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PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. М 
NOWOGRODEK — kiosk St. Michalskiego. : 
№ ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa'„Ruch*. ? 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Кись“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy : 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzirhierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedno: 1 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

  

   

    

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr 

pocztowa uiszczona ryczałtem Opłata 2 
| Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

  

W PERSPEKTYOIE ECHA STOLICY 7 ZA KORDONÓW 
TYGODNIA - 

12-V — 21-V. 

Ofensywa Kominternu. Wydarze- 
(nia pierwszomajowe w Berlinie i „ży- 

*  wiołowe' demonstracje oburzenia, od- 

bywające się w Moskwie, Petersburgu 

i innych miastach Z. S. S. R. z powodu 

rzekomego znęcania się socjal-demo- 
kratów niemieckich nad niemieckim 

proletarjatem były, jak wskazuje dal- 

szy bieg wypadków, przejściem Ko- 

minternu do ofensywy. Komintern po- 

wraca do taktyki, gdy na jego czele 

stał Zinowjew a Stalin był w przede- 

dniu swej dyktatorskiej karjery. To 
przejście Kominternu od ofensywy cha- 

rakteryzuje ubocznie sytuację w Rosji, 

która w obliczu kryzysu szuka ratunku 

w zradykalizowaniu swej polityki we- 

wnętrznej a w polityce zagranicznej 

stawia nanowo ma wszechświatową 

rewolucję. 
" - Teorja o stabilizacji kapitalizmu i 
w związku z tem koniecznością zanie- 

chania intensywnej akcji wywrotowej 

poza granicami Rosji złożona została 

do archiwum, podobnie jak wiele in- 

nych teoryj,  komunistyczno-sowie- 
ckich, że przytoczymy kilka najbar- 

dziej znanych jak: „twarzą do wsi', 

osławioną, „smyczkę* miast i wsi i 

t. p. 
Trzecia Międzynarodówka przy- 

Zakończenie Śledztwa w sprawie 
hb. min. Gzechowicza 

WARSZAWA, 22-V (tel. wł. „Słowa*). 

Dziś zebrał się Trybunał Stanu w składzie 
3 osób urzędujących jako t. zw. komisja go- 

spodarcza prezes Supiński, p. Bogucki i p. 
Thugutt. Rozpatrywano zażalenie oskarży- 
cieli sejmowych ptźeciwko decyzji prowa- 
dzącego śledztwo sędziego Zalewskiego, 
który uznał za zbędne powoływanie šwiad- 

ków w sprawie b. ministra Czechowicza a 
mianowicie dr. Bartla i dr. Jurkiewicza. Po 

dłuższej dyskusji komisja gospodarcza po- 
stanowiła decyzję sędziego Zalewskiego a- 
twierdzić i świadków nie powoływać. 

Temsamem śledztwo w sprawie b. min. 

Czechowicza jest skończone. W pierwszej 
połowie czerwca spodziewać się należy roz- 

prawy przed plenum Trybunału Stanu. 

Jesienna sesja Sejmu nie hędzie 
zwołana wcześniej. 

WARSZAWA, 22-V (tel. wł. „Słowa”). 
Dowiadujemy się z najbardziej miarodajnych 
źródeł, że po wycofaniu z Sejmu projektów 
ustaw jpodatkowych, złożonych przez rząd 

prof. Bartla, o czem donosiliśmy przed kilku 

dniami, Ministerstwo skarbu przystąpi do 
opracowania nowych projektów ustaw. Pra- 

ce te mie będą gotowe przed połową wrze- 

śnia i dlatego zwołanie sesji Sejmu w tet- 
minie wcześniejszym jest zupełnie nieaktuał- 

ne. 

Kredyty eksporfowe dla Banku 
Gospodarstwa Frajowego 

Bank Gospodarstwa Krajowego prowa- 
dzi obecnie na terenie Francji rokowania o 

Strzały na pogranicza litewskiem 
Według doniesień z pogranicza li-- 

tewskiego zarządzony po zamachu na 

premjera Voldemarasa teror i represje 
masowe, odnoszą się zwłaszcza do lud- 
ności pasa granicznego. Straż litewska 

w ostatnich dniach otrzymała rozkaz 
strzelania bezwzględnie do każdej 0s0- 
by przekraczającej granicę do Polski. 
Wobec tego na pograniczu litewskiem 

dochodzi do krwawych samosądów. 

Onegdaj straż litewska na odcinku Sło- 

bódka zastrzeliła starego włościanina 
którego trup pozostawiono w pasie gra- 

nicznym. W nocy na wtorek na odcinku 
Kołtyniany straż litewska urządziła za- 
sadzkę na dwóch ludzi uchodzących z 
Litwy przed terrorem, —w chwili gdy 
ludzie ci znajdowali się w pasie granic- 
nym straż dała salwę kładąc obydwuch 
trupem na miejscu. 

0 partyjnicwie w Kownie 
Artykui „Lietuvos Aidas“, 

„Liet. Aidas“ pisze o ujemnych objawach 

jakie płyną z pojęcia „pozycja“ i „Opozy- 
cja“. Po zbudowaniu wlasnego niepodlegie- 
go państwa, pisze urzędówka, zaczęliśmy 
pilnie naśladować wielkie mocarstwa, nie- 
stety, jednak nie ze strony dodatniej, łecz 
ujemnej. Powstały -partje i utrwalił się ustrój 
ultraparlamentarny, zaczęliśmy się bawić 
usilnie w pozycję i opozycję. Głównym се- 
lem każdej partji było objęcie władzy i cat- 
kowitego jej zmonopolizowania: usunięcie z 
odpowiedzialnych stanowisk nie swoich lu- 
dzi i postawienie wszędzie zaufanych jedno- 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Zagraniczne 50 proc. dfożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Polska i Węgry 
` BUDAPESZT, 22. V. PAT. Odbyło się tu wczoraj szereg przy- 
jęć na cześć bawiącego w Budapeszcie polskiego ministra spraw 
zagranicznych p. Zaleskiego. Regent Horthy wydał w salonach 
Zamku królewskiego herbatę, na którą zaproszono około tysiąca 
najwybitniejszych osób. Wieczorem premjer hr. Bethlen wraz z 
małżonką wydał na cześć ministra Zaleskiego obiad, agpo nim 
raut, na który zaproszono również licznych członków polskiej 
kolonii w Budapeszcie. 

Polska pośredniczy pomiędzy Węgrami a Francją 
BERLIN, 22. V. PAT. gCentrowa Į„Germania“ podaje w depcszy z Buda- 

pesztu streszczenie artykułu premjera hr. Bethlena, zamieszczonego w „Depe- 
che de Touiouse*, w którym premjer węgierski zapowiada możliwość nowej 
orjentacji zagraniczno-politycznej Węgier. 

W artykuie tym premjer stwierdza poprawę stosunków fffrancusko-węgier- 
skich i przytacza zawarcie traktatu rozjemczego i przyjaźni z Polską, jako fakt 
tem donioślejszy dla Wągier, ze pozwala on Polsce dzięki dobrym jej stosun- 
kom z Rumunją i Francją na podjęcie roli pośrednika między :Węgrami a temi 

obu państwami. Aby doprowadzić do serdecznych stosunków fz Francją, pisze 
hr. Bethlen, jest rzeczą konieczną, by opinja publiczna francuska "zdawała so- 
bie sprawę z tego, że Węgry są konstruktywnym elementem pokoju 4euro- 
pejskiego. 

Nasz wspólny przyjaciel warszawski — oświadcza hr. Bethlen — udzieli 
nam bez wątpienia pomocy dla osiągnięcia tego wyniku. 

Wywiad u ministra Zaleskiego 
BUDAPESZT, 22— V. Pat. W wywiadzie, udzielonym dziennikowi „Pester Lloyd*, 

miu. Zaleski oświadczył na temat rokowań handlowych polsko-niemieckich, że -do- 
prowadzenie do skutku trak atu handlowego pomiędzy obu państwami jest wyjątkowo 
trudnem zagadnieniem z powodu szeregu bardzo skomplikowanych kwestyj gospodar- 
czych, które wchodzą w rachubę. - f 

W dalszym ciągu, w odpowiedzi na zapytanie, jak się ukształtowały stosunki 
polsko-sowieckie po incydencie w Baranowiczach, minister wyjaśnił, że charakter te- 
go incydentu wykluczał zgury możliwość wszelkiego wpływu na stosunki pomiędzy 
obu państwami. 

W końcu na temat stosunków polsko-węgierskich minister Zaleski oświadczył, 
że stosunki te, opierające się na odwiecznych trady cjach obu państw oraz na istnie- 
niu podobieństwa temperamentu i charakteru narodowego, nie mogą w żadnym razie 

* ulec rozluźnieniu w stosunkach powojennych. Z każdym dniem wzrastą wzajemne 
słuszne zrozumienie obustronnych konieczności gospodarczych, co daje najlepszą 
gwarancję przyjaznej współpracy przy leczeniu żadanych przez wojnę ciosów. Tego ro- 

w, akcie wyborczym weźmie udział 
28.647.830 wyborców. czyli prawie © 

7 miljonów więcej niż w r. 1924. Do 

walki stają konserwatyści,  liberało- 

wie, partja pracy i komuniści. Ci ostat- 

ni wysunęli 25 kandydatów, 'ale są to 

raczej kandydatury demonstracyjne, 

które zapłacą sztraf, według bowiem 

najbardziej optymistycznych dla nich 

przewidywań nie zdobędą więcej niż 

10 miejsc. . 

Na dzień 29 maja, to jest w wigi- 

lję wyborów zamierzają podobno kon- 

serwatyści ogłosić „niespodziankę* W 

roku 1924 „niespodzianką“ byt głoś- 

śny list Zinowjewa, który przechyli 

tak silnie wtenczas szalę zwycięstwa 

na stronę konserwatystów. Co będzie 

w bieżącej kampanji niedługo się prze” 
konamy ? 

Z oddalenia, w jakiem pozostajemy 

trudno snuć przewidywania kto zwy- 
cięży. Warto jedynie podkreślić ogrom | 

ne wszechświatowe znaczenie, jakie 

będą miały wybory angielskie. Od te- 
go, czy u steru władzy pozostaną kon- 

serwatyści, czy też obejmą rządy la- 

bourzyści z liberałami zależeć będzie 

w niektórych wypadkach djametralne 

przekreślenie dotychczasowej linji po- 
litycznej Anglji w polityce zagranicz- 

nej. Pod tym względem przedwybor- 

cze oświadczenia Snowdena i innych 

leaderów w Labour Party są bardzo 
wymowne. 

W Genewie i Madrycie. Sezon ge- 
newski można uważać za skończony. 

otowuje ma dzień pierwszego Sier- uzyskanie większych kredytów, przeznaczo- : : 3 м ) S 

i M O a” któ- s dla Saba? Z polskiego. Stęk: Partje zaś, które się znalazły poza  gząajų harmonijna współpraca dwóch narodów stwarza jednocześnie podstawy dla Niebawem rozpocznie się sezon ma-- pnia obchód „, g ‚ Narazie do wadia. dotyczą Sam rządem, „organizowały opozycję”, polega- dobrobytu każdego z nich. Węgry i Polska będą mogły zawsze odnaleść się na tej drycki lub mniejszościowy, jak będzie ‚ 1а 
ry ma się stać próbą rewolty komuni- 

stycznej we wszystkich krajach euro- 

pejskich a w szczególności w Niem- 

czech, gdzie wypadki pierwszomajo- 

«we odegrały rolę generalnej repetycji. 

Wszystkie organizacje kominternu w 

rodzaju „Mopr* i innych zamaskowa- 
nych rozgałęzień, prowadzą ożywio- 

ną, gorączkową agitację. Masowo roz- 

syłane są wezwania kończące się za- 

pewnieniem, że „proletarjat pomści 

krew swych braci“. Notabene ta bra- 

tnia krew, jak wyjaśniły dochodzenia 

okazała się krwią najciemniejszych 

mętów, ściągniętych widokami grabie- 

ży w czasie zamieszek ulicznych. 

Zjazdy sowieckie. Wiosna jest zwy- 
kle w Bolszewji okresem licznych zja- 

źżdów. Odbyła się więc już XVI konte- 

rencja partyjna, onegdaj zamknięto 
obrady XVI zjazdu sowietów, a obec- 

lego zagad- 
nienia ewentualnej tranzakcji. Sprawą tą 
kieruje b. dyrektor naczelny B. K. G. p. Szy- 
manowski. 

Chodzi tu o kredyty, któremi Bank Go- 
spodarstwa Krajowego operuje, gwarantując 
przemysłowcom polskim eksport do krajów 
sąsiednich. j 

Uzyskany przed niedawnym czasem kre- 
dyt w okości 50 milionów złotych z0- 
sal w połowie zużytkowany na sfinansowa- 
nie eksportu do Rosji Sowieckiej. 

ZA i PRZECIW 
Herriof w karykafurzs. 

WŁ: 
M. 

   

jacą na tem, iż unikała ona wszelkiej pracy 
pozytywnej i wszelkiemi sposobami usiłowała 
szkodzić pozycji. 

Podobny stan rzeczy wywołał w naj- 
szerszych sferach społeczeństwa całkiem 
usprawiedliwioną reakcję. Takie same zjawi- 
ska można zaobserwować i w innych kra- 
jach, gdzie odczuwa się znużenie parlamen- 
taryzmem. 

Niestety, koła kierownicze naszych par- 
tyj opozycyjnych nie chcą tego widzieć. 
Zabawa w pozycję i opozycję stała się ich 
dogmatem, alią i omegą ich rozsądku pań- 
stwowego. Prasa opozycyjna z rozrzewnie= 
niem wspomina 0 „szczęšliwych“ czasach 
sejmowładztwa i stoi na straży „puryta- 
nizmu* opozycyjnego, kłócąc się o to, kto 
lepiej tego .,purytanizmu* dochowuje. 

Lecz dzięki Bogu ta swoista psychoza 
zaczyna pomału zanikać. Nawet i wyznawcy 
byłych większych partyj zaczynają  rozu- 
mieć, że podobna zabawa może państwu 
jedynie zaszkodzić, lecz nie dopomóc. To też 
przywódcy narodowców zowsze byli i obec- 
nie są tej myśli, że dła państwa konieczna 
jest jedność narodowa, że wszystkich uczci- 
wych ludzi, poświęcających się pracy twór- 
czej, należy przyciągać do wspólnej pracy 
państwowej, chociażby należeli oni do in- 
nych partyj. W tym sensie omawiano tę 

płaszczyźnie. 

  

Obrady ministrów Małej Enfenfy 
BIAŁOGRÓD, 22.V. PAT. Po wczorajszem popołudniowem  posie- 

dzeniu konferencji Małej Ententy,wydano następujący komunikat: Trzej 
ministrowie spraw zagranicznych | państw Małej Ententy zebrali się dnia 21 
maja rano i po poł. Kontynuowali oni i ukończyli badanie ogólnej sytuacji 
politycznej, stwierdzając całkowitą zgodność, swych poglądów. W szczegól. 
ności ministrowie zbadali sprawę stosunków swych państw z krajami Są- 
siedniemi i stwierdzili, że stosunki te rozwijają się normalnie. 

Następnie trzej ministrowie, kierując się zaleceniami Ligi Narodów, 
omówili sprawę ogólnych traktatów © koncyljacji i arbitrażu między swe- 
mi państwami. Ten akt ogólny i wspólny dla trzech państw, podpisany zo- 
Stał na zebraniu popołudniowem. Podpisane zostały również protokėly, 
mocą których przedłużono traktaty o sojuszu. Następne zebranie odbędzie 
się w dniu dzisiejszym o godzinie 10-ej rano w gmachu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. 

Memorandum państw wierzycielskich 
PARYŻ, 25 V. PAT. Sprawozdanie Stampa i memorandum rzeczo- 

znawców państw wierzycielskich doręczone zostały dr. Schachtowi dziś ra- 

go można nazwać wobec przewagi te- 

go rodzaju spraw, którym będą po- 

święcone obrady czerwcowej sesji Łi- 
gi. Genewa zakończona została deba- 

tą ekonomiczną. Chodziło głównie o 

konwencję w sprawie zniesienia impor- 
tu i eksportu uchwaloną w Genewie 

w roku ubiegłym. Konwencja ta ma 

wejść w życie o ile ratyfikuje ją 18 

państw. Dotychczas ratyfikowały tyl- 

ko dwa, ale cały szereg oświadczył 

że ratyfikację uzależnia od tego, czy * 
Polska na konwencję się zgodzi. W 

ten sposób punkt ciężkości obrad pole- 

gał na decyzji delegacji polskiej. 

Dla wyjaśnienia należy dodać, że 
konwencja, o której mowa, stanowi 

pierwszą realizację zaleceń konferen- 
cji ekonomicznej z r. 1927, zrozumiałą 

tedy jest rzeczą, że przyjęcie jej lub 

nie toczą się w Moskwie obrady V R U wę „na ostatnim zjezdzie rady partji ma- no, Rzeczoznawcy państw wierzycielskich ośŚwiadczają gotowość przyjęcia Odrzucenie będzie miało dla prestige'u 
Wszechrosyjskiego Kongresu rad. . SE następujących warunków: 1) przeciętne raty roczne z tytułu odszkodowań Ligi Narodów ogromne znaczenie, Pol-- 
Wszystkie te zebrania poświęcone są 

dwóm kwestjom a mianowicie t. zw. 
„„pieciolatce“ czyli 5-letniemu planowi 

gospodarki, mającej urzeczywistnić 

ideał państwa socjalistycznego i wal- 

ce z odchyleniem prawicowem. Pięcio- 
letni plan, oparty o zasadę jaknajszyb- 
szego uprzemysłowienia Rosji, o prze- 

budowę wsi sowieckiej w kierunku 

organizacji wielkich warsztatów pro- 
dukcji rolnej w postaci „sowchozów* 

i „kołchozów* gospodarstwa  sowie- 
ckie i kolektywne) w swej części poli- 

wy przewiduje zaostrzenie kursu 

wobec włościan drogą zradykalizowa” 

nia ustawodawstwa podatkowego, za- 
ostrzenie walki z religją, drogą usta- 

wową przez wydanie zarządzeń, zaka- 
zujących zrzeszeniom religijnym pro- 

wadzenia 'akcji filantropijnej, oszczęd- 

nościowej i kulturalnej w  szerszem 
znaczeniu tego słowa. 

Ostateczną rozgrywka zwolenni- 
ków Sttalina z dość liczną grupą prze- 
ciwników obecnych metod rządzenia, 

iytycznie zapatrujących się na rady- 
kalizację kursu polityki wewnętrznej 
wobec chłopów, wypowiadających się 

za pewnym liberalizmem  gospodar- 
*zym, określana w Bolszewji jako pra” 

je icowe odchylenie od linji partyjnej, 
niedoszła do skutku. Wybitni przed- 
stawiciele tej ostatniej grupy jak Ry- 

| ków, Kalinin, Tomskij i Bucharin po- 
| zostali na swych stanowiskach. Stalin 

niezdecydował się na ostateczną likwi- 
dację w obawie poważnych zatargów 

partyjnych, jakie niewątpliwie wyni- 

: Чубу, wobec usunięcia głównych 

przedstawicieli prawicowego odchyle- 

nia. Przeprowadzana czystka partji ma 

> właśnie przygotować teren dla likwi- 
dacji tej właśnie grupy. S 
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Herriot jest stale rysowany przez kary- 
katurzystów francuskich. Przepadł on przy 
wyborach municypalnych w Lugdunie, któ- 
rego merem był przez długi szereg lat i 
ogromnie sobie to merostwo cenił. Powyż- 
sze karykatury przedstawiają pożegnanie 
Herriota z merostwem (łamie fajkę) i 
Herriota jako cyncynata. 

Nasze b. wielkie partje odżyły swój 
wiek. O tem, co one zrobiły dobrego lub 
złego, wyda swój sąd historja. Obecnie wy- 
pada tylko stwierdzić, że odbywa się proces 
ich rozkładu, któremu nie należy stawać na 
przeszkodzie. Obecnie więc należałoby się 
liczyć i rozmawiać nie z partjami, lecz z jed- 
dnostkami. 

Potrzeba zjednoczenia ludzi dobrej woli, 
chętnych do pracy i niesienia służby naro-“ 
dowej, staje się obecnie, w zwąizku z ostat- 
niemi wypadkami, jeszcze bardziej palącą. 
Należy się łączyć wszystkim w walce z ele- 
mentami przeciwpaństwowemi, których wro- 
gowie naszej niepodłegłości rozrzucili po 
kraju, jako ostatni swój atut. Co prawda, 
nie znaczy to, aby mogły one stworzyć dla 
państwa poważne niebezpieczeństwo. Lecz 
gdyby przeciwko nim tylko państwo musia- 
ło użyć swych środków, wówczas walka 
stałaby się bardziej ostrą. 

Dochody łotewskich „miljonerów * 
Według ostatnich obliczeń, liczba 

osób w Łotwie, których dochód rocz: 
ny waha się między 10.000 a 20.000 
łatów, sięga 34. 6 osób na Łotwie 
ma zgórą 100.000 łatów dochodu 
rocznie. 32 — od 50.000 do 100.000 
łatów. 

i długów wynosić będą po 2.050 miljonów marek przez 37 lat; 2) spłata- ska jednakże nie może się zgodzić na | 
długów wojennych odbywać się będzie przez 21 lat następnych; 3) za bile- 
ty markowe, wydane w czasie okupacji Belgji, przyznane będzie Belgom 
odszkodowanie; 4) niezaleźnie od kapitału zakładowego międzynarodowego 
banku spłat państwa zainteresowane, a przedewszystkiem Rzesza, złożą w 
banku specjalne spłaty tytułem udziału w jego finansowaniu. 

| STENE PATI AIKILATEKET TT SEO EIS 

Dziś Marszałek Piłsudski opuszcza Wilno 
We środę, dnia 22 bm. Pan Marszałek Piłsudski przyjął wyższych 

przedstawicieli miejscowych władz wojskowych z generałem Dąb-Biernackim 

i Krok-Paszkowskim na czele. 
O godz. 17 odwiedził Pan Marszałek Piłsudski państwo Władysła-. 

wostwo Raczkiewiczów, podejmowany przez p. Wojewodzinę i p. Wojewo- 

dę Wileńskiego w prywatnych ich salonach, —wśród :b. licznego grona naj- 
wybitniejszych przedstawicieli tutejszych sfer towarzyskich i społecznych. 
Czarna kawa u państwa Raczkiewiczów zgromadziła przeszło 100 osób. 

Liczni przedstawiciele wzmiankowanych sfer przybyli z małżonkami, 

Pan Marszałek Piłsudski przybył w towarzystwie płk, Gąsiorowskiego. 

Pan Marszałek Piłsudski, doskonale usposobiony, spędził u państwa 

Raczkiewiczów serdecznie przez nich podejmowany, przeszło 2 godziny, 

w otoczeniu grona pań i panów na ożywionej rozmowie. 

Dziś, pociągiem rannym Marszałek Piłsudski opuszcza Wilno. 

  

Wygnany z granic Rosji Trocki, a 

'z nim cały świat będzie widzem wcie- 

lania w życie programu „trockistow“. 

Stalin bowiem w myśl klasycznej za- 

sady Lenina, że „program mieńszewi- 

ków jest dobry pod warunkiem, że 

wszyscy mieńszewicy siedzą w wię- 

zieniach* bez ceremonji zagarnął pro- 

gram „trockistów*. Trocki i jego zwo- 

lennicy żądali a) szybkiego tempa 

uprzemysłowienia Rosji, b) zaostrze- 

nia polityki wobec chłopów w celu 
zniszczenia istniejących elementów 

kapitalistycznych na wsi, c) intensyw- 

nej walki z religją i d) ożywionej 
działalności Kominternu w celu wy- 

wołania wszechświatowej rewolucji, 

któraby przerwała Kapitalistyczne oto- 

czenie  Bolszewji, co uniemożliwia 

zrealizowanie budowy państwa socja- 

listycznego. 

Pierwsze owoce przejścia do no* 

wych metod rządzenia, zalecanych 

przez potępionych „trockistów* dały 

rezultaty, o których  najwymowniej 

świadczy iakt, że Rosja, jeden z naj- 

większych producentów zboża  zmu- 

szona jest zboże importować, a chleb 

wydawać na kartki. 
Young-Stamp-Schacht. Te trzy na- 

zwiską oznaczają stan rokowań repa- 

racyjnych w chwili obecnej. Raport 

rzeczoznawcy angielskiego sir J. Stam- 

pa o rezultatach rokowań składa się 

jakby z trzech części, ogólna redakcja 

jest dziełem sir Stampa, cyfry należą 

do Ovena Younga, zastrzeżenia zaś do 

p. Schachta. Raport jest skonstruowa- 

ny w ten sposób, że cyfry zapropono- 

wane przez Younga są dołączone jako 

dodatek, nie wchcodzące w integralną 

część raportu dlatego, by umożliwić 
konferencji przyjęcie elaboratu wobec 

zastrzeżeń Belgji i Włoch. 

Według raportu administracja spła- 

tami reparacyjnemi i organizacja tech- 

niczna odszkodowań będzie podlega- 

ła kompetencji Banku iedzytarodć 
wego. Do zadań banku będzie nale- 

żało oprócz prowadzenia rozrachunku 

z tytułu odszkodowań również troska 

o rozwój handlu międzynarodowego. 

Ten właśnie ostatni punkt wywołał 

alarm w Moskwie, gdzie zrozumiano 

projekt banku, jako projekt jednolite- 
go frontu gospodarczego wobec Bol- 

szewji. 

Prace konferencji toczą się teraz 

ospale z wyraźną tendencją przecią- 

gnięcia ich do czerwca t. j. do chwili, 

kiedy znany będzie rezultat wyborów 

angielskich. Delegacja niemiecka dzia- 
ła w tym kierunku zupełnie wyraźnie 
licząc, że z chwiłą zmiany rządu w 

Anglji powstanie inna sytuacja, po- 

myślniejsza dla targów odszkodowa- 
niowych. 

Wybory angielskie. W dniu 20-ga 

maja minął termin składania list kan- 
dydatów. Ogółem zgłoszono 1730 kan- 
dydatur w tem 70 kobiecych na 615 

miejsc. Według ostatecznych obliczeń 

konwencję, dopóki niema traktatu han- 

dlowego z Niemcami, któryby kwestje, 

importu i eksportu regulował. Stosu- 

nek Niemiec do tej sprawy jest znany. 

Przeciągają i przewlekają rokowania w | 

nieskończoność. R zecz charaktery” 

styczna, że przed każdym zjazdem w 

Genewie, pełnomocnik Rzeszy, dr. 
Hermes zapowiada swój przyjazd do 

Warszawy a nawet przyjeżdża, aby 

stworzyć pozory, że rokowania się to- 

czą. Manewry te wyłącznie czynione 

    

są poto, aby uniknąć zarzutu uchyla= | 
nia się od zawarcia traktatu z Polską. 
Niemając uregulowanych spraw impor- 

towo-eksportowych z Niemcami, Pol-: 

ska w żadnym wypadku nie może się 

zgodzić na podpisanie konwencji, gdyż 
to oznaczałoby samobójstwo gospodar 
cze, wobec pozycji, jaką stosunki han- 
dlowe z Niemcami w naszym bilansie 

handlowym zajmują. 
Delegacja nasza wyraźnie przed- 

stawiła tę sprawę i do raportu wnie- 4 

ł 
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siono nawet ustęp, wyrażający ubole- | 
wanie z powodu, że traktat polsko-nie- 

miecki nie doszedł do skutku. Ustęp | 
ten na wniosek naszej delegacji został 
następnie skreślony, aby jeszcze raz 

dać wyraz dobrej woli Polski, która © 

bynajmniej nie dąży do komplikowa- 
nia i tak zawikłanych sytuacyj między* | 

narodowych. i 

Sesja madrycka poświęcona będzie 

sprawom mniejszościowym. Będzie to | 

jakby dalszy ciąg obrad rozpoczętych 

w marcu. Centralnym piumktem będzie 

raport komisji trzech, która niedawno 

obradowała w Londynie, pozatem zaś 

liczne skargi niemieckiego Volksbundu 
i prawdopodobinie polska skarga z po- 

wodu wypadków w Opolu. Sz. 
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Moładeczno— miastem 
Na skutek zarządzenia władz cen- 

tralnych osadę Mołodeczno, wchodzą- 
cą dotychczas w skład gminy wiej- 
skiej, Mołodeczno wyłączono z dotych- 
czasowego związku gminnego i zali- 

Jednocześnie 

do miasta Mołodeczno włączono po- 
bliskie miejscowości: Buchowszczy- 
zna, folwark Buchowszczyzna, Nowa 
folwark Mołodeczno, folwark i zaścia- 
nek Helenowo, kolonja Zawań oraz za- 
ścianek Cywidówka. 

starcie na pograniczu 
STOŁPCE, 22 V. (tel. wł. „Słowa”) Na pograniczu patroi K. O. P. miała 

zbrojne starcie z trzema osobnikami, którzy usiłowali przekroczyć granicę od 
strony Rosji. W czasie obopólnej strzelaniny jeden z usiłujących się przedostać 
na nasz teren został zabity, dwum zaś udało się zbiec. 

Szesnasioleini bandyta 
NOWOGRÓDEK, 22 V. (tel. wł. „Slowa“) Wžadze bezpieczeństwa ujęły 

16-to letniego Włodzimierza Bobko, 
rabunkowego pod Nowogródkiem. 

który dokonał przed paru dniami napadu 

A 

Žawipdzlone nadzioje pizy budowie ko- 
lei Wóropajewo--braja 

Wysylając telegram do, „Stowa“ o 
odsyłaniu z kwitkiem robotnikėw, ma- 
sowo przybywających na roboty przy 
budowie kolei z Drui do Woropajewa 
— miałem na cełu poruszenie opinii 
rządu, by wejrzał w sprawę, która dla 
terenów głodujących jest wysoce palą- 
cą. O budowie kolei, rozpoczętej na je- 
sieni roku zeszłego, tak się dużo mówi- 
ło i pisało, wreszcie takie poczyniono 
przygotowania w ciągu zimy w postaci 
wagonetek, kamieni, cementu i t.p. ma- 
terjałów, iż ludność potrzebująca za- 
robków napewno rozliczała, że jakoś 
biedę swą tegoroczną podreperuje. Po- 
zatem sam pan minister Składkowski 
w Sejmie oświadczył, że roboty przy 
Ludowie kolei Druja - Woropajewo bę 
dą prowadzone całą siłą pary. 

"Nastąpiła długo oczekiwana wio- 
sna — która chociaż z opóźnieniem, je- 
dnak z nadprzyrodzoną siłą, właściwą 
północnemu klimatowi zwolniła ziemię 
z oków niesłychanie mroźnej i długiej 
zimy. Dosyć było dziesięciu dni, aby 
cały teren stał się podatny dla robót 
ziemnych. Na terenie budującej się dro 
fi prowadzona jest akcja pomocy gło- 
dującej ludności. A ponieważ fundusze 
któremi rozporządzają komitety społe- 
czne są znacznie mniejsze od potrzeb 
ludności, słusznie zastosowano system 
pomocy, polegającej na wydawaniu za 
siłków żywnościowych najbardziej po- 
trzebującym. Jako zasadę przyjęto w 
pierwszym rzędzie pomoc rodzinom 
pozbawionym siły roboczej, rodzinom 
zaś zasobniejszym w robocze ręce 
wskazano budującą się kolei, jako źród 
10 zarobku. Ludność przyznając słusz- 
ność podobnej zasady — gremijalnie 
rzuciła się do robót ziemnych przy bu- 
dowie. Grupami po 25 - 50 ludzi za- 
częło ściągać na roboty z dalszych о- 
kolic, wymagających często parodnio- 
wej podróży. Oczekiwania zawiodły— 
gdyż tempo robót nie wystarcza nawet 
dla zatrudnienia mieszkańców wiosek, 
przylegających do linji kolejowej. Kon- 
sternacja wskutek zawodu jest wielka. 
«Wiem z sąsiadujących ze mną wiosek 
o szeregu wypadków kiedy młodzież 
robotnicza, mogąca znaleźć pracę w 
Warszawie, lub Równem — na roboty 
nie pojechała będąc pewną miejsco- 
wych zarobków. 

Mówi się powszechnie o cofnięciu 
znaczniejszych sum na budowę kolei. 
Nie podejmuję się sądzić ile w tem 
prawdy — stwierdzam jednak fakt, 
że efekt jest fatalny — i wielkie roz- 
goryczenie wśród ludności miejscowej. 
Rozumując po gospodarsku zdawałoby 
się, iż planowe uskutecznienie pomocy 

  

Otton II. 
W niedzielę 12 bm. prof. Zdzie- 

chowski wygłosił w Towarzystwie 
Przyjaciół Węgier referat pod tytułem 
„Węgry w chwili obecnej. Wrażenia z 
Budapesztu*. W Budapeszcie prele- 
gent bawił w ostatnich czasach dwu 
krotnie—w listopadzie r. z.i w kwiet- 
niu. W odczycie swoim zajął się prze- 
ważnie kwestją legitymizmu. Początek 
dajemy w brzmieniu dosłownem. 

Otton Ii, nie koronowany dotych- 
"czas i na przymusowem wygnaniu 
przebywający król węgierski, ukończył 
w listopadzie roku zeszłego 16-y rok 

_ życia. Dzień ten uroczyście obchodzo- 
no w Budapeszcie, nie pamiętano zaś 
o nim w Wiedniu i, za wyjątkiem nie- 
licznych przyjaciół dynastii, nie chcia- 
no pamiętać, że ojcem Ottona był 
ostatni cesarz austrjacki Karol, Prze- 
ciwnie, kilka dni przedtem Wiedeń 
święcił 10-lecie Republiki Austriackiej 
czyli rocznicę zdetronizowania i wy- 
gnania z ziemi przodków swoich ces. 
Karola. A jednak wszystko ; czem 
Wiedeń był, czem imponował Światu, 
swoją wspaniałość, bogactwo, šwiet- 
ność, znaczenie, wszystko to zawdzię- 
czał Habsburgom. Miłością ojcowską 
miłowali oni stolicę swoją i swój 
kraj, gdy Węgrów byli nieraz obcymi 
im krwią i duchem władcami, którym 
przedewszystkiem chodziło o zniesie- 
nie ich Konstytucyjnego ustroju, o 
ujarzmienie. Dwuwiekowe zatargi sta- 
"nów z tronem zakończyły się w roku 
1849 zbrojnem powstaniem—i dopiero 
od r. 1867, gdy po przebudowie mo- 
narchji Habsburgów na podstawach 
dualizmu cesarz Franciszek Józef ko- 
ronował się, jako król węgierski, na: 
stępuje stanowczy zwrot we wzajem- 
nych stosunkach króla i narodu i 
harmonijna ich współpraca, którą 
przerwały straszliwe dla stron obu 
następstwa wojny Światowej. Słowem, 
nie mieli Węgrzy powodu do szcze- 

"4 

głodującym wymagało łączenia akcji 
filantropijnej z akcją gospodarczą. W 
ten sposób stworzyłoby się całokształt 
państwowej pracy o pierwszorzędnem 
znaczeniu dla ludności kraju niezbyt 
mocna jeszcze z państwem związanej. 
Ponad wszystkiemi temi względami, 
góruje jed rozgoryczenie, płynące 
ze stałego lekceważenia potrzeb nasze- 
go kraju. Mówi się o trudnościach, 
jakie trzeba było zwalczać, aby prze- 
konać Warszawę o klęsce nieurodzaju, 
Z przekąsem podkreśla się nieskończo- 
ne ilości komisyj które tę sprawę w 
powiecie, w Wilnie, w Warszawie o- 
mawiały. Opowiada się dziwy o ko- 
repondentach gazet krakowskich, któ- 
rzy z aparatami  fotograficznemi do 
nas przyjechali, aby klęskę głodową na 
miejscu zbadać. Robi się wszystko, co 
pachnie reklamą, by niczem głód w 
Kalkucie, lub inne klęski kolonialne po 
świecie roznieść. Nie robi się tylko je- 
dnej rzeczy: nie ugruntowuje się w lu- 
dzie tutejsfym przywiązanie do pań- 
stwa. Bowiem wszystkie dobre poczy- 
nania w powiecie i województwie — 
wykoszlawia Warszawa. Stąd niewia- 
ra i osłabienie znaczenia władz jak po- 
wiatowych, tak wojewódzkich. 

W. M. 
  

HOLSZANY p. Oszm. 

— Ма fwuadusz dyspozycyjny. Nauczyciel- 
stwo gminy holszańskiej na konferencji Rejo- 
nowej w Holszanach w dniu 2-go maja 1929 
roku uchwaliło opodatkować się na rzecz 
Funduszu Dyspozycyjnego MSW mo zł. 3 
spłacanych w trzech równych ratach miesię- 
cznych począwszy od dn. 1 6. 1929 r. 

Bronisław Zaleski przewodnicz. RKN. 

Bank Gospodarstwa Krajowego, 
Oddział w Wilnie, 

ulica Sniadeckich 8 

komunikuje, że z dniem 15 maja 
1929 r. płaci od wkładów: 

złotowych na książeczki oszczęd” 
ności (podatek rentowy i opłaty 

stemplowe ponosi Bank) 

7 proc. 
od wkładów dolarowych do 

5 i pół proc. 

w stosunku rocznym.     
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gólnej wdzięczności względem królów 
swoich, tem więc piękniejsze Światło 
na duszę węgierską rzuca wierność 
im w nieszczęściu, 

OLchód w Budapeszcie rozpoczął 
się od uroczystego nabożeństwa, któ- 
re w najokazalszej Świątyni stolicy, 
w Bazylice Św. Stefana, celebrował 
nie prymas — przypuszczam, "że ze 
względów politycznych powstrzymać 
się musiał,—lecz jeden z biskupów 
przybyłych z prowincji. Wieczorem z 
inicjatywy pań, stanowiących „Związek 
Korony Węgierskiej", odbyło się zgro- 
madzenie, na którem były minister 
dr. Gustaw Gratz wyłożył w  dłuż- 
szem przemówieniu istotę, charakter 
i cele węgierskiego legitymizmu. Nie- 
ma Węgra—dowodził — któryby nie 
odczuwał traktatu w Trianon, jako 
ciężkiej krzywdy; krzywdą niemniej 
ciężką, a bardziej upokarzającą była 
nakazana przez obce mocarstwa de- 
tronizacja panującej dynastji. Znice- 
stwiono tem niezależność polityczną 
Węgier, odbierając to, co jej zasadni- 
czą jest podstawą—prawo stanowie- 
nia o sobie. Niechże przywrócenie 
prawa tego będzie wspólnym celem 
dla Węgrów wszystkich bez wyjątku, 
bez różnicy stronnictw czy przekonań. 
1 dopiero po dosięgnięciu tego celu 
głównego wolno będzie się spierać o 
iormy rządu. Mówca nie wątpi, że 
zwycięży głęboko w duszy węgier- 
skiej tkwiące poczucie prawa, które 
włożyć każe koronę Św. Stefana, sym 
bol jedności państwowej, na głowę 
tego, komu się ona należy z prawa, 
na zasadzie nienaruszalnej ciągłości 
prawnej: „Moment subjektywny nie 
gra tu żadnćj roli, w oczach naszych 
król nie jest osobą, lecz pojęciem, 
ideą, instytucją". 

Myśl tę dnia następnego na ban: 
kiecie, do którego zasiadło kilkaset 
osób ze wszystkich sfer, od magnatów 
poczynając, na przedstawicielach wło 
Ściaństwa kończąc, rozwinął patrjarcha 
narodu, a natchniony wyznawca, gło- 
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Ratyfikacja układu laferańskiego 
RZYM, 22; V. PAT, „Osseryatore Romano* donosi, że ponieważ ukłądy later= 

neńskie nie zostały jeszcze ratyfikowane, data dnia w którym Papież opuści po raz 
pierwszy mury Watykanu, nie zostąła jeszcze ustalona. Z kół watykańskich zapew- 
niają, że Papież weźmie udział w uroczystej procesji w dniu oktawy Bożego ; Ciała, 
t.j. dnia 6 czerwca. 

Diwarcie uniwersytefu w Madrycie 
MADRYT, 22—V. PAT. Dziennik urzędowy ogłasza dekret o otwarciu 

zamkniętych od pewnego czasu szkół specjalnych i uniwersytetów. 

Siraszna kafasfrofa samochodowa 
REVERO (Massachussetts), 22—V. Pat. Wydarzyła się tu wczoraj katastrofa 

samochodowa, a mianowicie automobił, wiozący 5 młodych Indzi, wjechał ną żelazne 
ogrodzenie i wtoczył się do wąwozu wysokości 16 metrów. Wszyscy jadący autem 
zginęli. 

Sensacyjny proces 
PRAGA, 22—V. Pat. W Koszycach 

cyganów w Pradze 
rozpoczął się wczoraj proces przeciwko 

cyganom mordercom, aresztowanym przed prawie dwoma laty. W wyniku śledztwa 
okazało się, że zarzut ludożerstwa nie będzie prawdopodobnie miał $podstaw. Pro- 
ces potrwa około 6 tygodni. 
  

  

  

  

  

  

      
      

GOŚCINNE WYSTĘPY 
ZESPOŁU RYSKIEGO ROSYJSKIEGO SAO) 

Teatru dramatycznego 

Dyrektor teatru |Tylko 6 wyst MASKARADA 
Sobota Dramat w 4 akt. 10 obrazach A GAL) każ 
25 maja M. Lermontowa, muz. A. Głązunowa R. UNGERN y 

Režyserzy: RAE ZŁOTA KLATKA E. STUDENCÓW Niedzielą я 
: Sztuka w 4-ch akt. 5 obrazach 

ОНЕ K. Ostrožskiego JŪRI JAKOWLEW 

| URWISKO X. BARABANO ZĘ N. W 
Poniedziatek Sceny w-g. romansu Gonczarowa 1. BUŁATOW 

Zi mia w 4-ch akt. 8 obrazach Ė. BUNCZUK 
© AGCA 

Wtorek PROCES MARY DUGAN Enio > 
28 maja Sztuka w 3 akt. B. Wejlera L. MOSKWIN 

S. NEWSKI 

E: RUDBER Środą SERENADA NOCNA . RG 
i i ы iel E. STUDENCOW 29 maja Komedja w 4-ch akt. M. Logiela A. UNGER 

LILJA SZTEŃGEL 
Czwartek PANNA z FIOŁKAMI ` TUŻ JURKOWSKI 
3) maja Komedja w 4 akt. T. Szczepkinej-Kupernik L. JAROSZEWICZ 

JURI JAKOWLEW 

Początek o godz. 8.45. Ceny od 1 do 10 zł. Bilety do nabycia w księgar- 
ni „Lektor* (Mickiewicza 4), a w dniu przedstawienia w kasie teatru ! 

Ludowego. | 

  

  

  

Wkłady są zabezpieczone złotem, srebrem i drogiemi kamieniami. 

    

Godziny urzędowania 9 

siciel i tłumacz doktryny korony Św. 
Stefana, przeszło 80-letni hr. Albert 
Apponyi, „Nie jesteśmy — twierdził— 
stronnictwem jakiemś, które upatrzyło 
na kandydata do tronu sympatyczne- 
go i obiecującego młodzieńca, jakim 
jest Otton; stoimy na gruncie kon- 
cepcji, która niezrównanym fijest two- 
rem geniusza narodu węgierskiego, a 
spaja króla z narodem w  nierozer- 
walnej, nietylko logicznej, ale i mi- 
stycznej jedności: w osobie ukorono- 
wanego koroną, Św. Stefana króla, 
koronuje się naród, król i naród sta* 
ją się jednym żywym organizmem, w 
którym głowa nie da się pomyśleć 
bez członków, ani, członki bez głowy: 
„W chwili obecnej Oitoz jedynym jest 
na całym Świecie człowiekiem, który 
koronę ową ma prawo nosić, nie na- 
ruszając tem starodawnej konstytucji, 
ani popełniając Świętokradztwa; pozba- 
wiając go tego prawa, łamiemy zasa- 
dę ciągłości prawnej (Rechts 
kontiniiitat), niszczymy podsta- 
wę bytu narodowego; jeśli są tacy, 
coby się odważyli to uczynić, przyj- 
mując na siebie odpowiedzialność, 
przed Bogiem i Światem, przed histor- 
ją i narodem, to oświadczam, że su- 
mienie ich przekracza granice mego 
rozumienia". 

W tej wspaniale energicznej afir- 
macji wyłącznego prawa Ottona do 
korony Św. Stefana, kulminującej w 
twierdzeniu, że dopuściłby się Święto- 
kradztwa (sacrilegium) biskup, 
któryby się zgodził kogo innego ko- 
ronować, widzimy nietylko wyraz dok- 
tryny; słyszymy w niej także głos su- 
mienia, wyrzucającego sobie grzech, 
który popełniono przeciw osobie kró- 
la; i choć nie wszyscy w nim ucze- 
stniczyli, legł on skazą na całym na- 
rodzie. Uczucie to wylało się w go- 
rących i wymownych słowach księż- 
nej Karolowej Odeschalchi, że „pla- 
miące historję Węgier bolesne wspom- 
nienia z Budaórs i Funchela gryźć 
będą sumienia węgierskie dopóki nie 

SZKOŁA FILĄGOWA 
Zw. Art, Szt. Kin. 

Przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929 
Kancelarja czynna codziennie od godz. 11—1 — 5—7 

Ostrobramska — 27 

  

łaci d złotych i dolaró 
Uwaga! ; aros stósińkaje ы 

Wileńskie Tow. Handlowo-Zastawowe (Lombard). 

Plac Katedralny, Biskupia 12, tel. 14-10. 

Ba swoista re, 
Wyjątkowo tania sposobność dla mających zamiar zwiedzić Pow- 
szechną Wystawę Krajową w Poznaniu, ewentualnie wybierających 

się na wycieczki po kraju. 

Pelski Touring-Klub, Oddział w Wilnie 
organizuje i"skierowuje wycieczki na Powszechną Wystawę Krajową w 
Poznaniu oraz wycieczki po całej Polsce a osobliwie do Krakowa, Lwo- 
wa, Katowic, Gdyni, Warszawy i Zakopanego na warunkach ulgowych 

tak pod względem taryfy kolejowej jak i kompletnego utrzymania. 

Informacji udziela Biuro Polskiego Touring-Klubu w Wilnie w lokalu 
własnym w pawilonie Dyrekcji Poczt i Telęgrafów na terenie Targów 

Północnych (ogród Bernardyński). 

—13.1 17-=19, 

  

  

rocznym, 
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telefon 1772. 

utorujemy drogi do tronu młodocia- 
nemu synowi króla-męczennika". 

z 

Kimże był ten król męczennik? 
Jedną z najtragiczniejszych postaci, ja- 
kie zna historja. Zastanawiam się, 
daremnie, - nie widzę, z kimbym go 
mógł porównać. Człowiekiem był z 
otwartą głową i wielkiem sercem; tak 
Świadczą o nim Ci, co go bliżej po- 
znali; słyszałem to z ust prof. Fr. W. 
Fórstera, który w 1917 r. miewał z 
nim długie rozmowy. „Naprawdę zdu- 
miony byłem — pisze hr. Polzer Ho 
ditz b. dyrektor  kancelarji cesar- 
skiej ”) — gdy w epoce upadku mo- 
narchji, doszło do uszu moich, że 
uważają Cesarza za cztowieka z małą 
inteligencją; wszystkiego innego. w 
szerzonych o nim ujemnych poglądach 
prędzej spodziewać się mogłem; god- 
nem zaś uwagi jest to, że sądy po- 
dobne szły z ust ludzi, którzy w po- 
równaniu do Cesarza stali i umysło- 
wo i moralnie nizko bardzo nizko —i 
to dużo tłumaczy”./ „Ktokolwiek—pi- 
sze dalej tenże autor—miał z Cesa- 
rzem-do czynienia ten poświadczy, że 
współpracę z nim ogromnie ułatwiała 
szybkość, z jaką w każdej sprawie się 
orjentował i precyzyjność tak w py- 
taniach jak w rozkazach i poleceniach 
które dawał. Po długogodzinnych po- 
siedzeniach Rady ministrów streszczał 
dyskusję i stawiał wnioski z bystro- 
ścią i jasnością, której mu niejeden 
z obecnych mężów stanu mógł po- 
zazdrościć", Brakowało mu rutyny i 
nieraz także doświadczenia. 

Jeśli wysokim poziomem myśli, 
szerokością jej i rozmachem impono- 
wał, to pociągał zarazem serdeczną 
dobrocią, czuło się w n'm — zgodnie 
opowiadają ci, co mieli z nim jaką- 
kolwiek styczność—szczerze życzliwe, 
przyjacielskie usposobienie dla ludzi, 

2) „Kaiser Kari“ (Amaltea derlog) pr. 
str. 297—8. 

Ladrzewienie Riszpanj—j my. 
Hiszpanja czyni od pewnego cza- 

su znaczny wysiłek w celu zadrzewie- 
nia swego terytorjum. Sadzi masami i 
jednocześnie stara się wpoić w dzieci 
poszanowanie drzew nakazując im ich 
potrzebę. 

Poseł w Fomento, hrabia de Guadal- 
horce, rozpytywany przez jeden z 
dzienników madryckich 0 dzieło za- 

drzewiania, oświadczył, że kredyt 100 
miljonów pesetów włożony w to przed- 
sięwzięcie byłby całkiem niewystarcza- 
jacy, gdyby to nie był tymczasem tyl- 

ka. okres próby. Za tę sumę można bę- 
dzie zadrzewić miljon hektarów, trze- 
ba zaś 25 miljonów. Z początku za- 
drzewi się - wzniesienia i wszystkie 
miejsca zbliżone do rzek. Rząd dostar- 
czy 50 proc. potrzebnego kredytu, re- 
sztę załatwią rady prowincjonalne. 

Dzięki Bogu, my nie jesteśmy w 
tak krytycznem położeniu, jak jałowa, 
bezdrzewna Hiszpanja, ale jej obecne 
prace przypominają nam pewną kwe- 
stję, związaną ściśle z drzewami na- 
szemi „regjonalnemi*. Czy nie należy 
pouczać i nasze dzieci o użyteczności 
drzew i o tem, jak barbarzyńsko ро- 
stępują niszcząc je, co się przecie zda- 
rza na porządku dziennym. Jest jakaś 
dziwna pasja niszczycielska w takich 
małych istotach — nie wiem, czy spe- 
cjalnie u nas, Czy na całym świecie. 
Złamie, zdepcze, zgniecie, nie dlatego, 
aby mu to miało przynieść korzyść 
czy przyjemność, ale z bezmyślnego 
popędu niszczenia, chyba że bezmyśl- 
nego, bo nie chcę posądzać dzieci o 
złą wolę czynienia umyślnych szkód. 

A zresztą co tu dziwić się dzieciom, 
kiedy dorośli dają im śliczny przykład. 
Drzewa z zasady się nie szanuje, bo to 
pizecie rzecz martwa. Kijek czy witkę 
potrzebną w danej chwili wycina się, 
skąd się żywnie podoba i bez namysłu. 
A cóż Šopierga Edy to može przyniešč 
korzyść kieszeni! Objawy tego wanda- 
lizmu drzewnego mamy co roku po- 
wtarzane w okresie Zielonych Świąt 
czy Bożego Ciała, nie mówiąc już o 
Bożem Narodzeniu, kiedy ostatecznie 
tradycyjne choinki muszą się znaleźć 

TTK TIE ROWEROZYOZZAPOSET 

Edward Schurė, 
Edward Schurė, pisarz i myšliciel 

francuski, który umarł niedawno w wie 
ku 87 lat był może lepiej znany w in- 
nych krajach niż w samej Francji. 

Sto dwadzieścia wydań jego ksią- 
żek, między niemi sławni „Wielcy 
Wtajemniczeni”, uczyniły imię jego 
głośnem na cały świat. Ci, których zaj 
mują sprawy ducha, i ci, co nie ma- 
jąc pretensyj do zgłębiania wiedzy re- 
ligijnej czy filozoficznej, interesują się 
jednak mistycznemi zagadnieniami, z 
rozkoszą przebywali wśród A 
li religii Sudji, Grecji czy Palestyny, 
wskrzeszonych przez Schurć'go. Da- 
wał on też wyraz swym wysokim ide- 
ałom w poezji, powieści i dramacie, 
gdzie zajmowało go więcej zagadnie- 
nie życia realnego Schurć był odda- 
nym przyjacielem i admiratorem Wag- 
nera i jego muzycznych dramatów. 
Wielbiciel greckiej idei wzajemnej za- 
leżności sztuki i etyki oraz artystycz- (ff 
hych form greckiego dramatu, propa- 
guje je głosząc połączone eiekty poe- 
zji, koloru, muzyki i tańca. Był też 
patrjotą francusko - alzaokim i ostat- 
nią część życia swego spędził w Kol- 
marze. Jako uczony i myśliciel wywarł 
niepośledni wpływ na innych pisarzy, 
tak we Francji jak w innych krajach — 
i może dotąd nie doceniono go jak na 
leży. ' 

„było coś słonecznie radośnego w 
całej jego osobie", *). To samo wra- 
żenie odniosłem również w Krakowie, 
przed wojną na raucie wydanym na 
jego cześć przez miasto: wesoły dobry 
uśmiech, żywe promienne oczy i ja- 
kieś miłe zakłopotanie przy tem, jak- 
gdyby przepraszał wszystkich obecnych 
za niespodziewane honory, które na 
życzenie Cesarza Franciszka Józefa 
robiono jemu, jako następcy tronu, 
choć nim jeszcze nie był. 

©О sercu Cesarza wymownie świad- 
czy stosunek jego z księdzem  kano- 
nikiem Swieykowskim. Ks. Swieykow- 
ski był burmistrzem w Gorlicach i na 
stanowisku tem wytrwał w ciągu czte- 
romiesięcznej okupacji rosyjskiej 1914 
—15. Po odejściu Rosjan został, 
wskutek denuncjacji wydalonego prze- 
zeń za pijaństwo sługi magistrackie- 
go, wezwany przed sąd polowy. Unie- 
winniono go dopiero aż w roku 1916. 
Jako zadośćuczynienie za uczynioną 
mu upokarzającą przykrość miano 
wynagrodzić krzyżem komandorskim 
Fran. J6zeia. Dowiedziawszy się o 
tem z gazety urzędowej, kan. Swiey- 
kowski natychmiast wystosował list 
do Cesarza, w którym oświadczał, że 
stawanie przed sądem było dlań naj- 
większym w całem życiu krzyżem i 
że krzyża tego żaden krzyż, żadne 
odznaczenie nie wynagrodzi; nagrodą 
jedyną jest mu przeświadczenie, że 
przez cały czas urzędowania swego 
sumiennie, w miarę sił wiedzy, obo- 
wiązki swoje spełniał. 

Tą dumną odmową, odmową przy- 
jęcia znaku łaski Monarszej, Monar- 
cha nietylko się nie uczuł dotkniętym 
w majestacie swoim, ale przyznał mu 
całkowitą słuszność i wnet mu odpo- 
wiedział listem, w którym się pięknie 
odmalowała jego subtelna szlachetna 
dusza. *) Równocześnie zapragnął o0- 

*) Polzer Hoditz: str, 58. 
*) Por: X. Br. Swieykowski: „Z dni gro- 

zy w Gorlicąch* (Kraków 1919). 

na rynku. Ale te setki młodych, świe- 
żych brzózek wycinane corocznie па 
to, by po jednym dniu, zwiędłe i obwi- 
słe, pójść dopieca! Skąd się biorą te 
drzewka? Przecie nie-ze specjalnych 
plantacyj na ten cel przeznaczonych, 
a i nie z małej działki lasu, jaką ten i 
ów chłopek 'posiada. Gdzieżby — : 
przeważnie jest to łup cichej, potaje- 
mnej wyprawy do lasów „pana* czy 
podmiejskich, by potem  kradzioną 
ozdobą przystrajać drzwi i okna „na 
chwałę Bożą* w święta. Śmiem przy- 
puszczać, że taka ofiara z cudzego la- 
su nie jest najmilszą Panu Bogu. A co 
się przytem napsuje tych lasów! Prze- 
cież.zdrawy rozum mówi, że z małej 
brzózki wyrośnie kiedyś wielka brzo- * 
za. I nie dość nam Niemcy nakradli 
lasów i puszcz, byśmy sami pozwalali 
niszczyć je mielitościwie? 

Mały przykład: dość jspojrzeć na 
piaszczysty, wzniesiony brzeg Wilen- 
ki, naprzeciwko ogrodu Bernardyńskie- 
go, t. zw. Bekieszowe góry. Nagusień- 
kie, prawda? Otóż jeszcze niedawno 
było tam zielono i drzewiasto. Ale 
„pomaleńku' kochani mieszkańcy tam-! 
tejįszych okolic a i „gošcie przyjezdni“ 
powynosili brzózki i olszynki na rynek. 
I to jest los okolicznych gajów Wilna. 
Łysieją coraz niebezpieczniej. 

Pamiętajmy na los Hiszpanii i za- 
wczasu szanujmy nasze drzewa!  L. 

Wymierający „Iwiązek Zawodowy *. 
Na południu Algieru w niektórych 

oazach istnieje stowarzyszenie „re - 
tassa“, czyli czyšcicieli studzien. Tych 
„retassów* nie spotyka się nigdzie 
indziej, a w konkursie nurkowania do- 
równać im mogą jedynie poławiacze 
pereł. 

Mają oni za zadanie czyścić studnie 
krajowców i nie dopuszczać do ich za- 
sypania się. Cali wysmarowani  tłu- 
szczem, trzymając w zębach rodzaj , 
szufli, nurkują na samo dno studni i 
po kilku minutach zanurzenia, wypły- 
wają na powierzchnię z szuilą паре!- 
nioną piaskiem i żwirem. Manewr ten 
powtarzają póty, dopóki studnia nie 
będzie dokładnie wyczyszczona. 

Ale związek „retassów'* składa się 
dziś już tylko z kilku specjalistów. 
stąd wypływa, że większość studzien 
krajowców nie może być obsłużona i 
tam, gdzie studnie artezyjskie nie przy- 
chodzą 'w pomoc oazom, nawadnianie 
palm staje się niewystarczające. 

Słowem, jest to jedyny chyba 
„związek zawodowy zanikający na 
kuli ziemskiej. 

EZ TE Т ООБ Яе 
CZEKOLADA ŚMIETARKOWA B 

i MLECZNO-ORZECHOWA į 
i fabryki 

| A-PIAS$ECHI | 
m w KRAKOWIE 

Same się reklamują. 

j Żądać wszędzie. 
ля аиииа ст д77 ЯЗ 

a LOTERIA P. W. K. a 
4 razy 75.000 

wartošci, 

LOS: 3 ZL 
Fanty wartości od 100 zł. wzwyż, 
których wygrywający dla siebie zu- 
żytkować nie może lub nie chce, 
odkupuje zorganizowane w tym celu 
konsorcjum po nominalnej wartości, 
za potrąceniem tylko 15 proc. na 

8 koszty handlowe. Wypłata gotówki R 
iw Polskim Banku Handlowym. | 
Bmw ww r 

  

sobiście poznać Śmiałego kapłana i 
wezwał go do Saxenburga. Na audjen- 
cji, opowiadał mnie X. Kanonik Swiey- 
kowski, oczarował serdecznością i 
prostotą rozmawiał z nim, jako ze 
starym dobrym znajomym. Przy po- 
żegnaniu upoważnił go, aby w razie 
potrzeby zwracał się zawsze wprost 
do jego kancelarji. I nie było to fra- 
zesem. W październiku tegoż roku 
kan. Swieykowski wniósł w imieniu 
proboszcza Gorlickiego, w swojem i 
paraijan podanie o zwrot zarekwiro- 
wanych dzwonów. Nic z tego nie bę- 
dzie, mówiono mu w starostwie i w 
namiestnictwie. Dzwony przeznaczone 
były na armaty, może już js przeto- 
piono. Upływa miesiąc, wszystkie czte- 
ry dzwony wróciły. 3 

* 

Wstępując na tron Ces. Karol wie- 
dział, czego powinien był chcieć, chciał 
tego i za tem samem wzdychały ludy 
Europy; chciał pokoju i w sprawę tę 
włożył całą duszę swoją. Celu dopiąć 
nie umiał, upadł i wraz z nim upadło 
pafńistwo jego. To było jego tragedjeg., 

i gdyby się ona tu skończyła, mogli” 
byśmy go postawić w jednym  szere- 

gu z monarchami, których wojna po- 
zbawiła tronu, zwłaszcza z Cesarzem 
Wilhelmem i Z carem Mikołajem, któ- + 
rego los był nierownie/ okrutniejszy. 
Ale ci byli w większej lub mniejszej 
niierze odpowiedzialni za wojnę, przy- 
czynili się do jej wywołania, wywo- 
ławszy zaś, car Mikołaj zaciął się w 
upartem postanowieniu doprowadze- 
nia jej do zwycięskiego końca, , „do 
polnoj pobiedy nad wragom“; pozory 
mówiły, że w tymże uporze trwał ce- 
sarz Wilhelm. Cesarz Karol odpo- 
wiedzialności nie ponosił żadnej; jako” 
„następca tronu i z obowiązku uczest: 
nik wojny patrzał na jej okropieństwa, 
odczuwał niedolę i nędzę powszechną, 
a wzrok miał jasny, niezamącony ani 
namiętnością, ani uprzedzeniem, wy: 
raźnie widział, że pokój zwycięski 

1



SLOWO 

Akademicka Wolna Trybuna 
Na marginesie wykorów do Brafniej Pomocy U.S.B. 

Słów parę o Mickiewiczu i o 
Nie chcę się tu wdawać w ocenę re- 

łorm samopomocowych, które tak niezgod- 
nie z prawdą przedstawiły ulotki przedwy- 
borcze, gdyż po pierwsze: zrobili to już inni, 
bardziej kompetentni ode mnie, a nie lubię 
wzorem niektórych mówców z Walnego Ze- 
brania, wkraczać w nieswoje dziedziny; a 
po drugie: wątpię, czy na tej płaszczyźnie 
samopomocowej można dojść do porozumie- 
nia z ludźmi, którzy zamiast przyjść na rze- 
czowe dyskusje, wydają golostowne, pelne 
nienawiści ulotki. 

Chodzi mi natomiast o rzecz , inną, © 
„dziedzinę, która jest bardziej dostęjna umy- 
'słowi i sercu kobiety, a mianowicie o etykę 
postępowania. Ponieważ zaś w przemówie- 
niach ną-zebraniu powołano się na Mickie- 
wicza, poprę i ja swoje wywody nie suge- 
rowanemi poecie ideami, lecz jego własnemi 
słowami. Otóż z przykrością stwierdzić mu- 
szę, że niektórzy koledzy nie wgłębili się 
należycie w ducha poety, choć o nim mówi- 
li. Powiedział mianowicie jeden z mówców, 
że uchybieniem względem Uniwersytetu, 
gdzie uczył się Mickiewicz, byłoby dysku- 
owanie nad zgłoszonemi dwiema różnemi 
Kosa do Statutu. 

Otóż co do wniosku Litwinów, Białorusi- 
nów i Ukraińców, to pewnie, że ten, dla 
którego Polska była ukochaniem najwyż- 
szem z pewnością pozwoliłby wnioskodaw- 
com. wypowiedzieć się i nie obrażałby ich 
UCZUĆ. Powiedział bowiem w „Księgach Na- 
rodu i Pieigrzymstwa Polskiego",  stawia- 
jących Polaków na zawrotnych wyžyriach 
ideału, a o których patrjotyzmie nawet ko- 
misja Międzykursowa i Blok Gospodarczy 
wątpić chyba nie może: „I rzekła nakoniec 
Polska: ktokotwiek przyjdzie do mnie, bę- 
dzie wolny i równy, gdyż ja jestem wol- 
ność”. A przecież tu chodziło tylko o danie 
wolności wypowiedzenia się, o nic więcej. 

Jeszcze mniej zrozumienia Mickiewicza 
wykazano-w stosunku do zupełnie odrębne- 
go wniosku kol. Dembińskiego, któremu cho- 
dziło o to, by jasno i uczciwie postawić 
sprawę i stwierdzić to, co jest. Bo przecież 
Białorusini, Litwini i Ukraińcy należą do 
Bratniej Pomocy. Więc albo trzeba ich u- 
sunąć i zostawić w Bratniaku samych Pola- 
ków w znaczeniu narodowem, albo w prze- 
ciwnym razie można przyjąć proponowaną 
"uwagę, że „przymiotnik „polski“ rozumie 
"się w znaczeniu państwowem*. To niczem 
nie narusza. odpowiedniego paragrafu Sta- 
tutu mówiącego o tem, że żydzi nie mogą 
naležeč do „Bratniej Pomocy”. Sprzeciwia się 
bowiem naszemu prawdziwemu uczuciu 
patrjotycznemu mazywanie Litwinów i in- 
nych Polaków z obywatelstwa — Polakami 
w znaczeniu narodowem. Sądzę więc, że 
Mickiewiczowi kol. Dembiński nie przyniósł 
by wstydu”. Po posłuchajmy, co mówi po- 
eta: „Pielgrzymie, na cudzej ziemi wyjęty 
jesteś z pod opieki prawa, abyś poznał bez- 
prawie, a gdy wrócisz do kraju, abyś wy- 
rzekł: Cudzoziemcy razem ze mną współ- 
pracodawcami KĄ (K: N. i P.P. roz. XVI). 
A przecież tu nie chodziło o zrobienie ich 
współpracodawcami, lecz o stwierdzenie 
faktu, o usunięcie sprzeczności w naszych i 
ich przekonaniach. 7 

Tak więc w powoływaniu się na wielkich 
ludzi i na wiełkie rzeczy trzeba być nieco 
oględniejszym. Mówię: „na wielkie rzeczy”, 
bo, oprócz imienia Mickiewicza, stale było 
w użyciu słowo: Polska. A o wielkich, świę- 

‚ tych rzeczach mówi się w skupieniu i po- 
„wadze, lub wtedy, gdy si ędla nich coś re- 
alnego robi, nie zawsze i nie wsżędzie. 
Trzeba dla Polski żyć i pracować, a nie pię- 
knie dekłamować gdy czyny przeczą słowom. 
Bo znów posłuchajmy Mickiewicza:„A każdy 
z was w duszy swej ma ziarno przyszłych 
praw i miarę przyszłych granic. O ile polep- 
szycie i powiększycie duszę waszą, o tyle 
polepszycie prawa wasze i powiększycie gra- 

"nice wasze* (roz. XX). I tu przechodzę do 
sprawy następnej do braku etyki stronnictwa 
pociągającego ku sobie nieświadomych pię- 

,knemi słowami i Mickiewiczu i Polsce. Bo 
chyba nie możemy nazwać owem Mi ckie- 
wiczowskiem polepszaniem duszy różnych 
postępków, których byliśm$ świadkami. Ро- 
mijam już sprawy takie jak: 1) bardzo „to- 
lerancyjne" niedopuszczenie do głosu mniej- 
szości narodowych, 2) przesunięcie na ko- 
niec zebrania żądanej rehabilitacji kol. Dem- 
bińskiego, 3) rycerskie rzucanie się całym 
tlfmem na kol. Rusieckiego, 4) przepojenie 
swych mów i ulotek nienawiścią, 5) rzucanie 
nieścisłych „oskarżeń na -„Odrodzenie”, 7е 
nie ma idei — o ile wyżej stała ta przeci- 
wna strona, która ani razu nie zapytała ja- 
kie są idee niektórych wiązanych przymusem 
organizacyjnym stowarzyszeń, znanych do- 
brze w Wilnie, 6) niejednokrotnie rozmijanie 
się z prawdą że wspomnę tylko o ulotkach, 

Ч 

osiągnąč się nie da. | wraz z chwilą 
wstąpienia na tron rozpoczął starania 
pokojowe, ogłosił o tem w manife- 
Ście do ludów swoich, szukał oparcia 
i rady u idealistów pacyfizmu prof. 
Fórstera, prof. Lamrmascha. Darem- 
nie, wszystkie starania rozbijały się 
© upor gł. kwatery niemieckiej... Pa- 

dając, miał prawo do tej jedynej 
pociechy moralnej, że jego dobra 
wola i szczere dążenia do pokoju 
zostaną należycie ocenione tak przez 
swoich jak przez nieprzyjaciół. Nic 
podobnego. Właśnie za tę dobrą wo: 
lę i szczere dążenia rzucono się na 
niego z obu stron z potworną zaiste 
zajadtošcią i zjadliwości, monarchę 
z szerokim widnokręgiem myśli i naj- 
szlachetniejszemi aspiracjąmi robiono 
ostatnim głupcem, człowieka wyjątko- 
wo wstrzemięźiiwego w jedzeniu i 
piciu przedstawiano, jako nałogowego 
pijaka, codziennie pijanego od same- 
go rana, o wzorowym mężu i ojcu 

' gadano, że był rozpustnikiem, wresz- 
cie ponieważ trzeźwiej sądził o sytu- 

„ acji i dalej sięgał myślą niż gł. Kwa- 
tąra niemiecka i tak zwani hurra pa- 
trjoci, a chcąc zapobiec groźnym na- 
stępstwom niechybnej klęski «wystąpił 
na własne ryzyko z inicjatywą do 

przyszłych układów, okrzyczano go 
'za zdrajcę, choć o zamiarach swoich 

ciwie powiadomił Ces: Wilhelma. 
Nie dość tego, gdy wpadł w ;ręce 
nieprzyjaciela, pastwiono się nad nim 
z sadystycznem jakiemś rozpasaniem; 
potężnego niedawno monarchę z jed- 
nej z najstarszych na Świecie dyna- 
styj postanowiono do kija żebraczego 
DE Skoniiskowano mu ca- 

    

e mienie, zesłano wraz z rodziną na 
daleką wyspę. 

Samo przez się nasuwa się tu po- 
| równanie z wygnaniem Napoleona na 

Św. Helenie, które powszechnie i 
słusznie męczeństwem nazywają, a 
hańba męczeństwa tego Spada na 
Anglję. Ale Napoleon mia! ze sobą 
liczne i świetne otoczenie; miał mar- 

  

   

etyce w postępowaniu. 
o przeinaczeniu w sprawozdaniu z zebrania 
w „Dzienniku Wileńskim" słów p. prof. Pi- 
gonia i t.d. 

Zatrzymam się dłużej przy sprawie, może 
najważniejszej. Dobre imię człowieka to 
rzecz niemałej wagi i dużo trzeba przemyś- 
leć i samemu być czystym zupełnie, by móc 
je odebrać innemu. A tu, w ulotkach, zro- 
biono to bez namysłu, bez wysłuchania „o- 
skaržonego“. I to było wysoce nieetyczne. 
Możnaby to jeszcze jakoś wytłumaczyć nie- 
świadomością, gwałtownem uniesieniem. 
Lecz na zebraniu kol. Dembiński wyjaśnił 
tę sprawę, przytoczył argumenty, które mó- 
wią same za siebie. Była więc możność na- 
prawienia rzeczy złej. Zgłoszono nawet z 
jednej strony wniosek bardzo daleko idący, 
bo zamierzający poza rehabilitacją kol. Dem 
bińskiego potępienie wzajemnego tego oczer 
niania się, gdy w rzeczywistości ze strony 
zgłaszającej wniosek tego oczerniania nie 
było. Lecz i ten wniosek nie przeszedł. Nie 
potrafiono się zdobyć na naprawienie moral- 
nej krzywdy, nie cofnięto zdania, że kol. 
Dembiński dąży podstępnie do niecnego celu. 
Lecz zajrzyjmy raz jeszcze do Mickiewicza: 
„Jeśli o kimś powiesz niesłusznie: zdrajcą 
jest, albo powiesz niesłusznie: szpiegiem 
jest, tedy bądź pewien, iż o tobie tak samo 
mówią inni w tej samej chwili". (roz. XII). 
Nie chcę, bynajmniej, wyciągać z tego po- 
wiedzenia żadnego wniosku, stwierdzam 
tylko, że nie wiem, jak pogodzić wzniosłe 
idee i hasła z mniej wzniosłemi czynami. 

Kończę już tych kilka smutnych uwag, 
jakie mi się nasunęły; a nie chcąc naślado- 
wać niektórych kolegów, którzy podpisują 
się tajemniczemi literami lub komisjami, a 
na zebraniu nie mają tyle cywilnej odwagi, 
by przyznać się, już nie mówię do tego, 
kto rzucał wielkie i straszne oskarżenie na 
dobre imię człowieka i organizacji, lecz choć- 
by do tego, tylko, kto się sprzeciwia zreha- 
bitowaniu niewinnego, nie ukrywam się pod 
bilitowaniu niewinnego, nie ukrywam się pod 
czy „gorącej wielbicielki Mickiewicza”. 

> J. Wierzbicka. 

Przyjaciolom Ww odpowiedzi 
Artykuł wstepny w „Kurjerze“ p.t. „Odro 

dzenie“ byt tak przychylny i pochlebnv dla 
nas „Odrodzeńców*, że możemy się czuć 
wprost zażenowani. W każdym razie winniś- 
my być głęboko wdzięczni za tak serdecz- 
ne i przyjacielskie wyrozumienie naszych 

intencyj, jakiego nie spotykaliśmy niestety 
ze strony obozu narodowego mimo, że przy- 
najmniej katolicka jego część zdawałoby się 
winna być równie przychylnie względem nas 
uspos obiona 

„Powodem tego, że tyłko z jednej strony 
spotykamy się z poparciem i serdecznością 
jest prawdopodobnie dotychczas pokutujące 
przekonanie, że każdy obóz młodzieży wi- 
nien być odbiciem obozu starszego społe- 
czeństwa. Najgorętszem dążeniem naszem 
jest stanąć na stanowisku ponac martyjnem, 
wyrazem tego w ostatnich czasach stało 
się wyodrębnienie się i odseparowanie się 
nasze od tak zwanego obozu narodowego, 
dążenie do tej „Pełni Katolicyzmu”, o której 
pisał w „Słowie* H. Dembiński. 

l dziś wbrew nawet temu, co pisze 
„Kurjer Wileński" nie wypowiadamy walki 
nacjonalizmowi, nie chcemy mu odbierać 
tych własności twórczych, jakie z pewnością 
posiada, o ile jest odpowiednio zrozumiany 
i wykorzystany, ale chcemy go ochrzcić i 
oddać w raz z inemi równie wartościowemi 
siłami społecznemi na usługę katolicyzmu. 

Chcemy Mocą Bożą łączyć i zespalać 
sprzeczne napozór pierwiastki ufni, że w 
każdym z nich zawiera się jakieś twórcze 
ziarno prawdy, które odnaleźć i spożytko- 
wać, to właśnie największa zasługa. 

  

Z ruchu Odrodzeniowego. 
W dniach 18 — 20 maja br. odbyła się 

w Warszawie Nadzwyczajna Sesja Rady 
Naczelnej St. Mł. Ak. „Odrodzenie* i obra- 
dował o plenum komitetu wykonawczego: 
Wszystkie ośrodki były reprezentowane. 
Sesja Rady Naczelnej ratyfikowała bez żad- 
nych zmian umowę między Stow. Mł. Ak. 
„Odrodzenie*, a katolicką Młodzieżą Naro- 
dową mocą której następuje połączenie obu 
organizacyj pod wspólną nazwą Stowarzy- 
szenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej 
„Odrodzenie'. Komitet Wykonawczy obra- 
dował nad programem 8-go Tygodnia Spo- 
łecznego, jaki się ma odbyć w sierpniu br. 
w Lublinie oraz omawiał sprawy Kongresu 
*Odrodzenia. Kongres zgodnie z postanowie- 
niem Komitetu odbędzie się w końcu paź- 
dziernika br. Wśród szeregu innych oma- 
wianych zagadnień, specjalnie obchodzi Wil- 
no uchwała komitetu wykonawczego całko- 
wicie aprobująca stanowisko „Odrodzenia” 
Wileńskiego podczas wyborów do Bratniej 
Pomocy i stwierdzająca jego zgodność z 
wskazaniami deklaracji ideowej i uchwałami 
X Sesji Rady Naczelnej „Odrodzenia”* jaka 
się odbyła w ubiegłym roku w Wilnie. 

Przed procesją Bożego Liala 
W celu ustalenia porządku Uro- 

czystej Procesji Bożego Ciała wszyst- 
kie stowarzyszenia i organizacje, które 
w niej wezmą udział mają o tem dać 
znać ks. Proi. J. Ostrejce albo listow- 
nie (Seminarjum Duchowne, ul. Mo- 
stowa) albo ustnie w niedzielę lub po- 
niedziałek 26 i 27 b. m. w rozmów- 

nicy Seminarjum Duchownego ul. 
Sniadeckich 6 między godz. 5:ą a 6-4 
po poł. 

Zawiadomienia otrzymane później 
niż w poniedziałek 27 b. m. nie będą 
uwzględnione. Ustalony porządek Pro- 
cesji zostanie ogłoszony w pismach 
w przeddzień Bożego Ciała. 
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Wiatr i : przeważający Północny. 

Uwagi: półpochmurno. \ 
„deszcz. 
Minimum za dobę -l-119C. 
Maximum na dobę -|- 19 € 
Jendencja barometryczna: stan stały. 

Szałka dworu w osobie generała Bert- 
randa, miał szambelana margr. Las 
Cases, miał generałów hr. Montho- 
loni bar. Gourgaud, wszyscy Z ro- 
dzinami swemi: miał do usług oso- 
bistych kamerdynerów, lokai, kuchmi- 
strzów, miał powozy, konie i służbę 
stajenną. Na utrzymanie tego dworu 
rząd Angielski wypłacił w pierwszym 
roku 20.000 funtów. 

Cesarzowi Karolowi nie dano ni: 
kogo, dopiero po dwóch miesiącach 
przybyli lokaj, kucharka i pokojówka. 
Umieszczono go w pięknej willi hote- 
lowej, a za wszystko płacić musiał z 
własnej kieszeni. W jaki sposób, sko- 
ro mu cały majątek zabrano?  UJlito- 
wał się nad nim kupiec Portugalczyk 
współwłaściciel hoteli i Sanatorjów 
Madery i pozwolił mu zamieszkać 
bezpłatnie w willi na górze, nad mia- 
stem. Było to letnisko, w  którem 
mieszkańcy Fuuchalu spędzali miesią- 
ce upalne, ale na zimę było nie za- 
opatrzone nie opalane, chłodne, wil- 
gotne, ponure, bez Światła elektrycz- 
nego i tych nieodzownych wygód, 
przez konfort nowoczesny wymaga 
nych. Przbniósł się tam w lutym. Nie 
dziw, że rozchorowały się tam dzieci 
i sam na grypę zapadł. A z jakich 
środków miał żywić i ubierać siebie i 
liczną rodzinę? Za dumny był aby 
żebrać u tych co go powalili, a re- 
sztki zasobów pieniężnych szybko się 
wyczerpywały. Zaczął od odmawiania 
sobie kawy czarnej po obiedzie, skoń- 
czył na przymusowem wyrzecženiu 

się masła i nędza zaglądała już :do 
okien w chwili gdy kończył swój mę- 
czeński żywot. Na katafalku, zamiast 
korony — pisze adjutant jego baron 
Werkmesen — siwe włosy okalaly 
czoło młodego, a zmożonego cierpie- 
niami i przedwcześnie zestarzałego 
monarchy. 

* 

Następnie prof. Zdziechowski roz- 
toczył obraz tych tragicznie zakoń- 

RONI 

  

KA 
URZĘDOWA 

— Z posiedzenia wydziału wojewódz- 
kiego. W dniu 21 maja odbyło się pod prze- 
wodnictwem p. wicewojewody wileńskiego 
Kilrtiklisa posiedzenie wydziału wojewódz- 
kiego, na którem: 1) rozpatrzono i załatwio- 
no 3 sprawy z dziedziny przepisów antyal- 
koholowych, 2) rozpatrzono i załatwiono 24 
odwołań rozmaitych osób, instytucyj i związ- 
ków komunalnych 1 stopnia od degyzyj po- 
wiatowych związków komunalnych i Magi- 
stratu m. Wilna, 3) rozpatrzono i zatwier- 
dzono normy podatku wyrównawczego na 
rok 1929—30 w poszczególnych gminach 
pow. postawskiego., 4) rozpatrzono i za- 
łatwiono protokuł posiedzenia Rady  Miej- 
skiej m.. Wilna z dn. 23 kwietnia r. b., przy- 
czem wydział wojewódzki zwrócił się do 
Ministerstwa spraw wewnętrznych z wnio- 
skiem o zatwierdzenie odnośnej uchwały 
Rady Miejskiej w przedmiocie komunalnego 
dodatku do państwowego podatku od nie- 
ruchomości na rok 1929 nie w wysokości 
100 proc. (jak uchwaliła Rada Miejska), lecz 
w wysokości 75 proc. a to wychodząc z za- 
łożenia, że zdolność płatnicza ludności mia- 
sta jest znacznie obniżona tak wskutek te- 
gorocznej klęski : nieurodzaju i znacznego 
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czonych trudów i walk Ces. Karola 
w Sprawie pokoju i w sprawie we- 
wnętrznej konsolidacji państwa na za- 
sadach sprawiedliwości. W końcu po- 
stawił pytanie, kto jest rzeczywistym 
mordercą jego, kto ponosi odpowie- 
dzialność za skazanie cesarza na mę: 
kę powolnego konania na wyspie 
Madern — Anglja, Francja, czy pań. 
stwa małej Ententy? Odpowiedzieć tu 
można słowami ambo melio- 
zes; przešcigano się w zawziętości, 
miściwości, podłości. I Polska nielad- 
ną odegrała rolę, zapragnąwszy bez 
żadnej potrzeby swoje trzy grosze 

  

wtrącić i piskliwym dyskantem zawtó. $ 
rować rykom wielkiej i małej Enten- 
ty. W kwietniu 1921 roku poseł Pol- 
ski w Budapeszcie ostrzegł Węgry z 
polecenia rząduj swojego, przed groź- 
nemi następstwami przedlužającego 
się tam pobytu Króla, *po wyjeździe 
zaś jego składał gratulacje rządowi 
węgierskiemu, že się umiał pozbyć 
natrętnego gościa. W październiku 
tegoż roku gdy, po nieudanej ponow- 
nej prośbie powrotu wywożono Króla 
Karola, jako jeńca, na Maderę, po- 
słowie nasi w niektórych państwach 
małej Ententy oficjalnie wyrażali swą 
radość z tego powodu. 

Prelegent był w Budapeszcie na 
uroczystem wspaniałem nabożeństwie 
żałobnem w siódmą rocznicę Śmierci 
Króla Karola. Celebrował kardynał 
prymas w obecności władz cywilnych 
i wojskowych. Tłumy wiernych w 
Kościele koronacyjnym, czarne sztan- 
dary na wszystkich gmachach publicz- 
nych były dowodem, jak jest czczoną 
pamięć monarchy w szerokich war: 
stwach społeczeństwa ina tem 
opierać można nadzieję, że w zadość- 
uczynieniu za ;krzywię wyrządzoną 
ojcu jego syn, Otton Il, wkrótce po- 
wołaaym zostanie na tron przodków. 

  

Ś p. Dr. Leopold Torzyłowski. 
Urodził się w roku 1886-tym w rodzin- 

nym majątku  Toczyłowie pod Wilnem, 
kształcił się w Wilnie i w roku 1905 ukończył 
Il Gimnazjum, poczem zapisał się na wy- 
dział lekarski w Kijowie, Studjując medy- 
cynę jako gorący Polak i patrcjota brał 
czynny udział w wolnościowych organiza- 
cjach studenckich i rozruchach politycznych 
w następstwie czego został zaaresztowany. 
Wypuszczony z więzienia, wyjechał do Kra- 
kowa, gdzie dalej kontyunował studja lekar- 
skie na Wszechnicy Jagiellońskiej. Gdy wre- 
szcie władze rosyjskie pozwoliły wrócić po- 
litycznym emigrantom w granice Rosji 
udaje się do Moskwy i w roku 1911 uzy- 
skuje dyplom lekarski Uniwersytetu Mo- 
skiewskiego Dla pogłębienia swej wiedzy 
pracuje w klinice uniwersyteckiej w cha- 
rakterze asystenta. 

Z wybuchem wojny światowej zostaje 
powołany ma front, jako lekarz, następnie 
wycofany z frontu do Moskwy, obejmuje 
stanowisko ordynatora w dwóch szpitalach 
miejskich, gdzie specjałną opieką otacza 
rannych żołnierzy polaków. Na tym odpo- 
wiedzialnym., stanowisku pracuje aż do cza- 
sów rewolucji bolszewickiej. W owe czasy 
bierze czynny udział w pracach komitetu 
Rewakuacyjnego, z oddaniem się i zapar- 
ciem siebie niesie pomoc lekarską, wśród 
licznych uciekinierów zwłaszcza .z naszego 
kraju, do którego wreszcie powraca w roku 

„1923 jako ostatni. 
Po powrocie do Wilna, sterany odbytą 

ciężką chorobą w Moskwie nie ustaje w 
pracy i wstępuje do 6 p.p. Leg., jako lekarz 
kontraktowy. Wreszcie w roku 1924 roz- 
poczyna asystenturę w II Klinice Wewnę- 
trznej U. S. B. Na stanowisku tym szybko 
dat się poznać, jako dobry, pełen energji 
pracownik, tak iż w uznaniu jego zasług 
zostaje w styczniu roku bieżącego posunię- 
ty w hierarchji klinicznej na stanowisko Ad- 
junkta kliniki. 

Nagły więc Jego, zgon prawie że na sta- 
nowisku wywołał silne wrażenie wśród kół 
lekarskich naszego miasta, a zwłaszcza w 
klinice, w której pracował od lat pięciu i był 
znany z zamiłowania do swego zawodu, 
energji i zapału do pracy. 

S. P. Dr. Toczyłowskiego cechowało za- 
wsze dążenie do oddania się ściśle pracom 
naukowym, lecz uciążliwe warunki życio- 
we Mu w tem przeszkadzały. Gdy wresz- 
cie utworzyły się dla Niego pomyślne warun- 
ki oddania się upragnionej pracy pod kie- 
rownictwem prof. Januszkiewicza okrutna 
śmierć wydarła z grona pracowników na- 
ukowych tę młodą rokującą nadzieję siłę. 

S. p. Dr. Dr. Toczyłowski poza swoim 
zawodem wkładał dużo energji w pracę na 
roli i żywo interesował się sprawami powia- 
tu Wileńsko - Trockiego, zaco też przy 
ostatnich wyborach został powołanym na 
członka Sejmiku Powiatowego i na człon- 
ka Komisji Rewizyjnej Wydziału. 

Ś. p. Dr. Toczyłowski został pochowany 
na cmentarzu .po-Bernardyńskim i żegnany 
z głębokim ludzkim żalem, któremu dał wy- 
raz w przemówieniu swojem prof. Janusz- 
kiewicz i przedstawiciel młodzieży akade- 
mickiej. 

S. p. Dr. Toczyłowski 
dwoje dzieci. 

Cześć Jego pamięci! 

osierocił żonę i 

  

zmniejszenia się obrotu handlowego jak i 
wobec trudności finansowych właścicieli nie- 
ruchomości, spowodowanych koniecznością 
przyłączania się do: sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej oraz nakazaną przez władze 
administracyjne akcją biėlenia i oczyszcza- 
nia posesyj, 5) postanowioto jako maksymal 
ną normę obciążenia płatników robotami 
drogowemi w naturze (szarwarkiem) okre- 
Ślić na 1 złoty od każdego jednego zło; 
płaconych podatków bezpośrednich. Wyższe 
obciążenie poszczególnych zasługujących na 
uwzględnienie wypadków może nastąpić li 
tylko za zgodą właściwego wydziału powia- 
towego. Doceniając zarazem nader ciężką 
sytuację, w jakiej się znajduje w roku bieżą- 
cym ludność rolnicza województwa. wydział 
wojewódzki postanowił zalecić gminom wiej- 
skim i miastom nie wydzielonym stosownie 
jaknajdalej idących ulg względem tych pła- 
tników, którzy na to zasługują. Ulgi te spro- 
wadzają się do obniżenia wymiaru szarwarku 
do norm wskazanych powyżej tudzież do 
całkowitego lub częściowego zwolnienia pła- 
tników od zaległości robót szarwarkowych, 
za rok ubiegły. 

MIEJSKA 
— (0) Roboty kanalizacyjne. W dniach 

najbliższych Magistrat przystąpi do robot 
kanalizacyjnych na odcinku od ul. Dobrej 
Rady do rynku Nowogródzkiego. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału Magistratu, w ubie- 
głym tygodniu zachorowało w Wilnie na 
tyfus brzuszny 2 (1 zm.), nieokreślony 2, 
plamisty 1, płonicę 1, odrę 5, krztusiec 4, 
gruźlicę 11 (1 zm.), różyczkę 1, ospę wietrz- 
ną 3, tężec noworodków 1 i grypę 4 (1 zm.) 
razem 35 osób, z których 3 zmarło. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt. W piątek 24-go b. m. o godz. 

8 wiecz. ks. dr. Walerjan  Meysztowicz 
wygłosi odczyt na temat: „Pakt Lateraneń- 
ski” w mieszkaniu p. Jeleńskiej, Mickiewicza 
19—2 na który zaprasza zarząd katolickiego 
związku Polek. Wstęp bezpłatny. 

T-wa T. P. N. W piątek 24 b.m. 
o godz. 8 wiecz. (punktualnie) odbędzie się 
posiedzenie Wydz. Ill T. P. N. w lokalu 
Seminarjum Histor. U. S. B. 

Na porządku dziennym: 
1) prof. Modelski Teofil-Emil: Dwa tra- 

ktaty o Turcji z pocz. XVI w. 2) Brensztejn 
Michał: Wspomnienia palestranta żmudzkie- 

o (Winc. Wizbor-Bohdanowicza) z lat 
1781—1833, 3 komunikat o stanie prac nad 
wydaniem kodeksu m. Wilna, 4) wybór 
zastępcy przewodniczącego Wydz. III. 

— Zebranie organizacyjne związku daw- 
nych uczenic gimn. im. E. Orzeszkowej od- 
będzie się w sobotę 25 maja o godz. 7-ej 
wiecz w lokalu tegoż gimnazjum, ul. Orzesz- 
kowej 9. Wzywamy wszystkie koleżanki — 
dawne uczenice gimn. im. E. Orzeszkowej, 
ewentualnie uprzednio gimn. Stow. Nauczy- 
cielstwa Polskiego — o jaknajliczniejsze 
przybycie. 

W imieniu organizatorek 
(—) J. Kiewliczėwna (— )J. Umiastowska 

—. Wileńskie Koło Związku Bibljoteka: 
rzy Polskich. Dnia 24 maja (piątek) o godz. 
8 wiecz. odbędzie się w Uniwersyteckiej bi- 
bljotece publicznej 66 zebranie członków z 
odczytem p. Stanisława Glińskiego p. t. „Or- 
ganizacja i działalność bibljotek uniwersy- 
teckich Ameryki Północnej na przykładzie 
bibljoteki w Michigan“. 

KOMUNIK AS" 
— Zarząd Tymczasowy Zrzeszenią Ko- 

biet z Wyższem Wykształceniem Oddział w 
Wilnie podaje do wiadomości, że w dniu 23 
maja br. o godzinie 8 wiecz. w gmachu Uni- 
„wersytetu Stefana Batorego, sala Nr. 1 od- 
będzie się Walne Zebranie Oddziału Zrze- 
szenia, na które proszone są wszystkie Pa- 
nie, mające cenzus wyższego wykształcenia. 
Pożądany jaknajliczniejszy udział. 

Porządek dzienny Zebrania następujący: 
1) Rys historyczny i sprawozdanie; 2) od- 
czytanie i przyjęcie regulaminu; 3) projekta 
działalności Oddziału; 4) wybory Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej; 5) wolne wnioski. 

—Wystawa książki w języku litewskim. 
Litewskie T-wo Naukowe w 25-tą rocznicę 
odwołania przez rząd rosyjski (7. 5. 1904) 
zakazu druków w języku litewskim czcion- 
kami łacińskiemi, zorganizowało w swoim 

о- 

Krwawa walka pomiędzy kafolikami i prawo- 
sławnymi. 

Z Głębokiego donoszą nam o niezwykłem i pożałowania 
godnem zajściu, jakie miało miejsce pomiędzy ludnością katoii- 
cką i prawosławną w pobliskiej wsi Mamaje. 

W drugi dzień Zielonych Świąt po solennem nabożeństwie 
w tamtejszym kościele parafjalnym wyruszyła z miasta do Ma- 
maj procesja pzowadzona przez księdza dziekana Zienkiewicza, 
gdzie miała nastąpić uroczystość poświęcenia krzyża przeniesio- 
nego do wsi z pobliskiego cmentarza. 

W trakcie przenoszenia część uczestników procesji idąc 
przez wieś zatrzymała się przed cerkwią prawosławną, b. prywat- 
ną kaplicą właścicieli majątku Ozierce z dziwnym zamiarem wko- 
pania Krzyża na dziedzińcu cerkiewnym. : 

Na przeszkodzie temu stanęła ludność prawosławna, która 
postanowiła niedopuścić do zajęcia terenu cerkwi. Mimo nawo- 
ływań bardziej zrównoważonych żadna ze stron nie chciała ustą- 
pić i w chwili gdy krzyż przerzucono przez ogrodzenie prawo- 
sławni w liczbie około 300 osób rzucili się na katolików z za- 
miarem usunięcia ich z podwórka. 

Wywiązała się bójka na kije i kamienie w trakcie której kil- 
kanaście osób odniosło rany mniej lub więcej ciężkie. 

Cale zajście zostało zlikwidowane dopiero przez policję 
któr 
rząd 

musiano sprowadzić z Głębokiego. O całem zajściu spo- 
no szczegółowy protokuł. W eelu odpowiedniego wy- 

świetlenia powodów zatargu na miejsce udali się przedstawiciel 
starostwa i komendant powiatowy P. P. 

Komuniści wohee samobójstwa Kónigskerga 
Wypadek z Kóniysbergiem, który jak podawaliśmy wczoraj, popełnił samobój- 

stwo w swei celi na Łukiszkach spowodował że miejscowi komuniści ktorym uniemoż- 
liwiono wzięcie udziału w pogrzebie, postanowili go wykorzystać w sposób dla siebie 
najbardziej odpowiedni. Poza urządzoną ad hoć demonstracją na ulicy Zawalnej o 
czem donosimy na miejscu. Okręgowy Komitet Komunistycznej Partji Żąch. Białorusi 
rozplakatował wczoraj naianem mieście obwieszczenie żałobne o śmierci k omunisty Kónig 
sberga. M. in. takie obwieszczenie ujawniono w pobliżu więzienia na ulicy Tartaki. 
Nekrologi te ze względu na treść uległy konfiskacie. 

Pielgrzymka do Rzymu 
W roku bieżącym przypada radosny 

dla wszystkich katolików jubileusz pięćdzie- 
sięciolecia kapłaństwa Ojca św. Piusa XI. 

Że wszystkich stron świata dążą do 
Rzymu — Śtolicy Piotrowej liczne rzeszę 
pielgrzymów, aby złożyć hołd namiestniko- 
wi Chrystusowemu. 

Nie zabraknie wśród tych rzesz pielgrzy- 
mich Polski, z którą dostojnego solenizanta 
łączy wielka i serdeczna miłość, Polski, w 
której Pius XI przebywał w najpamiętniej- 
szych czasach jej zmartwychwstania do nie- 
podległego bytu, będąc świadkiem i uczest- 
nikiem jej zwycięskich zmagań przeciwko 
wrogowi chrześcijaństwa i cywilizacji chrze- 
ścijańskiej. Z Warszawy — stolicy państwa 
— wyrusza do Wiecznego Miasta na jubi- 
łeusz papieski licznie reprezentowana przez 
wszystkie dzielnice polskie pielgrzymka ju- 
bileuszowa. е 

Z Wilna, które Ojciec Święty kocha nie- 
mniej od innych miast polskich, i z całej 
Ziemi Wileńskiej, oraz z całych Kresów 
Wschodnich jest organizowana pod wyso- 
kim protektoratem J. E. najprzewielebniej- 
szego arcypasterza archidiecezji wileńskiej 
ks. Romualda Jaibrzykowskiego i pod prze- 
wodnictwem ks. dr. Ignacego Swirskiego, 
prof. Uniwersytetu Stefana Batorego  piel- 
grzymka jubileuszowa do Rzymu. 

Odbędzie się ta pielgrzymka w końcu 
września roku bieżącego i trwać będzie 14 
dni, tak aby pielgrzymi wileńscy mogli 
wziąć udział w audjencji u Ojca św., łącz- 
nie z pielgrzymką ogólnopolską. j. E. ks. 
arcybiskup, który w tym czasie będzie ba- 

  

-wił w Rzymie, pragnie osobiście przedstawić 
pielgrzymów wileńskich Ojcu świętemu. 

W drodze do Wiecznego Miasta  piel- 
rzymi zwiedzą Wiedeń, Wenecję, Florencję, 

Padwę i Asyż, oraz stolicę Czech — Pragę, 
gdzie wezmą udział w uroczystościach na 
cześć św. Wacława. — ® 

Koszty pielgrzymki — przejazd III kla- 
są z Wilna do Rzymu i z powrotem, miesz- 
kanie i utrzymanie — wynoszą pięćset zło- 
tych, Il klasą — siedemset pięćdziesiąt zło- 
tych. 
Y Pragnący wziąć udział w pielgrzymce 
mogą się zapisywać do dnia 1-go lipca w 
Wilnie, u księdza prof. Ignacego Swirskie- 
go, Wielka 24—14, we wtorki i środy od 
godziny 6—7 w innych miejscowościach u 
ks. ks. proboszczów. 

Przy wpisie należy uiścić połowę ko- 
sztów pielgrzymki, drugą zaś połowę — do 
15 września. 

Komitet Pielgrzymki. 

lokalu (ul. Gimnazjaina 4) wystawę druków 
litewskich, wydanych do roku 1905. 

Wystawa będzie trwać od dnia 19. 5. do 
dnia 2. 6. rb. codziennie od g. 10-ej do 12-ej 
i od 16-ej do 20-ej. 

Wejście 30 gr. 
— Zarząd WiŁ Tow. Cyklistów zawia- 

damia, że w dn. 26 maja rb. (niedziela) o 
godz. 12-ej urządza na szosie grodzieńskiej 
wyścigi kolarskie „Otwarcie sezonu“. Zapi- 
sy przyjmuje sekretarjat T-wa Niemecka 9. 

— Bal maturalny. W niedzielę 26 bm., 
abiturjenci gimn. im. |. Słowackiego w Wil- 
nie urządzają w sali gimnazjum (Dominikań- 
ską 3) wielki bal maturalny. Przygrywač 
będzie jazz-band znany ze swych obecnych 
występów w cukierni Sztralła. Wstęp za za- 
proszeniami 5 zł, akademicki 3 zł. Początek 
o godz. 10 wiecz. ® 

Strój wieczorowy nie obowiązuje. _ 

RÓŻNE 
— świąteczne pielgrzymki do. Kalwarji. 

jak zapowiadaliśmy na Zielone Świątki urzą- 
dzono tradycyjne pielgrzymki do podwileń- 
skiej Katwarji. Z racji niepewnej pogody nie 
wszystkie pielgrzymki przybyły. Większość 
stanowili Polacy z pobliskich okolic. Również 
przybyli w znacznej iłości Litwini, przeważ- 
nie z pow. Święciańskiego. W Wilnie piel- 
grzymami zaopiekowali się specjalnie w tym 
celu wydełegowani uczniowie gimnazjum 
litewskiegosw Wilnie, których widziano 
oprowadzającpch. przybyłych po mieście. 
Większość jednakże wiernych ominęła mia- 
sto kierując się odrazu do Kalwarji. Pielgrzy- 
mek z Litwy nie było, ponieważ nikt do na- 
szych władz o zezwolenie na przejście gra- 
nicy nie zgłaszał się. 

— Stan zdrowotny województwa. Wed- 
ług ostatnich danych liczba  zasłabnięć na 
choroby ,zakaźne na terenie województwa 
wileńskiego przedstawia się następująco: 
tyfus brzuszny — 11 (Wilno 9) tyfus pla- 
misty — 28 (jedynie na powiatach), płoni- 
ca — 14 (Wilno i1) błonica — 4 (Wilno 2), 
odra — 5 (Wilno 3) krztusiec 3 (Wilno 
2), gruźlica — 17 (Wilno 3) i jaglica 11 
jedynie na powiatach. W celu zapobieżenia 
zachorowań dokonano w Wilnie dezynfekcyj 
u 1283 osób. 

— Kino Kolejowe „Ognisko* na Pol. 
Mac ierz Szk. Czysty dochód otrzymany 
dziś z kina „Ognisko* Zarząd T-wa „Ogni- 
sko“ przeznacza na rzecz Koła Pol. Macie- 
rzy Szk. im. T. Kościuszki. 

W programie — wyświetlany będzie 
wszechświatowej sławy dramat pod tytułem 
„Zmartwychwstanie* w nowej inscenizacji. 
Ceny biletów zwykłe. ! 

— Walka z handlem w dnie šwiateczne. 
Przez kilka dni ubiegłych świąt policja zwra- 
cała baczną uwagę na właścicieli sklepów 
na ul. Niemieckiej a to w celu stwierdzenia 
czy przestrzegane są przepisy 0 zakazie 
handlu w dnie świąteczne. W wyniku tej 
obserwacji sporządzono kilkanaście  proto- 

  

WRAŻENIA TEATRALNE 
„Nie wywiódł jej w pole* komedja w trzech 
aktach Hennequina i Vebera w Teatrze 

Poiskim 
Możliwe, że autorzy nie wywiedli w pole 

bohaterki farsy, ale niewątpliwie wywiedli 
publiczność, której kazali przez trzy długie 
akty nudzić się i ziewać, 

Bardzo często w ostatnich recenzjach 
moich powtarza się zarzut... nudy na przed- 
stawieniu. jest to całkiem zrozumiałe kiedy 
imowa o farsie. Jakież bowiem inne kr y- 
terjum można tu stosować? 

Możeby, tak warto było sięgnąć do cze- 
goś nowego, do fars bardziej z życiem zwią- 
zanych, na ten sam temat „rogacza*, ale coś 
mniej naiwnego, mniej starego w pomyśle 
i nudnego w wykonaniu? 

Zapewne, tempo gry p. Gorczyńskiej róż- 
ni się od tempa całego zespołu, ale właśnie 
że zespół nie gra należycie, psuje wrażenie 
całości i tak już bardzo wątłej. W. P. 

  

kułów. Natomiast koło dwóch sklepów mu- 
siano wystawić posterunki policyjne, ponie- 
waż właściciele tych sklepów — żydzi mi- 
mo, że udowodniouo im handel, zabaryka- 
dowali się w sklepach i mimo wezwań nie- 
chcieli stamtąd wyjść. Dopiero wieczorem 
zauważyliśmy, że posterunki zostały zdjęte. 
Kupcy zagrożeni głodem, spowodowanym 
całodziennem siedzeniem w zamkniętym 
sklepie musieli ostatecznie ustąpić. 

— Loty ćwiczebne gołębi pocztowych. 
Wobec otwarcia sezonu lotów ćwiczebnych 
i konkursowych gołębi pocztowych, prezes 
T-wa „Czuwaj p. Władysław Chojnicki u- 

"fundował nagrodę przejściową, srebrny pu- 
har który może otrzymać hodowca, którego 
gołąb roczniak przeleci pierwszym prze- 
strzeń 300 kiłometrów w roku bieżącym. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. Ostatnie występy Marji- 

Gorczyńskiej. „Nie wywiódł jej w pole“ ta 
jedna z najzabawniejszych krotochwił re- 
pertuaru trancuskiego, w której Macja* Gor- 
czyńska tworzy Świetną kreację, grana bę- 
dzie dziś jeszcze. 

— „Panienka z dancingu", Z racji koń- 
czących się już wkrótce występów Marji 
Gorczyńskiej w Wilnie ulegając licznym proś 
bom M. Gorczyńska raz jeszcze wystąpi w 

„Panience z dancingu* jutro, tj, w piątek. 
— Wieczory Hanki Ordonówny. Wkrótce 

w Teatrze Polskim odbędą się dwa wieczo- 
ry Hanki Ordonówny. . 

— Dzisiejszy wieczór bajek i satyr Ju- 
ljana Ejsmonda wzbudził w mieście wielkie 
zainteresowanie. Znakomity poeta odczyta 
szereg niedrukowanych swoich utworów, 
odznaczających się właściwym mu ciętym 
dowcipem. Wieczór zatytułowany jest „Pol- 
ska na wesoło”. Początek o godz. 8-ej wiecz. 
w sali Śniadeckich U. S. B., wejście z ul. 
Ś-to Jańskiej. 

Pozostałe bilety od 1 do 3-ch zł. w księ- 
garni Gebethnera i Wolifa, oraz przy kasie 

wieczorowej. у 
— Opera w gimachu „Reduty“. W dniu 

25 maja b. r. (sobota) o godz. 20-ej w 
„Reducie“ na Pohulance odbędzie się przed- 
stawienie operowe, na które złożą się: „„Ni- 
cja” — opera w 1 akcie, osniita na tle cza-. 
sów rzymskich, muzyka Szenka, — „La 
serva padzone“ — opera w 2-ch aktach o 
niefrasobliwej treści, kompozycji mistrza 
Giovawiiego Pergołesiego. Przedstawienie 
poprzedzi słowo wstępne znanego  Wilnu 
prof. Józefowicza. — Przedstawienie przy- 
gotowuje szkoła p. Toczyłowskiej. Akompa- 
njament w wytrawnem ręku prof. Gałkow- 
skiego. Udział biorą: uczenice p. Toczytow- 
skiej p. p. Zubowiczowa, Francusewiczówna, 
Skorukówna, Jagminówna i inne, oraz p. p. 
Worotyński, Bejer, Olszewski. J 

Ponadto postawią chór pieśni słowiań- 
skiej i zespół bałetowy p. Winogradzkiej. 

Przedstawienie organizuje się staraniem 
Kół Przyjaciół Harcerstwa przy 13-е 1 7-е] 
wileńskich drużynach harcerskich z przezna- 
czeniem zysków na rzecz obozów i udziału 
w Zlocie Harcerzy w Poznaniu, drużyn, któ- 
remi się Koła opiekują. 2 

Ceny od 75 gr. do 6 zł. 
Bilety są do nabycia w Orbisie, w dzień 

przedstawienią od godz. 17-ej w „kasie Re- 
duty. 

| — Gościnne występy zespołu ryskiego 
rosyjskiego teatru dramatycznego. Sensację 
wywołała wieść e przyjeździe do Wilna ze 
społu ryskiego rosyjskiego teatru dramatycz 
nego, który wystąpi w gmachu teatru Ludo- 
wego (ul. Ludwisarska 4). 

Pierwsze przedstawienie odbędzie się w 
sobotę dn. 25-g0 maja — odegrany zostanie 
dramat w 4 aktach Lermontowa p. t. Ma- 
skarada“. Początek '0 godz. 8.45 w. 

Bilety do nabycia w księgarni „Lektor* 
(Mickiewicza 4). 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Ogień zniszczył 52 ha lasu graniczne- 
go. Onegdaj w nocy koło strażnicy Małe Du- 
bno na odcinku Marcinkańce z niewyjaśnio- 
nych narazie przyczyn powstał pożar lasu 
leżącego po obu stronach linji granicznej. 
Mimo usilnej akcji ratowniczej pożar strawił 
52 hektary lasu. 

— Banda włamywaczy sklepowych. 
Przed paru miesiącami donosiliśmy o usiło- 
waniu włamania do sklepu wódek przy ul. 
Beliny 6. Na czele aresztowanych wówczas 
włamywaczy stał dozorca więzienny Prózik, 
który opracował cały plan włamania. Obec- 

 



          

nie dowiadujemy się że ten sam sklep zo- 
stał po raz drugi okradziony na znaczną 
sumę przez bandę do której należało trzech 
stróżów nocnych i tragarz z pod dworca ko- 
lejowego. Po zameldowaniu o włamaniu, po- 
licja prowadząc dochodzenie zdołała ująć 
wszystkich sprawców kradzieży, którymi 
okazali się: Michał i Aleksander Lasowiccy 
(Kolejowa 15) Stanisław Taraszkiewicz 
(Kolejowa 13) Michał Daniło (Zawalna 59) 
Konstanty Nowak (Ostrobramska 29) Zyg- 
gmunt Butkiewicz (Beliny 3) i Michał Ma- 
zol (Szawelska 6). Całej bandzie wina zo- 
stała całkowicie udowodniona. 

— Szofer poranił pasażera. Wczoraj nad 
ranem został poraniony ciężko przez szofe- 
ra nieustalonego bliżej samochodu inż. Wi- 
śniewski (Fabryczna 4). Ofiarę bestjalskiego 
czynu z licznemi ranami na głowie musiano 
ulokować w szpitalu. Wypadek miał miejsce 
w mieszkaniu inż. Wiśniewskiego i został 
zpowodowany zatargiem o wysokość należ- 
ności za jazdę. Wobec tego, że inż. Wiśniew- 
ski odmówił zapłacenia żądanej przez szofe- 
ra sumy, ten ostatni napadł na niego i zadał 
mu jakimś żelaznym przedmiotem 6 ran. 
Palicja prowadzi dochodzenie. 

— (Chłopak utopił się w studni. Wczo- 
raj w dzień, w pobliskiej wsi Rowiańce 
(V kom. P. P.) miał miejsce okropny wy- 
padek. Bawiący się na podwórku rodziców 

- 4-letni Alfons Olechnowicz zbliżył się do 
niezamkniętej studni i straciwszy równowa- 
gę wpadł do środka. Nim zdołano przyjść 
z pomocą, nieszczęśliwe dziecko  utonęło. 
Stwierdzono, że wypadek został spowodo- 
wany brakiem dozoru. 

— „Szopenieldziarka“. Na gorącym u- 
czynku kradzieży szala w sklepie Zyskowi- 
cza (Niemiecka 23) zatrzymano Marję Ta- 
rasiewiczównę (Sofjana 5). 

, — Przez okno. Nocy wczorajszej do 
mieszkania Genowefy Drozdowskiej  (Bo- 
brujska 7) podczas snu domowników do- 
stał się złodziej, któby usiłował wynieść fu- 
tro i garderobę. Gdy go spłoszono, porzucił 
rzeczy i począł uciekać, W pościgu zatrzy- 
mano go i oddano policji. W komisarjacie 
okazało się, że fachowym złodziejem jest 
Juljan Ciechanowicz (Listopadowa 16). 

. — Poranienie robotnika. Onegdaj w 
dzień na ul. Mickiewicza koło domu Nr. 41 
do pracujących ma jezdni robotników Bro- 
nislawa Czernisa (Senatorska 21 i Francisz- 
ka Wiśniewskiego (Piaski 9) podeszło 
dwóch osobników, którzy usiłowali zabrać 
przyrząd do ubijania kamieni. Z powodu te- 
go pomiędzy wymienionymi wynikł zatarg, 
w trakcie którego jeden z nieznajomych rzu- 
cił w Wiśniewskiego kamieniem rozbijając 
mu głowę. Rannego w stanie bardzo ciężkim 
ulokowano w szpitalu św. Jakóba. Winni 

zajścia Józet Kwiatkowski (Chełmska 54) i 
Jan Wierzbowski (Przyjaźń 19) zostali za- 
trzymani. 
  

Z SĄDÓW 

FAŁSZERSTWO OSOBISTYCH 
DOWODÓW 

  

Wczoraj Sąd Okręgowy pod przewod= 
mictwem sędz. Brzozowskiego przystąpił do 
rozpoznania ciągnącej się od kilku lat spra= 
wy o fałszerstwo dowodów osobistych. 
Urząd prokuratorski w osobie pprok. Rau- 
zego domagał się ukarania 12 oskaržo- 
nych. Są to: Ewel Frajziuger, malarz z za- 
wodu, doprowadzony do Sądu z więzienia, 
oraz odpowiadający z wolnej stopy: Abram 
Konik, sekretarz rabinatu m. Wilna, Gier- 
szon Opeszkin, inkasent gminy żydowskiej, 
Samuel Galpern, handlowiec, Markus Gier- 
szon, introligator, Mojżesz Milejkowski, ku- 
piec, Rafał Trakiński, Izrael Baut, szewc, 
Szloma Sołonowicz, krawiec, Chaim Bineo- 
szer, rzeźnik, Izrael Ingelson, handlarz z 
Głębokiego, Sałomon Białostockij, artysta 
muzyk z Łodzi, Wszyscy ci oskarżeni są- 
downie karani nie byli i na sprawę Stano- 
wili się. Natomiast nie stawił się cały sze- 
reg świadków tak dowodowych jak i od- 
wodowych, a ponadto Urząd prokuratorski 
otrzymał doniesienie, że w Łodzi został uję- 
ty jeszcze jeden oskarżony Lejzor Epsztejn, 
wobec czego Sąd przychylił się do wnio- 
sku stron i sprawę ponownie odroczył na in- 
ny termin. 

RADJO. 
Czwartek, dnia 23 maja 1929 r. 

11.45—11.55: 
Kom. Powszechnej Wystawy Krajowej. 
11.56-12.10: Transmisja z Warszawy. Sy- 
gnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
16.40—17.00: Odczytanie programu dzienne- 
go, repertuar teatrów i kin i chwilka litew- 
ska. 17.00—17.25: Transmisja z Warszawy. 
„Wśród książek* — przegląd najnowszych 
NSA omówi prof. FH. Mościcki. 

11.30—17.55: Audycja dla dzięci. Bajeczki 
dla najmłodszych opowie Zofja Tokarczy- 
kowa. 17.55:—19.00: Muzyka z płyt gramo- 
fonowych f. B. Rudzki, Warszawa, Marszal- 
kowska 87 i 146. 19.00—19.25: Pogadanka 
radjotechniczna. 19.25 — 19.45: Tygodniowy 
przegląd filmowy. 19.45 — 2000: Program 
na dzień następny, komunikaty i sygnał 
cząsu z Warszawy: 20.00—20.15: Transmisja 
z Poznania. Komunikaty Powszechnej Wy- 
stawy Krajowej. 20,15: Transmisja z Poz- 
nania. Festival muzyki polskiej. Koncert 
symfoniczny. Orkiestra  filharmonji War= 
szawskiej pod dyr. jerzego Bojanowskiego, 
Linda Kamieńska (sopran), Stanisława Szy- 
manowska (sopran), Chór i Zbigniew 
Drzewiecki (fortepian). Po koncercie trans- 
misja 4z Warszawy. Komunikaty: P.A.T., 
policyjny, sportowy oraz muzyką taneczna 

azy, 

Transmisja z Poznania. 25, 

SŁOWO : 

GIEEDA WARSZAWSKA 
22 maja 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. | Sprt Kupno 
Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.81, 124.12. 123,50, 
Kopenhaga 237,63 238,23 237,03 
Budapeszt 158,— 155,90 155, 

Holandja 358,66 _ 359,83 357,73 
Londyn 43,25, 43,36, 43,14,5 

Nowy-York 8,90 8.92 8.35 

Paryż 34,85, 34.94, 3416 

Praga 26,39, 26:45,5 26.33, 

Szwajcarja 171,71, 17214 171.28, 

Stokholm 238,22 238,82 237,62 

Wiedeń 125,25, - 125.56, 124,94, 

Włochy 46,70, 46,82, 46.58, 
Berlin w obr. nieof. 211.66, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inw. 105,— 104,50. Dola- 
rówka 75,50 75— 75,25. 6 proc. dolarowa 
84,50 84,75 84,50. 5 proc. konw. 67. 5 proc. 
kolejowa 59. 10 proc. kolejowa 102,50. 
7 proc. stabilizacyjna — 92,50. 8 proc. listy 
zastawne ziemskie 75—. 4,5 proc. ziemskie 
48,50 49— „48,75. 

Akcje: 

Bank Dyskontowy 126. Handlowy 116 
Malopolski 27. Polski 166,25 166,50 166,25. 
Zachodni 78. Spółek Zarobkowych 78,50. 
Firley 50. Sole potasowe 32,50. Cegielski 
41,50. Lilpol 32, 31,50. Modrzejów 24,50 

› 
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| CHOROBY PŁuc 

Stosowany przez p. p. Doktorów 
» „Balsam Thiocolan Age“ 
przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnią organizm i samopoczucie 

chorego, powiększą wagę ciała. 
„Balsam Thiocolan Age" 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. GĄSECKIEGO w 
O-Ipg9g Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skłąd w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 
oz WRZ AC PACAN 
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Rejestr Handlowy 
bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

9688. I. A. „Icko Kagan“ 

  

w Niemenczynie, pow. Wileń- 

Kursy Kierów| 
szenia Te 

kandydatów na 

tów Samochodowych Sfowarzy- 
chników Polskich w Wilnie 

ul. Ponarska 55, telef. 13-30 

GRUPA XXXIII 
zawodowych kierowców samocho: 

dowych rozpocznie zajęcia dn. 24 b. m. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat 
kursów codziennie od godz. 12-ej do 18ej przy 

ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 

  

sko-Trockim, sklep spożywczy i drobnej galanterii. Firma 
istnieje od 1929 roku. Właściciel Kagan ido; SAI tamże. | 
* 257—VI 

u Dai 1 

Komunikat 
Państwowy Bank Rolny podaje do 
począwszy od dnia 15 maja 1929 
Główny w_ Warszawie oraz wszystkie Oddziały prowin- 
cjonalne Banku Polskiego będą wypłacać kupony od 
złotych 7 proc. i 8 proc. Listów zastawnych Pań- 

stwowego Banku Rolnego. 

wiadomości, że 
roku Oddział 

17-ej do 19-ej. 

ZARZĄD a 
Sfowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości : 

m. Wilna 
informuje swych członków, iż na wymiar podatku komu- 
nalnego do państwowego podatku od nieruchomości 
składać zażalenia w przeciągu dni 14-tu od dnia otrzymania. 
nakazu _płątniczego. 
biurze Stowarzyszenia, Zawalna 1, m. 2 codziennie od godz. 

należy 

Szematy odwołania można nabyć w | 

ZARZĄD. 

  

Dziś! Film o kolosalnem napięciu sensacyjnem! Najpiękniejszy mężczyzna świata, niezapomniany bohater 

  

  

KINO-TEATR > 22 
„Ben-Hura“ RAMON NOVARRO w | ADB RIŁOŚCI z udziałem słynnej chinki ANNY 

HELIOS" porywającym dramacie erotycznym 2 MAY-VONG, Eraesta Torrence 
39 i Joan Grawford. Wstrząsające sceny. Film porywający siłą treści i głęboką grą. Pocz. o 2 4, 6, 8 i 10.15 

KINO Dziś! Najnowsze arcydzieło reżyserji genjalnego rosjanina ALEKSANDRA RAZUMINA przeróbka sensacyjnej 
66 powieści MAURYCEGO rewelacyjny film w 12 aktach. W rolach tytu+ 

„Wanda DEKOBRY KSIĄŻE czy BŁAZENŃ iovzch ulubieńcy publiczności IWAN. PETRO: 
Wielka 30. WICZ i MARCELA ALBANI. 
  

  

Dziś wielki uroczysty program Świąteczny! Nowe wydanie 1929r. w nowem literackiem opracowaniu. 
Najpotężniejsze arcydzieło genjusza ekranu EMIL JANN'NGS Kino „Pirradilly“ 

WIELKA 42, 

  

A więc ohywafele! 

BzIŚ 0 czwdrtek 
rozpoczyna się ciągnienie 1 kl. wielkiej 19 01 М czwartek, 

Dziś, W czwartek, 
Diiś, w czwartek, 
01% w czwarfek, 
Dziś, W czwartek, 
Dziś. W czwartek, 

Dni$, W czwartek, 

Dziś, W czwartek, 
Dziś, W czwartek, 

Lot. Państwowej 
dzień szczęścia, 
uśmiechu 

z wielkiem napięciem 
losy naszej kolektury 

wielu, 

Do nas! Do nas! 
Nasz szczęśliwy los da Wam 

Gotówkę, dobrobyt, 

Główna wygrana ZŁ J5©.,060 
OGÓLNA SUMA WYGRANYCH 

a. 28,272,000 «l. 
Ryzyko minimalne! 

dzień 

wszyscy z losem naszej słynnej kolektury 
staną przed urną szczęścia 
oczekiwany jest przez wiele, wiele osób 

zwiastunem przyszłości 
los naszej kolektury okaże się 

wielu osób prawdziwą ostoją i 
osłodą dalszego życia 
wszyscy powinni być bezwzględnie w po- 
siądaniu naszego losu, jako kolektury 
prawdziwie najszczęśliwszej 
zwiększą się szeregi 
uszczęśliwionych, zadowolonych... 

nasi gracze rozpoczną nowe życie 

więc obywatele! 

MTAWAWE 
g LEKARZE В 
MA WAWA 

DOKTOR 

B.ZBŁDOWIEZ 
chor. wenaryczne, ; 
sytilis,  uarządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5-8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermia). 

  
radości, dzień 

Kobiets-Lekarz 

Dr. Zeldgwiczowa 
KOBIECE, WENE» 
RYCZNE, NARZĄ” 
DOW MOCZOW., 
oś 12-21 Od 4-6, 
«l. Mickiewicza 24, 

tei. 277. 

T BOKTÓR 

awryłkiewiczowa 
przyjmuje od 11—12 

okażą się dobrym 

już dla 

ludzi przez nas 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
mo, ul. Wileńska 3, te- 

a losów bardzo niska: lefon 567. Przyjmuje 
  

[L 1, П     14.20] | le 14.30 | | od 8 do 1 iod4 da 8. 

  _ 1, 10 
  

Za wygrane i kupione u nas losy wypłaciliśmy naszym P. T. 
Graczom Miliony, Miljony złotych. 

Kto o dobro Domu Swego dbą kupuje nasz los!!! 

E. Lichtensteln | 
Warszawa, ul. Marszałkowska 146 Wilno, Wielka44, tel. 425 

Zamówienia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą 
Firma egz. od r. 1835. 

Dziś rendez-vous mieszkańców miasta Wilna u nas, 

Wielka 44, kolektura, 

„Konte P. K. O. 81051. 

/ 

  

BLUKÓGI (I 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, 

Wielka Zi. 
©Оа 9 — 1i3 — 8. 
(Telei. 921).. 

Dr Hanusowicz 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby skór- 
ne, weneryczne, go- 
dziny przyjęć 5—7 pp. 
Zamkowa 7—1 Le- 
czenie światłem: Sol- 
lux, lampa Bacha 
(sztuczne słońce gór= 

$Ка 

  

ŚWIETNE KĄPIELE 
Siarczane i borowinowe. Przyrodolecznictwo. 

E в A zu 

lemirów - Zdrój 
Wojew. Lwowskie st. kol. RAWA RUSKA 
Do 20.V1 i od 20.VIII ceny zniżone. 

NSL. 5 й Е A. 
Nowe łazienki borowinowe. Odnowione łazienki siarczane. 

Wygodne autobusy do Rawy Ruskiej (1 godz.) 
i do Lwowa (2 i pół godz.) codziennie. 

  

skie)i elektrycznością 
(diatermia) — 0815 — 

£ mm R 
FTA 

Akuszerkašmialowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, Ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 
m. 6. 

0 - 0891 

„NIEPOTRZEBNY CZŁOWIEK 
Wzruszający dramat życiowy w 12 akt. Nad program: ARCYWESOŁA KOMEDJA w 2 aktach. 

Dra JYWAWAW 
a POSADY Ę pipi | parei 

POTRZEBNA WAWAWAW 
francuzką młodszą, @ > = 

il. Wilenkin | $-ka 
  

lub osobą która była 
dłuższy czas we Fran 
cji, do dwojga dzieci 

  

a 

na wieś, Warunki aa O 
dobre. Ofiarna 4 m. 5, 20, dot: własny. 
Smolska. 06IZ—€ | Istnieje od 1843 r 

— — | Fabryka ii sklad 
° mebli: 

2 oszukuję jadalnie, sypialnie, 
posady kucharki. Po- salony, _ gabinety, 
siadam dobre świa-| żóżką niklowane i dectwa. Mogę wy-| ancjelskie, kreden- 
jechać do pensjonatu.| sy stoły, szaty Ul. Wielka 54, ka-| biurka, krzesła 
wiarna „Jutrzenka*. dębowe i £ p. Do- 

godne warunki i 
ną raty. 

    

Służąca 
poszukuje posady do © с = 
wszystkiego. Posiada AJĄTEK odle- 
dobre Świadectwa. M ы gły od stacji 
Dobroczynny 6 3. kolejowej 5 klm. 

o obszarze prze- 

  

    i od 5—6. Choroby poz guzas saaa 4 - 
Do nas! skórne, leczenie wło- SB = =. Ra 

sów, operacje kosme- H [ КАЛЕ | ne sprzedamy na- 
tyczne i kosmetyka tychmiast za 15.000 szczęście!!! lekarska, Wilno, Wi- OB sammomasnem dolarów | | 
leńska 33 RP + P D. H.-K, „Zachęta* 2 P. Mickiewicza 1 
"DOKTOR IE | tel 9-05. __—6 

b, GIRSBERG koi z kuchnią lub RERAMII S UAI E ERA 
bez w chsześciańskim 
domu. Oferty w admi- 
nistracji „Słowa” dla J. 

zi 
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a] 
- inkasentów z nie- 

wielką kaucją poszu- 
uje 

| LETNISKA | ;; 
jemy. Zgłoszenia 

RETRO E EEE 10 adm. „Slowa“ Sub 
Pension -LETNISKO „Ąjent“. 20 

w lesie so- M Kążdą sum 
snowym, 10 m. drogi gotówki GERIGRMY od st.  Landwarów. i 
Willa Nr. 11 Lacho: | ję j gp pO KĘ 
wiczą. Olszewska: -7 ziemski 

@ 7 D. H.-K. „Zachęta” 
L i R K Mickiewicza 1, tel. 

9-05. - E 

Halierowo 
w majątkach ziem-Czyste kąpiele mor- 
skich w wojew. Wileń-skie i pensjonat 
skiem i  Nowogrėd- „Warszawianka“. Ka- 
skiem. Informacje: nalizacja, wodociągi, 
Wilno, Jagiellońska 8 tenis, pianino. Poczta. 
m. 12. į Jankowicz,i stacja na miejscu: 
tel. 5 60. —g Wiadomość: Warsza- 

wa, Mokotowska 8, 
Bagniska. -ZE 

ZGOÓRY 
AUSTRIA FA RGG IB ONTO 

miejscowości  nieda- gubioną książkę 
leko Wilna. Do kolei wojskową, wyd» 
4 klm. Wiadomość w przez P. K. U. 
adm. „Słowa”*. —1 ром. Wilefisko-Troc- 

kiego, na imię Józefa 

    

  

    

Letnisko 
z 3 pokoi z kuchnią 
w bardzo pięknej 

  

W. BRIDGES. 

% . SOBOWTÓR 
— Dzień dobry, master Foorni- 

voli, — powitał nas uprzejmie inspek- 
tor. Czemu zawdzięczam wizytę pa- 
nów o tak wczesnej porze! 

' — Dzien dobry, panie inspektorze, 
odpowiedział Maurycy. — Przyszliš- 
my do pana w ważnej sprawie. 

Twarz inspektora przybrała wyraz 
oficjalny. Oparł ręce na kolanach, po- 
chylił się naprzód, i wyciągnął szyję, 
w postawie oczekującej. 

— O co chodzi sir? 
W krótkich słowach, pełnych obu- 

rzenia Maurycy opowiedział o mej 
przygodzie, zwracając się ku mnie o 
potwierdzenie szczegółów. 

— Znositem dotąd klusownictwo i 
drobne kradzieże, — zakończył, ale, 
kiedy ci ulicznicy zabierają się do mor- 
de. stwa i dochodzą do tak bezczelnych 
czynów, muszę żądać wmieszania się 
policji do tej sprawy! 

Nigdy nie widziałem wyrazu ta- 
kiej bezradności, jaki odbił się na twa- 
rzy inspektora. Z przerażeniem i zdu- 
mieniem słuchał opowiadania i, kiedy 

Maurcy skończył, wyjął dużą chustkę 
1 obtarł okryte potem czoło. 

— Mój Boże, panie Foornivoll, — 
_ wyszeptał. — Któżby to mógł być? 

Nagle zbudził się w ni minstykt 
zawodowego policjanta. Pochwycił 
wielki notes ze stołu. 

— Muszę zanotować pańskie opo- 
wiadanie, „dopóki mam świeżo w pa- 
mięci. Kiedy się to stało? 

— Mniej więcej o w półdo siódmej 
— odrzektem. Ą \ 

‚ ‚ — Aha! — zapisywalt szybko. — 
_ Czy mógłby pan poznać tych ludzi, 

- gdyby ich panu pokazano? 
Pokiwałem głową. 
— Wątpię. Widziałem w krzakach 

"į nie mogłem dobrze widzieć swoich 
"wrogów, ale niech pan sprobuje roz- 

pytać tego turystę, który mnie urato- 

  

    

| wał. Mieszka on w „Plofiie". Zapewne 
lepiej ode mnie widział tych panów. 

i — Aha! — notował inspektor, ten 
pan nazywa się? 

— Loman, czy coś w tym rodzaju. 
Zapisał więc nazwisko i zdecydo- 

wanym ruchem zamknął notes. 
— Zaraz się tem zajmę! Nic na 

  

/. razie nie obiecuję, ale sądzę, że do ju- 

  

tra będę już miał pewne poszlaki. Do- 
syć już tego patrzenia przez palce, 
trzeba ich ukarać! Nic nie mogę tym- 
czasem obiecać, ale już jutro będę coś 
nie coś wiedział. Już moja w tem gło- 
wa żeby oduczyć ich od strzelania do 
ludzi! 

— Dziękuję panu, — powiedziałem. 
— Jestem pewny, że sprawę oddaliśmy 
w odpowiednie ręce. Pójdę do „Р1ойи“ 
i powiem panu Lomanowi, że pan chce 
się z nim zobaczyć. 

Wyszliśmy z urzędu policyjnego i 
zapytałem Maurycego, czy chce pójść 
ze mną. 

— Chciałbym żebyś poznał mego 
zbawcę, to bardzo mi*y człowiek, ale 
Maurycy pokiwał głową przecząco. 

Nie, nie muszę śpieszyć do do- 
mu. Zaproś swego przyjaciela na ju- 
tro do Ashton... może zechce przyjrzeć 
się naszej popisowej grze w krokieta. 

Biorąc pod uwagę takt, że Maurycy 
musiał obwiniać Billa w tem, że po- 
krzyżbwał jego plany, zaproszenie to 
było szczytem kurtuazji. 

—- Doskonale! — przystałem chęt- 
nie. Ja tymczasem sprawdzę, jak po- 

suwa się reparacja mego auta. Nie 

dziw się jeśli przyjdę później nieco. 
Ale, podobno na herbatę czekasz gaś- 
ci? 

— Tak, mają przyjechać Kutbero- 
wie i ciocia Mary prosiła, żebyś my 
wszyscy byli obecni. Ale nie przejmuj 
się tem jeśli masz coś pilniejszego, 
to cię wytłomaczę! 

W słowach jego brzmiała jakieś nie 
domówienie. Myślał zapewnie w tej 
chwili o lady Baradelle. $ 

— Dziękuję, — powiedziałem chło 
dno, — jesteś uprzejmym  gospoda- 
rzem! Pożegnaliśmy się i udałem się do 

hotelu. 
Zastałem Billa siedzącego samotnie 

w restauracji, z gazetą w ręku, popi- 

jającego piwo z dużego kuila. 

— Mam nadzieję, że ci nie przesz- 
kadzam Billu? 

Zerwał się uśmiechnięty i odrzu= 
cił gazetę. 

— Czekam cię już oddawna, — 
zawołał. 

— Co słychać? 
Podszedł do lady i wyjął z pod bu- 

telek kopertę. я 
— List mitosny do ciebie. Powie- 

działem gospodyni, że sam przyjdziesz 
po ten skarb. ISA, 

Ogarnęło mnie wzruszenie. Przy- 
pomniałem sobie chłopca i kartkę do 

Marii. ‚ 
— Czy dawno przyniesiono ten 

list? į 
— Chłopiec przynosił go wczoraj 

o dziesiątej. Byłem tutaj i powie- 
działem, że mieszkasz w Ashton, ale 
przyjdziesz 1ano tutaj, Widzisz, zgi- 
nął byś beze mnie! Któż to pisze? Czy 
to od dziewczyny z rewolwerem? Ro- 
zdarłem koper tę i przeczytałem co 
następuje: 

„Będę czekała przy starym wiatra- 
ku za mostem, o czwartej po południu 

Podpisu nie było, ale też był najzu- 
pełniej zbyteczny. ; 

— Odkąd stałeś się detektywem, 
Billu, jesteś zdumiewająco spostrze- 
gawczy, stanowczo robisz olbrzymie 

postępy. х 
Z zadowoleniem schował faje- 

czkę i skierował się ku drzwiom, wio- 
dącym do ogrodu. 

— Chodźmy pomówić! Muszę 0- 
powiedzieć ci tysiące spostrzeżeń, a 
tutaj może nadejść gospodyni. 

Wyszliśmy więc i usiedli na zalanej 
słońcem ławce ogrodowej. 

— Posuwamy się wyraźnie . na- 
przód — powiedziałem zapalając pa- 
pierosa. — Byłem przed chwilą razem 

z Maurycym u inspektora policji. Spra- 

wa 0 napad na master Stuarta Norscot+ 
ta jest oddana w ręce policji. 

— Ho, ho, ho! I cóż Maurycy, czy 
usiłował zatrzeć ślady? 

— Nie, zachowywał : się najzupeł- 
niej poprawnie. Inspektor chce z tobą 

pomówić. Opowiedziałem, że polowa- 
łe śna kaczki, zauważyłeś grożące nie- 

bezpieczeństwo i uratowałeś mnie. 

Przedstawiłem cię, jako bohatera, Bil- 

lu! Inspektor pragnie cię widzieć jak- 
najprędzej, a Maurycy zaprasza cię ju-/ 

tro rano do Ashton na partję krokieta. 

Billi z zadowoleniem zatarł ręce. 

— Wspaniale! Zupełnie dobrze u- 
łożyłeś to wszystko! Ale nie bądź zbyt 
dumny i nie myśl, że tylko ty działasz. 
Ja również nie traciłem czasu i przy- 
niosłem ci ciekawe wiadomości. — Mil 
czał chwilę, a potem, pokazując pal- 
cem list, który trzymałem w ręku, 

rzekł, Czy wiesz, gdzie się znajduje 
twoja czarująca morderczyni? 

Skinąłem przecząco. 
— Miss Marja Solano, -— oznajmi! 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witeld Woydyłło. 

tryumiująco, gości obecnie u pana Ba- 
retty! 

— Mój Boże, Billu! — krzyknąłem 
zrywając się z ławki. — Czy jesteś te- 
go pewny? j > 

— Nie tylko pewny, — odrzekł | 
— ale sam ją widziałem. Zeszłej nocy, 
po rozstaniu z tobą, poszedłem do wil- 
li „Helios*. Z zewnątrz wszystko było 
w porządku: sztory spuszczone, w ok- 
nach ciemno w domu cicho. Przelazłem 
przez płot i podszedłem od przeciw- 
nej strony domu. Na piętrze jedno z 
okien było otwarte i oświetlone. A po- 
nieważ przed oknem rosło drzewo więc 
wlazłem nań. 

— I zobaczyłeś Marję? 
— Widziałem całą szajkę. Był i 

„Wywichnięte ramie" i ten, który strze 
lał do ciebie i jakaś, groźnie wygląda- 
jąca baba, wreszcie twoja piękna dzie- 
wczyna. Sądzę że to była ona. Wyso- 
ka, zgrabna, z olbrzymiemi szafirowe- 
mi oczyma? ‚ 

— To ona, ale Billu nie zajmuj się 
opisywaniem piękności kobiecej, — 

  przerwałem mu, nie potrafisz te- 
go wcale. Cóż oni robili? 

— Na ile mogłem  zorjentować 
się, napadli na nią, zasypując ją wy- 
mówkami. Nie mogłem słyszeć słów, 
bo drzewo stało dosyć daleko od ok- 
na, ale widziałem ich wzburzenie, ona 
zaś spokojnie i pogardliwie wzrusza- 
ła w odpowiedzi ramionami. Miałem 
wrażenie, że wymawiali jej'coś i żąda- 
li, by coś zrobiła a ona odmawiała... 
zapewne chodziło tu o zasztyletowanie 
ciebie. 

— Być może, mruknąłem, — ale 

dziś dowiem się tego. Spotkamy się z 
nią o czwartej. 

  

Billi zmarszaczył brwi. A. 

— Czy dokuczyło ci już noszenie 
głowy na karku? — zapytał. — Ona 
mieszka razem z mordercami a poza 
tem nic 0 miej nie wiesz. Czy można 
tak ryzykować? . 

— Właśnie dlatego, że nie znam 
jej prawie, pragnę się bliżej poznać — 
zaprotestowałem żywo, kładąc mu re- 
kę na ramieniu. — Pójdę tam koniecz- 
nie, Billu: tęsknię do niej! 

Uśmiechnął się. 
— Bóg z tobą, idź! Wiem, że jak 

sobie coś do głowy wbijesz, nie moż- 
naci tego wybić. Gdybym nie znał cię 
tak dobrze, uważałbym cię za warja- 

ta. Ale teraz pomówmy o dalszym pla- 
nie działania. 

—Hh, — zamyśliłem się, — Obej- 
rzę auto i pójdę po sprawunki, a ty 
tymczasem pójdź do inspektora. Po- 
tem razem zjemy śniadanie, a następ- 
nie pójdę na umówione spotkanie z 
Marią. 

Wstaliśmy i skierowaliśmy się ku 
wyjściu. 

° — Sam wiesz majlepiej, co masz 
robić, — rzekł Bill, — ale jeśli chcesz 
posłuchać dobrej rady, to weź ze so+ 
bą rewolwer. Gdzie jest ten nieszczę- 
sny wiatrak? 

— Nie wiem, ale dowiem się zanim 
ty będziesz emablować inspektora. 

— Co mam mu powiedzieć? — za- 
pytał Bill. ' 

— Powiedž, że polowałeś na kacz- 
ki i zobaczyłeś dwuch ludzi strzelają- 
cych do mnie. Jeśli zapyta, czy mógł- 
byś ich poznać, powiedź że byli to 
dwaj tędzy i silni ludzie, robiący wra- 
żenie przebranych policjantów. Nie mo 
żemy puszczać go na ślad mieszkań- 
ców willi „Helios'*. 

Billi roześmiał się. 
Dobrze! Postaram się zagmatwać 

tę sprawę. Ale uważaj, żeby się tobie 
co nie stało w czasie mej nieobecności! 

Na ulicy rozstaliśmy się: Billi po- 
szedł do urzędu policyinego, a ja u- 
dałem się do sklepu po marmoladę dla 
cioci Mary. Kazałem wszystkie spra- 
wunki odestač do Ashton i skorzysta- 
łem z reszty wolnego czasu by obej- 
rzeć stare i ładne miasto. Przytem do- 
wiedziatem się gdzie jest ów wiatrak 
i most. т 

— Ach, to bardzo blisko! — zawo- 
łał gadatliwy Woodfordczyk.—Pójdzie 
pan drogą na lewo, o dwie mile stąd 
będzie most. Nie można zabłądzić, 
wiatrak widać zdaleka. 

Podziękowałem mu i wypiłem ra- 
zem kufel piwa, przyczem dowiedzia- 
łem się, że mój nowy znajomy, — wła 
Ścicieł baru, nazywa się Koaminy, że 
w wolnych od pracy chwilach, pisuje 
nowelki dla tanich wydawnictw i że 
mieszka na drugim końcu miasta. Przy- 
kro mi było, że nie mogłem mu odpła- 
cić równą szczerością. Gdyby nie da- 
ne słowo, mógłbym mu podać cudowny 
temat do. powieści! 

Po powrocie do „Plofiu* otworzy-. 
łem garaż i starannie obejrzałem auto. 
Nie bardzo się na tem znałem, ale na 

Drukarnia „Wydawni 

Balcewicza, unieważ- 
nia się. - 

ile mogtem sądzič, motor pracowat do- 
skonale. Dolałem benzyny, naoliwiłem 
oś i serdecznie pogładziłem Iśniącą pe- 
wierzchnię auta. Dziś jeszcze miało 
mi ono służyć w ważnej sprawie! Wła- 
śnie wrócił Billi i znalazł mnie w ga- 
rażu. 

— Gospodyni powiedziała, że je- 
steś tutaj. Cóż, maszyna w porządku! 

— Najzupełniej, — odpowiedzia- 
łem z zadowoleniem, — oglądałem ją 
bo właśnie chcę z niej skorzystać. Jak- 
że odbyła się rozmowa z inspektorem? 

Billi uśmiechnął się. 
— Rozstaliśmy się w największej 

przyjaźni. Dziś idziemy razem na je- 
zioro, łapać tych morderców. On twier- 
dzi, że to bardzo niebezpieczf e przed- 
sięwzięcie i obiecał mi rządowy rewol- 
Wer. 

— Obawiam się, że ty bezwstydnie 
znęcałeś się nad tym biednym człowie- 
kiem. 

— A cóż miałem robić? — rozło 
żył ręce bezradnie szczerząc wesoło. 
zęby. — Musiałem wymyśleć jakieś za- 
jęcie dla niego. O 'trzeciej idziemy na 
polowanie. 

Poszliśmy do restauracji i zjedliśmy 
wspaniałe śniadanie. 

— Gdy wrócę z polowania, pójdę 
na zwiady do „Heliosu*. Zauważyłem 
tam rynnę po której można wleźć na 
dach, a stamtąd do wnętrza domu. 

— Słuchaj Billu, — powstrzyma- 
łem go w zapędach, — zaczynasz go- 
rąszkować się. Bierzesz na siebie naj- 
niebezpieczniejsze zadanie. 4 

—- Głupstwo! — roześmiał się. — 
Jestem zachwycony swą robotą. Weż 
na siebie Marję Solano, a ją wezmę 
Guarasa i całą bandę. 

Spojrzał na zegarek i zaczął śpie” 
szyć: : ж 

Muszę iść! Obiecalem genjalnež4 
mu detektywowi że będę u niego przed 
trzecią, a przedstawiciel sprawiedliwoś 
ci nie może czekać na prostego Śmier- 
telnika.' Jutro opowiem ci a dalszych 
przygodach. O której będzie ten kro- 
kiet? 

— Bóg to wie. — wzruszyłem ra- 
mionami, — pewnie koło jedenastej. 

— Dobrze, będę w Ashton o jede- 
nastej, a tymczasem pamiętaj, że Ко- 
bietom nie należy wierzyć, 

— Nie znasz Marji, — odrzekłem 
spokojnie. { 
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