litwie aresztowano 
członków uzbrojonych band, którzy chcieli obalić rząd w 
Kownie, opierając się o polskie terytorjum. Rada Lg 
Narodów —mówił Woldemaras—ma wysłać swych przed- 
stawicieli na rozprawę sądową do Kowna, ażeby się prze- 
konać o prawdziwości przytoczonych faktów. Minister 
Zaleski oświadczył, że ma się tu do czynienia z faktami 
zmyślonemi. 

Sir Austen Chamberlain dał wyraz ubolewaniu, że 
rokowania nie postępują naprzód i potępił wpro- 
wadzenie w życiepostanowienia litew- 
skiej Konstytucji na mocyktórej Wilno 
zostało uznane za stolicę Litwy. Akttaki 
jestprowokac ją. Chamberlain spodziewa się, że 
do września zostaną w toku rokowań oSiągnięte zadawa- 
lające wyniki. 

Paul-Boncour domaga się ustalenia terminu zakończe- 
nia rokowań. ; 

Przedstawiciel Niemiec von Schubert wyraził również 
oczekiwanie, że rokowania postąpią naprzód. Woldema- 
ras oświadczył, że źródło sporu tkwi w gwałcie polskie- 

Żeligowskiego, który doprowadził do zajęcia 
Wilna przez Polaków. Litwa nie dopuściła się nigdy wo- 
bec Polski aktu prowokacji. : 

Sprawozdawca Beelarts van Blockland oświadczył, že 
ustalenie terminu zakofńiczenia rokowań jest niemożliwe. 
Oczekuje on jednak, iż do września zostaną osiągnięte 
wydatne wyniki. Na wniosek Chamberlaina Rada zgodziła 
się powziąć decyzję w rzeczonej sprawie po przerwie, po- 
trzebnej na rozważenie i przygotowanie tej decyzji. Po 
wznowieniu obrad przedstawiono Ra- 
dzie rezolucję, wyrażającą oczekiwanie, 
że rokowania doprowadzą przed najbliższą sesją do wy- 
datnych rezultatów. Na wniosek Woldemarasa odroczono 
powzięcie decyzji do posiedzenia popołudniowego. 

TREŚĆ REZOLUCJI RADY LIGI. 
GENEWA, 6.VI. PAT. W końcu dzisiejszego rannego posie- 

dzenia Rady Ligi Narodów przewodniczący zaproponował 
przyjęcie następującej rezolucji. Rada przyjmuje do wiadomości 
treść raportu przedstawiciela Holandii Beelartsa van Blocklanda 
w sprawie sporu polsko-litewskiego, aprobuje ten raport i ze 
względu na to, że aby układy, podjęte między Polską a Litwą, 
mogły dać pomyślne rezultaty w myśl rezolucji z dnia 10 gru- 
dnia 1927 roku, powinny one doprowadzić przed następną sesją 
Rady Ligi do skutecznych wyników, poleca przedstawicielowi 
Holandji przedłożyć raport na przyszłej sesji, aby dać możność 
Radzie zajęcia się ponownie tą sprawą. Minister Zaleski oświad- 
czył, że rezolucję akceptuje. Woldemaras zaznaczył, źe rezolucja 
ta zawiera dopełnienie do rezolucji grudniowej i prosił o czas 
do namysłu. 

Na popołudniowem posiedzeniu rezolucja będzie ponownie 
poddana rozwadze członków Rady Ligi. ; 

Przemówienie Waldemarasa. 
GENEWA, 6—VI. Pat. W swem dzisiejszem przemówieniu Wołdema- 

ras raz jeszcze opowiadał Radzie Ligi historje o wojsku litewskim, formo- 
wanem przez władze polskie. Zdaniem Woldemarasa na terytorjum  pol- 
skiem organizuje się wojsko litewskie w celu wywołania rewolucji na Lit- 
wie i obalenia rządu Woldemarasa. Woldemaras twierdzi, że pewna ilość 
umundurowanych żołnierzy tego wojska została pochwycona i Osadżona 
w więzieniu. Władzom litewskim według oświadczenia Woldemarasa — 
wiadomem jest nawet, że wojsko to nosi nazwę pułku kowieńskiego. W 
dalszym ciągu Woldemaras przytacza wiele sensacyjnych szczegółów, do- 
tyczących tej akcji polskiej, które mają być ujawnione podczas procesu, 
do którego przygotowują się obecnie władze administracyjne i sądowe 
na Litwie. 

Woldemaras wyraża przy tej okazji życzenie by sekretarjat Ligi Na- 
rodów był reprezentowany na tym procesie. Na poparcie owych iwier- 
dzeń o przygotowanym zamachu wojskowym na Litwie Woldemaras poka- 
zuje Radzie iołograjję parn nmundurowanych osobników, Demonstracja ta 
jednak wywołuje ogólna wesołość zarówno wśród członków Rady jak i 
na sali wsród publiczności i dziennikarzy. 

W odpowiedzi na ten ustęp przemówienia Wołdemarasa min. Zaleski 
jeszcze raz stwierdził, że żadnego wojska ani band rząd polski przeciwko 
Litwie nie organizuje. Jaką jednak wartość posiadaią tego rodzaju infor- 
macje ze strony litewskiej dowodzi tego incydent, który miał miejsce pod- 
czas konferencii królewieckiej, kiedy Woldemaras odczytał na  plenarnem 
zebraniu depeszę z Kowna o napadzie zbrojnego oddziału, przybyłego z 
terytorjum polskiego na granicę litewską. Gdy zaś min. Zaleski po otrzy- 
maniu wiagomości telegraiicznej od swego rządu wykazał Woldemarasowi 
kłamliwość jego wiadomości, ten ostatni zmuszony był jegoż dnia oświad- 
czenie swoje cofnąć. 

Wynurzenia Woldemarasa wobec prasy. 
GENEWA, 6 VI. PAT. Szwajcarska agencja telegraficzna. Premjer 

litewski Woldemaras oświadczył w wywiadzie z przedstawicielami prasy 
na temat koniliktu polsko-litewskiego, że nie należy w tej sprawie spodzie- 
wać się sensacyjnych narad. Dalej premier zaznaczył, że Litwa nie uznaje 
rozstrzygnięcia konferencji ambasadorów, przyznając Wilno Polsce. Wolde- 
maras oświadczył następnie, że przybył do Genewy jedynie po to, ażeby 
zająć stanowisko w sprawie wydalań obywateii polskich z terytorjum 
Polski na terytorjum Litwy. 

Telefonem z 

WARSZAWA, 6 czerwca. Możnaby 

zatytułować ten artykuł: Rozmyślania 

przy pustych ławach. Dziś po prze- 

rwie obiadowej dzwonek rozpaczliwie 

przez 20 minut wzywał posłów na 

obrady. Potem przewodniczący  wice- 
marszałek Woźnicki kilkakrotnie wy- 

glądał z za drzwi, prowadzących do 

prezydjalnego podjum, czy jest, czy 
niema quorum, jak to czyni czasami 

entreprener teatralny, który niecierpli- 

wie spogląda. czy się już publiczność 

zebrała, czy nie. Podjęto obrady przy 

bardzo minimalnem quorum. 

A to są dopiero nowego Sejmu 

miesiące miodowe. Już się posłowie 

do pracy w Sejmie tak zniechęcili. 

Porzućmy jednak ton feljetonowy. 

Zajmijmy się badaniem dalszej pracy 

tego tak ciekawego nowego ekspery- 

mentu parlamentarnego, jakim jest 

Klub' Jedynki, Klub Bloku Współpra- 

cy z Rządem. Nazwa Bloku Współ- 
pracy z Rządem jest bardzo kurtua. 

zyjna dla członków tego Klubu. Być 
może nie najzupełniej ściśle odpowia- 

da jego charakterowi. Niewątpliwie w 

pracy tego Bloku inicjatywa Rządu 

będzie odgrywała daleko większą 

rolę, aniżeli inicjatywa członków Klu- 

bu, aniżeli inicjatywa grup  politycz- 

nych, które się na Klub składają, 

aniżeli inicjatywa kół 'regjonalnych 

Również w razie sporu, niedomówień, 

czy różności orjentacji wewnątrz Klu- 

bu, właśnie Rząd będzie tym regula- 

torem, który wewnątrz Klubu będzie 
te rzeczy uzgadniał, regulował, decy- 

dowa'. Oczywiście pułkownik Sławek 

jest jak gdyby członkiem tego Rządu, 

jak gdyby specjalnym ministrem prac 

parlamentarnych. Tych rzeczy nikt się 

nie wypiera, tak, jak nie wypierał 

się Minister Składkowski udziału 

Rządu w wyborach, przeciwnie, ode 

brał argumenty swoim przeciwnikom 

term męskiem, szczerem i wyraźnem 

oświadczeniem, że, owszem, Rząd 

wziął aktywny udział w wyborach. 

Dlatego też charakter Klubu Je- 
dynki jest zupełnie inny, niż charakter 

innych Klubów. Charakter ten zde- 

finjowaliśmy jeszcze przed rozpoczę- 

ciem prac sejmowych, twierdząc, że 

Klub Jedynki będzie tylko instrumen- 

tem polityki Rządu na terenie parla- 

mentarnym. Te dwa miesiące ubiegłe 

potwierdziły jedynie, że nasze określe- 

nie jest najzupełniej ścisłe. 

Skoro jest tak, to z tego wynika, 

że większość sejmowa jest niemożli- 

wa, że tworzenie tej większości jest 

niepotrzebne, że wszelkie o niej roz- 

mowy mijały się z linją Rządu Mar- 

szałka Piłsudskiego." Przypomnijmy 
sobie, że w wigiljg zamachu stanu 
Marsz. Piłsudskiemu ofiarowano goa- 
ność premjera rządu  parlamentarne- 

go. Marszałek Piłsudski odrzucił tę 
oiertę, bo wiedział, że utworzenie rzą- 
du parlamentarnego, przedłużenie 'sta- 

nu, który rujnował Polskę za gabine- 

tu p. Skrzyńskiego, nie doprowadzi 

do niczego. Rząd Marsz. Piłsudskie- 
go jest, był i pozostanie Rządem od 

parlamentu niezależnym. Dlatego też 

niema najmniejszego powodu do myśle- 

nia, aby Jedynka mogła wejść w jakiś 

bliższy kontakt, czy to z grupami na 

lewo, czy też z grupami endeckiemi. 

Rzeczy całkiem niepotrzebne są zwykle 

całkiem wykluczone. 

Nie w Sejmie, lecz poza Sejmem 
kursują pogłoski, że niektórzy ludzie 

z Jedynki układają się z grupami le- 

wicowemi. Pogłoski takie sygnalizo- 

wał p. Bratin w „Izwestjach“. Uwa- 

žamy, že te pogłoski przy obecnej 

strukturze naszych stosunków  poli- 

tycznych są pozbawione wszelkiej 
podstawy, jedynie co jest pewne, to 

to, że lewica pomimo tych wszystkich 

krzyków i obelg, jakiemi Rząd obecny 

nieomal codzień z wysokości trybu- 

ny sejmowej obrzuca, z największą 

chęcią do tego Rządu by przymknęła 

za jakieś minimalne koncesje, za ja- 

kieś kilka tek drugorzędnych resor- 
tów, czy inny jaki gest. Ale jeszcze z 

Kroniki sejmowe. 
Instrument polityki na terenie parlamentarnym. 

Warszawy. 

większą pewnością można stwierdzić, 

że Rząd nd kwestję ograniczenia swej 

swobody ruchów, na żadne koncesje, 

żadne wiązanie się z grupami parla- 

mentarnemi nie pójdzie. Rząd tego 

przedewszystkiem nie potrzebuje, ma 

tak Świetne rezultaty swej pracy i 

rozporządzając w kraju tak wielkim 

kapitałem, jakim jest popularność te- 

go imienia, które prace rządowe osła- 

nia. To też korespondent „Izwestij* 

p. Bratin, sygnalizując „długie, nocne 

rodaków rozmowy”, widać zabrnął 

w wiersze Puszkina: 
„Na niewiedomych dorożkach 

Słedy niewidanych zwierej*. 

Niema pogłosek o tem, aby ktoś 

myślał zbliżyć jedynkę do grup en- 

deckich. W samym Klubie Narodo- 

wym postępuje naprzód samokrytyka 

i postępuje poczucie, że walka z 

Rządem obecnym, to walka z 

Rządem siły Państwa Polskiego. 

Klub Narodowy tak często głosuje 
razem z Jedynką. jego członkowie 

własnych słuchając mówców, muszą 
wreszcie przyjśc do przekonania, że 

te wszystkie ataki, które Klub Naro- 

dowy skierowuje przeciwko Rządowi, 

to nie są ataki ideowe, czy zasadni- 

cze, to są tylko przyczepki, szykany 

i sekatury. | dlatego także o grupach 

endeckich da się to powiedzieć, co 

powiedzieliśmy o lewicy, że .za naj- 

drobniejsze koncesje gotowe są one 

dać swe poparcie Rządowi. Oczywiś- 

cie jednak te same względy, które 

przemawiają przeciwko wiązaniu się 

z lewicą, względy utrzymania calko- 

witej niezałeżności Rządu od parla- 

mentaryzmu, działają i w tym wypad- 

ku, ale ta gotowość obu stron  Izby, 

obu skrzydeł antyrządowej opozycji, 

do odstąpienia od tego opozycyjnego 

stanowiska za małą cenę, za cenę bo- 

dajże najmniejszą— jest mojem zda- 

niem najlepszym miernikiem tego, co 

wogóle jest warta ta krytyka Rządu» 

którą w Oczekiwaniu łaskawego jutra, 

dziś i wczoraj opozycja parlamentar- 

na z trybuny sejmowej wykrzykuje. 

Cat, 
GRS STR TUTIS TT, 

Dookola sprawy nadużyć: wghorczych 
WARSZAWA. 6.VI. PAT. Marsza- 

łek Sejmu Daszyński odbył dziś kon- 
ferencję z przewodniczącym sejmowej 
komisji administracyjnej i referentem 
wniosków, dotyczących nadużyć wy- 
borczych pos. Putkiem (Wyzw.) w 
Sprawie zakresu działania w przysz- 
łej nadzwyczajnej komisji sejmowej 
do (zbadania nadużyć wyborczych. 
Marszałek wyraził życzenie, aby wy- 
bór tej komisji przeprowadzić nie w 
iormie walki przeciw jakiemukolwiek 
stronnictwu lub rządowi, a nadto, 
żeby jeszcze przed wyborem nadzwy- 
czajnej komisji sejmowej komisja 
administracyjna pozwoliła p. ministro- 
wi spraw wewnętrznych zapoznać się 
z nagromadzonym przez nią materja- 
łem taktycznym. 

Referent pos. Putek wyraził za- 
patrywanie, że uprawnienia poszcze- 
gólnych członków komisji sejmowej 
jako referęntów po zapoznamu się z 
aktami urzędowemi i do zwolnienia 
urzędników z tajemnicy służbowej 
powinny być określone Ściśle w regu- 
laminie nadzwyczajnej komisji, który 
ustali komisja. administracyjna. Ponie- 
waż regulamin powinien ustalić za- 
kres działania komisji sejmowej prze- 
to aż do jego ostatecznego zredago- 
wania materjał faktyczny należy prze- 
dłożyć rządowi do ewentualnego wy- 
powiedzenia swych uwag. 

Dla przygotowania tych formal- 
ności komisja administracyjna zbie- 
rze się we wtorek dnia 12 bm. 

Aresztowanie posia „Hramady“. 

Z rozporządzenia władz prokura- 
torskich aresztowany został w Nowo- 
gródku poseł na Sejm, członek Biało- 
ruskiej  Robotniczo - Włościańskiej 
„Hramady“ Aleksander Staganowicz. 

Zwolniony z więzienia po wybo- 
rze go do Sejmu, poseł Staganowicz 
nie zaprzestał swojej antypaństwowej 
działalności, a raczej rozwinał ją, ko- 
rzystając z prawa nietykalności, 

Aresztowanie nastąpiło po odrzu- 

ceniu przez Sejm wniosku o  zawie- 
szeniu postępowania karnego, wdro- 
żonego przez władze bezpieczeństwa. 

OBRADY SEJMU. 
Dyskusja nad budżetem Min. Ko- 
munikacji oraz Pracy i Opieki 

Społecznej. 

WARSZAWA, 6 Vi. PAT. Na*po- 
czątku dzisiejszego posiedzenia Sej- 
mu załatwiono w pierwszem czytaniu 
ustawę w sprawie ratyfikacyj traktatu 
extradycyjnego ze Stanami Zjedn. 
Am. Półn., który to traktat przewi- 
duje wydawanie przestępców, nchyla- 
jących się przed wymiarem sprawie- 
dłiwości. Następnie przystąpiono do 
dyskusji nad budżetem M-stwa Ko- 
munikacji. Sprawozdawca Kaczanow- 
ski (P.P.S.) zaznaczył, że komisja 
przyjęła dochody z kolei w brzmieniu 
preliminowanem przez rząd, zwiększo- 
no jedynie czysty dochód ogólny 
Ministerstwa ze 134 miljonów na 147 
milionów, a wpłaty do skarbu  pań- 
stwa z 73 miljonów na 90 milj., po- 
zatem komisja zmniejszyła wydatki 
nadzwyczajne z 229 mili. do 220. Cały 
dział żeglugi powietrznej w łącznej 
sumie ponad 14 miljonów komisja 
zaproponowała przenieść z części 
przedsiębiorstw do administracji. Re- 
ferent z uznaniem podnosi ogromny 
rozwój kolejnictwa polskiego, który 
się zaznaczył przedewszystkiem w 
postępie odbudowy zniszczenia wo- 
jennego. Dochodowość kolei doszła 
już do 3 proc., co jest objawem wy- 
soce pocieszającym. Na zakończenie 
sprawozdawca ponawia swoje wnioski, 
nad któremi swego czasu przeszła do 
porządku komisja skarbowo-budżeto- 
wa, a które idą w kierunku  podnie- 
sienia dochodowości z przewozu osób, 
bagażu i towarów o 40 miljonów. 
Następny mówca pos. Bryła, (Ch.D.) 
omawiał sprawę  komercjonalizacji 
kolei, wyrażając pogląd, że komer- 
cjonalizację tę nałeży jaknajprędzej 
wprowadzić w życie. Klub mówcy 
głosować będzie za wszystkiemi po- 
prawkami, które zmierzają do popra- 
wy bytu pracowników kolejowych. 

Pos. Chądzyński (N.P.R.) stwier- 
dza ogromne postępy w gospodarce 
kolejowej, na dowód czego przytacza, 
że po wybuchu wojny celnej z Niem- 
cami, koleje polskie w krótkim czasie 
potrafiły przystosować się do prze- 
wozu 500 tys. tonn miesięcznie na 
trasie 620 km. do krajów bałtyckich 
i skandynawskich. Mówca sprzeciwia 
się komercjolizacji kolei. na zasa- 
dzie dekretu prezydenta z 1926 roku 
i uważa, że należałoby powrócić do 
ustawy o kolejnictwie z roku 1924 i 
opracować statut organizacyjny. Dalej 
pos. Chądzyński sprzeciwił się wnio- 
skom pos. Kownackiego (KI. Nar.), 
które idą w kierunku skreślenia in- 
westycyj na przeszło 50 miljonów, 
między inńemi 6 miljonów  przezna- 
czonych na urządzenia  elektrotechni- 
czne. Nazywa te wnioski politycznemi. 
W końcu swego przemówienia wysu- 
wa mówca jeszcze sprawę odrębnej 
ustawy uposażeniowej dia pracowni- 
ków kolejowych. 

Ostatni przemawiał pos. Solański 
(B.W.R.) przypominając, że natych- 
miast po powstaniu państwa koleje 
pod względem sprawności stanęły na 
wysokości zadania, rentowność ich 
jednak w pierwszych latach nie szła 
w parze ze sprawnością. Pod wzglę- 
dem rentowności dopiero w ciągu 
dwu ostatnich lat zaszła korzystna 
zmiana. W roku 1926 w zakresie 
taryi przewozowych dokonano - zasa- 
dniczej zmiany, zastosowano miano- 
wicie różniczkową taryię, która obni- 
ża koszty przewozu na dalsze odle- 
głości. Reasumując przemówienie wno- 
si mówca przyjęcie budżetu w brzmie- 
niu przedłożenia rządowego. Nastę- 
pnie przewodniczący zarządził przer- 
wę do godz. 3 min. 30 po poł. 

Po przerwie przemawiali pos. Ku- 
ryłowicz (PPS) i Sobolewski (BBWR), 
którzy rozprawiwszy się z poszcze- 
gólnemi zarzutami, wysuniętemi przez 
referenta, oświadczając się przeciwko 
wnioskowi „pos. Kapelińskiego o skre- 
ślenie 4 miljonów, na przeniesienie 
dyrekcji z Radomia do Chełmu. Na- 
stępnie zabrał głos min. Romocki, 
który stwierdził na wstępie, iż pos. 
Kaczanowski, reierując budżet, wydo- 

był ze swego reieratu dużo barwno-- 
Ści, a nawet rewelacyjności, niestety 
jednak kosztem ścisłości, poczem w 
Sposób rzeczowy zbił wszystkie za- 
rzuty referenta i poszczególnych 
mówców. 

W końcu przemawiał krótko refe- 
rent tego budżetu pos. Kacząnowski, 
poczem Izba przystąpiła do do bud- 
żetu M-stwa Pracy i O. Sp. Referent 
pos. Pragier (PPS) oświadczył, iż 
budżet tego resortu jest niezmiernie 
Skromny i wypowiada się za powięk- 
Szeniem kwoty na doraźną akcję za- 
pomóg dla bezrobotnych. W dyskusji 
zabierali głos pos. Zieliński i Żół- 
towski, zgłaszając szereg  rezolucyj. 
Następne posiedzenie w piątek 8 bm. 
o godz: 1l-ej przed południem.
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DRUSKIENIKI. 

Jesteśmy w połowie pierwszego sezo- 
nu, kiedy gości już sporo, w łazienkach 
zakładowych ruch kuracjuszy, moczących 
swe zbolałe ciała w solance lub brudzą- 
cych je borowiną, już spory, a każdy dzień 
dostarcza ich nowe zastępy. Pogoda była 
rzeważnie na zdrojowisko nadniemeńskie 
askawa, z wyjątkiem ostatnich dni, .gdy w 
pensjonatach palono w piecach, a wczoraj 
— śnieg obfity ubielił drzewa, dachy, chod- 
niki; na szczęście - nie towarzyszył mu mróz, 
któryby się stał istną klęską dla ogrodów. 
Orkiestra wojskowa trafiła właśnie w dn. 
1-ym b. m. na majową porę, nie tracąc jed- 
nak kontenansu, wygrywała w parku zde- 
cydowanym ryzykantom. 

Stałych bywalców Druskienik, a jest 
ich niemało, uderzył na wstępie miły wi- 
dok: mury nowego kościoła, dźwiganego 
od r. 1912, uszkodzone podczas wojny, 
dzięki niezmordowanym zabiegom i energji 
księdza proboszcza Wołejki, w roku zesz- 
łym wśpięte wzwyż pod sam szczyt, po- 
zbawione jednak były jeszcze o tej samej 
porze w większej swej części, przykrycia; 
dziś są pod dachem, wszystkie okna oszkio- 
ne, posadzka betonowa. Brak jeszcze wie- 
ży frontowej, stropów wewnętrznych, otyn- 
kowania i t. p. 

Dzięki sympatji, jaką ' pozyskał sobie 
ks, Wołejko, można mieć pewność, że oka- 
załą ta świątynia pod wezwaniem Najświęt- 
szej Matki Boskiej Szkapłernej, wznoszona 
według planów i pod nadzorem znakom'te- 
go architekta gSiefana Szyllera, całkowicie 
gotowa będzie już uroczyście poświęcona 
w roku przyszłym. 

Nie dałoby się tego osiągnąć drogą 
zbierania ofiar od niezamożnych przewaź- 
nie, choć bardzo uczynnych parafjan oras 
urządzania imprez, co przeciągnęłoby się 
lat kilkanaście, gdyby—na szczęście — nie 
uzyskano pewności, że Bank gospodarstwa 
krajowego w Warszawie udzieli na cel 
zbożny dokończenia budowy kościoła po- 
życzki w sumie 80,000 zł. z rozpłatą na 
20 lat, pod gwarancją jednak zabezpiecze- 
nia wpłat zobowiązaniami hipotecznemi. Z 
zobowiązaniami takiemi pośpieszyły ofiar- 
nie: dom kościelny, szereg ofiarnych oby- 
wateli—właścicieli nieruchomości w miej- 
scu, * magistrat m. Druskienik. Czwartym 
gwarantem stało się miejscowe Towarzy- 
stwo „dobroczynności przy kościele para- 
fialnym, którego walne zebranie odbyło się 
dziś, w niedzielę, o godz. 3 i pół po po- 
łudniu, w sali szkoły powszechnej im. Pio- 
tra Skargi. Na dobro członków Towarzy- 
stwa zapisać należy ich żywe interesowa- 
nie się sprawami instytucji; na 44 członków 
Tow. (Druskieniki nie mogły się dotych- 
czas zdobyć na więcej) przybyło na zebra- 
nie 39. Zagaił obrady wiceprezes Zarządu 
ks. Wołejko, pełniący obowiązki prezesa 
po zrzeczeniu się godności przewodniczą- 
cej (z powodu niedyspozycji zdrowia) p. 
dyr. Michałowej Malinowskiej. Pani ta — 
istotna, sęrdeczna opiekunka nędzy i dzia- 
twy sierocej, usunąwszy ssię z zarządu, nie 
przestaje roztącząć samarytańskiej swej 
opieki nad ubóstwem  druskienickiem. Na 
przewodniczącego obradom w myśl wnios- 
ku ks. Wołejki zaproszono przez aklama- 
cję, p. d-ra Michała Pietkiewicza, do pie- 
zydjum zaś -p. Karola Hoffmana i na se- 
kretarzą pr. Marjana Szczerbińskiego. Ze 
sprawozdania, złożonego przez ks. wice- 
prezesa, wynika, że wskutek niezbędnych 
renowacyj w przytułku dlagstarców pod wez- 
waniem św. Wincentego i w Domu kościel- 
nym na zapomogi wydano w r. z. 402 zł., 
gdy na podatki komunalne ściągnięto z To- 
warzystwa 632 zł. Saldo na 1 stycznia r. b. 
wynosiło 705 zł, w ciągu jednak pięciu 
ubiegłych miesięcy wydano już na zapomo- 
gi 905 zł., w liczbie udzielanych świadczeń 
małą pozycię stanowi zakup ksiązek i pod- 
ręczników szkolnych dla ;niezamožnych 
nczniów. 2 

Przewodniczący komisji rewizyjnej, p. 
inż. Ignacy Prosiński, zwrócił uwagę na 
niezmiernie niską składkę członkowską — 
2 zł. rocznie, wobec jednak głosów, że i 
taka składka dla niektórych członków jest 
trudna do uiszczenia, zaproponował, aby 
członkowie protektorzy wpłacali rocznie 
niemniej jak 10 złotych, co uchwalono ied- 
nomyślnie. 

Zalecono przyszłemu zarządowi, aby 
wyjednał u władzy właściwej uwolnienie 
Towarzystwa od płacenia podatków komu- 
nalnych; nieruchomości bowiem, stanowią- 
ce jego własność, wymagają wciąż nowych 
inwestycyj, stanowią główne źródło docho- 
du, zużywanego na wspomaganie ubóstwa, 
Gwarancję, o Której wyżej wspomniano, 
wymaganą przez Bank gosp. kraj., uchwa- 
łono udzielić -— jednomyślnie. Chwalebna 
jednomyślność, widoczna spólnota idei, wią- 
żąca stowarzyszonych, sprawiała wzrusza- 
jące wrażenie na gości - warszawian, przy- 
wykłych do stołecznych niesnasek, opozy- 
cji i rozłamów. 

Wybory kartkami zamkniętemi powo- 
łały do Zarządu na 3-lecie najbliższe p.p. 
d-ra Michała Pietkiewicza, burmistrza inż. 
Witolda Markiewicza, księdza "Adama Gi- 
bulskiego, Antoniego Kolendę, inżyniera 

nšcego Prosińskiego i Marję Porzecką. 
s. Bolesław Wołejko wchodzi statutowo, 

jako proboszcz parafji, do składu zarządu 
bez wyborów. 

Do komisji zaś rewizyjnej powołani są 
przez aklamację p. p. Marja Hryniewicka, 
Józef Dziemitrowicz i Marjan Szczerbiński. 

Tegoż dnia, w tejże sali, w południe, 
dla upamiętnienia „Dnia spółdziełczości* 
odbyła się akademja- 

W ciągu dwu dni—30 i 31 z. m. „gości- 
ła w Druskienikach wycieczka krajoznaw- 
cza, do której należały 32 uczerice war- 
szawskiej uczelni p. Zyberk-Platerówny 
przybyłe pod opieką p. Reuttówny, a pod 
kierownictwem niezrównanego przewodni- 
ka, prezesa polsk. Tow. Krajoznawczego, 
p. Aleksandra Janowskiego. Zarządźzdrojo- 
wiska w osobie p. dyr. Malinowskiego i z 
chętną pomocą d-ra Al. ilińskiego poczynił 
wszelkie udogodnienia sympatycznym pod- 
różnikom. Niestrudzony zaś i ofiarny „wuj* 
Janowski samorzutnie „zaoferował* kierow- 
nictwu szkoły powszechnej wygłoszenie od- 
czytu o wycieczce do Jugosławii, z ilustru- 
jącemi go przezroczami. Salę szkolną zapeł- 
nił tłum malców płci obojej, którym pre- 
legenta swada, humor i niezrównane znaw- 
stwo duszy dziecięcej, dostarczało wrażeń 
miłych, radośnych i—pouczających. 

Kierownik szkoły (znowu ks. Wołejko) 
podziękował p. janowskiemu w imieniu 
dziatwy i dorosłych, których ściągnęła nie- 
odparta chęć usłyszenia świetnego mówcy 
krajoznawcy. 

W piątek raniutko wycieczka wyjecha- 
ła do Grodna, a po zwiedzeniu go—na nec 
do Suwałk, aby stamtąd dotrzeć do głów- 
nego celu—wycieczki: jeziora Wigierskiego, 
nad którem wkrótce stanie schronisko dla 
turystów. Czy aby tylko panienki nie za- 
ziębiły się?... 

Karol Hoffman. 

GŁĘBOKIE. 

Poświęcenie nowej mleczarni 
spółdzielczej. W okresie świąt ostatnich 
odbyło się w Głębokiem uroczyste poświę- 
cenie mleczarni spółdzielczej powstałej 
dzięki inicjatywie i staraniom miejscowej 
inteligencji robotniczej z' administratorem 
maj. Ozierce wł. p. Oskierki p. Paszkiewi- 
czem, obecnym prezesem mleczarni, na 
czele. 

Aktu: wyświęcenia dokonał miejscowy 
dziekan, podnosząc w gorących słowąch 
celowość podobnej placówki oraz życząc 
jej rozwoju. 

Imieniem Samorządu miejscowego prze- 
mówił p. Czarny, a imieniem Wil. T-wa 
Rolniczego p. Żywiecki. 

Ze specjalnym zadowoleniem przyjęto 
do wiadomości oświadczenie przedstawi- 
ciela Samorządu Komunalnego, który za- 
pewnił obecnych, że sejmikowa ferma do- 
świadczalna, dostarczająca obecnie mleko 
żydowi-pachciarzowi po wygaśnięciu termi- 
nu kontraktu dostarczać będzie mleko do 
nowopowstałej mleczarni. 

W dniu otwarcia mleczarnia rozporzą- 
dzała już ilością 450 litrów mleka dziennie 
dostarczanego przez niewielką stosunkowo 
ilość producentów. 

Z niemiłym zdziwieniem skonstatowali 
obecni na uroczystości brak agronoma po- 
wiatowego, który mając za zadanie zasad- 
nicze koordynowanie prac spółdzielni rol- 
niczych na terenie powiatu, uznał za mo- 
žliwe nie być obecnym na uroczystości 
poświęcenia nowej, poważnej placówki. 

- „Tydzień Czerwonego Krzyža“ 
w pow. Wileńsko-Trockim. W związku 
z „Tygodniem Czerwonego Krzyża* wydział 
powiatowe wysłał do gmin materjały pro- 
pagandowy, otrzymane z okręgowego ko- 
mitetu. Na terenie gmin zaczęły się zawią- 
zywać miejscowe komitety tymczasowe, 
skupiające przedstawicieli miejscowego spo- 
łeczeństwa. Komitety te będą miały do 
zadania zgromadzenie jak największego 
funduszu podczas tego „Tygodnia*. 

(0) Zabrukowanie m Turgieie. 
W najbliższym czasie m. Turgiele, gm. Tur- 
gielskiej, pow. Wileńsko-Trockiego, zosta- 
nie wybrukowane. Miejscowa ludność już 
wozi kamienie i wydział powiatowy w gra- 
nicach możliwości ma przyjść gminie w 
tej sprawie z pomocą. 

        u EEEE WIRE 

bifewska faryfa celna zmniejszy 
import z Polski. 

KOWNO. 6.Vi. Kowieńska Izba 
handłowo-przemysłowa  rozstrząsala 
sprawę położenia, w jakiem znajdzie 
się handel z Polską w chwili, kiedv 
wejdzie w życie nowa litewska taryfa 
maksymalna celna. Przewodniczący 
Dobkiewicz wyraził opinję, że skut- 
kiem nowej taryiv zmniejszy się im- 
port z Polski do Litwy. 

     

SŁ O.W 

Wyjątek z raporiu van Blocklanda. 
GENEWA, 6.VI. PAT. Na dzisiejszem przedpołudniowem posiedzeniu 

Rady Ligi Narodów delegat Holandji van Blockland w swem sprawozdaniu 
z przeb egu rokowań między rządami polskim i litewskim w myśl zale- 
cenia Rady z 10 grudnia r. ub. powiedział między innemi: 

Zmuszony jestem niestety, stwierdzić, że rokowania te uznane przez 
Radę za nieodzowne dla ustalenia między oboma krajami dobrych sto- 
sunków, od których zależy pokój, nie doprowadziły jeszcze do pomyślnego 
wyniku i że się przedłużają bez widocznych postępów. 

. Co się tyczy powrotu do Polski osób, wysiedlonych w październiku 
r.ub., referent nas otrzymał polecenie, aby w razie wyłonienia się trudności 
zaofiarował swe usługi w celu ich usunięcia. Szczęśliwy jestem, że mogę 
poinłormować Radę o tem, że czterej duchowni, którzy znajdowali się w 
liczbie 11 wysiedlonych osób, skorzystali z zarządzeń rządu polskiego, 
dotyczących powrotu osób wysiedlonych, i na swą prośbę powrócili do 
Polski bez trudności. Rada przyjmie bez wątpienia z zadowoleniem 
do wiadomości ten gest rządu polskiego i wyrazi mu  podzię- 
kowanie za dobrą wolę z jaką wykonywuje zalecenia Rady. 

Jestem przekonany, że z chwilą, gdy pozostałe osoby zechcą powró- 
cić do Polski, włedze polskie nie będą w tej mierze czyniły im żadnych 
trudności. : 

Rezolucja z dnia 10 grudnia ubiegłego roku stanowi punkt wyjścia 
w dziele uspokojenia i pojednania, jakie Liga Narodów prowadzi w tej 
cześci świata. 

Rada mając na względzie trudności praktyczne, które pozostają do 
przezwyciężenia przy wykonywaniu tego dzieła uważa za wskazane przy- 
pomnieć, że oświadczając w swej wzmiankowanej rezolucji, że nie dotyka 
ona w niczem spraw co do których oba rządy mają pogłądy odmienne, 
nie chciała ona przez to powiedzieć, że jedna ze stron może podejmować 
jakikolwiek krok, któryby mógł wpłynąć ujemnie na postęp rokowań, 
albowiem strona, która podejmuje tego rodzaju kroki zajmuje niesłuszne 
stanowisko zarówno przy stole Rady, jak wobec opinji międzynarodowej. 
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Przed mianowaniem nowego rządu Rzeszy. 
BERLIN, 6-VI PAT. jak donosi „Berliner Tageblatt" z Kolonji dzi- 

siejsze obrady zarządu partji socjalistycznej mają na celu ustalenie ogól- 
nych wytycznych, które stanowić będą również podstawę dla konferencji 
pomiędzy prezydentem Hindenburgiem, przewodniczącym Reichstagu Loe- 
bem a pos. Millerem, która spodziewana jest na piątek. „Berliner Tage- 
blatt* twierdzi, że w kołach obradujących rozważane były kandydatury, 
przyczem wymieniana była kandydatura posła Hermana Millera, jako kan- 
clerza, posła Seweringa jako ministra spraw wewnętrznych, posła Hilfer- 
dinga, jako ministra finansów. Pozatem stronnictwo socjalistyczne ma je- 
szcze żądać dla siebie dwóch tek. 

ARMIA CZAŃG-TSO-LINA W DRODZE DO MANDŻURII. 
Pa drodze zabiera lub niszczy środki lokomocji. 

PEKIN, 6 VI. PAT. Cofające się do Mandżurji wojska północne zabierają 
ze sobą nie tylko tabory kolei Pekin Mukden, lecz również wielkie masy ma- 

e innych kolei północnych Chin, uniemożliwiając w ten sposób komu- 
nikację. 

о 

Japoūczycy Ww obronie swych wspdlrodakūw. 

TOKJO, 6 VI. PAT. Agencja Reutera donosi, że rząd japoński postanowił 
przedsięwziąć wszelkie możliwe kroki w celu roztoczenia opieki nad prawami - 
i interesami Japończyków w Mandżurii i Mongolji, zamierza jednak zachowy- 
wać ścisłą neutralność w stosunku do kaźdego rządu, który obejmie władzę 
nad całemi Chinami i Mandżurią. 

Plan rządu nankińskiego. 
LONDYN, 6.VI, PAT. „Daily Telegraph" donosi z Szanghaju, 

że przywódcy rządu nankińskiego odbyli konferencję, na której 
opracowano plan organizacyjny dła całych Chin łącznie z Man- 
dżurją. Według planu tego Chiny mają być podzielone na 
sżeść okręsców. Na czele każdego okręgu ma stać gubernator, 

który urzędować będzie pod kontrolą rady narodowei w Nan- 
kinie. 

Zgnda pomiędzy Meksykiem a Watykanem. 
NOWY YORK, 6.VI, PAT. Dziennik „World“ podaje, že po- 

kój między kościołem a państwem w Meksyku stał się rzeczywi- 
stością. Spodziewają się, że Watykan zatwierdzi w najbliższych 
dniach osiągnięte porozumienie. 

Na ziemi Franciszka Józefa, 
Sowiecka stacja dla hadań naukowych. 

MOSKWA, 6. VI. Pat. Sowieckie instytucje naukowe opracowują projekt bu- 
dowy stacji dla badań naukowych na ziemi Franciszka |бхе!а, która, jak stwierdza 
oświadczenie komitetu wykonawczego z dnią 15 kwietnia 1926 roku w Sprawie przy- 
należności ziem polarnych należy do terytorjum sowieckiego. Oświadczenie to zosta- 
ło zakomunikowane ministerstwom spraw zagranicznych państw, zz któremi Sowiety 
utrzymują stosunki dyplomatyczne. 

zlikwidowanie drugiej handy szpiegowskiej 
w powiecie Siołpeckim. 

Posiadając pewne informacje, władze bezpieczeństwa w tych dniach przy- 
stąpiły do likwidacji drugiej z kolei bandy szpiegowskiej—dywersyjnej, operu- 
jącej na terenie powiatu Stołpeckiego, po zlikwidowaniu nie tak dawno Szaj- 
ki Mierzyńskiezo, Część członków szaiki ujęto na granicy państwowej w chwi- 

li przekraczania granicy, część niespodziewającej się likwidacji—w miejscach 
zamieszkania i już cziś cała paczka wraz z dużym materjałem obciążającym 
przekazana została Sędziemu Śledczemu w Stołpcach. 

a Należy zaznaczyć, że obie zlikwidowane bandy na terenie powiatu Stoł- 
peckiego liczyły około 20 osób. 

IŁŁAKOWICZÓWNA. 
Mamy ją tu u nas powitać w 

przyszłym tygodniu, 15-go b. m. 
Przyjedzie na zaproszenie wileń- 

skiego Związku Literatów, aby wystą- 
pić z publiczną recytacją własnych 
utworów i uświetnić swoją Obecno- 
Ścią środę literacką, może już ostat- 
nią przed przerwą letnią. 

Czy zna lłłakowiczówna Wilno? 
Tak i nie. Przejeżdżała przez Wilno 
nie raz jeden—nie przyglądając mu 
się nigdy bliżej. A zresztą... całkiem 
nowemi będzie na Wilno patrzala 
oczami. Nie temi, nie temi, co daw- 
niej, oczami dziecięcemi. 

Rodzina moja — powiedziała 
sama w którymś z niezliczonych wy- 
wiadów, któremi ją ostatniemi czasy 
w Warszawie zasypują - rodzina mo- 
ja pochodzi z jeńców tatarskich, osa- 
dzonych od wieków na Žmudzi. 

A potem w cichy, ogromnie pa- 
trjarchalny dwór na lnilantach Pol- 
skich, jej przybranej matki pani Buj- 
nowej z domu Zyberg-Platerówny... 
Nad Dźwiną pod Dynaburgiem willa 
w leśnym parku Pohulanki... Witeb- 
szczyzna - Mińszczyzna... Jak sen 
wszystko to pierzcha... Warszawa! W 
głuchych pogrzmiewaniach stłumionej 
pierwszej rewolucji rosyjskiej przeży- 
cia chmurnej, zamkniętej w sobie du- 
szy dziewczęcej zaczynają szukać wy- 
razu dla siebie—w poezji... O, te 
pierwsze zeszyty w czarnych, cerato- 
wych okładkach, pełne wierszy! 

Kartka z któregoś zeszytu powę- 
drowała przez czyjeś niedyskretne rę- 
ce do redakcji „Tygodnika Ilustrowa- 
nego". Były to „Jabłonie”*, — wiersz 
liryczny, pierwszy wiersz Utakowi- 
czówny, jaki się w druku ukazał. 

No, i kto raz dotknął ustami cza- 
ry Poezji, ten... Dajmy pokój szukać 
górnych metafor! Iłłakowiczówna była 
z tych, co do korica życia nie prze- 
stają z tej czary pić. | chwała Bogu! 

Runęła na Polskę wielka wojna. 
Z dalekiej gdzieś zagranicy (z zapad- 
łych gdzieś kątów Anglji) śpieszy 
lłłakowiczówna na front cały w ogniu 
i krwi. Przeżywa wszystko, co prze- 
żyć może siostra miłosierdzia na naj- 
dalej wysuniętych „pierewiazocznych“ 
punktach. Prześliczne są, prawie po- 
nadludzkie w jej poezjach echa owych 
głebokich wrażeń... 

Wskrzesająca Polska zastaje po- 
etkę o niepospolicie lotnym i grunto- 
wnie wykształconym umyśle pracują- 
cą w ministerstwie spraw zagranicz- 
nych. 

Pierwszy zbiór poezyj „lkarowe 
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i „Buocowa“ 
fabryki 

M. Pidgcki wiem | 
Są wyśmienite. Żądać wszędzie. 
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loty" był się już ukazał na dwa łata 
przed wojną. Podczas wojny zapaliły 
się Iłłakowiczówny „Wieś” i zadźwię- 
czały „Trzy struny”. 

Dajcie mi skonać... 
Na barykadzie, pod krwawym Sztau- 

fdarem! 

Talent! Brylant, co sam siebie, 
własną instyktowną metodą (nie dba- 
jąc o nią) szlifuje. IKażda szczypta 
nagiej szczerości (lłłakowiczówna jest 
czasem aż do bohaterstwa szczerą) 
grubo i przemisternie ornamentowana. 
Te tęcze, i błyski i skróty zawrotne- 
to wuałka na zapłonionej twarzy ko- 
biecej. 

A co za ogień wewnętrzny w każ- 
dym wierszu! Co za moc sugge- 
styjna, zdolna wprowadzić w nastrój 
najoporniejszą duszę! Dzika, jak róża 
w polu. A dla nikogo niema cierni — 
tylko dla siebie. 

Otwiera ręce, a z nich sypią się 
„Rymy dziecięce" tak serdeczne i tak 
rozkosznie groteskowe, (że niktby 
nie zgadł, że niemi poetka przeplatała 
ogromnie smutne i targane bólem 
poezje ze „Zwierciadła nocy”, z „Pła- 
czącego ptaka”, z „Połowu*... 

A estatni, Świeżo wydany tom 
„Z głębi serca” może jeszcze pię- 
kniejszy niż wszystkie poprzednie. 
Mniej w nim szarpania się i zgrzytu 
— więcej piękna przedziwnej a orygi- 
nalnej stylizacji. W tomie tym właśnie 
jest „Głos w sprawie Litwy“, jest 
„Głos księdza Budkiewicza z za gro- 
bu”, jest wiersz „Do Wilna". 

To już są suiży pełnych akordów... 
rapsody; to nie dawniejsze niezabudki, 
nagle wykwitającego pod piórem po- 
etki... nagle... mimowoli... 

Liście brusznicowe, 
łaki bahunowe, 
dywany czombrem porosłe, 
brzózki do lat niedorosłe. 
Drogi polne nieustąpliwe, 
poziomeczki od piasku siwc... 

Gdy przyjedzie tu Iłłakowiczówna, 
my ją poprowadzimy dwa kroki za 
Wilno i pokażemy: „Oto są, pani, to, 
co niewiedzieć skąd brały się pod 
piórem twojem na warszawskim pa- 
pierze: 

Liście brusznicowe — łąki bahu- 
nowe—dywany czombrem porosłe — 
brzózki do lat niedorosłe —drogi pol- 
ne nieustąpliwe — poziomeczki od 
piasku siwe*. 

Niech tylko przyjeżdża! Niech my 
z radością napatrzemy się, jak nam 
na znakomitą poetkę urosła. 

DYREKCJA LICEUM FILOMATÓW A 
wę prawami szkół państwowych) W 

wiadamia, že egzamina do kl. wstęp- 
Bre i 1-ej odbędą się 27 i 28 czerwca. ją 

Liceum Handłowego į 
lipca, następnie ud 16 sierpnia. Wa- 

codziennie Kancełarja szkolna (Żeli- 
0 2 pp. 

Do innych klas egzamina_ lekcyjne 

runkiem przyjęcia tu jest ukończenie 
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trwają do sA 
* 

można składać od 15 do 27 czerwca, 
zwykłe 28 i 30 czerwca. Zapisy do 

6 klas szkoły średniej lub zakładu 
M równorzędnego. Podania przyjmuje 

  

ge wsio 1 2) od godz. i 

  

Instyyt Nauk Hondlodo-Gospodarczych 
Polskiego T-wa'Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej w Wilnie 

Koedukacyjny zakład naukowy dla 
6 klas szkoły średniej ogólnokształcącej (państwowej 
z prawami), albo— całkowity kurs średniej 3-letniej 
(po złożeniu egzaminów uzupełniających w myśl okólnika M-wa W. 

R.iO.P. z dn. 31.X. 1927 r. Nr. Ill. A. 2—15791/27). 

Wydziały: 1) OGÓLNO-HANDLOWY, 2) ROLNICZO-HANDLOWY 
3-letni kurs nauki. 

Po przejściu I-go kursu, wspólnego dla obydwu wydziałów i dające- 
go zasadnicze i zaokrąglone wykształcenie handlowe orazą po złoże- 
niu odpowiednich egzaminów życzący mogą otrzymać Świadectwo 

ukończenia jednorocznej Szkoły Handlowej. 

codziennie od godz. 8-mej do 14-tej, 
udziela informacyj, wysyła na żądanie programy i przyjmuje podania. 
Do składanych podań należy dołączyć: 1) ostatnie Świadectwo szkol- 

3) 2 fotografje oraz 4) 10 zł. wpisowego. 

Adres: Wilno, ul. Jagiellońska, Nr. 2, IV piętro 
(Dom T-wa Akc. B-cia Jabłkowscy). 

Sekretarjat Instytutu czynny 

ne, 2) metrykę urodzenia, 

osób, które ukończyły conajmniej 
lub prywatnej 

szkoły handlowej 

| 
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SZLAKIEM BATOREGO 
Dawniej... bardzo temu dawno... 

dwadzieścia lat, trzydzieści lat, cho- 
dzono na większy dystans pieszo 
chyba tylko na odpust. 

Albo jeśli sam się ktoś ofiarował 
pójść pieszo do Ostrejbramy, lub 
jeśli go jakaś pobożna dusza oliaro- 
wała. Bo bywało i tak, że ktoś leży 
nieprzytomny w ciężkiej gorączce — 
lekarze, wiadomo, jak lekarze, albo 
nic pomóc nie mogą, albo leczą cał- 
kiem od innej choroby— „przesilenie 
jak nie przychodzi tak nie przycho- 
dzi... Co robić? Wówczas któraś z 
najpobożniejszych ciotek „ofiarowuje” 
chorego do Ostrejbramy, to znaczy, 
że gdy chory wyzdrowieje, będzie mu- 
siał pójść pieszo do Ostrejbramy, 
wywdzięczając się w ten sposób Matce 
Boskiej za najwyraźniej cudowne u- 
zdrowienie. 

Nikomu się nie Śniło nie uczynić 
zadość ślubowi, wykonanemu za niego 
„zaocznie* przez godną najwyższego 
szącunku osobę, tak bezgranicznie 
dbałą o jego zdrowie. Szedł tedy 
pieszo do Wilna — np., z głębokiej 
gdzieś wsi, mil sześć, siedem, a by- 
wało i dziesięć. Nie szemrząc, broń 
Boże, wcale! Owszem, — lekko i ra- 
dośnie odbywał długą podróż. Inna 
była dawniei struktura dusz ludzkich 
— i nie każdy ciążył im obowiązek. 

Nie bez pewnej ostentacji odby- 
wała się taka pielgrzymka, jeśli przed- 
siebrala ją, dajmy na to, któraś z 
pań z wiejskiego „szanującego się" 
dworu. Pamiętam sam, jax szła matka 

moja pieszo do Ostrejbramy bitych 
mil siedem w towarzystwie panny 
służącej, podczas gdy fajeton jechał 
wolno z tyłu „na wszelki wypadek*, 
a wysłany prodem kucharz gotował 
obiad w karczmie Miednickiej. 

Na odpust zaś, albo „do Kalwarji* 
do dziś dnia lud waliłby choć co 
dzień—że nikogo zachęcać nie trzeba. 
Do Częstochowy ciągną pieszo piel- 
grzymki aż z Warszawy, co jest tem 
godniejsze podkreślenia, że w podróż 
taką puszczają się z weselem w duszy 
mieszczuchy i mieszczki, bynajmniej, 
jak lud wiejski, nieprzywykli do'rekor- 
dowych wysiłków fizycznych. Idą, idą, 
idą... | „w doskonałej formie"  przy- 
bywają na Jasną Górę. 

Owóż do tego zmierza to przy- 
pomnienie, že lokomocja piesza była 
ijest u nas uprawiana i praktyko- 
wana, ale tylko nie w rozumieniu 
sportowem. Była uważana za prawdzi- 
we poświęcenie, za „ofiarę* wobec moż- 
ności odbycia drogi końmi. A ijakąž 
dopiero anomalją musi wydawać się 
dziś wobec tak gęstych kolei želaz- 
nych, w epoce samochodów tudzież 
wobec coraz bardziej wchodzących w 
użycie aeroplanów! 

a 
Zmieniły się czasy. Tężyzna fizycz-. 

na weszła w modę.  Pozakwitały 
wszelkie sporty. Siedemdziesięcioletni 
król szwedzki jest do dziś dnia jed- 
nym z najlepszych wirtuozów teniso- 
wych w Europie. Nigdy jeszcze nie 
wygłoszono publicznie, nie napisano 
tyle razy w gazetach lapidarnego afo- 
ryzmu  Juvenala „Błagajmy bogów, 

abyśmy mieli zdrową duszę w zdro- 
wem ciele!* W skróceniu: mens sana 
in corpore samo czyli „zdrowa dusza 
w zdrowem ciele". I basta! Przypom- 
nieć Virgiljuszowe mens agitat mo- 
lem, duch wprawia w ruch materję... 
zaczęłoby wywoływać  pogardliwe 
wzruszenie ramion, O! Patrz pan, co 
podžwiga „materję“. Kopie się nogą 
w piłkę i patrz pan, dokąd poleciała! 
Słowem: sport, sport i jeszcze raz 
sport! Śniadecki, autor słynnej roz- 
prawy „O fizycznem wychowaniu 
dziecka” (właśnie upłynęło 90 lat od 
jego Śmierci) klasnąłby w ręce z u- 
ciechy, wstawszy z grobu. 

Tłoczono się niedawno na walki 
atletów w cyrku. Ogród Botaniczny 
przekształcono na park sportowy z 
placem dla footballu i ewolucyj welo- 
cypedowych. Mieliśmy konkursy bok- 
serskie. Budujemy stadjony sportowe. 
Lekka atletyka kwitnie. Mamy wyści- 
gi konne nawet w Wilnie; ścigają się 
nawet nasze autobusy. Farcerze defi- 
lują po ulicach; stowarzyszeni wiośla- 
rze rozjeżdżają po Wilji... Na placu 
Łukiskim ćwiczą się w footbalu na- 
wet wyrostki bezdomne... Oddychamy 
głęboko przy otwartem oknie, z roz- 
stawioneni nogami wykonywujemy 
ćwiczenia gimnastyczne, robimy przy 
nieruchomem tułowiu przysiady i wy- 
pady, rzucamy kulą lub dyskiem... jak 
aaleko kto może; biegi na przełaj i 
konkursy pływackie Są na porządku 
dzennym... założyliśmy klub automo- 
bilistów... 

Wszystko to jednak nie wyczer- 
puje pełnej skałi ćwiczeń sportowych; 

wyrabiających źężyznę fizyczną. A o 
nią chodzi. 3 

Narodem /egim fizycznie musimy 
być. Minęły, dawno minęły czasy 
„pospolitego ruszenia”. Nastały cza- 
sy „narodu pod bronią". 

Przysposob enie wojskowe — oto 
fundament takiego pogołowiae. Nietyl- 
ko już'dziś mamy naród, potrzebują- 
cy wychowania fizycznego, ale też 
mamy już dziś, chwalić Boga, i pań- 
stwo, w którego obronie powinien 
potrafić i móc stanąć w razie potrze- 
by cały naród. 

A podstawą sprawności i wytrzy- 
"małości militarnej co jest? Umiejęt- 
ność maszerowania i wytrzymałość w 
marszu. 

Inńemi słowy: naród polski po- 
trzebuje mieć tęgie, wygimnastykowa- 
ne i wytrzymałe nogi. Oto dlaczego 
należą dziś w Polsce do najbardziej 
rozpowszechnionych i popularnych 
sportów, t. zw. marsze terenow”. 

Biorą w nich udział: drużyny woj- 
skowe, drużyny stowarzyszeń  przy- 
sposobienia wojskowego, towarzystwa 
sportowe. Warunkiem uzyskania zwy- 
cięstwa (i nagrody) jest przebycie 
przez drużynę tylu to a tylu kilome- 
trów, czyli t. zw. trasy, (krokiem lub 
biegiem) w najkrótszym czasie. 

Marsze takie popularyzują wśród 
młodzieży sport pieszy; zaprawiają 
młodzież do chodzenia—sportowego. 
Sportowego (a nawet wojskowego) 
nie... spacerowego! Inaczej bowiem, 
jak wiadomo, chodzi turysta, inaczej 
zbieracz po wioskach i siołach legend 
ludowych, inaczej uczony botanik, 

herboryzujący po lasach i łąkach, 
wzgórzach i dolinach—a inaczej cho- 
dzi sportsmen. 

To rzecz chyba jasna? 
Pierwszy taki marsz terenowy na 

ziemiach polskich „Szlakiem kadrów- 
ki* odbył się z inicjatywy Związku 
Strzeleckiego w 1924 r. w  rocznico- 
wym dniu szóstego sierpnia, Nastą- 
piły po nim dalsze marsze terenowe 
po różnych dzielnicach, aż wreszcie 
przyszła kolej na Wilno. 

Imprezę ujął w swe rece woje- 
wódzki Komitet Wychowania Fizycz- 
nego i Przysposobienia Wojskowego 
pod protektoratem honorowego ko- 
mitetu, w skład którego weszli: woje- 
woda Raczkiewicz, wojewoda Beczko- 
wicz, wojewoda białostocki Kirst, ks. 
biskup Bandurski, inspektorowie  ar- 
mji generałowie Burhardt-Bukacki i 
Rydz-Smigły, kurator Pogorzelski, rek- 
tor Pigoń i cały jeszcze szereg osób. 

Stanęło na tem, że terenem mar- 
sza wileńskiego będzie starodawny, 
słynny, historyczny Szlak Batorego, 
gościniec, zwany przed wiekami  szla- 
kiem Witolda, trakt, który przez całe 
wieki był. główną arterją komunika- 
cyjną między Polską a Moskwą, po 
którym przeciągały wojska Witolda, 
Batorego, Napoleona... 

W zbiorowej księdze oficerów re- 
zerwy, wydanej u nas w Wilnie w 
1926 r. p., major Koc szczegółowo 
opisał wojnę moskiewską, prowadzo- 
ną przez króla Stefana Batorego w 
latach 1577 do 1582-go, podczas któ- 

rej t. zw. „Szlak Batorego" grał nie 
małą rolę, 

W 1577 r. ciągnął car lwan Groź- 
ny w porozumieniu z bratem króla 
duńskiego zagarnąć ile się da Inflant 
Polskich. jakoż i dokonał podboju 
całych Inflant naszych aż po Dźwinę 
(z wyjątkiem Rygi). Król Batory mógł 
wyruszyć na rozprawę z najezdcą do- 
piero w 1577 r. W marcu przybył 
do Wilna i przez cztere miesiące kie- 
rował osobiście organizowaniem ar- 
mji. Działa ściągnięto do Wilna z 
Malburga, Gdańska i Tykocina. Arse- 
nały wileńskie były pełne prochów i 
pocisków, ołowiu, saletry, żelaza, 
wszelkiej broni. Po kilku wypadach | 
Krzysztofa Radziwiłła na Inflanty, od- 
była się w czerwcu koncentracja 
wojsk polskich w okolicach Świra, 
(gdzie król odbył wielką naradę wo- 
jenną). Armja polska ruszyła przez 
Postawy na Połock, mając w awan- 
gardzie Radziwiłła z oddziałami wę- 
gierskiemi. W Dziśnie odbył się ge- 
nerałny przegląd tej wszystkiej siły 
zbrojnej, liczącej około 40000 żołnie- 
rza różnej broni. 

W połowie sierpnia rozpoczęło się 
obleganie Połocka, zakończone po- 
myślnie kapitulacją tej 'arcyważnej 
bazy operacyjnej dla odbierania In- 
flant carowi Iwanowi. 

To też drugą moskiewską wypra- 
we mógł Batory rozpocząć pomiędzy 
Połockiem a Orszą. Zdobył Wielkie 
Łuki i po pomyślnem zakończeniu 
działań wojennych wrócił w  pierw- 
szych dniach października 1580 r. do 
Wilna. 
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===== Dziś czwarty dzień wyścigów konnych w Pośpieszce х {ю!айхафогет. — ======= 

NIKA 
— (0) Przegląd poborowych i oche- 

"KRO 
ZWARTEK tników. W piątek, dnia o EAS tb., 

i st. g. 3 m. 40 winni stawič się do przeglądu poborowi Z 
7 Dzis a nazwiskiem na 2 Z, ANA S 

B. Ciało. h. sł. o g. 19 m. 34  bje komisarjatów III, IV, V i VI m. Wilna, 
jutro 2 Е oraz ochotnicy, urodzeni w roku 1908, 1909 

e 11910, z nazwiskiem od lit. A do Ž wlą- 
„Medarada. | cznie, zamieszkali we wszystkich komisar- 
Spostrzeżenia meteorologiczne jatach. 

— (r) O niezwłoczne wykonywanie Zakładu Meteorologji U. S. B. 
i J : wyroków sądowych. Stwierdzono na za- 

a R sadzie danych AA ARE 

isnieni. Е ilość prawomocnych wyroków sądów woj- 

Roz m | > skowych nie została wykonana we właści- 
V : I wym czasie. Były wypadki, s sa 2 

dowe względnie prokuratorskie domaga 

ona | + 100C. się u Odnodnych przełożonych doprowadze- 
\ 
| 
\ 
} 

nia skazanych do więzienia, lecz, mimo przy- 
nagleń, żądań tych nie spełniano. 

Stwierdzono również, że niewykonywa- 

no często wyroków, skazujących na areszt 

domowy lub pułkowy. Е 
Ponieważ fakty ie świadczą O Kary- 

goduem lekceważeniu zarządzeń władz są- 
dowych, przeto Dowódca Okręgu Korpuso- 
wego polecił wszelkie zarządzenia wykony- 
wać niezwłocznie, gdyż szybkie i energicz- 
ne wykonanie wyroków sądowych przyczy- 
ni się do zmniejszenia przestępczości w 
a i znacznie podniesie poziom dyscy- 
pliny. 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr | 
przeważający 

Uwagi: 
Opad. 

inimum za dobę — OC. 
Maximum na dobę 12>C. i 
Tendencja barometryczna: spadek następūje 
wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA. — (r) Szkoła podchorążych nie daje 
— Era ręcznego wypieku chleba praw maturalnych. Wobec często za- 

skończona. Weszło już w życie rozporzą- chodzących wątpliwości, czy oficerowie, któ- 
dzenie Min. Spr. Wewnętrznych,i nakładają- rzy nie mają złożonego egraminu dojrza- 
<e na piekarzy obowiązek zastosowania u- łości w szkołach państwowych, a jedynie 
rządzeń mechanicznych do przesiewania ukończyli szkołę podchorążych, mogą kan- 
mąki, mieszania i zagniatania ciasta, jed- dydować do wyższej szkoły wojennej, wy- 
nem słowem przy całym procesie produk- jaśniono, że wyższą szkoła wojenna, jako 
cji chleba. ; wyższy zakład naukowy wojskowy w Za- 

Rozporządzenie to dotyczy piekarń, kresie przyjmowania: kandydatów podlega 
cukiereń i innych zakładów, wyrabiających warunkom, ustalonym przez Min. WP. i OP. 
pieczywo do użytku publicznego, o ile WY- dglą wszystkich wyższych zakładów nauko- 
mienione zakłady znajdują się w mi€jsco- wych państwowych. 
wościach, liczących ponad 5000 mieszkań - Ponieważ Min. Oświąty nie uznało 
ców. 3 „ egzaminu, ztožonego w szkole pudchorą- 

„ Rozporządzenie ustala termin sześciu żych za równoznaczny z egzaminem dojrza- 
miesięcy, po którem piekarnie muszą już łości, składanym w Szkołach państwowych 
posiądać urządzenia mechaniczne. a uprawniającm do studjów na wyższych 

_. Niewątpliwie, reforma ta prócz gwaran- zakładach naukowych, przeto oficerowie 
cji hygjenicznych warunków wypieku chle- którzy ukończyli jedynie szkołę podchorą- 
ba, przyczyni się do jego potanienia. żych, nie mogą kandydować do wyższej 

-- Paszporty ulgowe dla uczestni- szkoły wojennej. i 

ków wycieczki do Francji. Dowiadujemy — Podania o urlopy rolne. W zwią- 
Się, że Min. Skarbu przyznało uczestnikom zku ze zbliżającą się porą robót rolnych 
Wycieczki Chorągwi Wileńskiej Związku w polu wpływa do ministerstwa cały sze- 
Hallerczyków, udającym się do Francji reg podań rodzin szeregowych niezawodo- 
<elem wzięcia udziału w uroczystościach, wych, odbywających obecnie służbę czynną, 
zorganizowanych z okazji lo-ciolecia 2а- о udzielenie urlopów rolnych. Wobec tego, 
Oficzenia wojny, prawo do otrzymania ul- ję „Ustawa o obowiązkach i prawach sze- 

Sowych, 25-ciozłotowych paszportów Za- regowych* takich urlopów nie przewiduje, 
žranicznych. „ przeto wszelkie podania o urlopy powin- 

— (0) Godziny handlu w budkach i ną ludność cywilna kierować do zaintere- 
„kioskach. W ostatnim numerze „Dz. Ustaw* sowanych dowódców formacyj, którzy po- 
ukazało się obwieszczenie Prezydenta RZE- winni już na miejscu załatwiać te sprawy 
<zypospolitej z dnia 21 maja o sprostowa- w sposób decydujący. Jedynie w wypadkach, 
miu błędów w rozporządzeniu z dnia 22-g0 gdy chodzi o stale urlopowanie lub wcze- 
marcą rb. o godzinach handlu. Na podsta- $niejsze przeniesienie do rezerwy szerego- 
wie tego sprostowania budki i kioski, wego niezawodowego, podania takie mogą 
me wody mineralne, aapoje Eulos być przesyłane do decyzji II viceministra. 

ące, stodycze i owoce, a niesprzedające 
żądnych innych towarów, mogą być otwar- UNIWERSYTECKA. 
te wę wszystkie dnie w tygodniu, w czasie — Wileńskie Towarzystwo Filozo- 

Na posiedzeniu naukowem, które Od dnia 1-g0 kwietnia do 30-go września ficzne. 

odbędzie się w sobotę 9 czerwca br. o ©d' godziny 9-ej do 23-ej. 

MIEJSKA. godz. 8 wiecz. w Seminarjum Filozoficz- 
ь nem Uniwersytetu, prof. Uniw. Warsz. Dr. 

PRASA Nowy wóz rekwizytowy do wWiądysław Tatarkiewicz wygłosi odczyt pt. 
Yspozycji straży ogniowej. W dniu wczo- „Fazy rozwoju filozofji*. 

malszym został wykończony i oddany do Wstęp wolny dla członków Towarzyst- 
dyspozycji miejskiej straży ogniowej nowy wą ; wprowadzonych gości. 
samochód pożarowy, t. zw. rekwizytowy. SZKOLNA. 
я :цпосі:(бц ten, na nosem podwoziu я 
orda i wykonany sposobem gospodarczym —И аоаа Tm BRI оРОН 

W warsztatach komendy straży ogniowej, Augusta w Wilnie są wolne Šie we 
zaopatrzony został we wszystkie niezbędne wszystkich klasach z wyjątkiem piątej. 

| oworzesne przyrządy ratunkowe. Podania do klasy i można wnosić do 

Południowo-zachodni. 

Pół pochmurno, przelotny 

Wykonanie tego wozu razem z pod- 
woziem kosztuje około 10.000 zł. 

8 Ptyną dolary do Wilna. Ostalnie- 
Mi czasy zwiekszyta się znacznie ilość prze- 
azów pieniężnych (przeważnie w dolarach), 

uadsyłąnych z Rosji Sowieckiej przez krew- 
nych osób, zamieszkałych w Wilnie. Pienią- 
“28 te wydawane są odbiorcom przez Urząd 
P. Starosty Grodzkiego po uprzedniem spi- 
Sanu protokułu wręczenia ich. 

WOJSKOWA. 
„„— Delegacja 1 p. sap. Leg. u ks. 

biskupa Bandurskiego. Dnia 3 czerwca 

kancelarji Gimnazjum (M. Pohulanka il) 
do dnia 25 czerwca i egzamińy wstępne 
rozpoczną się 27 czerwca o godz. 8 rano. 

Podania do pozostałych klas można 
wnosić do dnia lo czerwca i egzaminy 
wstępne rozpoczną się dnia 15 czerwca O 
godz. 11. : 4 

Egzaminy wstępne w gimnazjum 
państwowem im. Adama Mickiewicza w 
Wilnie do klas: I, II, IV i V odbędą się 
pomiędzy 15 i 30 czerwca rb. Podania 
przyjmuje kancelarja Gimnazjum (ul. Do- 
minikańska 3-5) w godzinach urzędowych 

*b. delegacja oficerska 1 p. sąp. Leg. imie- do klasy 1 do dnia 25 czerwca i do klas: 
sila gen. Tadeusza Kościuszki przybyła do II, IV i V do dnia lo czerwca rb. Egzami- 

ilna prosić JE. ks. biskupa Władysława ny do kl. I odbędąsię w dn.27 i 28 czerw- 
Bandurskiego na święto pułkowe w dniu ca r. b. £ 
0 bm., podcząs którego będzie odsłonię- — Dyrekcja Gimnazjum OO. jezuitów 

. tyl poświęcony pomnik Szefa 1 p. sap. w Wilnie powiadamia, że egzamin wstępny 
Leg. Naczelnika Narodu Tadeusza Ko- do klasy I. rozpocznie się 27 czerwca © 
Ściuszki. godzinie 8 rano. Podania o przyjęcie wraz 

., Uroczystość powyższą obiecał zaszczy- z metryką urodzenia, świadectwem zdro- 
<ić swą obecnością Pan Prezydent Rzeczy- wia, wydanem przez lekarza szkolnego (t.j, 
pospolitej. Do usilnej prośby delegacji JE. Dr. Wrześniowskiego, Wilno Wileńska 
%s. biskup Bandurski się przychylił i wy- 30 m. 17), świadectwem powtórnego szcze- 
jężdża w dniu 8 bm. do Modl'na. pienia ospy i ostatniem świadectwem szkol- 

      

  

  
  

_ Następnego roku otwierając trze- nia Wojskowego, komendy głównej 
<ią wyprawę na Moskwę (o wiele Związku Strzeleckiego, kap. Dąbrow- 
mniej zakrojoną niż odebranie Inilant), skiego etc. I wciąż jeszcze nagrody 
wyruszył król Batory z Wilna 20 napływają różne. 
<zerwca aby objąć w Dziśnie do- „Przypuszczalnie udział w marszu 
wództwo nad armją liczącą do 50.000 weźmie ze 40 drużyn czyli około pię- 
rycerstwa. Ruszono pod Psków i za- ciuset uczestników. Ochota wielka. 
<zęto go dobywać. Świetna dywersja Zgłoszeń się coniemiara. Niema po- 
Krzysztofa Radziwiłła a przedewszy- trzeby zachęcać. 
stkiem negocjacje legata papieskiego _ Natomiast my ze swej strony go- 
Possewina skłoniły cara do nawiąza- rąco zachęcamy publiczność wileń ką 
nia układów pokojowych. Król Bato- do uświetnienia jaknajliczniej swoją 

ty w początkach grudnia 1581 odje- obecnością przemarszu drużyn wal- 
chał do Wilna zostawując na leżach czących o największą sprawność w 
zimowych pod Pskowem Zamoyskie- sportowym chodzie. Byłoby rzeczą 
go. Stanął w połowie stycznia 1582 nader wskazaną i... miłą (korzystając 
rozejm i traktat. Inflanty wróciły pod z autobusów, które nie omieszkają 
berło króla Stefana. Zamoyski w gęsto kursować po całej trasie) urzą- 
tryumialnym pochodzie wkroczył do dzać „majówki” w najbardziej malo- 
Rygi, gdzie już się król Batory znaj- wniczych punktach prześlicznego tra- 
dował... ktu Wilno — Konstantynów. Są lasy 

Oto wspomnienia historyczne zwią- liściaste—są polanki w owych lasach 
"ane ze szlakiem: Batorego. 

m 
tuż przy trakcie... są wzgórza niedu- 
że a malownicze... 

Marsz odbędzie się w dn. 30 czer- Cóż to za przyjemność rozsiąść 
Wcą j 1-go lipca na przestrzeni 87 się całem towarzystwem i czekać— 
Kilometrów. Start—aby się tak wyra- przy sutem Śniadaniu — na nadlaty- 
Zić— marszu będzie w Konstantynowie. wanie współzawodniczych drużyn! 

Całą trasę Konstantynów — Wilno | Autobusy będą, ani wątpić, chę- 
Dodzjelono na dwa etapy: Konstanty- tnie „podbierały* uczestników takich 
nów —Słobodka i Słobodka - Wilno. sportowych wycieczek. 

Drużyny nie mają być liczniejsze — А м atmosierze marszu szlakiem 
nad 12 uczestników i komendant. Ra- Batorego niewątpliwie wielu z nas 
zem 13 osób, wyekwlpowanych w ka- Oduczy się myśleć o chodzeniu pie- 
rabin, pas i ładownice. Nagród jest chotą dalej niż... na górę Zamkową 
do rozdania kilkanaście: posąg króla lub do Zakretu jak o „bohaterskim 
atorego, tarcza ozdobna z bronzu czynie" składanym na ołtarzu... obo- 

puhar srebrny etc. Wszystko to są wiązku lub ofiary. 
dary np. Urzędu Państwowego Wy- : е A Cz. J. <howania Fizycznego „1 Przysposobie- > 

Początek konkursów hippicznych dla podoficerów o godz. 2-ej m. 30 pp. 

Wykrycie tajnej fabryki papierosów. 
W dniu wczorajszym komisarze Lotnej 

Brygady przy lzbie Skarbowej w Wilnie 
wykryli przy ul. Szańcowej Nr 5 tajną fa- 
brykę papierosów, wyrabianych z tytoniu 
litewskiego. 

Właścicielami tej fabryki okazały się 
dwie, tamże zamieszkałe, Żydówki: niejaka 
Choda Pozener i Róża Hajecka. 

Niesumienne Żydówki, które uprawiały 
ten oszukańczy proceder już od dłuższego 
zzasu, naraziły Skarb Państwa na kolosal- 
ne straty, gdyż, jak ustalono, fabryka pro- 
wądzoną była na szeroką skalę. 

Wyrabiany towar sprzedawano na {е- 

renie niemal całego województwa. _ A 
Ścisła rewizja, dokonana w potajemnej 

fabryce i mieszkaniu Pozener i Hajeckiej, 
ujawniła większą ilość gotowych papiero- 
sów, giłz i tytoniu litewskiego, oraz wszy- 
stkie przyrządy do wyrobu papierosów.. 

W czasie śledztwa zdemaskowan e Ży- 
dówki, wzięte w krzyżowy ogień pytań, 
przyznały się do winy i ujawniły cały sze- 
reg szczegółów, niezbędmych do sprawy. 

Po skonfiskowaniu towaru i przyrzą- 
dów sprawę przekazano włądzom Są- 
dowym. 

(x) 

Pijany awantornik, zastrzełony przez policjanta. 
We wtorek o godz. 11 m. 10 w no- 

cy dwaj bracia Gedroiczowie, zamieszkali 
przy ul, Zawalnej 59, urządzili sobie w 
znajdującej się w tymże domu restauracji 
wesołą libację. 2 LEDY 

Obaj bracia, będąc już w stanie nie- 
trzeźwym, wywołali awanturę, skutkiem któ- 
rej przyszło między nimi do ostrej bójki 
na pięście. : 

Pósłany na miejsce zajścia postertin- 

nem ma kandydat złożyć osobiście w kan- 
celarji gimnazjum (Wielka 58) w godzinach 
urzędowych (t.j. od 11 do 13 do dnia 25 
Czerwca. , 

Egzaminy wstępne do klasy 2, 3, 4, 5, 
rozpoczną się 18 czerwca o godzinie 17. 
Podania wraz z dokumentami przyjmuje 
kancelarja do dn. 15 czerwca. 

Zgłoszenia na rok szkolny 1928-29 ak- 
tualnych uczniów gimnazjum przyjmuje kan- 
celarja do dnią 5 lipca. . В 

la uczniów, uczęszczających do gim- 
nazjum OO. jezuitów, otwarty iest przy 
Kolegium OO. Jezuitów Internat na 70 
miejsc. Zgłoszenią przyjmuje Rektor Kole- 
gium Ks. Stanisław Lic T. J. : 

— Dyrekcja CZ Ai Humanistycz- 

nego Koedukacyjnego Žofji Bykowowej- 
Łuninowej w Wilnie (ul. św. Anny 2) po- 
daje do wiadomości, iż egzaminy wstępne 
do klasy | odbędą się w dn. 27 czerwca 
o godz. 8 rano i 28 czerwca 1928 o godz. 
10; do klas I—VII -- w dn. 15-30 czerw- 
ca 1928 r. : = 

Kancelarja Gimnazjum czynną jest co- 
dziennie (oprócz niedziel i świąt) w go- 
dzinach 8 13. "2 ы 

Nadmienia się, iż język polski jest wy- 
kładowym, a do przedmiotów obowiązują- 
cych należy równieź i język rosyjski. 

KOMUNIKATY. 
— Doroczne walne zebranie Pol- 

skiego Towarzystwa Botanicznego od- 
będzie się w Wilnie w dniach 8—9 czerwca 
rb. Uroczyste otwarcie zjazdu odbędzie się 
w piątek 8-go bm. o godz. 12-е} м sali 
im. Śniadeckich (gmach główny USI-). Wej- 
ście od ul. Świętojańskiej. Wstęp wolny. 

— Ill aukcja bibljofilska książek, rę- 
kopisów, wydawnictw ilustrowanych i ry- 
cin, urządzona przez Towarzystwo Biblje- 
filów Polskich w Wilnie, odbędzie się dnia 
8-go i 9-go czerwca rb. (piątek i sobota) w 
godzinach 5 8 ppoł. w b. lokalu Tow. 
Lekarskiego"przy ul. Uniwersyteckiej 3 (par- 
ter od ulicy.) Drukowany katalog aukcji, 
rozesłany miłośnikom :książek, obejmuje 
424 pozycje. Objekty, wystawione na sprze- 
daź można oglądać w lokalu aukcyjnym 
we czwartek (Boże Ciało) od godz. 5 do 
8 ppoł. Aukcję zapowiada również artys- 
tyczny afisz, wykonany w litografji przez 
artystę G. Achrem-Achremowicza. 
"Należy oczekiwać, że i ta trzecia au- 
kcja będzie się cieszyła również powodze- 
niem i zainteresowaniem, jak i poprzednie. 

— Wystawa Wileńskiego Towarzy- 
stwa Artystów-Plastyków. W Pałacu Re- 
prezentacyjnym codziennie otwarta VI Du- 
roczna Wystawa Obrazów i Rzeźb Wil. 
T-wa Artystów-Plastyków Od godz. 10 
rano do 7 wiecz. Drugie wejście w pod- 
wórzu. 

- Jaka korzyść ze studjów w Ame- 
ryce? Staraniem Zarządu Bratniej Pomocy 
PM1. USB. w Wilnie dnia 9 bm. o godz. 
8-ej wiecz. w sali Śniadeckich Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego p. Wacław Bielecki, 
b. student Fundacji Kościuszkowskiej, b. 
student Uniwersytetu w Chicago i b. pre- 
zes of. „łuternational Studens Association 
of USA.* wygłosi odczyt nat. „Jaka ko- 
rzyść ze studjów w Ameryce*. Poruszone 
zostaną następujące punkty: 1. Fundacja 
Kościuszkowska. 2. jak otrzymać stypen- 
djum? 3. Studja na tamerykańskich Uni- 
wersytetach. 4. Student i studentka w Ame- 
ryce, 5. Sztuka powodzenia ekonomicznego 
Stanów Zjednoczonych, 6. Co o nas myślą 
Amerykanie? 7. Polacy w Ameryce. 

Słowo wstępne wygłosi prof. A. Par- 
czewski. Po odczycie odbędzie się dys- 
kusja. 

Wstęp wolny. 

RÓŻNE. 
— Kwesty uliczne. Dnia 10 czerwca 

w niedzielę kwesta uliczna na rzecz 290 
opuszczonych niemowląt i sierot domu 
dzieciątka Jezus — przy ul. Subocz 16. 

Grosz dorzucony do grosza pozwoli 
zaopatrzyć sierotki w bieliznę, pieluszki i 
odzież, czego dziatwą bardzo potrzebuje. 

— Białoruski klub poselski „Zmaga- 
nie* z dn. 5 b. m. nązywa się „Białoruski 
Sielańsko Robotniczy Klub". Do klubu na< 
leży pos. Wołyniec. 

Sprostowanie. We wczorajszem 
„Słowie* złośliwy chochlik drukarski, któ- 
ry słuszniej powinien być nazwany zecer- 
skim lub korektorskim, wyprawiał niesa- 
mowite harce. Od artykułu wstępnego do 
wzmianek kronikarskich wszędzie pozosta- 
wit swe ślady, specjalnie się uwziąwszy 
na odcinek o VI Dorocznej Wystawie Ar- 
tystów Plastyków. Niektóre „operacje“ te- 
go nieznośnego stworzenia drukarskiego 
wypaczyły sens, wobec czego prostujemy 
je, mając nadzieje, że będzie to ną przy- 
szłość surowicą, która uchroni nas przed 
złośliwym mikrobem. 

A więc w artykule wstępnym znalazło 
się „wydarcie Pekinu przez Czang Tso 
Lina* zamiast „wydanie Pekinu przez Czang 
Tso Lina*. Dalej w odcinku, w szpalcie 
4-tej, strona 2-ga, wiersz 9-ty od dołu za- 
miast „jej stałych obrazów* powinno być 
„jej stałych zbiorów*, w następnej szpal- 
cie w wierszu 6-tym Od góry zamiast „por- 
tretami*, znalazło się „pocztówkami*. Znie- 
kształcone zostało dalej nazwisko p. Ty- 
mona Niesiołowskiego na „Wiesiotowski“, 
a w ustępie, omawiającym pejzaże p. Haw- 
ryłkiewicza, „pejzaże* zamieniły się w 
„poezje*. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Teatr Polski (salą „Lutnia*), Wy- 
stępy Heleny Kamińskiej. Dziś ukaże się 
po raz ostątni w sezonie wodewil Valtera 
Kollo „Gwiazdą filmu*. W roli tytułowej 
wystąpi artystka Teatrów „Nowości*i „Per- 
skie Oko* Helena Kamińska. 

Ceny miejsc zniżone, 
Jutrzejsza premjera. W piątek naj- 

bliższy zespół Teatru Polskiego występuje 
z premjerą nad wyraz wesołej krotochwili 
Bissona i Marsa „Niespodzianki rozwodo- 

kowy z I komisarjatu policyjnego, nie ma 
jąc innego wyjścia, chciał pijanych gości 
odprowadzić do komisarjatu. W tym mo- 
mencie awanturniczy ;Michał Gedroicz z 
cegłą w ręku rzucił się na policjanta. 

„Ostatni, działając w obronie własnego 
życia, wydobył rewolwer i strzelił do na- 
pastnika, zabijając go na miejscu. 

Sprawą tą zajęły się władze prokura- 
torskie. 

we* z udziałem wybitniejszych sił zespołu 
pod reżyserją K. Wyrwicz-Wichrowskiego. 

Przedstawienie uzupełni dodatek N. l., 
składający się z następujących numerów 
rewjowych: zamiast prologu, Ostatnią dzie- 
wica, Twoja ciotka — moja ciotką, Mar 
Lou, Publiczność ma głos, W restauracji, 
Twe smutne oczy i Wiosna. 

W dodatku Ee wystąpią: H. Ka- 
mińska, M. Szczęsna, <. Wyrwicz-Wichrow- 
ski, Z. Opolski, M. Dąbrowski, L. Detkow- 
ski i Z. Relski. 

Zapowiedź tak urozmaiconych wido- 
wisk wywołała żywe zainteresowanie. 

— soucert na rzecz Czerwonego 
Krzyża. Zarząd Wileńskiego Okręgu Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża w celach zgro- 
madzenią jaknajwiększych funduszów na 
cele sanitarne, na pomoc więźniom poli- 
tycznym, wymienionym z Rosją sowiecką 
i Litwą, na kursa Obrony Przeciwgazowej 
i Ratownictwo, urządza w dniu 9-go bm. 
(w sobotę) w salach Klubu Handlowo-Prze- 
mysłowego ul. Mickiewicza Nr 33 wielki 
koncert, a po koncercie tańce. 

W koncercie obiecały łaskawy współ- 
udział: p. Święcicka, p. Skawrońska-Szmur- 
łowa, juk również orkiestra mandolinistów 
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Wielebnemu Duchowieństwu, Kolegom, Sodaliskom: i So- 

i wszystkim, dalisom, Przyjaciołom 

oddaniu ostatniej posługi 

$. p. Inżynierowi WŁADYSŁAWOWI ARCISZOWI 

składa serdeczne „Bóg zapłać” 

którzy wzięli udział w 

żona. 

Pogrzeh Ś. p. Edmunda 
Piłsudskiego. 

W dniu 2-go czerwca r.b. o godz. 
11-ej rano zmarł nagle we własnym 
majątku „Mosarz”*, pow. postawski, 
w Ti-ym roku życia, ziemianin i Sę- 
dzia Honorowy Wileńskiego Sądu 
Okręgowego, oraz członek honorowy 
wielu instytucyj społeczno - kultural- 
nych. 

tEksportacja zwłok Ś. p. Edmunda 
Piłsudskiego odbyła się nadzwyczaj 
uroczyście dn. 5-go bm., o godz. 10-ej 
rano, śród nieutulonego żalu tak o- 
sób najbliższych z rodziny, licznych 
przyjaciółi służby, jak i okolicznych 
włościan, którzy pomimo, że pogoda 
nie dopisywała, przybyli tłumnie, aby 
ostatnią oddać przysługę zmarłemu 
swemu opiekunowi i dobroczyńcy. 

Przed kataialkiem skromnie, lecz 
pięknie przystrojonym, stoi poważnie 
warta honorowa Ochotniczej : Straży 
Ogniowej. Na twarzach obecnych wi- 
doczny jest szczery żal ijsmutek po 
zmarłym. Koniec modłów. Trumnę 
ze zwłokami ś. p. Edmunda Piłsud- 
skiego biorą zgodnie na barki naj- 
bliżsi krewni, przyjaciele, służba i 
włościanie. Kondukt pogrzebowy о- 
twierają bractwa z - chorągwiami, 

Straż Ogniowa Ochotnicza 
# wieńcem, na którego szarfach wy- 
pisane były słowa „Honorowemu 
członkowi — Straż Ogniowa Ochotni- 
cza w Mosarzu*, członkowie Domu 
Ludowego R. O. K. ze sztandarem i 
wieńcem, na którego szarfach również 
wypisane były słowa „Członkowi ho- 
norowemu Domu Ludowego R. O.K. 
w Mosarzu*, oraz proboszcz i chór 
kościelny. Za trumną zaś postępo- 
wali: żona zmarłego p. Aniela Piłsud- 
ska z synem i synową, siostra— p. 
Józefowiczowa, krewni, przyjaciele i 
liczne rzesze ludności. 

Chwila złożenia zwłok do grobów 
rodzinnych na cmentarzu mosarskim. 
Miejscowy proboszcz — ks. Stanisław 
Klimm wygłosił przemówienie, w cza- 
sie którego rozlegały się wśród zebra- 
nych głębokie westchnienia i płacz. 
Ostatnie słowa proboszcza, ostatnia 
grudka ziemi, rzucona na trumnę, i 
ukochane zwłoki zamurowane zostały 
na wieki, Cześć jego pięknej i nieska- 
zitelnej pamięci! 

Nadmienić należy, że pośród licz- 
nych nadesłanych depesz kondolen- 
cyjnych na imię żony zmarłego od 
przeróżnych instytucyj, sądownictwa, 
przyjaciół, została nadesłana również 
i depesza od p. Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego. PA 

i bałet, do Файсбм przygrywac będzie zha- | BR 577777 III иа 
na orkiestra wojskowa. 

Szczegóły w afisząch, początek o godz. 
2o-ej (8 wiecz.). 

RADJO—WILNO. 

Czwartek 7 czerwca 1928 r. 

1a,15 : Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tedry Poznańskiej. 

12,00 : Transmisja z Warszawy: Sy- 
gnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej, ko- 
munikat lotniczo-meteorolugiczny nadpro- 
gram. 

16,00 17,00: Transmisja z Warszawy: 
Odczyty rolnicze. 

17.00 - 18,30: Transmisja z Warszawy: . 
koncert popularny. 

18,40—19,05: Audycja literacka: zradjo- 
fonizowane nowele Wandy Miłaszewskiej 
w wykónaniu artystów teatrów wileńskich. 

9,05—19.30: „Łiygjena szkolna" odczyt 
z działu „kiygjiena* wygłosi dr. Janina Bor- 
tkiewiczówna. 

19,35- 20,00: Transmisja z Warszawy: 
„Conrad-Korzeniowski“ odczyt wygłosi dr. 
Emil Breiter. 

20,30 22,00: Transmisja z Katowic. 
Koncert poświęcony muzyce polskiej, 

22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, komunikaty P. A. T., policyj- 
ny, sportowy i inne. 

22,30 23,30: Transmisja muzyki tane- 
cznej z Warszawy. 

Potrzeba stworzenia fondaszn klęskowego 
Trwające od szeregu dni deszcze 

połączone z chłodami są w stosunku 
do urodzajów tegorocznych progno- 
stykiem aż nadto złym. Silne zmiany 
atmosferyczne, wywołane bądź to ka- 
taklizmami sejsmicznemi, bądź zmia- 
nami dróg wiatrów (pewne znaczenie 
ma tu wytrzebienie ogromnych prze- 
strzeni lasów w b. gub. Archangiel- 
skiej i Wołogodzkiej), sprowadziły za 
sobą dwa wypadki klęsk żywiołowych, 
notowanych na terenie naszego woje- 
wództwa, Mamy tu na myśli: silny 
orkan, jaki przeszedł nad terenem pow. 
Brasławskiego i Postawskiego oraz 
oberwanie się chmury nad terenem 
pow. Mołodeczańskiego i części Wi- 
lejskiego. 

Ostatnia ta klęska przyczyniła 
ogromne straty. Wiele dróg uległo 
całkowitemu zniszczeniu, wiele mo- 
stów zerwała woda, owsy i kartofle 
zostały zmyte i trudno jest przy- 
puszczać, aby urodzaj mógł być bo- 
daj mniej niż średni. 

Piątek dn. 8 czerwca 1928 r. Specjalnie ciężko dotknięta została 
13,00— _ : Transmisja z Warszawy: przez klęskę gmina Bienicka pow. 

Syguał czasu i hejnał z Wieży Marjackiej Mołodeczańskiego oraz okolice st. 
х Bow 15: Muzyk Prudy. 

,00—17,15: uzyka z płyt gramofo- RES > Ž 
nowych: firmy J. Weksier w Warszawie ul. Ježeli dodamy do tego pożar 
Marszałkowska 132. ;Jeneralne przedstąwi- miasteczka Opsy, to otrzymamy ogól- 
cielstwo na Polskę wytwórni angielskiej ny obraz klęsk żywiołowych, jakie 
„His Masters Voice". ||| nawiedziły ostatnio nasze woje- 

17,15— 17,30: Chwiika litewska. /Ództw. 
17,30—17,40: Komunikat harcerski. Nr 23 
17,45—18,55: Audycja literacka „Wesele W tych warunkach stworzenie pań- 

na Wileńszczyźnie”. Obrazek radjofoniczny stwowego funduszu klęskowego było 
w układzie i wykonaniu uczenic Seminar= 
jum Nauczycielskiego im. Królowej Jadwigi 
i uczniów gimnazjum im. A. Mickiewicza w 
Wilnie. I. „Śwaty*, Il. „Przed ślubem*, III. 
„Wesele*. Transmisja na inne polskie stacje. 

19,05—19,30: „Głowacki-Prus* odczyt 
z działu „Literatura* połączony z recytacją 
wygłosi Józefa Chrucka. 

19,30—19,55. „Skrzynka pocztowa” wy- 
głosi kierownik programowy Polskiego Radja 
w Wilnie Witold Hulewicz. 

,55— : Komunikąty i rozmaitości. 
20,15--22,00: Transmisja z Warszawy: 

Koncert popularny. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, komunikaty PAT., policyjny, 
sportowy i inne. 

— Wyniki konkursu na słuchowi- 
sko. W wyniku konkursu na słuchowisko 
radiowe, rozpisanego przez Polskie Radjo 
w Wilnie 20 marca r. b., Sąd Konkursowy 
wyróżnił i polecił do zakupu w cenie po 
100 złotych trzy rękopisy: 

1) „Sejm niewieści* — godło „Otóż- 
to*, autorem okazał się p. Walerjan Obar- 
kiewicz w Wilnie. 2) „Ślepy dziadunio* 

by krokiem, mającym ogromne prak- 
tyczne znaczenie, zwłaszcza, że ogrom- 
na zmiana naszego klimatu, notowa- 
na od lat kilku, może nam niejedną 
jeszcze przykrą niespodziankę zgoto- 
wać. a 

Żerowisło raezjmieszków w centrum 
magia 

» 

Istną pułapką stała się obecnie dzielni- 
ca, przylegająca tuż do sercą miasta, gdzie 
wznoszą się gmachy otaczane specjalnym 
szącunkiem i czcią, jak: urząd wojewódzki, 
cały szereg świątyń oraz mieszczą się oży- 
wione ruchem ogrody. 

Mowa o uliczkach, biegnących od ul: 
Królewskiej, jak Św. Anny, zauł. Oranże- 
ryjnym, Syrokomli i in. S 

Tu przeniosły się szumowiny i rzęty 
bodaj z całego miasta i niekrępowane przez 
nikogo żerują nietylko w nocy, lecz i w 
ciągu dnia białego. Wypłoszeni przez poli- 

godło „Stary zegar” -- autorka p. Halina <cję z rynków miejskich zawodowi złodzie- 
Honenalingerówna w Wilnie. 3) „W pajęczy- je — oszuści rozbijają tu swe kramy i 
nie* — godło 
Janka Piórewiczówna w Wilnie. 

Wyróżnione rękopisy wykonane zosta- 
ną Pono w wileńskich audycjach radjo- 
wych. 

2 SĄDÓW — 
Skutki agitacji antypaństwowej. 

Agitacja antypaństwowa, prowadzona 

„Kameleon* — autorka p. przy pomocy t. zw. ruletek, trzech kart, 
pasków i t. p. sztuczek ogrywają naiwnych 
przechodniów, a zwłaszcza żołnierzy. 

Wieczorem rozwijają swą działalność 
otwarci bandyci, którzy zdążających do 
domu zapóźnionych mieszkańców tej dziel- 
nicy napadają, rabują, a nawet biją i ranią. 

Na krzyk i wzywanie pomocy nikt nie 
reaguje. Steroryzowana ludność boi się o 
własną skórę, zaś policjanta odszukać nie 
sposób. ZI, 

Sytuacja taka trwa od czasu zniesienia 
przez różne partje polityczne, będące na posterunku policyjnego przy zbiegu ul. 
usługach Sowietów, względnie o ideologji Królewskiej i Św. Anny, który w tym pua- 
zbliżonej, stworzyła u nas na kresach wa- kcie jest wprost konieczny, gdyż może roz- 
runki, w których rozzuchwalenie się lud- toczyć skuteczną opiekę nad całą dzielni- 
ności doszło do rozmiarów niepożądanych. cą i zapewnić spokój jej mieszkańcom. 
Tak przynajmniej było za czasów „Hrama-  _ Cóż, kiedy szczupłe kadry policji w 
dy* białoruskiej, starającej się wszelkiemi Wilnie są zajęte całkiem innemi czynno- 
siłami poderwać w ocząch ludności auto- ściami, azałedwie 30 proc. pełuiło służbę 
rytet przedstawicieli władz. Na tle tym posterunkową lub obchodową. ; 

powstało szereg spraw karnych i właśnie _ Rozpaczliwy stan bezpieczeństwa tej 
wczoraj Sąd Okręgowy rozpoznawał jedną dzielnicy ilustrują wypadki, zanotowane w 
z nich. kronice kryminalnej za choćby jedną noc 

Na ławie oskarżonych zasiadł włościa- z 5 na 6 mb. _ is 
nin Filipczak. ь O godz. 10 wiecz.pięciu bandytów na- 

Akt oskarženia zarzucat mu, že, będąc padto na przechodzącego przez Cielętnik 
zupełnie trzeźwy, popchnął posterunkowego, Stanisława Ryniewicza, który otrzymał głę- 
który przyszedł, aby doręczyć mu sądowy boki cios nożem w brzuch. Pogotowie mu- 
nakaz egzekucyjny, a następnie nakaz ten siało go przewieźć do szpitala św. Jakóba. 
zniszczył przez porwanie. . Wkrótce po tem najwidoczniej ciż sa- 

Sąd uznał czyn ten, jako wyraźne mi bandyci ranili w ramię Aleksandra Bor- 
świadome nieposzanowanie władzy i wy- holda, a wielu innych obrzucili kamienia= 

niósł wyrok, skazujący na dwa. miesiące mi, nie wyrządzając im większej krzywdy. 
więzienia. Na fakt ten zwracaliśmy uwagę władz 

bezpieczeństwa już kilkakrotnie, jednak 
jak dotąd, bez żadnego rezultatu. 

Czyżby istotnie nie było sposobu na 
poskromienie wałęsających się tu rzezi- 
mieszków? 

SPORT. 
Regaiy na jeziorze Trockiem. 

Dnia 30 maja rb. o g. 7-ej wieczór 
odbyło się pierwsze zebranie Komitetu 
Organizacyjnego .Wszechpolskich įZwią- 
zkowych Regat Żeglarskich na jeziorze 
Trockiem. | 

Na zebranie przybyli członkowie Zarzą- 
du oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej w 
osobach: pp. Czarnowskiego, J. Rochowi- 
cza, W. Szumańskiego, z dyrektorem L. 
Szwykowskim na czele, wojskowy klub 
sportewy reprezentował kpt. Szymański. — 
Obradom przewodniczył dyr. L. Szwykow- 
ski informując zebranych, że udział swój 
w regatach zapowiedziało przeszło 30 ża- 
glewców ze wszystkich Yacht-Klubów z 
całej Polski, wchodzących w skład Polskie- 
go Związku Żeglarskiego. 

, Komitet ustalił datę 29,30 czerwca i 
1 lipca, w których to dniach mają się odbyć 
regaty, oraz powołał komitet wykonawczy ” 
w osobach Dyr. L. Szwykowskiego — Pre- 
zesa, Komandora Bliostrupa — Skarbnika i 
Referenta turystyki Halickiego — Sekreta- 
rza. — jednocześnie uchwalono podzielić 
prace przygotowawcze na 5 sekcyj, a mia- 
nowicie: sportową, kwaterunkową, propa- 
gandową, komunikacyjną i finansową; prze- 
wodnictwo nad pracami w poszczególnych 
sekcjach i przygotowanie wniosków dla 
dalszych prac odłożono na następne po- 
siedzenie, które odbędzie się dnia 8-g0 
czerwca tj. w piątek tb.—w gabinecie dyre- 
ktora L, Szwykowskiego (Bank Gospodar- 
stwa Krajowego, Śniadeckich 8,) o godz. 
1-€j wieczór. 

Zawody na dochód WIL 0.2.P.N. 
„W dniach 9 i 10 bm. odbędą się w 

Wilnie zawody piłkarskie na dochód Wil. 
OZPN- o programie następującym: 

W sobotę na boisku 6 pp. Leg. (Anto- 
kol) mecz reprezentacji klubów polskich 
contra reprezentacji klubów żydowskich. 

W niedzielę na boisku Makabi mecz 
reprezentacji graczy wojskowych contra 
reprezentacji graczy cywilnych. 

Składy tych reprezentacyj ustali kapi- 
ar związkowy Wil. OZPN. por. Schlich- 
inger. 

Obydwa mecze budzą żywe zaintere- 
sowanie i niewątpliwie obserwowane będą 
przez tłumy stałych bywalców meczowych: 
„Kibiców* klubowych, boć kasa Wil. OZPN. 
świeci pustkami. Czekamy. 

WŁ. 

Noś parasol przy pogodzie... 
Przez lekkomyślność narażamy się 

często na ponoszenie niemiłych konsek- 
wencyj. | 

Chorują tylko ci, którzy leczenie roz- 
poczynają, kiedy choroba jest już w poważ- 
nem stadjum. 

By uniknąć wszelkich chorób, stoso- 
wać należy zapobiegawcze środki zawczasu. 

Zbliża się lato, a z niem upały, 
„__ Pamiętajcie o chorobach nóg: stward- 

nieniu naskórka, poceniu, nabrzmieniu nóg, 
odciskach, guzach i td. 

Zapobiegajcie im zawczasu! 
Stosujcie regularnie znaną już pow- 

szechnie i stosowaną od lat balsamiczną 
kąpiel nóg w soli do nóg Jana. 

Oryginalna tylko z marką „Słoń* do 
nabycia wszędzie. 

Z całej Polski. 
Bibrzymi pożar w śródmieściu 

Przemyśla, 
PRZEMYŚL 5 Vi PAT. W nocy z po- 

niedziałku ną wtorek, o godz. 1-ej min. 30 
wybuchł w śródmieściu olbrzymi pożar 
tartaków Michała Bystrzyckiego. Na miej- 
sce przybyły wszystkie oddziały strąży po- 
żarnej. AKcja ratownicza trwa do tej pory, 
Miejsce wypadku otoczyły oddziały sape- 
rów, które również biorą udział w akcj; 
ratunkowej. Dotąd zupełnemu zniszczenię 
uległa kotłownia, suszarnia, oraz ząabu- 
dowania tartaku.
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9 "Od dnia 4 do 8 czerwca 1028 r. "dramat z życia dzikiego Zachodu na tle ‘З ЕБ С ПБ 2 KAD IAA SAR 
Wyścigi konne. Miejski Kinematograi włącznie będą wyświetlane filmy: „orgarzę NISZCZY walk z Indjanami w 8 aktach. W rolach Xll-ej Loterji Państw. i i т У9 į й -ej Loterji Pafstwowejg p 

Kulturalno-Oświat łównych: Tim Me Coy i znany z „Wielkiej Parady* Karol Dane. Nad program: 1) „ŻYCIE BEZ dob: 
Dzisiejsze zapisy. SALA MIEJSKA y TROSKI* historja o dwóch psach w 2 aktach. 2) „KOKO ROZSIEWA BAKCYLE* kom. w 1 akcie. | @ na cele dobroczynne BB 

уча ь J Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę i święta E są do nabycia w najpopułarniejszej i najszczęśliwszej Do konkursu hippicznego dla podofice- ul. Ostrobramska 5. od godz, 3-ej m. 30. Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i święta od godz. 4-ej. Następny 
Im X Es zgłoszono jedenaście program: „ZEW MORZA*. B KOLEKTURZE H. MINKO WSKI 
oni, do gonitw zaś: 

i i : = : : : = „13-17, P. K. O. . OKTO 
wy a ER Kino-Teatr Parter od 1 zł., Balkon 70 gr. Dziśl Szczyt Erotyzmu! Zachwycający film o czarujących kobietach, o naj- Wino, 2 2 o: r. A w > 1 D o | 

1) Erica rtm. Dowgialto i por. Jusciń- HELIOS" | czystszej miłości, o salonach, tonących w blaskach. Film, który wywołuje łzy i śmiech „SZANSONISTKI* amże są jeszcze do nabycia LOSY do 2-ej KLASY — 17-е] .ZELDOWIEZ 
skiego, 2) Delicieux Gr. Ofic. 9 p. S.K., | ” najwspanialszy, dramat miłości. W rol. główn. urocza Anni Andra i kusząca i namiętną Hanni Wejsse. Urocze | JJLOTERIJI ZB ciągnienie rozpoczyna sięjj | zpor, weneryczne, i 3) Monte kę rtm. RA o Wileńska 38. Girlsy! Atrakcyjne szlagiery paryskich rewjetek! Rewje pięknych kobiet. Seansy od g. 6, 8 i 10.15. lm |" ERWCA o RC syfilis, narządów 
Fuga Gr. Ofic. 9 p. S. K, 5 rabianka RENE SW CE "sa: moczowych, o: ‚ 
Gr. Ofic. 15 p. Uł. Pozn. 6) Dagober Kino-Teatr | PARTER od 80 groszy. Dziś wielki podwójny program: 1) Wielki dramat życiowy w 10 aktach będący odpo” | & LSA LLS LS 4 —1, od 5—8 wiecz. | 
K. K. Ważyńskich. POLONIĄ” | wiedzią na pytanie: czy wolno rodzicom dla zaspokojenia własnego egoizmu poświęcić szczęście dziecka? p. t. p » г A 8 2 Kobietai> „dE s Nagroda 1000 zł. Dy- PAD OMickieć Ofiary rozwodów” Role główne kreują: Clara wię i Einar BR zy A i Ricard Cortez w Drewno użytkowe i opałowe różnych gatunków obieta-Lekarz 

b „Čaraibe st Bronikowskiego, 2) | wica22 |» tego aid el „PAN SZUKA ZONYĆ. Początek o godm 93008 gas om | z przewagą jglastych, pochodzące z powałów i zło- | DI. IÓOWICZOWA 
Se s. dE > P. Ada " B. . mew = k r Dziśnieńskieg,o  Duni- RYCZNE NARA 

quine por. Jankowskiego; andura bliczności łylko dzie uiebywały pociaCiinoww 0h owickiego i Brasławskiego o ogólnej masie ca 4000 » ча 
aka, 6) Wetchera 3-ki Lubelskiej. 7) |  Kiao-Teatr wemt GENENNA MIŁOŚCI (Szał źmystów i spojenia): Erotyczny dramat w 12 akt. m3 oraz drewno w stanie wyrobionem w Nadleśni- | og. 12-21 0d 4-6, į 
To-ou 9 p. K. S., 8) Alba 4 p. uł. | „WANDA” W rolach tytułowych: Iwan Petrowicz, Vivian Gibson, Bruno Kastner i ctwie Brasławskiem w ilości około 2500 m3 z cięcia | ul. Mickiewicza24, | 

LI Siouityaplasha Narod 99021: Wielka 30 George Aleksander. UWAGA! Podczas wyświetlania filmu od g. 6 wiecz. będą zimowego do sprzedania w Dyrekcji Lasów Państwo: ten ZĘ "A 
S aidas na Reliszko, 2) Blady : | wykonane śpiewy solowe, cygańskie romansy. Oczy czarne, Ja kocham cię, Drzemią Ra być on 66, as) 12—53. _ X W. Zdr. Nr. 152. 
Niko por. Donnera, 3) Pas d'Argent St. płaczące wierzby, Tęsknota oraz znakomity romans Czarne Huzary. o a Os = i : 
Bronikowskiego, 4) Atlanta S-ki Lubelskiej, > KA Dokt6r Med 
5) Esmeralda por. Kamionko i Alexendro- у Program 6d dnia 7 B. m. „KSIĄŽĖ KRWI“ (Monsieur Boaucaire) 10-cio aktowy dramat histoj Skazanego objektu przyjmuje się w Kancelarji Dy- PIIKTEWIEZ 
wicza, 6) Moorwind rtm. Malsaka 14 p. Ki м гус:Епу z czasów Ludwika XV, podług noweli Bootha Tarkingtona p. t. „M-r Beaucaire“. Юхесх!  Tekcji Lasów. o LUKIEWIEZ zł, 7) Herold Gr. Ofic. 9 p. S. K. 8) Mista ino OGNISKO dzieje się w Wersalu pod: Paryżem i w angielskiej miejscowości kąpielowej Bath. W rolach e choroby weneryczne, płk. Karatiejewa, 9) Groźny Gr. Ofic. 9 GRN W : ,. |. głównych: Rudoli Walentino, Bebe Daniels. Całkowity dochód z kina w dn. 8 i 9 czerwca r.b.| ООО @@@ Жбте ! płciowe, ul. 
SK Rai i» €lowego). | brzeznacza się na oprocentowanie wpisów szkolnych za niezamożnych uczni Państwowej Szkołył _ A ® žė - NH NIA_ W Mickiewicza 9, wejście 

IV Gonitwa z płotami. Nagroda 500 Technicznej w -Wilnie. Pocz. seansów o g. 6, 8 i 10 w. w niedzielei święta o g. 4, 6, 8 i 10. z ul. Śniadeckich 1, 
zł. Dystans 21oo mtr. 

1) Umykai Polmoodie S-ki Lubelskiej, 
2) Tancerka rtm. Reliszka, 3) Horodenka 
Gr. Ofic. 15 p. uł, 4) Dagober K. K. Wa- 
żyńskich, 5) Delicieux Gr. Ofic. 9 p.5. K., 
6) Estokada J. Mołodeckiego, 7) Fuga 
Gr. Ofic. 9 p. S. K., 8) Wenecjanka St. 
Bronikowskiego, 9) Ewiwa por. Donnera. 

V Steeple-chase. Nagroda 700 zł. Dy- 
stans 3000 mtr. 

1) Kaniów 13 p. už, 2) Mignon Gr. 
Ofic. 9 p. S. K., 3) Brawo Gr. Ofic. 21 
p. uł, 4) Ułan por. Alexandrowicza. 

VI Gonitwa włościańska o nagrodę 
40v zł. dla koni, należących do rolników, 
właścicieli gospodarstw poniżej 30 ha. 

Nasi faworyci. 

1 Hrabianka, Monte Catini II. Alba, 
Bandura, III Herold, Moorwind, IV Esto- 
kada, D.licieux, V Brawo, Ułan. 

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym 
sprzedawane będą bilety (po 5 zł.) na lo- 
terję, fantem której będzie zwycięski koń 
w biegu T-wa. Wszyscy musimy sprėbo- 
wąć szczęścia. A nuż. RA 

WST IATA SKK 

BIEŁDOA WARSZAWSKA 
6 czerwca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. 

359 80 
43,52 

8,90 
35,06 
26,415 26.48 
171,85 172,28 
239.20, 239.80, 

Wiedeń 125,40 125.71 
Włochy 46,975 47,09 

Papiery procentowe: 

Dolarówka 89 — 88, 
8 proc. konyerszzną 67 
Dolarowa 86.50 
10 proc. kolejowa 104. 
Listy i obl.Banku Gosp. Kraj. 94— 
8 proc. przemysłu polskiego 90 89 90 
4 proc, ziemskie 53.40 53,50 
6 proc. warsz. 61,50 62,50 
5 proc. warsz. 58,50 58; — 
В warszawskie 75,25 
4,5 proc. Łodzi 68,35 68,25 

GIELDA WILEŃSKA 
Wilno, dn. 6 czerwca 1928 r. 

Papiery procent. państw. 

5,proc. Pożyczka Premj. ser. 'Il 5 dol. 

Sprz. 
360,70 
43,63 
8.92 

35.15 

Kupno 
358,90 
41,32 

8.88 
34.97 
26.35 

171.42 
238.60 
125.09 

46,86 

Holandja 
Londyn 
Nowy-Yurk 
Paryž 
Praga | 
Szwajcarja 
Stokholm 

. 

Listy Zastawne 
4i pół. proc. Wil.B.Ziem. 100 zł. 69,50 6,50 

ERTRZT RNEDGOT TROW DETOONA CORRIEECEKEKA 
e . Opiece ludzi dobrego serca molecas 

„j się biedną wdowę b. pracowniczkę į 
Szkoły Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
składać do adm. „Słowa* dła b. 

Kowno Szkoły. J 
ANBU ISTAT RUR! 

       

„TE WSPOMNIEŃ O MANDŻRU. 
— Mówią, żeś pan wiele jeździł 

po Świecie. Czy to prawda? 
— Mniej-więcej tak. 
— To powiedz pan, gdzie jest 

kraj taki, w którym ludzie mają psie 
głowy? 

— Takiego kraju niemasz! 
— Ależ ja zaraz panu dowiodę, 

że jestl... I Chińczyk podniósł się z 
miejsca, poszperał w komodzie i wy- 
ciągnął stary numer warszawskiego 
pisma _humorystycznego  „Mucha“, 
który, Bóg wie, jakim sposobem tra- 
fił do Mandżurii. 

— A co, widzisz pan? — mówił 
Chińczyktz tryumfem, pokazując kary- 
katurę członków Warszawskiego Ma- 
gistratu: ludzie, jak ludzie, ale psie 
mają głowy. ; 

Daremnie mu  tłumaczyłem, że 
jest to żart. Lecz uparty Chińczyk, 
który zwykł uważać każde wydruko- 
wane słowo za Świętość, którą można 
zniszczyć nieinaczej, jak tylko przy 
pomocy pewnej ceremonji, nie rozu- 
miał zupełniegżartów i na wszystkie 
moje argumenta powtarzał wciąż, jak 
jakiś automat: 

— Ależ to pisano! 
sano! 

Po kilku dniach pobytu w Chulan- 
czenie, skoro tylko załatwiłem interesa 
Towarzystwa Żeglugi Amurskiej, ru- 
szyłem z powrotem do Charbina. I tu 
się dowiedziałem, że w Chinach wy- 
buchło powstanie tak zwanych 
bokserów. Jako wojskowy w rezerwie, 
musiałem stawić się niezwłocznie do 
odnośnego urzędu; i odesławszy z 
powrotem statki, ruszyłem napowrót 
do Syberji. A że w Rosji był taki 
zwyczaj, iż każdy rezerwista tam od- 
bywa wojskową powinność, gdzie 
mieszka, więc byłem zmuszony wy- 
ruszyć jeszcze w dalszą podróż ku 
Wschodowi až pod sam Wladywo- 
stok. W drodze nasłuchałem się o 

ależ to pi- 
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B. eš 
a  Sulatowe в 
2 statų в 
z do radja, samochodów, telefonów, dla siły światła i t. d. z najlepszych ag 

B materjałów wyrabia s 

s Polskie Tow. Akumulotorowe Śp. AKC в 
BE Biała k. Bielska. sj 
BĘ Wykonanie wykwintne, solidne, trwałe!!! ku 

m Najwyższe odznaczenia na Targach Wschodnich we Lwowie 1926 r. i aż 
SĄ Wystawie Radjowej w Krakowie 24.IV — 8.V 1927 r. a 
Ba Dypłomy i złote medale w Paryżu, chicago, Franfurcie n.-M. są 

= Przedstawicielstuvo "* sp Msshodnie m 
te Skład fabryczny, warsztaty reperacyjne, ładowanie akumulatorów. si 

£ Elektrotechnik Miehał Girda en AL is = 

a kom Wilno, ul. Szopena 5 A = 

SA ZA GA TERE GS SSA ETA, STRA СЕ GRE GTS ZZA ЕА ОЬ ЕУ ИЕ НЛ 2 С КЕНА (Е ЕО ОИ ОУ 
= Cenniki, kosztorysy, inform. odwrotnie darmo, dlą odsprzedawców rabaty s 

BMWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAR 

PAMIR 

"POLSKA: , @ 

w jest 25 zrzędu państwem, gdzie w wyjątkowo krótkim czasie % 
IN zdobyła sobie rynek znana od 100 lat, niedoścignionej jakości, g 
a najbardziej poszukiwana na rynkach światowych herbata angielska 

w p 2 
N A p = 
w Do nabycią we wszystkich handlach kolonialnych w całej Polsce. B 
3 Jen. Przed. Teofil Marzec, Warszawa, Marszałkowska 89, 3 

® 

Wydział Powiatowy w Braslawiu 
poszukuje Kierownika Apteki Sejmi- 
kowęj w Brasławiu. 

Warunki wynagrodzenia do omó- 
wienia. Posada może być do natych- 
miastowego objęcia. 

Kandydaci winni przedłożyć: 
1) Rysopis własnoręcznie napisany, 
2) Dowód obywatelstwa Polskiego. 
3) Odpis dyplomu. 
4) Metrykę urodzenia. 

(-) Z. Junuszkiewicz. 
Przewodniczący Sejmiku 

Brasławskiego. 
o 

strasznych okrucieństwach chińskich: 
o rzeziach misjonarzy chrześcijań- 
skich, których bokserzy chińscy mor- 
dowali z wyraiinowanem  okrucień- 
stwem, i o napadach na kolonie 
europejskie, gdzie „nie przepuszczano 
ni płci, ni wiekowi*. jeden z oficerów, 
ranny podczas bitwy pod Tien-Tsi- 
nem, opowiadał mi ciekawą rzecz O 
fanatyzmie i ciemnocie Chińczyków, 
którą przytaczam tak, jak słyszałem: 

Bokserzy atakowali nas dwa razy 
z taką natarczywością, jakiej nie było 
prawdopodobnie i u Turków podczas 
wojny 1871— 1878 roku. 

Siedzieliśmy w szańcach za wałem 
i strzelaliśmy do nich, ledwie nie przy- 
łożywszy karabin do piersi, a oni 
wciąż parli jak burza, obojętni na 
śmierć i życie, rzucając na nasze bag- 
nety ciała zabitych wojowników. W 
tym dniu ledwieśmy wytrzymali, bo 
nam zaczęło braknąć nabojów. Na 
drugi zaś dzień Chińczycy bili się je- 
szcze zajadlej i gdybyśmy nie otrzy- 
mali posiłków, sprawa nasza z pew- 
nością byłaby przegrana. 

Nabiliśmy ich bez liku icałe wały 
trupów usłały pole przed naszą redu- 
tą. A na trzeci dzień stała się dziwna 
rzecz: oto .zamilkły strzały, ucichły 
dzikie hałasy i wrzaski chińskiej tłu- 
szczy, tak, jak gdyby ogłoszone było 
zawieszenie broni. 

Patrzymy przed siebie i nie wie- 
rzymy własnym oczom: z poza ro- 
gów domów miejskich, z ciemnych 
uliczek, wyglądają zewsząd głowy bo- 
kserów; a każdy z nich popatrzy 
chwilkę, pociągnie nosem powietrze, 
i zaraz w nogi... Myśleliśmy, że to 
jakaś zasadzka, jakiś fortel wojenny, 
więc też nie chcieliśmy wyłazić z oko- 
pów; aż jakiś bokser, wzięty do nie- 
woli przez Kozaków, wytłumaczył nam 
całą sprawę. Wyobraź pan sobie, że 
ich fanatyczne duchowieństwo  sior- 
mowało oddział z młodzieży, która, 
nim stanęła do szeregu, musiała zło- 

Mazowiecka 5. 
N CE 
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Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, 
upośledzonem trawieniu i obstrukcji, zabu- 
rzeniąch przemiany materji naturalna wo- 
dą gorzka „Franciszka Józefa* usuwa z 

organizmu substancje gnilne, zatruwające 
organizm. Wydz. Zdr. dn. 12 IV. 27r. Nr. 48 

pozostaje w Wilnie tylko do dnia 20 w 
czerwca b. r. Kto chce poznać przy- m 
szłość, powinien się pośpieszyć, ul. + 
Mtynowa 21, m 6, naprzeciw Krzyža, a 

w bramie na prawo na schody 

żyć przysięgę, že ani razu w życiu 
swem nie zaznała miłości niewieściej; 
a kto już przysiągł, temu bonzy chiń- 
Scy i pustelnicy wieszali na szyi tali- 
zmany, wmawiając im, że chociażby 
ponieśli śmierć od kuli czy bagneta, 
to na trzeci dzień zmartwychwstaną. 
Oto dlaczego ta czerń chińska parla 
na nas z takim impetem i natarczy- 
wością w pierwszym i drugim dniu 
walki. A na trzeci dzień ci fanatycy 
wysłali wywiadowców, żeby dowie- 
dzieć się, co się dzieje z ciałami po- 
ległych. | przeraził ich od rozkładają- 
cych się trupów swąd, który oni wie- 
trzyli zdaleka jak psy. Dziwaczny na- 
ród! Oj, durnie, kompletnie durnie!" 

| kapitan zaśmiał się na cały głos 
i zapalił cygaro. 

| cóż teraz mówią kapłani chińscy, 
gdy smutna rzeczywistość zadała im 
kłam? ; 

E, wykręcili się bardzo zgrabnie, 
ogłaszając, że poległa młodzież sama 
winna była, bo skłamała, šlubując 
czystość i niewinnošė: 

I kto teraz dowiedzie prawdy? — 
zaśmiał się kapitan, puszczając kłęby 
dymu. 

W Michajło—Siemionowsku ude- 
rzyła nas, jak grom z jasnego nieba, 
telegrama: „Chińczycy oblegają Bła- 
gowieszczeńsk i bombardują. Już 
przeprawili się przez Zeję. A podpuł: 
kownik Ginejko cofa się: do miasta. 
Posiłki śpieszą z Zabajkała na od- 
ciecz”. 

Niemiła to rzecz mieć żonę w 
temże mieście, które oblegają nieprzy- 
jaciele. | jacy nieprzyjaciele! Dzicz 
azjatycka, nieprzepuszczająca ni płci, 
ni wiekowi. Chodziłem jak struty po 
pokładzie statku i tysiące myśli roiły 
mi się w głowie, a jedna od drugiej 
czarniejsza. 

— Czy nadejdzie w porę odciecz? 
— zapytywałem nieraz sam siebie i 
kombinowałem, ile trzeba dni, żeby 
przepłynąć 1200 wiorst, dzielących 

ZNANA WRÓŻKA CHIROMANTKA 5 
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KONKURS 

Ogłaszam niniejszem konkurs na 2 po- 
sądy lekarzy ordynatorów dia Krajowych 
Zakładów Psychjatrycznych w Kocborowie 
względnie Wejherowie z poborami grupy VII 
z 15 proc. dodatkiem komunalnym. Miesz- 
kanie służbowe z wszelkiemi wygodami 
(światło elektryczne, centralne ogrzewanie, 
wodociąg, kanalizacja). Samotni mogą ko- 
krzystač z kuchni zakładowej za niską 
opłatą. 

Do podania należy dołączyć: 
1) metrykę urodzenia, 
2) poświadczenie obywatelstwa polsk., 
3) uwierzytelnione odpisy świadectw, 
4) życiorys. 

Podania z referencjami wnosić należy 
do Starostwa Krajowego Pomorskiego w 
Toruniu, Mostowa 13. 

Starosta Krajowy Pomorski. 

E ES LS ES ES ESA 22 ES ES EA E2EES 
i i wykwalifikowanego 

Poszekujo SIE nauczyciela ną wieś, 
Od razu na przeciąg jednego roku. 
celem przygotowanią chłopca do 1 
klasy gimnazjum. Zgłoszenia: Kier- 
wiński, poczta Haolubicze, powiat 
Dzisnieński. *. 2—8LSZ 

  

  

  

  

szczędzajcie Wasze pieniądze!! s
ą
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1 PARA zastąpi 3—4 PARY 
pończoch lub skarpetek przy użyciu 
jedynego środka POŃCZOCHRON, 
zabezpieczającego je od darcia i po- 
cenia nóg. Cena pudełka z sitkiem 
zł. 1.25. SPRZEDAŻ WSZĘDZIE: 
„POŃCZOCHRONŃ* zaświadcz. przez 
Państwowy Zakł. bad. żywn.i przedm. 
użytku za Nr 9397 o nieszkodliwo- 
ści. Zastrzeżony w Min. Przem. i 
Handlu Nr P. 23105. Na żądanie 
odsyłamy za zalicz. pocz. do domu. 
Oddamy przedstawicielstwa na pozo- 
łe województwa. Wytwórnia Chem. 
„TRIOLA“, Warszawa, Zielna 35, B 
tel. 153 30. 1- 6852 
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Strietiensk od Blagowieszczenska. Czy 
wytrzymają napadu wroga obrońcy 
miasta? 

Za Pojarkowem ujrzeliśmy wiele 
trupów chińskich, płynących z biegiem 
wody. Nabrzmiałe sine twarze, rozdę- 
te ciała, zaraz widać, że to są to- 
pielcy, a nie ludzie, co poginęli od 
palnej lub białej broni. Niektórych 
fale powyrzucały już na piaszczyste 
ławice i stada wron i kruków krąży- 
ły nad ciałami poległych, W  Pojar- 
kowie rozwiązano nam tę zagadkę. 
Okazało się, że Rosjanie niedowierza- 
jąc Chińczykom, zamieszkałym w 
oblężonem mieście, i obawiając się z 
ich strony zdrady, utopili ni mniej, ni 
więcej jak 5000 spokojnych obywateli 
własnego miasta, którym uprzednio 
była gwarantowana nietykalność imie- 
niem Jego Cesarskiej Mości. Dowie- 
dziawszy się o tem, nasz poczciwy 
kapitan statku chwycił się za głowę 
i zaczął biegać po pokładzie. 

-- To hańba, to wstyd! — zawołał 
zaperzony: to skandal nacałą Eu- 
ropę! co o nas powiedzą?! 

A oficer, puszczając kłęby dymu, 
rzekł tylko: „a la guerre comme a la 
guerre“, 

Jedziemy dalej i już zbliżamy się 
do Błagowieszczeńska. Gęściej płyną 
trupy w sinych kaftanach, rozdęte, 
obmierzłe, a swąd gnijących ciał roz- 
chodzi się po całej rzece. Rachuję je: 
jeden, dwa, trzy, czterdzieści, sto — 
nie widać końca tej czeredy topielców, 
która jak kra lodowa pędzi z falą 
het daleko na Wschód. Nareszcie do- 
ježdžamy do Ajgunu i statek zatrzy- 
muje się na jakiś czas, ażeby zebrać 
wiadomośći, czy niema nieprzyjaciela, 
czy dalszy przejazd jest wolny. Ale 
jakiż widok! Miasto w gruzach, spa- 
lone do szczętu; ani żywej duszy, 
jakby wszystko wymarło, tylko zgraja 
psów zgłodniałych i porzuconych 
przez mieszkańców, szczerzy na nas 
zęby i spotyka nas przeciągłem wy- 

      

SPRZEDAŻ 
i WYNAJĘCIE 

+0- W.Z.P. 1 
SE u u——— 

WOJSKOWE SPÓŁDZIELNIE ь z 
= i DOSTAWCY WOJSKOWI m ||, Wilonkia i $-ka] Pokfór.Medycyny 
m Kawę zbiorową świeżo mieloną naj- M | ** A. GYMBLER 
3 lepszej jakości luzem i w opakowa- s Spółka z ogr..Odp.| choroby skórne, we- 
m niu poleca Wytwórnia artykułów pg Wilno, ul. Tatarska| neryczne i moczo- 
ю gospodarczych 5 m0, dom  — łasny.| płciowe. Elektrotera- 

8 „BNWE” laima Wajnsztejna 5 |Foywa i ii] piej, ztotce,, górskie CE ns a Fabryka i skład] diatermia. Mickiewi- 
Wilno, ul Trocka 9, tel 500 mebli: czą 12, róg Tatar 

Wazeszzczasnsasdskwnzzzza jadalne, sypialne, | skiej 9-215 -8. 

Abram Blinder, zam. En: _W.Z.P_43, | 

Au Flance pomidorow, | angielskie, kreden- Dr med. ca 1/38, zgubioną ' warzywa i |sy” stoły, szaty] Ф w SOWSKI 
książeczkę wojskową, kwiatów, wielki wy- |biurka, krzesła A? R d 

Wilia. rr leo: umie: goją AEC Odkilan, e it uszu, grali nosgiij D, Г. › "poleca prod. nasion i zd й Ą ważnia. 2583 - o 8, Wilpiszewski. Sprze- godhę rarunki i| Wileńska 12 m. 3- 
m daž w „Sklepie Rolni- m przyjmuje od 4 do 5. | 

czym* Wielka 15, Wydz. Zdr. Nr 110. 

Do 
sprzedmnia 

urządzenie sklepowe 
z ladami, nadaje się 
do magazynu wódcza- 
nego, lub kolonjalne- 
go. Wiadomość: Wi- 
ieńska 44, u dozorcy. 

1- 1852 

[ Pienądze  D*IeP 
koje i 

(Szwarcowy 1). 

WSPÓLNIK 
z kapit. 1000 zł. po 

gł. się do 

  

iš 

pod mocne, i pew- kuchni 

ne gwarancje lo- 
kujemy dogodnie 
na oprocento: 

wanie 
D. H.-K. „Zachęta” 
Gdańska 6, tel.9-05 

Nauczycielka 
muzyki 

ERP 

  0, 
W domu od g. 3-€ 

3 х d 

Letnisko-Pensjonai 3, 
nad | 50- 

‚ 5% Гапдма- тр р 
NS Leśniczówka. BE Z 
Damas Si eo KOSZTÓW 
olska 62-a, Olszew- " : 

ska, lub na miejscu. OWENA 

Wil. 

kę wojskową, 

1 -2852 Biuro Ko- 

2 wydaną przez P. 

miso wo-Hadlowe, 
Mickiewicza 21, 

K. U. Wilno, na imię 
Ludwika Wiszniew- 

tel. 152. 

skiego, unieważnia się 
о- 1852 

  

gubieną ksiąžecz- 

mniejsze i większe 
dogodnie  sprze- 

damy 
Wil. Biuro Ko- 
misowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 1 a 

Do wynajęcia 
dwa duże pokoje z 
osobnem wejsciem, 
Wiłkomierska Nr 1-1 

0—6LSZ 

  

ciem. W pobliskiej świątyni chińskiej, 
którą niegdyś odwiedzałem, słychać 
jakiś stuk i brzęk, jak od rozbijanych 
naczyń. To żołnierze rosyjscy gospo- 
darują, szukając w porzuconej Świą- 
tyni ukrytych skarbów. 

— Hej, Jegorow! krzyczy jeden:— 
a dajże ty kolbą w pierść tego bożka! 

— А po co? 
Durniu! czyż nie wiesz o tem, 

że te bożki gliniane mają Serce ze 
szczerego złota? 

A dalej stuk kolby, z brzękiem 
pada na ziemię rozbity posąg i daje . 
się słyszeć krzyk zawiedzionej 
dziei. 

- Nic tam niemasz! Sama pustka! 
Toś ty dureń, a nie ja! 

O kilkadziesiąt kroków stoi stary 
bonza, kapłan chiński. Milczy, bo siła 
po stronie przeciwnika, ale groźnie 
zmarszczył brwi i mówi zcicha: 

Przeklęci jan-guj-tza, djabły za- 
morskie, poczekajcie! Wy nas topi- 
liście w Amurze, przyjdzie czas, gdy 
my was potopimy w Zeji. 

Jakiś żołnierz - rezerwista pokazuje 
pasażerom aksamitny kaftaniczek dam- 
ski, podbity sobolami. Zapewnie gdzieś 
zrabował. 

— Ile chcecie? — pyta. mój sąsiad 
i dodaje zcicha pod nosem: — dobry 
będzie prezent dla żony! 

— 15 rubli! | 
Pasażer sięga do kieszeni po sa- 

kiewkę, gdy wtem chwyta go za rękę 
Chińczyk - tłumacz, który jechał z na- 
mi, i mówi prędko z uniesieniem, 

— Nie kupuj, pan, nie kupuj dla 
żony tego kaitana! 

A to dlaczego?! 

-- Bo go nosiła aktorka! u nas 
tylko aktorki noszą kaitaniki tego а- 
sonu. *) 

Nareszcie otrzymujemy przepustkę 
od komendanta załogi Ajguńskiej i 

*) Profesja aktorów nie ma poważania 
na całym Wschodzie. 

na- 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
pierwszorzędnych Zagranicznych i 

fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości, 

K. pybrowsiu 
Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 
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е DOKTOR 

Pożyczki © K. GIŃSĘERG 
trzebny do korzystne- 

o przedsiębiorstwa. 
Biura 

Ogłoszeń S. Jutana, 
Niemiecka 4, tel. 222. 
  

z mieszka- 
niem: 2 po- 

do 
wynajęcia. Ul. Mickie- sty i nie ostry. Kilo 
wicza 37 m.4. | 8892460 poleca J. Zwi 

  

i francuskie- 
pojedzie na lato. 

0 4-ej. Ludwisarska 
t 0852 

„ franc. Pomoc: 

Folwarki | 

     

   
   

  

    

     

    

   

     

    

    
    

   
      

    

    
   

    
     

   

  

   
    
    

     

    

    

    

    
     

    

    

ad 4 7. 
— 299 і 
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B Dr. POPILSKI 
B choroby skórne i we- 
M neryczne. Przyjmuje. ' 

od godz. 10 do Li od 
5—7 p.p. W. Pohulan= 
ka 2, róg Zawalnei | 

przyjmuje 
Krajowych 

  

  

d ęboe i t. p. Do- 

  

  Z 
a ae z 

ga:
 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3,' €- | 
łefon '567. Przyjmuje | 
od 8 do 1iod4 do8- 
SE— 

Dr. 6. WOLFSOW 
weneryczne, moczo- 

ciowe i skórne, ule 
ileńska 7, tel. 1067. 

wie- _ 
dryfski i Ska, Wi- оЗа 
leńska 28, tel. 1224. Choroby 

Z-9052 Ё 
Sanatorjum 2 

: “Dr Klipczyka= Krag 
) kėw, Szujskiego 11. 

LofniSKO utrzymaniem, sė SI utrzymaniem, 
las, rzeka. ogród 1 8 
OWOCOWY. Informacje "221225 ^ 

+sklep  įubilerski T. 3 
į Filipski, Wilno, Zam- 4 Eilipski - BR AKOSZERKI 

Poezemezzm 

poszuk. b. na- AKUSZERKA 
ucz. instytutu (W, Smiaławska 

kijowsk. Lekc. i konw. przyjmuje od godz. 9 
: „niem.do 7. Mickiewicza 

ang,, i muz. Najlepsze 46 m. 6. Niezamoż- 
ret. Antok. Wiosenna 6 nym RA 

P о, 1- 6962 ^ P. Nr. GE 

niskoprocentowe 
załatwia 

Wil. Biuro Ko- 
misowo-Hadl owe, 
Mickiewicza 21 
tel. 152 70 

SER 

  
  

  

Qiców Tra- 
pistów b. tłu- 

  

serca, 

  

ondycji na lato 

  

AKUSZERKA 
OKUSZKO 

powróciła i wznowiła 
przyjęcia chorych 
Mostowa. 23 m. 6 

w. Z. P. 28 

Ładowanie i reperacje 
AKUMULATORÓW 

do radjo i samoche- 
dów, Wilno. Trocka 4, 
„Radjo*. -1 

zez 

jedziemy dalej. Już widać górę Kału- 
szańską, na której bokserzy byli po” 
bici na głowę; już i widać dym, uno- 
szący się nad spalonem miasteczkiem 
chińskiem Sachałanem vis-a-vis Błago” 
wieszczeńska. A na pokładzie statku 
toczy się zawzięty spór między dwo”4 
ma pasażerami. Przeciwnicy skaczą 
sobie do oczów. 

— Kto winien tej hańby potopie- 
nia 5000 bezbronnych ludzi? —Krzyczy | 
jeden:--ja twierdzę, że to robota gu- 
bernatora, bo on wydał taki rozkaz. 

— Nieprawda! To wina Wołko- |. 
wińskiego, pułkownika Kozaków, bo 
on tego rozkazu nie zrozumiał. Po- 
wiedziano było: „wyrzucić Chińczyków 
za Amur", a on—co? Zapędził ich do 
wody i potopił jak bydłot | 

Cha, cha, cha! Jakże on miał 
ich „wyrzucić* na brzeg przeciwny, 
kiedy nie miał łodzi ani statków? К 

Nie słucham tej dyskusji, bo wiem. i 
że jeszcze nie przyszedł czas, aby | 
ludzie wiedzieli prawdę o tej rzeczy: | 
Historja kiedyś nam opowie lepiej 0 - 
tej zbrodni, która okryła hańbą pa“ | 
nowanie Rosji na Dalekim Wscho”; 

dzie. 4 
Parowiec zbliża się do brzegu i- 

marynarze rzucają mostek na dużą 
wicinę, która służy jako przystań ds 
statków Towarzystwa Żeglugi Amur- 

skiej. ' 
Żona rzuca mi się na szyję i opo”. 

wiada o strasznych chwilach, które | 
przeżywała w czasie oblężenia. Pod- | 
chodzi i brat Emanuel, dyrektor ban- 
ku Rosyjsko-Chińskiego, ale jakiś 
markotny i mówi z oburzeniem: E 

— Wyobraż sobie, Konstanty:.po- | 
topili mi całą moją klijentelę bankową. | 
A to łajdaki! 

Konstanty Siemiradzki, 

Koniec. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czestaw Karwowski. Druk. „Wydawnictwo Wileńskie* ul. Kwaszelna 23.  


