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Ograniczenie sił powietrznych. 
Obrady komisji przygotowawczej 

GENEWA, 4.IV, PAT. Przygoto- 
wawcza komisja konferencji rozbro- 
eniowej zajmowała się dzisiaj wnios- 
kiem francuskim, idącym w tym kie- 
runku, aby za czynnik porównawczy 
dla ograniczenia sił powietrznych 
przyjęto ogólną liczbę siły motoru, 
wyrażoną w koniach mecha nic”nych, 

Przedstawiciel Wielkiej Brytanji Ro- 
bert Cecil oświadczył, że rząd angiele 
ski uważa za najlepszy środek porów= 
nawczy łiczbę statków . powietrznych, 

"gdyż umożliwi to kontrolę w sposób 
najbardziej prosty, praktyczny i sku- 
teczny. Rząd angielski gotów jest 
jednakże zbadać wszelkie wnioski kom- 
promisowe, któreby brały pod uwa- 
gę obie koncepcje i umożliwiły prak= 
tyczne rozwiązanie zagadnienia. Dele- 
gat Szwecji Henning uczynił wniosek 
skombinowany, ażeby ustalić zarów- 
no ogólną maksymalną siłę motorów 
jak i maksymalną liczbę statków po- 
wietrznych. Wniosek ten poparli de- 
legaci Stanów Zjednoczonych, Belgji 
i Niemiec. Delegat Jugosławji Jano: 
vicz wypowiedział się tylko za ogra- 
niczeniem ogólnem siły motorów, 
gdyż inaczej małe pańsiwa będą por 
szkodowane i zmuszone budować 
dla swej obrony drogie aparaty wiel- 
kich rozmiarów zamiast małych stat- 

« ków. Delegat Rumunji domagał się 
ograniczenia tylko siły motorów i po- 
zostawienia każdemu państwu swobo- 
dy budowania w granicach dozwolo- 
nych siły motorów tak wielkiej ilości 
statków jakie uzna za potrzebne. De- 
legat Francji Pat! Bontour i delegat 
Włoch cświadczyli się za połączeniem 
obu metod z uwzględnieniem zabez- 
ieczeń, których domagają się małe 

państwa. Po przyjęciu kompromisu, 
według którego przy ograniczeniu sił 
powietrznych należy uwzględnić za- 
równo ogólną siłę motorów jak i licz- 
bę statków, komisja rozpoczęła dysku- 
sję mad sprawą loirictwa cywiłnego i 
jego stosunku do lotnictwa wojsko- 
wego. 

Delegat Argentyny oświadczył, że 
nie przyjmie konwencji, któraby prze- 
widywała jakiekolwiek ograniczenia 
lotnictwa cywilnego. Paul Boncour o- 
świadczył, że ograniczenie lotnictwa 
wojskowego jest uzależnione od о- 
graniczenia lotnictwa cywilnego. Na- 
leży się też liczyć z interesami tych 
państw, które wogóle nie posiadają 
żadnego lotnictwa cywilnego. Przy o- 
cenie danych liczbowych dotyczących 
ograniczenia lotnictwa wojskowego, 
decydującą ma być sprawa lotnictwa 
cywilnego. ‚ 

Podczas dyskusji zabrał głos rów- 
nież minister Sokal. Minister stwier- 
dził, że zostało ustalone przez korni- 
tet rzeczoznawców wojskowych, jź 
niema możności podziału lotnictwa 

* na cywiłae i wejskowt, gdyż samolot 
jest aparatem, który może być użyty 
zarówno do celów cywilnych jak i 
wojskowych. Następnie min. Sokal 
wspominał o subwencjach, jakie pe- 
wien rząd udziela loinictwu cy- 
wilnemu swego kraju, przez co z0Ss- 
tało ono kilkakrotnie zwiększone. Je- 
żeli hr. Bernsdorf—mówił minister — 
powołuje się na sprawozdanie rzeczo- 
znawców lotnictwa cywilnego; którzy 
wypowiedzieli się przecwko ogranicze- 
niu tego lotnictwa, to nie należy za- 
pominać że ci sami rzeczoznawcy w 
temże sprawozdaniu podkreślają sztucz- 
ny rozwój lotnictwa cywilnego nie- 
których państw, mający wyraźnie 
cele wojskowe. Delegacja polska 

1 _ pragnie takiego rozwiązania sprawy 

\ 
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ograniczenia lotnictwa, - które byłoby 
pozytywnym, chociażby narazie tylko 
częściowym, postępem w kierunku 
zmniejszenia siły ataku O ile komi: 
sja nie mogła zaproponować środków 
wyjścia z dotychczasowej syluacji, 
należałoby obmyśleć środki i sposo- 
by z bezpieczenia państw, które wsku- 
tek nierównomiernego ograniczenia 
uzbrojeń lądowych i morskich z je: 
dnej, a powietrznych z drugiej stro- 
ny — znalazłyby się w położeniu 
niekorzystnem. s 

Na posiedzeniu wieczornem ko- 
misja przygotowawcza konferencji 
rozbrojeniowej przyjęła w pierwszem 
czytaniu wniosek delegata Belgji de 
Broucker'a domagający się Ścisłego 
rozgraniczenia lotnictwa cywilnego od 
lotnictwa wojskowego. Delegat włoski 
de Marinis poczynił zastrzeżenia w 
myśl których będzie mógł zająć sta- 
nowisko w imieniu swojego rządu 
dopiero po następnych czytaniach. W 
ten sposób zakończono obrady nad 
za ograniczenia sił powietrznych. 

e czwartek rozpocznie się dyskusja - 

  

nad rozbrojeniem w dziedzinie ma- 
rynarki, 

Lekarz- ь Dentysia Gh. Krasnosielski 

  ul Wieka 21. przyjmuje: 10—2 i 4—7, 
  

0 dostęp Weśjer do morza. 
BUDAPESZT. 4.1V. PAT. Pisma omawiają z ożywieniem podróż pre- 

zesa rady ministrów Bethlena do Rzymu, stwierdzając, że celem tej podró- 
ży są dwie konkretne sprawy, a mianowicie sprawa dostępu Węgier do 
morza oraz zawarcie traktatu przyjaźni i arbitrażowego. Co do pierwszej 
sprawy, to rokowania prowadzone już równorzędnie z. Jugosławią. stang- 
wią rękojmię, że kwestja ta zostanie pomyślnie załatwiona. Podróż premje- 
ra Węgier do Rzymu jest poważnym krokiem naprzód w polityce węgier- 
skiej, dążącej do pozyskania sobie przyjaciół oraz do konsolidacji. finan- 
sowej państwa. E 

Traktat przyjažni. 
RZYM, 4 IV. PAT. Agencja Stefanitego donosi, że Mussolini przyjął 

dziś w południe w pałasu Chiggi hr. Bethlena. Narada dotyczyła rozmai- 
tych akiualnych kwestyj politycznych interesujących zarówno Włochy jak 
i Węgry. W naradzie tej ujawniła się całkowita identyczność poglądów 
obu rządów. W dniu jutrzejszym podpisany zostanie traktat przyjaźni oraż 
traktat pojednawczo-rozjemcz; między Węgrami a Włochami. Mussolini 
wręczył osobiście hr. Bethlenowi wielką wstęgę orderu Św. Maurycego 

Niemcy przeciwko konkordatowi, 
BERLIN, 4—iV. PAT. Mowa min. Stresemanna na zjeździe kultural- 

no-oświatowym niemieckiej partji ludowej, w której minister spraw zagra- 
nicznych wypowiedział się przeciwko konkordatowi i przeciwko  przyzna- 
niu duchowieństwu katolickiemu Rzeszy większego wpływu na szkoły, 
wywołała poważne niezadowolenie i niepokój w obu pozostałych partjach 
koalicji rządowej, to jest w partji centrowej i niem, narodowej, co znalazło 
oddźwięk między innemi w organie centrum „Germania*. у 

Komunikat ogłoszony w tej sprawie przez niemiecką partję ludową, 
a zapewniający,że Stresemann wyraził jedynie życzenie aby stronnictwo 
do którego minister należy poświęcało większą uwagę zagadnieniom kultu- 
ralnym, a w szczególności kwestji konkordatu, nie doprowadził dotych- 
czas do uspokojenia nastrojów wśród obu wymienionych partyj: 

Błędne informacje z Bukaresztu. 
BUKARESZT. 41V. PAT. Rząd ogłosił następujący komunikat: 

Dzienniki zagraniczne informowane rozmyślnie błędnie, ogłaszają wiado- 
mość jakoby w Bukareszcie istniały obawy komplikacyj politycznych, w 
związku z czem ocbyła sie rzekomo koncentracja wojsk i poczynione są' 
zarządzenia prewencyjne. Zaprzeczam  jaknajkategoryczniej pogłoskom o 
rzekomych ruchach wojsk w jakiejkolwiek okolicy kraju. 

Stanowisko partyj, 
BUKARESZT, 4—1V. Pat. Komitet wykonawczy narodowej partji 

chłopskiej na oabytem dziś posiedzeniu postanowił przyłączyć się do sta- 
nowiska wszystkich pozostałych partyj politycznych w sprawie aktu kon- 
stytucyjnego z dn. 4 stycznia 1926 roku (chodzi o akt mocą którego ks. 
Karol został odsunięty od następstwa tronu. Przyp. Red). 

W Rumuniji spokój, 
WARSZAWA, 4 4, PAT. Poselstwo rumuńskie stwierdza za naszem 

pośrednictwem, że wbrew tendencyjnym wiadomościom  rozpowszechnia* 
nym zagranicą, przebieg grypy na którą cierpi król Ferdynand rumuński, 
jest normalny. W kraju panuje całkowity spokój. Wszyscy oczekują z ui- 
nością całkowitego powrotu króla do zdrowia, 

3 FESTEAEŻSE 

O zamach stanu w Kownie. 
{ Rozprawy sądu polowego. 

Z Kowna donoszą: Rozpoczęły się tu rozprawy sądu polowego przeciwko 
grupie osób, która przed miesiącem próbowała dokonać zbrojnego przewrotu 
na Litwie. Rozprawy toczą się przy drzwiach zamkniętych. Cała sprawa trzyma- 
na jest w największej tajemnicy. Wobec surowej cenzury wojennej, która nie- 
dopuszczała żadnych wiadomości do prasy, ogół społeczeństwa dopiero dn. 2 
kwietnia dowiedział się o planowanym, a nieudanym zamachu stanu, Niewia- 
domo o jaki też to spisek chodzi, gdyż od grudnia r. ub. wykryto ich aż trzy 
bądź na prawicy, bądź też na lewicy. 

Kogo wypuścili z Wornian. 
Z Kowna donoszą: prasa miejscowa podaje wiadomoś, że na 

skutek rozporządzenia wojskowego komendanta z koncentracyjnego obozu 
zostali zwolnieni: Aleksandr Buczas, Wuif Bielewicz, Franciszek Botyrus, 
Władysław Bawionis, Juljan Frankowsk', Wiktorja Gercńska, Jan Kamiń- 
ski, Mawe Lejba Klintowicz, Jan Katłowski, Władysław Kureonis, Józef 
Linowicz, Majer Magid, Jan Mikienas, (Feliks Paszkiewicz, Antoni Rajszys, 
Cyprjan Stasiukonis, Władysław Sabastjański, Józef Stimboris, Jerzy Sza- 
kalis, Boruch Sznejder, Leopold Szmidt, Józef Szakalis, Mieczysław Szarej- 
ka, Franciszek Wysocki, jan Wielikas, Szymon Gordon i Władysław Kur- 
sonis. 15 osób pozostanie tak długo w obozie koncentracyjnym aż nie 
będzie zniesiony stan wojenny, 

Stosunki estońsko-kowieńskie 
Z kowna donoszą: Według wiadomości z tutejszych kół politycznych, 

podczas narad jakie się odbywały w Kownie z estońską delegacją hand- 
lową, celem zawarcia traktatu estofisko-litewskiego, — nic konkretnego 
nie osiągnięto. Kowieńscy politycy zarzucają Estonji zbyt wielkie zbliżenie 
do Polski. Zwłaszcza przeszkodą w tym kierunku jest ostatnio zawarty 
traktat handlowy polsko-estoński. 

Wybory prezydenta w Rydze. 
Pisma ryskie wyrażają wątpliwość, czy wybory na prezydenta repu- 

bliki będą mogły odbyć się już w dniu jutrzejszym. Aczkolwiek socjaliści 
zdają się być skłonnymi poprzeć kandydaturę centrowca Juraszewskiego, 
to jednak nie uzyska on znacznej większości bez głosów mniejszości na- 
ródowych, które a. niego stanowisko wybitnie nieprzychylne, ' 
Podobnie szanse kandydata jedności włościańskiej Kwiesisa są wątpliwe. 
Mówią obecnie ponownie o możliwości kandydatury Vesmanisa byłego 
posła łotewskiego w Londynie. 

P. Neuman opuścił Rygę. 
`° Radca poselstwa polskiego w Rydze i zarazem kierownik biura рга-. 

sowego p. Neuman, opuścił onegdaj Rygę, żegnany przez przedstawiciel 
łotewskiego ministerstwa spraw zagranicznych. P. Neuman złożył wizytę 
w ministerstwie spraw zagranicznych i p. o. prezydenta państwa  Kalwy- 
zat też przez niego odznaczony łotewskim orderem „Trzech 

wiazd“, : 
&НОЦЛЫВСИНЛЫЗОСТЕНИООЕОЕРЯНЕОеЦВН ЫЛО ПУЕТАСЫ ГАЛИНОЯИЩИНЬТОР 29 TRE PARA TRZA CTR ZACWOAKE AOCSEESZĘO 

Rozstrzelanie zdrajców tajemnic wojskowych. 
TORUŃ, 4411. PAT. Dziś o godz. 11-tej przed południem zakończyła się w tutej, 

szym sądzie wojskowym prowadzona od 3-ch tygodni w trybie doraźnym rozprawa prze- 
ciwko por. Urbankowi i por. Piątkowi oskarżonym o zdradę tajemnicy wojskowej na 
rzecz ościennego państwa. Cała rozprawa na skutek zarządzenia prokuratora była tajna: 
Po naradzie sąd o godz. 13-tej przywracejąc jawność obrad ogłosił wyrok, mocą które- 
go obaj oskarżeni skazani zostali na degradację, wydalenie z wojska, pozb awienie praw 
obywatelskich i karę śmierci przez rozstrzelanie, z tem, że Urbanik ma być rozstrzelany 

jierwszy. 
m Rodz O. K. VIII gen. Berbecki wyrok powyższy zatrwierdził. Obrońcy, którzy 
pełnili swoje funkcje z urzędu, zwrócili się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z pro- 
śbą o ułaskawienie skazanych. Jednakże o godz. 18-tej nadeszła z Warszawy wiado- 
mość, że Pan Prezydent nie skorzystał z prawa łaski, Wobec powyższego skazanych 

odwieziono na jeden z fortów w okolicy Torunia, gdzie wyrok wykonano. 

% 

W perspektywie tygodnia. 
Tydzień ubiegły minął pod zna, 

kiem smoka chińskiego i pasterzy 

albańskich. Wypadki na Dalekim 

Wschodzie i zatarg włosko-jugosło- 
wiański absorbowały główni: opinję 

publiczną całego świata. Ф 

Decydujące zwycięstwa Kan: 
tończyków doprowadziły do całko- 
witego opanowania sytuacji w Chi. 

nach południowych. Walki armji pół: 

nocnej z jwojskami marszałka Czan 
Kai Szeka, nawet o ileby szala zwy- 
cięstwa przechyliła się na korzyść 
wojsk północy, będą jedynie zwycię- 

skimi epizodami a niczem więcej. 
Losy cudzoziemców w Szanghaju 

i innych miastach' przedstawiają się 

nader opłakanie. Wojska Kantonu 
składają się z żołnierza mało wyro- 

bionego. Dyscyplina wojskowa szwan- 
kuje tam bardzo.W szeregach žo!nier- 

skich uwija się sporo agentów Boro- 

dina, nawołujących do wypędzenia 
cudzoziemców z koncesyj, do załat- 

wienia z nimi krwawego porachunku. 

Wielu z niższych dowódców, należąc 
do lewego skrzydła Kuo-Ming-Tangu, 
sympatyzującego z - komunistami uła- 

twia robotę agitatorom. Wszystko to 
sprawia, że wódz armiji kantońskiej 
nie jest pewny swych wojsk. Pozatem 
pozostają masy wzburzonej czerni 
chińskiej. W tych warunkach nic 
dziwnego, że cudzoziemcy więcej 

ufają swoim słabym siłom, niż za- 
pewnieniom dowództwa armji kantoń- 
skiej, że zabezpieczy im życie i mie- 

nie po usunięciu barykad. 

Pozycje w Sznaghaju zostały u- 

mocnione i codzień przybywają tam 

posiłki. Dopiero teraz mocarstwa zro- 

zumiały, że tylko — wspólny front 

wszystkich zainteresowanych państw 

może powstrzymać rzezie i rabunki, 

Inicjatywa Anglji, która wystąpiła z 

projektem ultimatum podjęta została 

przez Stany Zjednoczone i Japonię. 

Ultimatum takie skierowane do rządu 

kantońskiego będzie domagało się 

ukarania winnych oraz udzielenia od- 

szkodowania za straty jakie ponieśli 

cudzoziemcy oraz gwarancji, iż na 

przyszłość podobne wypadki się „nie 
powtórzą. W wypadku o ileby wła- 

dze kautońskie nie uwzględniły żą- 

dania mocarstw, zostanie ogłoszona 

blokada wybrzeża południowego i 

pobrzeża rzeki Yan-Tse,a b;ć może 

nie wykluczona będzie ekspedycja 

wojskowa w celu odrzucenia wojsk 

południowych z Szasghaju „i w ten 

sposób zapewnienia bezpieczeństwa 

pozostającym tam obywatelom mo- 
carstw. 

Ultimatum mocarstw rzecz jasna 

będzie punktem zwrotnym w wypad- 

kach chińskich. Dotychczas biernie 

ustusunkowane mocarstwa wezmą 

czynny udział w ich rozwoju. Wielce 
prawdopodobną rzeczą jest, że rząd 
kantoński, który nie pragnąłby otwar- 

tej wojny zechce zadość uczynić żą- 
daniom mocarstw, lecz nie będzie w 

stanie decyzji swej wprowadzić w ży- 
cie, gdyż coraz bardziej biorą górę 

czynniki skrajne Kuo Ming Tangu 

inspirowane i kierowane przez Mos- 

kwę. Zwycięstwo lewego odłamu Kuo- 

Ming Tangu wykluczy raz na zawsze 
możliwość pokojowej likwidacji syste- 
mu koncesyj w Chinach i będzie po- 

tężnym ciosem, który zadadzą Sowie- 
ty, mieczem chińskim, Anglji. 

Zatarg włosko-jugosłowiański 
pozostaje nadal nie rozstrzygnięty. 
Aczkolwiek nie jest on w tej chwili 

tak groźny jak się zarysowywał pier- 
wotnie, temniemniej cały szereg oko- 

liczności wpływa, że jego załatwienie 

potrwa sporo czasu i nie raz jeszczę 
Albanja będzie powodem niepokoju 

na Bałkanach. Coraz bardziej aktywna 
polityka Włoch, szukająca dla siebie 

terenów ekspansji, dąży do zmiany , 
obecnego układu sił na Bałkanach. 
Królestwo S. H. S. jest w tem dąże- 

niu polityki włoskiej przeszkodą i 

konkurentem. Aby więc osłabić Jugo- 
sławję, Włochy szukają sprzymierzeń- 
ca. Sprzymierzeńcem  najwygodniej- 
szym są pokrzywdzone przez traktat 

"stronnictwem agrarjuszy 

w Trianon Węgry. Wizyta premjera 

hr. Bethlena w Rzymie jest najlep- 
szym wyrazem zbliżenia węgiersko- 

włoskiego, Owocem jej będzie pod- 
pisanie paktu przyjaźni i umowy 

arbitrażowej, o co już dość dawno 

toczyły się pomiędzy Rzymem a Bu- 

dapesztem rozmowy. 

We Francji bawi p. Czyczerin 
na kuracji, tak przynajmniej została 

nazwana oficjalnie podróż sowieckie- 

go komisarza. Ale po za kuracją p. 

Czyczerin ma jeszcze do załatwienia 

wiele spraw nieoficjalnych. Jedną z 
nich jest chęć osobistego. spotkania 
się z pp. Briandem i Poincare. Amba: 
sador sowiecki w Paryżu p. Rakow- 
ski oddawna przygotowuje teren dla 

tego rendez-vous, lecz jak dotychczas 

zabiegi jego spełzły na niczem i p. 

Czyczerin musi kontynuować... ku- 
rację. 

Rokowania francusko - sowieckie, 
mimo zmiany składu delegacji so- 
wieckiej, ani na jotę nie posunęły się 

naprzód. Wywołuje to ogromne obu- 
rzenie drobnych wierzycieli francu- 
skich, których jest bardzo pokaźna 

liczba. Na jednym niedawno odbytym 

wiecu rozlegały się bardzo energiczne 

głosy za zerwaniem z Sowietami wo- 
gėle. Słowem nastroje antysowieckie 

we: Francji wzrastają. 
W Austrji zbliżają się wybory 

do. Rady Narodowej. Kampanja przed- 
wyborcza jest w całej pełni. Walka 

rozegra się pomiędzy trzema stron- 

nictwami: chrześcijańsko-narodowem, 

związkiem agrarjuszy i socjaldemo- 
kratami. Błok „antymarksistyczny“, 

 posiądający w obecnym parlamencie 

większość, będzie zmuszeny walczyć 
na dwa fronty, przeciw socjalistom i 

związkowi rolników. Sądząc z nastro- 

jów przedwyborczych wnioskować 

można, że wybory nie przyniosą żad- 
nemu ze stronnictw zdecydowanej 

przewagi. 

I w Bułgarji czynione są ener- 
giczne przygotowania do wyborów 
do parlamentu. Odbędą się one w 

kwietniu. Grupa rządowa bardzo silna 
wystąpiła z wnioskiem o zmianę or- K; 

dynacji wyborczej na prawo, gdyż 

jak wykazało doświadczenie państwo= 
we dotychczasowa ordynacja wybor- 
cza, bardzo demokratyczna, była po- 

wodem wielu utrapień w kraju. Szcze- 

góły projektu nie są jeszcze znane. 

Walka wyborcza rozegra się pomię- 

dzy dwoma grupami: rządową i 

liczącem w 

obecnym parlamencie 30 posłów. We-* 
dług wszelkiego prawdopodobieństwa, 
o ile nie zajdą jakieś niespodziewane 

wypadki zwycięstwo przypadnie w 

udziałe grupie rządowej. Sz. 
KET ITT K MBT IESKO 

Potepienie działalności senatu 
gdańskiego. 

GDAŃSK, 4 4. PAT. Wczoraj od: 
było się tu w olbrzymiej sali targów 
gdańskich zgromadzenie zwołane przez 
niemiecko-gdańską  partję ludową ce- 
lem zaprotestowania przeciwko polity- 
ce obecnego senatu. Po przemówie-- 
niach 4на Blavier'a į Rahn'a, „uchwa- 
lono wśród wrogich senatowi okrzy” 
ków, rezolucję wyrażającą nieufność 
łudności do senatu, protestującą prze- 

ciwko przedłożonej przez senat nowej 
ustawie o polityce mieszkaniowej i 
przeciwko zaprowadzeniu monopolu 
tytoniowego oraz potępiającą w ostry 
sposób całą działalność senatu. Rezo- 
lucja domaga się w końcu zniesienia 
senatu w jego obecnej formie, powo- 
łania na jego miejsce senatu złożone: | 

odpowia- | go wyłącznie z osobistości 
dających przed sejmem a nie z urzęd- 
ników. 
    

       

% oenryśra l. Foldsztejn — $ 
4 przeprowadził się z ul. Wielkiej ż 

| na ul. WILENSKĄ 16. ‚ 

Potrzebny biaralista 
dobrze obznajomiony: z prowadze- 
niem biura, Oferty składać: Związek 
Rewizyjny Polskich Spółdzielni Rol 

niczych. Wilno, Jagiellońska 3. 
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Sejm i Rząd. 
Uchwały Rady Ministrów. 

Rada Ministrów uchwaliła projekt 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej w sprawie zapewnienią czaso- 
wych mieszkań i pomieszczeń dla 
zwolnionych robotników rolnych. Na 
podstawie powyższego rozporządze- 
nia robotnicy rolni, których umowy 
o pracę ustają z dniem 21 marca rb. 
i którzy do tego terminu zajmowali 
na podstawie tych umów stanowiące 
część ich uposażenia mieszkanie służ- 
bowe i przynależne do tych mie- 
szkań inne pomieszczenia, nie mogą 
być usunięci z tych mieszkań i po- 
mieszczeń do 31 maja tegoż roku, 
o ile na ich miejsce nie zostali najęci 
iani robotnicy. Jeżeli na miejsce 
zwolnionego robotnika rolnego zo- 
stał najęty inny robotnik, mający za- 
jać mieszkanie zwołnionego, a dany 
pracodawca posiada inne wolne mie- 
szkanie robotnicze, powinien zwol- 
nionego robotnika na czas do 31 
maja ulokować w wolnem mieszkaniu. 
W wypadku, gdy pracodawca z po- 
wodu najęcia innych robotników rol- 
nych nie posiada wolnych mieszkań 
robotniczych, nie może on sprzeciwić 
się zamieszkaniu zwolnionego robot- 
nika przez okres czasu od 21 marca 
do 31 maja razem z robotnikami za- 
trudnionymi u niego, o ile ci na to 
się zgodzili. Postanowienia powyższe 
nie mają zastosowania, jeżeli umowa 
c pracę została rozwiązana na życze- 
nie robotnika, jeżeli robotnik posiada 
lub otrzyma inne mieszkanie. jeżeli 
robotnik otrzymał zatrudnienie u in- 
nego pracodawcy, jeżeli umowa zó- 
stała wypowiedziana we właściwym 
czasie wskutek dopuszczenia się 
przez robotnika wzgłędem pracodaw- 
cy czynu karanego w myśl kodeksu 
karnego, względnie jeżeli robotnik 
dopuścił się takiego czynu w okresie 
wypowiedzenia. 

Wymiana dokumentów ratyfi- 
kacyjnych. 

W M-siwie Spraw Zagranicznych 
dokonali dzisiaj min. Zaleski i poseł 
duński Armsted wymiany dokumentów 
ratyfikacyjnych traktatu koncyłjacyjno- 
arbitrażowego pomiędzy Polską a 
Danją, podpisanego w Kopenhadze 
23 IV. 1926 r. 

Audjencja u min. Meyszto- 
wicza. 

WARSZAWĄ. 44. PAT. Minister 
Sprawiedliwości Meysztowicz przyjął 
dzisiaj prezesa Sądu Apelacyjnego w 
atowicach Tadeusza Starka, który 

przybył służbowo na kilka dni do 
Warszawy. Prezes Stark był również 
przyjęty przez vice-ministrów Cara i 
Siennickiego oraz odbył szereg kon- 
ferencyj z dyrektorami departamentów 
i naczelnikami wydziałów M-stwa Spra- 
wiedłiwości. 

Powrót posła Rauschera. 

WARSZAWA, 4 IV. (żel.wł, Słowa) 
W dniu dzisiejszym powrócił do War- 
szawy poseł niemiecki p. Rauscher. 
W związku z powrotem p. Rauschera 
mają być wznowione rozmowy z po- 
selstwem niemieckiem w sprawie ro- 
kowań handlowych polsko-niemieckich. 

Niech każdy Polak dobrze so 
bie uświadomi, że anarchja, bol- 
szewizm i antypaństwowość, że- 
rują tylko na organizmach mart- 
wych; że tam gdzie pulsuje zbio - 
rowe życie kulturalne, czynniki 
rozkładu giną same przez się. 
To życe kulturalne obowiąza- 
nem jest dać kresowej wsii 
miasteczku polskie spoleczen- 
stwo za pośrednictwem Rady 
Opiekuńczej Kresow.j. Czy jesteś 
już członkiem? (R. O. K. zapsy 
przyjmuje od 6do 8 ul. Zygmun- 

towska 22). 
2229222292 

DOERR PROF. | i 

4 Proces Jezusa Ghrystusa i 
iŽ w oświetleniu prawno - historycznem, ?. 

przekład pr. St. Glosera, przedmowa 
ks. pr. W. Szczepańskiego 

Cena 4.70. 
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Powiat w oczekiwaniu 
piętnastego Starosty. 

Święciany, w marcu. 
Powiat Święciański „elektryzowany 

jest obecnie faktem ustąpienia do- 
tychczasowego Starosty p. W. Żó- 
rawskiego, który w okresie 15-to mie- 
sięcznego piastowania tego odpowie- 
dzialnego stanowiska, uporządkował 
gospodarkę samorządową, finanse, 
stosunki w powiecie, które przed ro- 
kiem pozostawiały b. wieie do życze- 
nia. Odchodzi od nas człowiek, który 
povesa swoją i taktem zjednał so- 

ie ogólne uznanie i szacunek. O po- 
wodach tego ustąpienia — nam za- 
kopanym prowincjałom trudno coś 
konkretnego wiedzieć. 

Z uwagi, że dotychczasowy Sta* 
rosta był już z kolei czternastym, i 
ze dużo zmian i przeobrażeń powiat 
nasz na swym karku odczuć musiał, 
a dzisiaj stojąc w przededniu nowej 
zmiany, która wzorem lat ubiegłych 
rzadko dia powiatu na dobre wycho- 
dziła—jesteśmy tu poważnie zaniepo- 
kojeni co do osoby przyszłego go- 
spodarza powiatu, tembardziej, że do- 
chodzą do nas pogłoski, w które po- 
prostu wierzyć się niechce. Czy praw- 
dą jest: że objęcie tego stanowiska 
zaproponowano osobom z obózu de- 
mokratów wileńskich, zwłaszcza że 
nie miały one w przeszłości swej nic 
wspólnego z administracją państwo- 
wą i życiem samorządowem? że jedna 
z tych osób dała odpowiedź odmow= 
ną, co świadczy o przezorności i zro- 
zumieniu cdpowiedzialności, boć pia- 
stowanie stanowiska Starosty w po- 
wiecie tak skompiikowaaym jak nasz 
—to nie przelewki! że druga osoba, 
nazwisko której, jako kandydata jest 
wymieniane, rezygnacji swej jeszcze 
nie zgłosiła? Na te wszystkie pytania 
niestety odpowiedzieć sobie nie mo- 
żemy i przeto niepewność, obawa o 
jutro i niepokój poprostu nas przy= 
gnębia, 

Jak dalece stan tego niepokoju 
jest wszechstronny, dowodzi fakt, że 
łudzie miejscowi o poglądach i prze: 
konaniach demokratycznych, którzy 
cieszą się ogólnem uznaniem w po- 
wiecie, a to ze wzgłędu na ich kon- 
kretną i realną działalność w dziedzi- 
nie życia gospodarczego, ludzie, „któ: 
rzy przeszli już przez szkołę życiową 
i zrozumieli doniosłość wyrobienia i 
przygotowania jednostki do życia 
realnego, co się nie dzieje w ciągu 
roku lecz w okresie znacznie dłuż- 
szym ludzie ci, którym przedewszy- 
stkiem o rzeczywiste dobro powiatu 
chodzi, zdumieni są i narówni z in- 
nymi nie chcą poprostu wierzyć w 
prawdziwość owych pogłosek. | 

Czekajmy cierpliwie, bo nice inne- 
go nam nie pozostaje. W niedługim 
czasie to wszystko wyjaśnić r Zał 

Rada Opiekuńcza Кге- 
SGWAa. 

m. Łyntupy pow. Święciąński. 
Dzięki intensywriej pracy oświato- 

wo-gospodarczej, „Rady Opiekuńczej 
Kresowej", został urządzony w miej- 
scowym Domu Ludowym R. O. K. 

przez specjalnie wysłaną instruktorkę 

bezpłatny miesięczny kurs kroju i 

szycia, który to w dniu 27-go maica 
r. b. został z żalem przez kursisiki 
zakończony. Powyższy kurs cieszył 
się naprawdę wśród członkiń domu 
ludowego wielkiem uznaniem, kurs 
ukończyły 32 uczenice. 

Należy jednocześnie nadmienić, że 
Dom Ludowy w Łyntupach z dniem 
każdym się coraz bardziej rozwija 
mając już przeszło 200 zrzeszonych 
członków a dobrze zorganizowana 
i skorapletowana choć uboga bibljo- 
teka i czytelnia cieszy się prawdzi- 
wem powodzeniem. Ze smutkiem mu- 
simy się również przyznać, że dalszy 
rozwój naszej placówki musi być 
ograniczony z powodu szczupłości 
lokalu. P. K. 

  

POJEDYNEK. 
Jednem z najciekawszych, a obok 

tego najtrudniejszych zagadnień w 

dziedzinie polityki kryminalnej jest 

sprawa zwalczania zwyczaju pojedyn- 
ku. Pojedynek znany ludzkości od 
niepamiętnych czasów, jako sposób 
załatwiania spraw honorowych, po- 
przez najróżnorodniejsze przemiany 
życia społecznego przetrwał do dnia 

dzisiejszego Pomimo nieustannej wal- 

ki jaką z tym zwyczajem toczy pań- 
stwo, drogą nieraz bardzo ostrych 
represji karnych, utrzymuje się on 
przy życiu. I podobnie jak za czasów 

Ludwika XIV, zagadnienie metod wal- 

„ki z pojedynkiem jest równie aktual- 
ne i dziś w naszym zmaterjalizowa- 
nym wieku panowania logiki i ro- 
zumu, й 

Czem sobie objaśnić tę niepospo- 
liią żywotność jaką wykazuje pojedy- 

nek, skoro zaprzecza on najprymityw- 
niejszym prawidłom logiki i rozumu 
nie mówiąc o tem, że z punktu wi- 

dzenia religii jest on napiętnowany 
jako zwyczaj wysoce niemoralny i a- 

społeczny? . 
Odpowiedzi na to pytanie stara 

się udzielić autor pracy: <Pojedynek 

ze stanowiska polityki kryminalnej». 
Książka p. Wiłold Swidy, która 

przed kilku dniami ukazała się na 

pólkach księgarskich, winna żywo za- 

m. Wotkołata, pow. Postawski. 

W dniu 28-go marca r. b. w 
miejscowym Domu Ludowym Rady 
Opiekuńczej Kresowej w obecności 
przeszło 200 osób został wygłoszony 
odczyt przez inż. meljoracyjnego p. 
Sokoła na temat „Meljoracja rzeki 
Sarwecz” oraz „założenie spółek wod- 
nych i z tychże wypływające korzyści"; 
pozatem przez instruktora rolnego p. 
Żukiela i kierownika biura wydziału 
powiatowego p. Krasickiego przepro- 
wadzone były bardzo interesujące po- 
gadanki informacyjno - teoretyczne 0 
prawidłowej uprawie roli, kółkach, 
domach ludowych i innych organi- 
zacjach społecznych pracujących nad 
podniesieniem dobrobytu materjalnego 
jak i kulturalnego wśród miejscowej 
ludności: 

DUKSZTY. 

— Działalność Macierzy Szkol- 
nej. Praca społeczna w  Duksztach 
pow. święciańskiego ześrodkowuje się 
przeważnie w miejscowem Kole Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej, które jedno- 
czy wszystkich, komu dobro oświaty 
i szerzenia polskości leży na sercu, 

Należy jednak zaznaczyć, że ožy- 
wiona działalność koła Polskiej Ma- 
cieży Szkolnej datuje się dopiero od 
listopada roku ubiegłego, kiedy ustą- 
pił poprzedni zarząd a ster pracy w 
nowym zarządzie objął dr. Bolesław 
Habdank, cieszący się powszechnym 
szacunkiem i zaufaniem. Ostatnia Ma- 
cierz Szkolna urządziła w dniu 19—lil 
r. b. uroczysty obchód imienin mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego. Na obchód 
się złożyły: Odczyt dr. B. Habdanka 
na temat: „Legjony 1 ich twórca”, 
deklamacje uczniów szkoły powszech- 
nej, przedstawienia amatorskie „S:a- 
łeńcy” i „Radcy Pana Radcy* Bałuc- 
kiego. Po odczycie licznie zebrana 
publiczność odśpiewała „Pierwszą 
Brygadę*. Wieczór spędzono w na- 
stroju bardzo miłym 

Należy tu również wskazać, że 
przedstawienia amatorskie dzieki sta- 
ranności i uzdolnieniom grających i 
sprężystej reżyserji dr, B. Habdanka 
osiągają poziom coraz to wyższy. Na 
ostainiem przedstawieniu wyróżniali 
się zwłaszcza dobrą grą p. Mielczar: 
kowie i p. Łazowska. 

Obecnie Macierz Szkolna, pomimo 
dużych wydatków w postaci Sub- 
sydjów dla niezamożnych uczniów i 
innych, zaczęła przeprowadzać z włas- 
nych funduszów remont domu ludo 
wego, który jest u nas jedynym loka- 
lem nadającym się na przedstawienia 
i zabawy towarzyskie. 

GRODNO. 
— Okradzenie kościoła O.O. 

Franciszkanów. W nocy z dnia 31 
marca na l-go kwietnia nieznani do- 
tychczas sprawcy dokonali kradzieży 
w kościele O.O. Franciszkanów w 
Grodnie. Złoczyńcy przedostali się 
do kościoła przez okno nad ołtarzem. 
Ułtyli do tego dużej drabiny ogrod- 
nika na przedmieściu p. Bekiesza. Po- 
zatem posługiwali się misternie zro- 
bioną drabiną z powrozów i drewnia- 
nych piszczeli. Tę ostatnią drabinę 
pozostawili przymocowarią do kraty 
okna. Po wybiciu szyb ' witrażowych 
świętokradcy przedostali się do wnę- 
trza świątyni i do zakrystji. Wykradli 
2 monstrancje, 5 kielichów, kiika re- 
likwjarzy, naczynia do olejów św. i 
kluczyk od tabernakulum. Taberna- 
kuium jednak nie było naruszone i 
nie było otwierane. Ogólna wartość 
wykradzionych rzeczy przekracza su“ 
nę 8.000 zł. 

Zaalarmowana o wypadku policja 
natychmiast przybyła na miejsce kra- 
dzieży i przez cały prawie dzień sta- 
rała się wpaść na trop. Był również 
pies policyjny p. Brzęczka. „Buffalo*, 
który w tych dniach znowu zasłynął 
z powodu wykrycia sprawców ostat: 
niego napadu na szosie Skidelskiej. 
Aczkolwiek poszukiwania narazie nie 
dały ostatecznych rezultatów, jednak 
Są przypuszczenia, że śŚwiętokradcy 
będą wykryci. 

interesować czytające i myślące spo- 
łeczeństwo. Daje ona wyczerpujące i 
nadzwyczaj oryginalne ujęcie zagad 
nienia metod walki z zwyczajem poje- 
dynku. Zadanie swej pracy precyzuje 
autor w następujących słowach: 

«Prace komisji kodyfikacyjnej nad 
opracowaniem jednolitego kodeksu 
karnego dle całej Rzeczypospolitej są 
na ukończeniu. Aktualne staje się py* 
tanie, czy z punktu widzenia polityki 
kryminałnej należy w przyszłym ko- 
deksie polskim pominąć przestępstwo 
pojedynku, tak jak to czyni kodeks 
francuski z roku 1810, norweski z r. 
1902, japoński z r. 1907, czy też 
przeciwnie, traktować pojedynek, jako 
przestępstwo sui generis zgodnie Z 
dotychczas, obowiązującem  ustawo- 
dawstwem w, Polsce. 

Zadaniem pracy niniejszej jest danię 
odpowiedzi na powyższe pytanie. Na- 
leżyte rozstrzygnięcie tego pytania 
wymaga z jednej strony poznania do- 
świadczeń wieków przeszłych w walce 
z pojedynkiem, środków, jakimi był 
zwalczany i rezultatów, jakie osiąg* 
nięto w tej walce—czemu poświęcimy 
rozdział I niniejszej rozprawy; z dru- 
giej zaś strony „konieczne jest zbada- 
nie pojedynku w jego obecnej posta- 
ci, uwzględniając zarówno czynniki, 
które go wywołują, jak też i cechy, 
które go charakteryzują w dobie obec- 
nej w Polsce--co rozpatrzymy w roz. 

SŁOW O 

Czanę-Tso-Lin zagrożony. 
Tajny sojusz. : 

SZANGHAJ, 4.IV. PAT. Część wojsk Czang-Tso-Lina zawarła po- 
dobno potajemny sojusz z wojskami południowemi. Potwierdzają urzędow- 
nie, że wojska południowe zajęły Peng-Pu, miejscowość znajdująca się o 
160 kim. na północ od Nankinu oraz posuwają się w dwuch innych kie- 
runkach, ; 

Koncentracja armji, 
LONDYN, 4. IV. Pat Biuro Reuter'a dowiaduje się, że Czang- 

Tso-Lin z uwagi na to, iż dwa skrzydła jego armji są zagrożone, 
nie zamierza ob:cnie posuwać się naprzód, lecz oczekiwać ma 
rozwoju wypadków, koncentrując swe armje na nic ołu- 
dniowej Szangtungu. ia i TB 

Zajęcie Jen Szengu, 
., PEKIN, 4, IV. Pat. Urzędowo donoszą, że wojska Czang-Tso-Lina 

zajęły miasto Jen-Szeng, położone od 200 mil na półaoc od Hankou na“ 
Łnji kolejowej Pekin-Hankou. у 

PEKIN, 4 4. PAT. Oidzaly Czang-Tso-Lina zajęły Yen-Czeng. Niem- 
cy ewakuowali całkowicie Czang-Sza, gdyż władze nacjonalistyczne unie- 
możliwiały im porozumiewanie się z zagranicą. 

Rozbrajanie organizacyj robotniczych. 
Ka 4 4. PAT. Z Szanghaju donoszą, że gen. Czang-Kai-Szek 

rozpoczął rozbrajanie organizacyj rubotniczych. W  Hang-Czeu doszło 
z tego powodu do starć. 

Starcie z Japończykami, 
_ LONDYN, 4. IV. Pat. Według zgodnych wiadomości dzisiejszych 

dzienników, motłoch chiński napadł wczoraj na konsulat japoński w Hankou, 
ograbił skle„y japońskie i poturbował ciężko wielu Japończyków  spotka- 
nych na ulicy, Wobec tych wypadków, torpedowiec japoński wysadził 
w  Hankou « desant piechoty i marynarki japońskiej, która przy- 
wróciła porządek przy użyciu broni palnej. 

Wywiad z Czenem. 
PARYŻ, 4IV. PAT. Minister spraw zagranicznych rzą iu kantoūskie- 

go Czen w wywiadzie z korespondentem Petit Parisien w Szanghaju pod- 
kreślił, że rewolucja w Chinach ma charakter narodowy, a nie komunis- 
tyczny. Czen zaznaczył, że w przyszłości Chiny będą życzliwie witały 
udział. kapitału i przemysłu zagranicznego w swem życiu gospodarczem. Rząd 
chiński otaczać będzie opieką wszystkie przedsiębiorstwa gospodarcze pod 
warunkrem, iź nie będą one ujawniały tendencyj politycznych. 

WIEDEN. 4.IV. PAT. Neve Freie Presse donosi z Paryża, że ko- 
respondent jednego z dzienników paryskich miał rozmowę z ministrem 
spraw zagranicznych rządu kantońskiego Czenem, który oświadczył, że 
program polityczny kantońiczyków w swej części negatywnej ma wiele 
wspólnych cech z programem komunistycznym. Z tego powodu jest dla 
kantończyków korzystnem współdziałać z Moskwą. Pozytywna jednak 
część. programu jest zupełnie odmienna, tak że w polityce zagranicznej 
rozchodzą sę drogi Moskwy i kantończyków. 

Ambasador Shurman na G. Sląsku. 
KATOWICE, 4 IV. PAT. Wczoraj bawił w gościnie u generalnego 

dyrektora zakładów Gischego Brooksa ambasador amerykański w Berlinie 
p. Shurman, który przybył tu po południu samochodem z Krakowa w 
towarzystwie posła amerykańskiego w Warszawie p. Stetsona. Wizyta 
a churakter ściśle prywatny. Wieczorem odjechał p. Shurman do 
erlina. 7 

Ujęcie fałszerzy banknotów Zs=złot. we Lwowie. 
LWÓW. 4—IV. PAT. Dzienniki donoszą, że policja wpadła na trop fałsze 

rzy banknotów 2-złotowych i znalazła przy nich znaczną ilość falsyfikatów. 

Owiczenia wojskowe od 16 maja do 10 września. 
Jak się dowiadujemy, powołani na trzech turnusach po 27 dni każdy w 

tegoroczne ćwiczenia wojskowe sze- czasie od 16 maja do 10 września 
regowi rezerwy odbywać je będą w 1927 r. (0). 

Kto będzie wolny ód ćwiczeń wojskowych. 
Na zasadzie rozkazu Min. Spr. wający zagranicą na podstawie zezwo* 

Wojskowych, zwołnieni od powołania 
na tegoroczne ćwiczenia wojskowe 
są: 1) wyłączeni od pełnienia obo- 
wiązkowej służby wojskowej decyzją 
właściwej władzy wojskowej na mocy 
art. 8 ustawy o powszechnym obo- 
Wiązku służby wojskowej; 2) na pod- 
stawie wniosków i zaświ:dczeń dy- 
rekcji kolejowej naczelnicy (zawia- 
dowcy) stacyj, kierownicy ruchu, tele- 
grafiści maszynišci, pomocnicy ma- 
szynistow i wszyscy inni fuakcjona* 
rjusze kolei państwowych; 3) przeby- 

Klucz od stodoły zamordowanych Masłowskich. 
Śledztwo w sprawie zabójstwa rodzi- 

ny Mastowskich wyświetla już nam całą 
zagadkową sprawę. Jak wiadomo  poj- 
many Aziulewicz ze wsi Buchty, przy* 
znał się w końcu do winy, a nawet ze- 
znał później, że sam własnoręcznie za- 
bójstwa dokonał. Taki niespodziewany 
zwrot w jego zeznaniach i niezwykła 
«szczerość» wydawały się początkowo 
podejrzanemi. Naprowadzało bowiem na 
przypuszczenie, że Aziulewicz porozu- 
miał się co do zeznań ze swymi wspól- 
nikami pozostałemi na wolności. Jednak- 
że wczoraj okazało się, że mówił prawdę. 

Oto morderca wyjawił okoliczności 

p riai io ii i i p o o joo i i ia a 

> 

dziale II. 
Dwa pierwsze rozdzialy dadzą nam 

materjał dla rozstrzygnięcia pytania, 
jakiem winno być stanowisko dzisiej- 
szego ustawodawcy karnego wobec 
pojedynku. Odpowiedź na to pytanie 
postaram się dać w Ill końcowym 
rozdziale rozprawy*. 

Rozdział pierwszy, poświęcony ba- 
daniu historji wałki z pojedynkiem w 
przeszłości, przedewszystkiem  trak- 
tuje o ustosunkowaniu się do te 
go zwyczaju ustawodawcy Polski 
przedrozbiorowej. Najbardziej typo* 
wym przykładem dla historji wał- 
ki z pojedynkiem we wszystkich pań: 
stwach Zachodniej Europy, jest, zda- 
niem autora, historja pojedynku we 
Francji tak ze względu na największe 
rozpowszechnienie się tam tego zwy- 
czaju, jak i z uwagi na różnorodność 
i siłę środków, stosowanych dia jego 
zwałczania. To też rozdział pierwszy 
jest poświęcony w głównej mierze 
badaniu historji walki z pojedynkiem 
we Francji. Ponieważ jedynem społe- 
czeństwem, które umiało uporać się 
u siebie z tą plagą i które dziś nie 
zna takiego sposobu załatwiania spraw 
honorowych, jest społeczeństwo an- 
gielskie, bardzo słusznie uczynił autor, 
dając dla całości obrazu historję wal- 
ki z pojedynkiem w Anglji. 

Porównanie rezultatów wałki z tym 
zwyczajem we Francji i Angiji pozwala 

leń władz wojskowych; 4) odbywają- 
cy karę pozbawienia wolności w wię- 
zieniu, domu poprawy lub twierdzy 
oraz przebywający w areszcie Śled- 

Proces w Płauen 
Min. Stresszmann pod zarzutem с 

rzec korupcji. Neo > = 
lc czele numeru piękna inwokacja do 

BERLIN, 4—1IV. Pat. W sensacyj- młodej muzyki Bussoni'e;0, spolszczona 
nym procesie politycznym w Plauen, przez St, Przybyszewskiego Twórczość Els- 

nera omawia T. Joteyko; Tacjanna Wysock: w którym oskarżony adw. Miiler kreśli dzieje ak is A Alelzy 
stara się udowodnić postawiony przez Haba, wykłada istotę nowego systemiń 
siebie publicznie min. Stressemanowi ao Red pak Sa <= 

FH c Ž я в um «Królu Roge- zarzut uprawiania korupcji, miały dzi- „e, Karola Sianówiioo zaś prof. Zdzie siaj miejsce sensacyjne zeznania sław Jachimecki poświęca swój artykuł twór- 
świadków, którzy—jak się okazało— czości Erika Satie, najwybitniejszego przed- 
brali jednocześnie udział w zorgani- Alicja Sia oc ac O ROC R 
zowaniu całej kampanji prowadzonej S ES 
przez stronnictwo niemiecko-narodo- ea 2 
we przeciwko bankierowi Barmatowi, djofonicznych. W części sBiaWoi wc Ti 
którego sensacyjny proces toczy się obok <lmpresyj Muzycznych», recenzje z 
już od 2-ch miesięcy. oper i koncertów w Warszawie, Lwowie, 

£ ь Rd „, Poznaniu, Wilnie, Katowicach, Rzymie, Osl. 
Główny świadek dzisiejszego dnia ; Waszyngtonie. Dalszy ciąg Sdpowiedai gk 

Kranz przyznał się, że był on jednym ankietę <Czy istnieje talent muzyczny» i ogło- 
z informatorów oskarżoriego Millera szenie nowych konkursów muzycznych. Spe- 
i dostarczał szeregu artykułów doty- cJalny modatek nutowy, zawiera nieznaną 
czących działalności Towarzystwa Ę AEO wIcęsEa0H „do a słów Rabindranaiha Tagore. 1 
„Evaporator* wywożącego zagrani- — Arkadjusz Awerczenko: «Notatki 
cę sprzęt wojenny. Sw. na zapyta- Paseo s a Str. 138. 
nie prokuratorji przyznał, że pro- o „ty tomik oibijoteki Powieściowej 
wadził on specjalne przedsiębiorstwo Wadas wa pzy "Awniczego Rój. Cena 95 gr. 
dostarczania aktów kompromitujących — Jan Krzesławski: <Zabójstwo sze- 
różne osobistości nałeżące do obozu fa żandarmów gen. Margrafskiego». < 2 7 S ; Nr 70 Bibljoteczki Historyczno-G. ticz- wrogiego prawicy i że między innemi _- 1 в Veino Ucogtalics 
dostarczył wszystkich niemal aktów 24) Tow zj Rój. Cena 30 groszy. War- 

wiadek zeznał, że za dostarczanie 222222980:2990221000000 
tych sensacyjnych  materjałów do € Kupię toloark 

rektora biura stronnictwa niemiecko- 
narodowego 5.000 marek. © mieszkalnym, blisko rzeki, z ogrodem ` : łały wie W  pobilżu Wilna. Zgło'zenią do 
kie poruszenie w kołach niemieckie- 
go stronnictwa ludowego do którego *+000224299 

zało się, że jeden z głównych świad- Jedna z najpoważniejszych łopol- 
ków oskarżonego Miilera, który tak skich fabryk wódek | liklerów 

manowi, był niejako płatnym funkcjo- i r : ym pierwszorzędnego dobrze narjuszem stronnictwa niemiecko na- ] zaprowadzonego ZASTĘPCY 
niemiecką partją ludową i ministrem 3 Stresemanem. Oferty z podaniem referencji pod 

<Pierwszorzędny» do adm. «Słowa», "| 

Nowości wydawnicze. 
— :_Мпци›. Rok 4-ty. Zeszyt na та- 

Ф 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

„ 1927. 
dotyczących  Barmata i Kutiskera, ŻA 

kampanji prasowej otrzymał od dy $ 

(do 50 ha) z zabudowaniami, domem 

Dzisiejsze zeznania wywołały wiel- 
adm. „Słowa* dla W. K. 

należy min. Streseman, albowiem oka- 9099-9900. 

ciężkie zarzuty stawiał mia. Strese- POSZUKUJE 

rodowego, sprzymierzonego dziś z 60, SPE 8 na Województwo Wileńskie. 

SPORT. 
Wiija — Makkabi 3.2 (2:1). 

„ W piątek, na zaśnieżonem i 
nienadającem się do gry boisku 

Magistrat miasta Wilna ogłasza 
konkurencę na dzierżawę 

tramwaju na Antokolu. 
zupełnie warunki dzierżaw: Makkabi ry; z! y_ otrzymać można w 

rozegrany zostął mecz piłkarski pierwszych ae: 2 Technicznej (Dominikańska 2 
drużyn Wilji i Makkabi z wynikiem jak Pokój 53). Wymagane wadjam wyznaczone 
wyżej. Zbyt ciężkie warunki terenowe, roz- IŚ5 000 zł, Termin sładania ofert do 20 
mokły śnieg, sprawiły że ataki drużyn rwa- kwiotnia 1927 roku. 
ły się — i wyraźnej przewagi z. źadnej 
strony nie dało się ZERA 5 ; ..'........... 

Akademja bokserska w Wilnie. ——————— 
, Ku radości zwolenników boksu, zorga- 

nizowana została przez ośrodek wychowania 
fizycznego Wilno akademja bokserska z 
udziałem bokserów stolicy pp. W. Junoszy 
i E. Rana. 

Po zagajeniu akademji przez kierowni- 
ka ośrodka w. f. kpt. Kawalca p. Junosza 
Wygłosił odczyt © sporcie bokserskim, pod- 
kreślając znaczenie i zalety boksu, jako 
sportu, który wszechstronnie i harmonijnie * 
rozwija muskulaturę całego ciała. Dalszym 
punktem programu były walki pokazowe 
miejscowych amatorów z AZSu i kursu - 
ośrodka w. f. Ogółem wystąpiło trzy pary: 
Najciekawsza z nich była walka pary: Kłon- 
kowski — Grygales (AZS) która dała zwy- 
cięstwo pierwszemu. W drugiej parze p. 
Gryglewicz (AZS) — i Szrajoman (kurs w.f.) 
zeszli z ringu nierozstrzygnąwszy kto z nich 
zwyciężył. W trzeciej parze walczyli też bez 
rezuliatu pp. Nieluoszyc i Wojtkiewicz, 

. SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
prawnuczka Lenorman, która 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
itd. Kto chce poznać przyszłość, 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6, schody 
na prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 
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3 obaj z AZŚ. 
czym; 5) szeregowi rezerwy, którzy W walkach tych sędziował p. Junosza 
w roku bieżącym lub w ubieglym udzielając walczącym fachowych wskazówek. 
ukończyli ustawowo Służbę czynną i Na zakończenie odbyła się lekcja poka- 
zostali przeniesieni do rezerwy albo 20W2 zaprawy bokserskiej i walka 

у : wa p. Junoszy i Rana. Ćwiczenia g 
stale urłopowani; 6) odbyli już całko- czne Pao p. Rin, wykonanie tych 
wicie przepisane ustawą ćwiczenia w ówiczeń było nadwyraz precyzyjne. P Juno- 
rezerwie, wreszcie 7) posiadają nie- maj S a ćwiczeń aa W 

i ili i achowe. A a zorganizowana 
bieskie karty mobilizacyjne. dobrze, to też jak gdyby Eorzecziwając to 

sportowcy Wilna przybyli tłumnie zapeł- 
niając całą salę teatrzyku «Kakadu». Z uzna- 
niem podkreślić należy pracę p. W. Kton- 
kowskiego instruk'ora kursów boksu AZS'a 

w jakich zamordował parobka w Leśni- 1 uśrodka w. f, którego pupili rokują jaknaj- 
czówce, którezo znaleziono w stodole lepsze nadzieje. Na sali widzieliśmy duży 
zamkniętej z zewnątrz. Stodołę tę zam- oddział policji, była to część szkoły  poli- 
knął Aziulewicz, a 'dąc następnie przez cyjnej oraz delegaci poszczególnych kormi- 
pole, rzucił klucz. Wyjaśnił on obecnie sarjatów. т 
miejsce, w którem klucz był rzucony. 

Wczoraj udał się tam sędzia šled- —— TTT 
Czy, w towarzystwie starosty Łukaszewi- BACZNOŚĆ! Potrzebni tylko na pro- 
cza i asp. Michalewic:a. Klucz w istocie wincji agenci i agentki do rozpo- 
znaleziono. Pasuje do stodoły i stwier- wszechniania przedmiotów pierwszej 
dzóno, że jest to właśnie ten sam. potrzeby. Kancji nie żądamy, zarobek 

Obecnie, zdaje się nie ulegać naj- dobry. Adresować: Warszawa, Dom 
mniejszej wątpliwości, że morderca zo- Towarowy —Swieca i S-ka, Chłodna 6, 
stał ostatecznie ujawniony, skrzynką pocztowa Nr 552. 

pokazo- 
imnasty - 
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$ Nowość wydawnicza | 
$ WITOLD ŚWIDA 

„POJEDYNEK“ 
ze stanowiska polityki kryminalnej. 

Cena ! zł. 60 gr. 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Była biuralistka 
zredukowana, mająca na utrzymaniu 
ciężko chorych rodziców — starców, 
znajduje się obecnie bez żadnych 

środków do życia, | 
Błaga przeio ludzi o litościwem 

sercu, o pomoc pieniężną, by nie 
umrzeć z głodu, wraz z rodzicamia 

Ofiary przyjmuje administracja 
«Sława» dla <Biuralistki». 

       

    

już dostatecznie ocenić wagę oraz ności doprowadzić do rozczarowania”. wytknąć pewne braki. Każde zjawis- ; + 
znaczenie w tej walce represji karnej. W tem nieliczeniu się z irracjonalnym 

Analiza zjawiska pojedynku wy- charakterem istoty pojedynku widzi 
pełnia treść rozdziału drugiego i naj- p. Swida genezę niepowodzeń, jakie 
ważniejszezo pracy. spotykają ustawodawcę w zwalczaniu 

Uważając, zresztą bardzo słusznie, tego zwyczaju na drodze represyj 
że odpowiedzi na pytanie jakie ma karnych. 
być stanowisko dzisiejszego ustawo- _ «lstnienie pojedynku w dzisiejszetm 
dawcy w walce z pojedynkiem nie społeczeństwie jest wynikiem swoiste- 
można udzielić bez uprzedniego za- go odczuwania przez jego członków 
nalizowania „samego zwyczaju oraz doznanych obraz oraz wynikiem tra- 
czynników, które powodują jego istnie- ktowania tego zwyczaju ze strony 

nie w obecnych czasach, autor usiłu- społeczeństwa, jako środka obrony 
je dać wyjaśnienie istoty pojedynku. naruszonego honoru. 7ylko ze zmia- 

ko społeczne kształtuje sę pod wpły- 
wem najprzeróżniejszych sił, które nie- 
wątpliwie wyciskają na niem swoje 
piętno, Zupełne pominięcie przy oma- 
wianiu pojedynku, jako zjawiska spo- 
łecznego, faktów tej miary co religja, 
światopoglądy filozoficzne, poglądy 
moralne i etyczne musiało odbić się 
ujemnie na ogólnej wyrazistości o- 
brazu. 2 

Pomimo jednak tych zarzutów pra- 
ca p. Wiłolda Swidy dowodzi bar- 
dzo głębokiego przemyślenia i wyko- 

Po dłóższych rozważaniach nad po- ną tych uczuć i poglądów zniknąć rzystania obfitego materjału, dotyczą 
jęciami honoru, godności osobistej, może pojedynek ujmowany jako zwy- 
reputacji społecznej, odczuwaniem czaj» (podkreślenie nasze). 
przez jednostki obraz honoru i spo- . Rozdział trzeci, będący odpowie- 
sobami reagowania na nie, autor do- dzią na pytanie jak należy traktować 
chodzi do wniosku, że pojedynek dla pojedynek ze stanowiska polityki kry- 
ludzi stosujących ten zwyczaj jest minalnej, jest konsekwentnem wyzys- 
„kwestją przeżyć emocjonalno-uczu- kaniem tez ustalonych w poprzednich 
ciowych, lecz nie intelektu*. W pra- rozdziałach rozprawy.  Wykazując 
wadawstwach szablonowe włączenie bezsilność walki z pojedynkiem meto- 
pojzdynku do klasy przestępstw jest dą stosowania represji karnych, autor 
owocem racjonalizmu, nie liczącego kończy pracę zdaniem że: „„walkę z 

się z elementami irracjonalnymi,j ode- samym pojedynkiem, jako zjawiskiem 
grywającymi  pierwszorzędną rolę w zależnem przedewszystkiem od pogią- 
omawianem zjawisku, Powołując się dów społecznych, wiano podjąć samo 
na profesora Władysława Leopolda społeczeństwo, a dodatnie rezultaty, 
Jaworskiego, autor Stwierdza, że „isto- osiągane w tym kierunku przez ligi 
ta irracjonalnych elementów jest me- anty-pojedynkowe, mogą służyć do- 
tafizyczną i dla tego mozostanie dla wodem, że wałka ta może być sku- 
nas tajemnicą. Wszelka nauka jednak, teczną*. . : 
która je Iiekcewažy musi z koniecz- Oczywišcie pracy p. Swidy možna 

cego zagadnienia wałki z pojedyn- 
kiem. Z drugiej strony głębokie po- 
dejście do omawianej kwestji, czyni 

tę pracę wysoce cenną i poważnie 
wzbogaca naszą ubogą literaturę kry- 
minalogiczną. 2 

Na szczególniejsze podkreślenie za- 
sługuje teza autora o roli społeczeń- į 
stwa w dziedzinie walki z zwyczajem 
pojedynku. Już sam przykład Anglii 
niewątpliwie stwierdza sluszność twier- 
dzeń p. Swidy, iż tylko wyraźne 
i konsekwentne +potępianie pojedyn. 
ku ze strony całego społeczeń- 
stwa i przeciwdziałanie mu wszel. 
kiemi możliwemi środkami spoteczny- 
mi są w stanie ostatecznie usunąć 

z życia sposób załatwiania sporów 
honorowych tą drogą. $. 5. 

) 

/ 

` 
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SŁ O-W.O 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

Szacowanie dochodo- 
wości gospodarstw rol- 

nych 

5rzy wymiarze podatku docho- 

ę ь doweżo za r. 1927. 

Ministerstwo Skarbu, mając na 

uwadze równomierność opodatkowa- 
nia, okólnikiem z dn. 16/Ilł r b. ES 

DPO. 818/il zarządziło, aby władze 

wymiarowe również przy wymiarze 

podatku dochodowego za 1927 r. 

posługiwały się przy szacowaniu do- 

chodu z gospodarstw rolnych norma- 

mi orjentacyjaemi, zakomunikowanemi 

w..okolnikach Ministerstwa Skarbu Z 

dn. 11 kwietnia 1924 r. L. DP. 244/Il 
j z dn. 10 maja 1924 r. L. DPO. 

" 569/II. 
Przy tej sposobności Ministerstwo 

Skarbu podkreśliło, że stosowanie 
norm orjentacyjnych nie powinno sta- 

mowić reguły, lecz może ono mieć 

miejsce tylko w takich wypadkach, 
gdy płatnik nie dostarczy dowodów, 

stwierdzających wysokość rzeczywi» 

<ście osiągniętych dochodów, wzglę* 

„dnie, gdy władza wymiarowa nie roz: 
porządza konkretnemi materjałami, 
„potrzebnemi do ustalenia podstawy 

"wymiarowej. 
Za dowód zupełny co do wyso- 

kości osiągniętego dochodu uważać 
należy nie budzące wątpliwości co do 

swej rzetelności księgi rachunkowe, 
tudzież wiarogodne zapiski, przyczem 

przy ocenie wiarogodności wspomnia- 
nych ksiąg rachunkowych i zapisków 

nie powinny odgrywać żadnej roli 
braki formalne księgowania. 

Nawet w braku ksiąg rachunko- 

wych i zapisków nie należy jeszcze 

uciekać się do stosowania norm orjen- 

tacyjnych, jeżeli płatnik  zaofiarował 
zgodnie z postanowieniem art. 60 

ustawy o państwowym podatku do- 

*chodowym inne dowody pisemne lub 
dowód przesłuchania świadków i rze- 
<zoznawców. ' 

Dowody takie władze wymiarowe 
winny poddać szczegółowym  bada- 
miom, a wyniki zużytkować przy usta- 
daniu rzeczywiście osiągniętego do- 
<hodu. i 

Ministerstwo Skarbu zwróciło nad- 
% uwagę władz wymiarowych, że 
posługiwanie się przy wymiarze po- 
datku orzeczeniami rzeczoznawców 
mogłoby mieć bardzo dodatni wpływ 
na równomierność opodatkowania, 'a 
to pod warunkiem, że rzeczoznawcy 

powoływani będą zpośród fachowców 
i osób, dających rękojmię uczciwej 

oceny. 
O ile wymiar podatku w myśl 

«przytoczonych wyżej sposobów  po- 
stępowania okaże się niemożliwy, 
wtedy należy posiłkować się norima- 
«mi orjentacyjnemi, przyczem należy 

jednak posiępować nadzwyczaj astro- 

sżnie i z zastrzeżeniem jak najdalej 
idącej indywidualizacji poszczególnych 

„jednostek gospodarczych pod wzglę- 
dem warunków produkcji i urodzaju. 

W razie stwierdzenia ubytku w 
«zbiorach wskutek nieurodzaju należy 
postępować przy ustaleniu dochodu 
w sposób, wskazany w okólniku Mi- 
nisterstwa Skarbu z dn. 23 maica 
1925 r. L. DPO. 794/il w części, 

parcelacji nieruchomości ziemskich, oraz o 
madzorze i zasadach postępowania tych in- 
stytacyj (poz. 229); ALA 

— Rozporządzenie Ministra Komunikacji 
z dnia 16 marca 1927 r. o wprowadzeniu 
bezpośrednich komunikacyj towarowych po- 
między Polską z jednej strony a Czechosło- 
wacją, Austrją, Węgrami, Włochami, Szwaj- 
Carją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Sło- 
weńców oraz Rumunją z drugiej strony 
(poz. 230). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 30, z dnia 
31-11 1927 r.: 

— Ustawa Skarbowa z dnia 22 marca 
1927 r. na okres od 1 kwietnia 1927 do 31 
marca 1928 r. (poz. 254). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» 
*1-IV 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 26 marcz 1927 w sprawie 

zmiany art. 170 ustawy o opłatach stempio- 
wych (poz. 256); 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o prze- 
dłużeniu terminu, przewidzianego w art. 1 
ustawy z dnią 2 marca 1923 r. w przed- 
miocie udzielenia Ministrowi Skarbu upoważ- 
nienia а0 regulowania w drodze rozporzą- 
dzeń obrou pieniężnego z krajami zagra- 
micznemi oraz obrotu obcemi walutami w 
brzmieniu nadanem jej ustawami: z dn. 23 
czerwca 1923 r., z dn. 20 marca 1924 г., 2 
dn. 31 marca 1925 r. i z dn. 23 lipca 1926 
(poz. 257); 

‚ — Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 14 marca 1927 r. w sprawie ustanowie- 
nia cennika detalicznej sprzedaży wyrobów 
tytouiowych (poz. 273); 

. — Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 17 marca 1927 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia z dnia 20 listopada 1926 r. 
zawierającego przepisy wykonawcze do usta- 
wy o opiaiach stemplowych (poz. 274); 

Rozporządzenie Ministra Skarbu wy- 
dane w porozumieniu z Ministrem Spraw 

ewnętrznych z dnia 21 marca 1927 r. w 
celu wykonania ustawy z dnia 17 lipca 
1924 r. w sprawie opłat za paszporty na 
wyjazd zagranicę (poz. 275); 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysiu i Handlu oraz Rolnictwa i D. P. 
z dnia 24 marca 1927 r. o ujgach celnych 
(poz. 276); 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i D. P. 
z dnia 29 marca 1927 r. o dalszem przedłu- 
ženiu terminu mocy obowiązującej rozpo- 
rząazenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w spra- 
Wie ustanowienia cła wywozowego od żyta 
i mąki żytniej (poz. 278); 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu 1 Handlu oraz Rolnictwa i D. P. 
z dnia 30 marca 1927 r. w sprawie zmiany 
brzmienia artykułu 15 rozdziału V usiępu 
Г rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. 
o taryfie ceinej (poz. 279). 

KRONIKA MiEJSCOWA. 
 — Il Zjazd agronomów w Wil- 

nie. w ubiegłą niedzielę obradował 
w Wilnie Il zjazd agronomów (wy- 
kształconych rolników). Obrady zjaz- 
du poprzedzone zostały nabożeństwem 
celebrowanem przez J. E. ks. Arcy- 
biskupa Jałbrzykowskiego w kaplicy 
św. Kazimierza w Katedrze. Po na- 
bożeństwie uczestnicy udali się do 
gmachu U. S. B. gdzie w sali Snia- 
deckich rozpoczęły się obrady. Po 
zagajeniu przez p. prof. dr. K. Ro- 
goyskiego witali zjazd: J.E. ks. Arcy- 

biskup. Jałbrzykowski, w zastępstwie 
p. Wojewody Nacz. wydz. rolnictwa 

- W. p. W. Szaniawski, prezes Wi- 
leńskiego Towarzystwa Rolniczego p. 
K. Wagner i J. M: Rektor S. Pigon- 
Na przewodniczącego obradom zjaz- 
du powołano dyrektora stacji doświad- 
czalnej w Bieniakoniach p. W. Łas- 
towskiego, 

Przed obiadem wysłuchano refe- 
ratu prof. J. Mikulowskiego-Pomor- 
skiego „O nauczaniu rolnictwa“. Sza- 
nowny prelegent omawiał kolejno 

Nr 31, z dnia 

omawiającej postępowanie wymiarc- Sprawę szkolnictwa wyższego, śred- 

we dla płatników, dotkniętych klęską Niego i niższego zaznaczając, że szkol- 

nieurodzaju (część I, ustęp 4 i 5). 
Należy liczyć się nadto z tem, 

czy płatnik dysponował dostatecznym 

własnym kapitałem obrotowym, czy 
też zmuszony był do zaciągania po- 
życzek na ciężkich warunkach, tudzież 
z okolicznością, w jakim okresie i 
wedle jakich cen był przez płatnika 
zrealizowany urodzaj i t. p. 

W końcu Ministerstwo Skarbu 
zaznacza, że w wypadkach stosowa- 
nia norm dochodowość 1 ha gruntu 
zasadniczo nie powinna być określa- 
na wyżej 4 i pół centnarów metry- 
<znych żyta, z wyjątkiem drobnych 
rolników, o których mowa w części 
drugiej art. 15 ustawy o podatku do- 
chodowym, dla których to rolników 
norma 4 centnary z 1 ha nie może 
być przekroczona. 

Przekroczenie granicy (4 i pół cent. 
metr. żyta) może mieć mniejsze tylko 
w wypadkach wyjątkowa pomyślnej 

niciwo rolmicze, jak i zresztą całe 
szkolnictwo zawodowe wymaga u 

nas reformy. W przemówieniu swem 
z. prelegent uznał za niezbędne 

istaienie studjum rolniczego przy 
U. $. B. Drugi mówca p. naczelnik 
4. Ihnatowicz mówił o organizacji 
zbyiu produktów zwierzęcych przy- 
taczając przykłady z innych dzielnic 
Foiski oraz innych. krajów rolniczych 
wyżej od nas pod tym względem 
stojących. Ё 

Po przerwie obiadowej wysłuchano 
dalszych dwóch referatów: der B. 

Rydzewskiego o znaczeniu badań 
geologicznych w gospodarce kraju 
oraz inż. Z. Chmielewskiego © spół- 
dzielczości rolniczej zwłaszcza mle- 

czarskiej zaznaczając, że rozwój tej 
ostatniej uwidoczniający się w całej 
Polsce świadczy wymownie a energi 

społeczeństwa. ! 
o reisratach i krótkiej dyskusji 

konjunktury gospodarczej, co winno uchwalono jednogłośnie wniosek do- 
być wyczerpująco uzasadnione w pro: magający się powołanie do życia Wo- 

tokóle posiedzenia komisji szacunko- jewódzkiej Rady Rolnej, zadaniem 
wej. której byłoby baczenie na to, by naj- 

Dla zachowania równomierności jstotniejsze pottzeby rolnictwa zna- 

w opodatkowaniu gospodarstw rol- lazły poparcie u wladz odnośnych: 
mych Ministerstwo Skarbu określiło Rada taka miałaby poniekąd nadzór 
na podstawie urzędowych danych nad pracą instytucji rolniczych dając 

statystycznych przeciętną cenę za 100 im wskazówki i idąc z pomocą w 
kg. żyta z okresu gospodarczego razie potrzeby. 
1925/1926 — w wysokości zł. 21,2 / —- Akademickie Wykłady Rol- 
roku zaś kalendarzowego 1926 — W nicze w Wilnie. Rozpoczęły się w 
wysokości zł. 26. Według tych CEN gniu 2 bież, kwietnia i potrwają do 
należy przeliczyć na złote dochód, 6 go włącznie. Urządzone są stara- 
określony w centnarach metrycznych niem Oddziału Wileńskiego Towa' 

żyta na podstawie norm orjentacyj- rzystwa Rolniczego oraz Związku Kó- 
nych. Zastosowanie jednej z poda- jek j Organizacyj rolnicych ziemi Wi- 
nych cen zależne powinno być od jeńskiej Wykłady odbywają się w 
iego, czy opodatkowanie następuje Sali Kolumnowej U. S. B. jako pre- 
wedie wyników roku gospodarczego, łegenci występują: dr. Jan Włodek, 
czy też wedłe wyników roku kalen- prof. Jan Marszałkowicz, prof. Bro- 
darzowego. nisław Janowski, dr, Teodor March- 

INFORMACJE lewski, rektor dr. Zygmunt March- 

T e iewski, prof. ży a, dr. e 

: „ Rostafiūski, p. Szczekin-Krotow, prof: 

Nowe ustawy i rozporządzenia. Roman Prawochenski, dr. Kazimierz 
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 28, i iski. : 

ннн -нч 7 он A 
— Rozporządzenie Ministra Reform Rol- — Delegacja zw. kupców ży- 

mych z dnia 19 stycznia 1927 r. o udziejaniu 

instytucjom upoważnień do wykonywanj zesą lzby Skarbowej. w 

wczorajszym p. Vice-Wojewoda przy- 
ją! w zastępstwie nieobecnego Woje- 
wody delegację związku kupców žy- 
dowskich p.p. Wiślickiego, A. Zał- 
kinda, prezesa zw. kupców Pollaka i 
Kroszkina. Delegacja interwenjowała 
w sprawie paszportów zagranicznych 
dla kupców, prosząc by przy wyda- 
waniu tych paszportów nie czyniono 
trudności członkom związku, następ- 
nie poruszona była kwestja uczestni- 
ctwa przedstawicieli ludności żydow- 
skiej w sejmikach powiatowych zwla- 
szcza przy repartycjj sum podatko- 
wych w miasteczkach powiatowych, 
Pan Wojewoda zaznaczył, że członko- 
wie sejmików są wybieralni przeto 
trudno jest narzucić w tym wypadku 
sejmikom osób nie wybranych przez 
ogół. Trzecią wreszcie sprawą było 
pobieranie w Głębokiem nadmiernie 
wysokich odsetków tytułem kar za 
zwłokę. Władze skarbowe domagają 
się zapłacenia należności jeszcze z 
roku 1924 licząc 4 proc. zamiast u- 
stawowych dwóch. Uprzednio  dele- 
gacja ta była u prezesa Izby Skarbo- 
wej p. Maleckiego, gdzie poruszyła 
szereg spraw wynikłych па tle ścią- 
gania podatków i przymusowej egze- 
kucji ich. : 

— Zjazd przedstawicieli Okr. 
Zw. kupców żydowskich. W nie- 
dzielę i poniedziałek obradował w 
Wilnie zjazd przedstawicieli prowiń- 
cjonalnych oddziiłów związku kup- 
ców żydowskich okręgu wileńskiego. 
Przybyło trzydziestu trzech przedsta- 
wicieli reprezentujących 21 miaste- 
czek. Omawiane były sprawy podat- 
kowe oraz składane Sprawozdania z 
działalności poszczególnych oddzia- 
łów. Wobec tego, że ze sprawozdań 
szeregu delegatów z prowincji dały 
się zauważyć wypadki pewnych nie- 
formalności w urzędowaniu organów 
skarbowych oraz trudności płatnicze 
wybrana została delegacja w składzie: 
posła Wiślickiego, przez. związku 
Pallaka oraz członków zarządu Zal- 
kinda i Kroszkina, która zwróciła się 
do prezesa lzby Skarbowej z prośbą 
© rozpatrzenie tych spraw i usunięcie 
bolączek. 
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Wincentego Zach. sł. o g. 18 m. 14 
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Wilhelma 
  

Spostrzeżenia metiotėbdi čia Zuklad 
Meteorologji U. B. 

z dnia 4—)V 1927 r. 

Cisnienie | 761 
šrednie 

Temperatura | 
šrednia / 

Opad за do- | 
bę w mm. 

) Południowo-Wschodni 
Wiats 
przew ażający 

U w a gi: Pogodnie. Minimum za dobę 
—09С Maximum4-70. Tendencja barome- 
tryczna Spądek ciśnienia. 

1--59C 

URZĘDOWA. 
— Powrót p. Wojewody. W 

dniu dzisiejszym powrócił z Warsza- 

wy p. Wojewoda Raczkiewicz. 
— Zmiany w trybie wykony- 

wania postępowania karno-adm - 
nistracyjnego Rozporządzenie Mi- 
nistra spraw węwnętrznych' w spra- 
wie postępowania karno mandatowe- 

go ułegło ostatnio pewnym zmianom, 
a miąnowicie w części dotyczącej 

wymierzaniu kary, rozporządzenie to 

zaleca uwzględniać wiek, stopień wy- 
kształcenia, dotychczasowe prowa- 
dzenie się i stosunki zarobkowe ob- 
winionego. ! 

W wypadku niezamożności zasą- 
dzonego, stwierdzonej w drodze wła- 
ściwej, grzywna ulega zamianie na a- 
reszt według swobodnego uznania 
władzy orzekającej, z tem jednak, że 
najwyższy wymiar .kary zastępczej а- 
resztu nie może przewyższać najwyż- 

szej granicy kary pozbawienia wol- 
ności, przewidzianej za ten czyn. 

Zarządzenie zaleca ocenić, która z 

z tych kar jest najbardziej celową. 

— Komendant Praszałowicz 
wrócił z Warszawy Komendant 
Wojewódzki P.P. p. insg. Praszało- 

wicz powrócił z Warszawy. Jak nas 
informują wyjazd p. insp. Praszało- 
wicza był w ścisłym związku z praca- 
mi komendy głównej w sprawie reak- 
tywowania okręgowych / urzędów 
śledczych oraz pewnej reorganizacji 
służby policji politycznej. 

MIEJSKA. 
— (o) Nowy cennik w deta- 

licznej sprzedaży wyrobów _ty- 
toniowych. Rozporządzeniem min. 
skarbu z dnia 1 kwietnia 1927 roku 
ustanowiony został nowy cennik de- 
talicznej sprzedaży wyrobów tytonia- P 
wych, Naogół w nowoogłoszonym 
cenniku, dotychczasowe ceny papie* 
rosów zostały zachowane. Natomiast 
częściowemu obniżeniu uległy niektó- 
re gatunki cygar. 

— Nowe godziny handlu w 
sezonie letnim. Poczynając od dnia 
1-go b. m, w myśl ustawy z 18-Xil 

dowskich u p. Wciewody i Pre- 1919 r. do dnia trzydziestego WrzeŚ- cżą (Dominikańska 3) V konferencja wycho- zgiełkliwe, pijane towarzystwo bywalców t 
dniu nia obowiązywać będą w handlu na-waw cza, na której proi 

NIKA. 

— (o) W sprawie rozkładania 
na raty zaległych podatków. Jak 
się dowiadujemy, dnia 2 kwietnia zo: 
stało wydane przez Min. Skarbu roz- 
porządzenie, mocą którego określone 

zostały nowe kompetencje izb i urzę- 

dów skarbowych w sprawach rozkła- 

dania podatków zaległych na raty. 

Według nowego rozporządzenia urzę- 

dy skarbowe mają prawo na własną 

odpowiedzialność rozkładać zaległe 
podatki do wysokości 2,000 zł. na 

przeciąg 6 miesięcy, doliczając jeden 

proc. miesięcznie za zwłokę. Dotych- 

czas, jeśli chodziło o rozkładanie na 

raty zaległości podatkowych, to wpraw 

dzie urzędy skarbowe miały pewne 

prawa, jednak musiały zapytywać o 

zgodę izb w sprawie obniżania stopy 

doliczanych odsetek z zwłoką z 4 do 

1 proc. co powodowało. zbyteczną 

korespondencję pomiędzy instancjami 

i wprowadzało pewną dezorjentację do 

całej sprawy. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
4 kwietnia 1927 « © 

Dęwizy | waluty: 
Trans Spru. Kepno 

Dolary 8,92 8,94 8,00 | 
Belgja 124.50 12481 _ 124,19 
Fiolandja 358,10 359,— 357,20 | 
Londyn 43.47i pół 43,58 43.37 
Nowy-York 8.93 8.95 8,91 
Paryż 35,08 35,11 34,99 
Praga 26,51 26.57 26,45 

Szwajcarja 172,12 17255 171,69 

Wiedeń 125.89 126.20 125.58 

Włochy 4298 43,09 42,80 

Paniery Procentowe 
5 pr. pożyczka kcmw. 60,75 60,50. 
Dotarówka 52,75 53.52 75 
Pożyczka dolarowa 84,75 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 86.50 
8 pr, Państw. Banku Rol. 86 86,50 2 
4 i pół proc. listy zast..złems. zł. 55,10. 55 
4 proc. listy ziemiszie 48,75 
8 proc. listy m. Warszawy 73 
5 proc. listy warszawskie 60,:0 60,25 
41 pół proc. warszawskie 55. 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 4 kwietnia 1927 r. 
Banknoty. 

Dołary St. Zjedn. 8,91 8,90*/4 
Listy zastawne. 

Wil. B, Z. zt, 100 45,50 45,80 

Złoto. 
Ruble 4,67 4,661/2 

е Akcje. 

Bank Polski zł. 100. 132 

ы 

stępujące godziny. W piekarniach ud 
5 rano do 15; w sklepach z mięsem 
od 6—16; w sklepach z mięsem ko- 

szernem 7—16, a w soboty od 18—21; 
w sklepach z jarzynami, nabiałem i 
t. p. od 7—17; w spożywczo-kolo- 

"nialnych 8—19; w budkach i kjos- organizm 
r wodą sodową i łakociami.od 
6-23. ы 

— (x) Przygotowania do «wy- 
stawy północnej» w Wilnie. W u- 
biegłą sobotę odbyło się posiedzenie 
organizacyjne komisji terenowej «wy- 
stawy północnej». Przewodniczył prof. 
Ruszczyc, pbzatem wzięli udział pp. 
Łokuciewski,j Walicki, _ Mieczysław 
Bohdanowicz, Studnicki i Ożyński. 

Zadaniem komisji jest wybór od- 
powiedniego terenu pod wystawę. 
Prof. Ruūszezyc i p. Walicki, którzy 
zbadali wszystkie place, wysunęli pro- 
jekt aby zużytkować pod wystawę 

* awizacji. Podjąć pieniądze można do- 

głosi referat nit. «Wychowanie obywatelskie 
w domu i szkole». 

. Wstęp dla rodziców, opiekunów uczącej 
się młodzieży i nauczycielstwa — wolny. 

— Posiedzenie Wil. T-wa Le- 
karskiego. Dn 6b. m.o godz. 20-ej 
odbędzie się zwyczajne posiedzenie 
Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego 
w lokalu własnym (Zamkowa 24). Po- 
rządek dzienny: 1) Dr. Zarcyn—Pokaz 
chorej. 2) Prof. Jasiński—Pokaz cho- 
rego z Klin. Pedjatrycznej. 3) Prof. 
Szmurło—Pokaz chorego z Klin. Oto- 
laryngologicznej. 4) Prof. Michejda— 
Pokaz chorych z Kiin. Chirurgicznej. 
5) Dr. Pawłowski—Pokaz chorych z 
l. Kliniki Wewnętrznej. 6) Dr. To- 
czyłowski (z Il. Kliniki Wewnętrznej) 
O wartości klinicznej wykrywania krwi 

utajonej w stolcu. 7) Sprawy admi- diugotrwałe powodzenie na naszej scenie. 
nistracyjne. S PE EdCpod bule jaciekawik będzie 

— (x) Walne posiedzenie do- pizedewszystkiem bywalców kinematogra- 
roczne zw iiwalidów wojennych IPS КО io Seta apei 
w Wilnie. W dniu wczorajszym w ło- Szczególuiej interesujący jest akt I, któ- 
kalu Kasyna oficerskiego odbyło się TY się dzieje w garderobie teatrzyku kabare- 
walne zebranie koła związku inwali- 10Y€80. ; za: — W próbach — ostatnia sztuki 
dów wojennych w Wilnie. ; Kiearzyńskiego <Nie trzeba się, aka 

Posiedzenie zagaił prezes wiłeń- dziwić», która obecnie w Warszawie święci 
skiego związku inwalidów p. Dyla ogromny tryumf. 

poczem wybrano preydjum w skła- „ Wilnies A aa A, aria "1 
dzie pp.: Janusza Kornackiego, jako <Rednty» wystąpi po raz GAS я 

przewodniczącego mjra, rez. Kozłow- warszawski teatr <Perskie Oko» ze swymi 
skiego i inn. najwybitniejszemi artystami na czele: Zulą 

Po odczytaniu . sprawozdania z a enas Eugenju- 
dz ałalności związku za rok ubiegły, oryginalnych kóstjanięch Paris, wali 
w czasie którego nastąpiło cały SZE- ostatnie nowości warszawskie, sketcze, pio- 
reg niepożądanych i nieparlamentar- senki i tańce. 5 
nych wyrażeń, prezes związku p. Dy- , —- Popis muzyczny. W ubiegłą 
la sprecyzował w . krótkim zarysie niedzielę odbył się w obecności ro: 
działalność związku za rok ubiehły.  dziców i zaproszonych gości popis 

Następnie odczytano sprawozda- Szkolny uczniów i uczenic szkoły 
nie poszczególnych komisyj. na fortepjanie p. J. Wojewódzkiej. 

Szersza, niepożądana i nieparla- Wypadł doskonale. Zasługa to prze- 
mentarna dyskusja wywołana zostają dewszystkiem kierownictwa, które svo- 
po przedstawieniu sprawozdania przez CZywa w wytrawnem ręku p. Woje- 
sąd honorowy. Nad sprawą tą dysku- WÓdzkiej Popis niedzielny był jedno- . 
towano niepotrzebnie kiika godzin, cześnie doskonałą ilustracją rozwoju 
co w końcu wywołało pewne rozgo- Szkoły założonej przed paru laty a 
ryczenie wśród zebranych. Po spra- zdobywającej teraz coraz bardziej za 
wozdaniach poszczególnych komisyj SZczyine miejsce na polu krzewienia 
przystąpiono przed wyborami nowe: muzyki | 
go zarządu do dyskusji, do której RADJO 
zapisało się kilkadziesiąt członków. Program stacji warszawskiej. 

Wobec tego, iż dyskusja przyjęła RO M Komunikaty, —- gospodar- 
sa rozmiary i potrwała do póź: ** jggo o jęggzny. ° 
nej nocy przeto uchwalono przerwę rzystów szkół średni к 
walnego zebrania do następnej nie- Polsce Współczesnej», wim Runa, 
dzieli t. j. do dnia 10 bm. ЗАВОН 16.45—17.10. Odczyt p.t. «O, i POCZTOWA. (w dwuchsetną rocznicę Pstniezie), gm | 

d * 

TEATR i MUZYKA, 

— «Reduta» na Pohulance. Wieczór 
fragmentów operowych w <Reducie». 
Dziś punktualnie o g. 8-ej w. tylko jeden 
wieczór fragmentów operowych z udziałem 
primadonny Opery Warszawskiej Julji Me- 
chówny i znanego tenora lirycznego Mie- 
Czysława Saleckiego, ulubieńca  radjo słu- 
chaczów. 

Oofity program wypełnią sceny, duety, 
arje z oper i pieśni Pozostałe bilety w ce 
nie od 50 gr. do 3zł. nabywać można w 
biurze <Orbls»: i od g. 5-ej pp. w kasie 
Teatru. 

„— Teatr Polski (sala <Lutniav). 
Dzisiejsza pieujena w Teatrze Polskim. 
Dziś Teatr Polski występuje z nader intere- 
sującą premjerą; będzie nią sztuka R. Ber- 
naue:a i R. Oesterreichera (wiedeficzyków) 
<W rajskim ogrodzie». 

jącą treść, a tło sensacji pozwala jej wróżyć 

— Zagadkowa „telegraficz- Me S Jeżowa iš ь 
* ieni icz- cz popołu A ы 

ność”. Przekaz pieniężny telegraficz wojś Orkiestwa PR. = E dy! z. a ną 

ny otrzymuje adresat w charakterze rskowskiego i Ben'*dykt Górecki (iagot solo). 
18,40—19.00. Rozmaitości. 

„ 1900—19.25. Odezyt p.t. «Życie obycza- 
joe i pag kė Paryża po Wielkiej Re- 

tucji> — wygł. prof. Heunr icki, 
(dział <Historja 0 R AE 

19.30 - 19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45 —20.10. Odc; t. «Dzi ia- NADESŁANE. tu» — wygł. prof. AB Cisów. 7 

— Dobry ocet to zdrowie i 20.10—20.30. Przerwa. P. szczalnie 
zachowanie dobrego wyglądu. Kan aty PER 
Zły ocet—to trucizna, działająca na 0.30. Koncert wieczorny. Po koncercie 

ludzki, Ocet „Monopol“ "Sz 30. Konne ukaz. . ; : 3 
największej Warszaw. Fabr. octu spi+ Beethovenowi. Wykonawcy: eli Natęcz 
rytusowego Jóżefe Komicza, jest je- (Śpiew) i prof. Józef Turozyński (fort). 
dyną gwarancją dobroci i jakości octu WYPADKI i KRADZIEŻE. 

spirytusowego. RÓŻNE. 4 = Pp zasił czarnogiel- 
: 3 ы ziarzy. Da. 3 b. m. „oli szto- 

— Od redakcji. Ww dniu 2 kwietnia wała ste zaanych Wa de. 
ukazało się w Słowie ogłoszenie pod- lisowych «tinansistów», którzy wy- 
pisane przez p. Józefa Ojędzkiego, w mmieniająć dołary, dopuścili się oszu- 

którem p. O ędzki ogłasza, iż p. Szwoy- stwa na szkodę Z. Świąteckiej Ale- 
nicki otrzymał od niego weksle jako ksandra Żydowicza z Wilna i ' Anto- 
gwarancję jakiejś ustnej umowy i że niega Wierowkina z Rygi. 
p. Olędzki obawia się, iż p. Szwoy- Aresztowani są: Eljasz Szpak, Icek 
nicki zrobi użytek z tych weksli po- Kalański,  Chackisl Tyszkin "Icek 
mimo, iż rzekoma umowa nie doszła Zak, Aron Jakobsen, Chaim Morejno, 
do skutku. Mejer Kirbisa i Michel Sznajder. : 

piero na drugi dzień. Dlaczego tak 
się dzieje, tego się SDS nie tłó- 
maczy. Może jednak się dowiemy na 
czem ta „telegraficzność" polega. 

jeden z następujących placów: plac Przechodząc do porządku nad ce- 
wojskowy na Snipiszkach, plac naPo- łem i treścią tego ogłoszenia zazna 

hułance vis a vis wojskowej piekarni czamy, że dostało się ono na łamy 

i park sportowy. W rezultacie posta- Słowa, która ogłoszeń tego typu za- 

nowiono wydelegować pp. Studnickie- sadniczo nie umieszcza, jedynie przez 

go i Walickiego do p. Sławińskiej— niedoświadczenie biuralisiki. Zaintere- 
właścicielki domu Nr 2 przy ul. Kró- sowany w tej sprawie p. Szwoynicki, 
lewskieł w celu porozumienia się, co administrator maj. Waka prosi nas 
do ewentualnego zakupu przez magi- o zaznaczenie, iż ogłoszenie p. Olędz: 
strat placu należącego do niej dla kiega uważa za insynuację przeciw 
zwiększenia terenu wystawy, Z tem swej czci skierowaną i stwierdza co 
że plac ten zostanie po zakończonej następuje: л 
wystawie przyłączony do parku spor- 1) Żadnej umowy ani ustnej ani 
towego. isemnej gwarantowanej wekslami Jó- 

Następnie poproszono członka tej: zefa Olędzkiego i p. Władysława Har- 
że komisji p. Walickiego o wykona- buza nie zawierał. 
nie planów ogrodów tak, żeby na tym S) Żadnych weksli z podpisami 
planie można byłoby ustawić tekturo- Józefa Olędzkiego i p. Władysława 
we pawiloniki, w  eelu dokładnego Harbuza nie posiada. 
rozplanowania wystawy. — Echa primaaprilisowe. Otrzyma- 

_ liśmy list następujący: W końcu uchwalono dookopto w nie RACK Ef овн 

wać ma członka tejże komisji p. ŁUCZ- Wjinian pośpieszam podziękować za tak 
kowskiego. miłą i pocieszającą wiadomość, którą wy- 

Następne posiedzenie komisji od- czytaliśmy onegdaj w Pańskiem poczytnem 
ie si е i i pismie. 

będzie się w magistracie, w dniu 8 Csyż mogliśmy spodziewać się, że naj. 

kwietnia rb. 
WOJSKOWA, 

gorętsze pragnienia nasze tuk prędko 1 po- 
myślnie spełnić się mają, bez przyłożenia 
ręki, oraz żadnego udz'ału z naszej strony. 

— (x) Nowe P.K.U. w Wilnie. ©, ; 4 
= o olbrzymie futurystyczne monstrum 

Według otrzymanych informacyj Z stojące nad brzetóń wi przedstawiające 
kół miarodajnych, w najbliższym cza- niby Mickiewicza, lecz tylko w bujnej wy- 
sie ma być utworzone nowe P.K. U., obraźni teraźniejszych artystów rzeczoznaw- 

które obejmie teren powiatu Oszmiań- CÓW. 4 w gruncie rzeczy jakiś tam marny 
: a drewniany Sfinks, tylko nie Egipski, kt 

skiego. Dotąd mamy na terenie Wo- jyż "ad paru lat nocami Siisy. Bs 
jewództwa Wileńskiego dwa P.K.U. i wycieczkowiczów nie powiniea dawno być 
to: P.K U —Wilno miasto i P.K.U.— sptawionym? | . 
powiatowe. Stworzenie trzeciego P. K. Niech wpierw Wilją w  Kowieńskiej 
U spowodowane jest nadmierną pra- A aa: [dolinie, 
cą w dwatch istniejących P.K.U. potem Niemnem až sk 

ranem KOLEJOWA. Ach jak szkoda, że ta wiadomość Była 
— Pomoc lekarska rodzinom emery- Wspaniałym żartem <Słowa» ne «Prima 

tów kolejowych. W myśl rozporządzenia prilis». Stary Wilnianin. 
Ministra Kolei członzowie rodzin emerytów . .— Walka policji z tajnym wyszyn- 
nie mają prawa do pomocy lekarskiej. Pol- kiem. Nocy onegdajszej policja dokonata re- 
ski Związek Kolejowy mając na względzie wizji w niby piwiarni «Park Pośpieszka» 

„ wielką krzywdę, jaka przez pozbawienie tej gdzie zastała dość liczne towarzystwo raczą- 
omocy dotywa najbiedniejsze, a w służbie ce się alkoholem, nie dość 2е w lokalu za- 

kolejowej sterane jednostki, wystąpił do kazanym, bo bezzoncesyjnym, lecz i w dniu 
Ministerstwa Komunikacji z petycją rozsze- zakazanym. Sporządzono protokuł i skonfi- 
rzenia pomocy lekarskiej take i na. człon- skowano 16 butelek wódki. 
ków rodzin emerytów. : ‹іЕге:і%]ак Policji potrafiła dotrzeć hen, aż 

„na dale ańce miasta — dziwić się więc 
ZEBRANIA I ODCZYTY należy, Że braknie jej na dystans iiżazy, 

— Odczyt prof. Narwoysza. Zarząd gdzie przydałaóy się np. Ill komisarjatowi, 
Koła Tow. Naucz. Szk. Śred. i Wyższ. u którego pod bokiem na ul. Mickiewicza 
(TNSW.) podaje do wiadomości, że we śro- prosperują na dobre różne piwnice wschod- 
dę dn. 6 bm. punktualnie o godz. 7 m. 15 nie, na Co uskarżają się mieszkańcy okolicz- 
oubędzie się w sali gimn. im A. Mickiewie nych domów, którym socami spać nie daje 

е- 
A. Narwoys  Wy* go rodzaju spelunek. 

— Wykrycie tejnego domu w karty. W noc na niedzielę policja Średcsa zarządziła rewizję w mieszkaniu J i wicza przy ul. Garbarskiej Nr 16. Zarządze- nie to wydane zostało na skutek posiada- 
nych informicji o uprawianiu tam hazardo- wej gry w karty. Obliczenia te nie zawiodły 
gdyż policja zastała tam 27 osób, a w tem 
cały az osób znanych urzędowi śledcze- 
mu ze swego pociągu do kart. G i 
dńym z pokai i w kuchni, A 

Dowiadujemy się, że Urząd Śledczy po- stanowił stanowczo wytępić wszystkie domy gry, a aranżerowie jej zostaną wysiedleni z 
Wilna. Może to zapobiegnie szerzeniu się 
tej plagi w Wilnie. 

— Wyrodna matka. Dn. 3 bm. zatrzy: 
ze noc a (Zawalna 14), któ- 
ra rzuciła do studni swoje dzi - 
ku ER 3—4 dni. HA OE 

— Samobójstwo. W ni na 3 b. m. 
wystrzałem z rewolweru w zad popełnił 
samobójstwo kierownik aresztu cen 'ralnego 
o. swim A) st. poster. Borys 

rciuch. Zwłoki za ieczóno. P. 
EO nie stsloRO. Z 
— Kradzieże. Stanisławowi P. - 

łowskiemu (Pióromont 4) skradziono 00 W 
golda Rask 

— J. Nowikowi (Zarzecze 1 i 
no wędliny wartości 300 zł. se 

Ofiary. 
— Zamiast wianka na grób zwierzchni. 

ka i kolegi Sw. Pam. oóa Brodowikie- 
go współpracownicy Urzędu Inżyniera Po- wiatowego w Głębokiem składają ofiarę na 
najbiedniejszych m. Wilna 55 zł. 50 gr. 

— Bezimiennie dl i biura- listki zł. 2, a zredukowanej biura: 

— M. W. Na n: i biada ZE 28, auczycielki weteranki w 

— Bezimiennie dla _najbiedniejs: 
15, Kom:tetowi <Chjeb Daciotu a = 
AV L6L+0-+0044400 4444 
E 0 * . э . Kazimierz Blažejewicz 3 

Objazdową 8 (w pobliž у 
Ziemskiego), Ieieton Ta ass ' 
Pomiary, parcelacja, komasacja, : 

® |" WĘDLINA 
g prawdziwa wiejska znana ze swej 

wydz. leka*ski i ostemplowana. 
W dużym wyborze łowi 

a otrzymał D.H. K. Rymkiewicz ė 
g Ad. Mickiewicza 9, 5 — 

  

Ф 
2 Inžynier Mierniczy Przysiegty 
ż PRZEPROWADZIŁ SIĘ na ulicę 

4 !kwidacja serwitutów, ekspertyza 
I sądowa, kreślenia planów. l 

qobroci i smaku. Szynki, lędwi 
d karzowina i kiełbasa, żbatsyk pie 

Ceny niskie. 

Sztuka obfituje w niezmiernie interesu- + 

1600—16.25. Wykład drugi dia matu- . 

   



  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5). 

  P
P
P
 

° Dzi8 będzie wy- 
świetlany films 

R 7 S CH % wielki dramaf w iŻtu g 
„G ACZ W ZA aktach z. dziejów walk $ 

narodu polskiego © niepodległość. Według powieści H. DUPUY—MAZUEJ'A. Rež, 
Rayniond Bernard odtwórca «Cudu Wiików». W rolach głównych: Charles Dullin, 
Pierre Blanchar, Edith, Jehańne, Camil Bert, Jacky, Monier, Pierre Batcheff, Alexlann 
i Armand Bernard. Specjalna ilustracja muzyczna i chór przystosowane do obrazu, 
Orkiestra znacznie zwiększona pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Saczepatai eo, 
na sałę tylko w antraktach między jednym i drugim seansem. Początek seansów: 
w niedzielę o godz. I, 4, 7i 10. W dnie powszednie o godz. 4, 7 i 10. Kasa cynna: w 
niedzielę ou godz. 12, w dnie powszednie od godz. 3. Cena biletów: parter—80 gr., 
balkon—40 gr. W dnie powszednie na pierwsze seansy ceny biletów zniżone: 

    
Wstęp + 

parter—60 gr., baikon—30 gr. 
  

  

  

  

  
  

  

a ы «4 | Na ekranie: Najnowsza kreacja Mia May <LISTY MIŁOŚNE BARONOWEJ S» salonowy dramat w 
a Kino, Picadyliy 10 aktach. Nad program: Harrold Lloyd w arcywesołej komedji w 2 akt. p, t, <ZLOT BOCIANÓW» a 

, Na scenie: Cud natury, podziw Europy WŁADZIO ZWIRLICZ fenomenalne dziecko przepowiada 
ul. Wielka 42 przyszłość, odgaduje myśli. Ceny nie podwyższone, od 60 gr. a 

: ” Uwaga: Prywatnie przyjmuje w Hotelu <Szlacheckim> ul. Ostrobramska. e 

5 $ Kiuo- Helios“ Dziś! Wieika epopea filmowa! Bohaterki obrazu <Dwie sierotki> šwietlana LILJANA GISH i jej $$ 

g Tar » siostra DOROTTA w 10 akt. wzroszającym dramacie „Noce Florenckie“ e 
5 ul. Wileńska 38. Przepych! Wystawa! Tłumy! Niebywale frapująca treść! Sceny o niebywałem napięcia! e 

u m Polonija“ «& Nieodwolalnie ostani dzień! Wszyscy jednogłośnie twierdzą že arcydz, filmowe a aż Stella” a 

ŚW al A. Mioklewicza 22 @ В Е №-Н Ш &56 Vyowzuj i ośniewa ul Wielka 30, M 
usazannanunnm — 99 BO OZ WIEZCY SNENARONANNM z 

Spieszcie zobac yć! 

MEI EET 200000000090900000—00000000000: 

„J.Kruszyński”. 
DOM HANDLOWY w WiLNIE 

ul, Wielka 27. 

Na nadchodzące święta poleca w wielkim 
wyborże wina, likiery, koniaki i wódki różnych firm oraz 
towary kolonjalno-spożywcze pierwszorzędnej jakości. 

Szynki, wędiiny, kiełbasy Krakowskie, Litew- 
skie i wiejskie wykonane we własnej masarni. 

i hoteli bezpłatnie Dostawa towarów do mieszkań 

  

        

           

FE PROSZEK OD BOŁU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

(9 VE, 

acz 

USUWA NAJSILNIEJSZE TY 

BÓLE GŁOWY 

  

   

   
     

Tel. 682 

na rok 
INA” 

( (ug lzba Skarbowa 

аао 

wakujące (nieobjęte) 

  

i ktajowyc! 
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Nigel Worth, 

 zooleh 2 Kulto, 
ROZDZIAŁ II. 

Djabeł w pułapce. 
Przez czas pobytu mego w mary- 

marce zachowywałem zimną krew przy 
miezwykłych _ zdarzeniach, których 
świadkiem bywałem, a jednak, mu- 
szę wyznać, że słowa p. Mettersa 
oszołomiły mię. 

Widząc me zdumienie rzekł: 
— Wydaje się to panu bardzo 

dziwnem, a przecież jest to fakt zu- 
pełnie zwyczajny. Przed godziną le- 
żałem na sofie w przyległym pokoju, 
gdy nagle usłyszałem cichy szmer. 
Zdjęłem trzewiki i chwyciwszy casse- 
tćte wsunęłem się ostrożnie do po- 
koju. Jakieś indywiduum próbowało 
dostać się do mego biurka. Ponie- 
waż był to człowiek o wiele większy 
odemnie, więc bez żadnych skrupu- 
łów podszedłem styłu, by go. ude- 
rzyć, spostrzegł mnie lecz było już 
zapóźao. Z całej siły uderzyłem go 
w głowę, tak szczęśliwie, że upadł na 
ziemię bez zmysłów. Mówię: szczę- 
śliwie, gdyż oto ćo znalazłem przy 
nim, 

To mówiąc p. Metters wyjął z 
kieszeni nabity rewolwer. 

— Znalazłem tu również jego 
płaszcz,—wskazał:na granatowe pal: 
to, leżące koło biurka. 

— | cóż... gdy człowiek ten stra- 
cił przytomność .. 

— Nie mając pod ręką sznura, do 
związania go, postanowiłem zamknąć. 

Kufer nadawał się do tego dosko- 
nale, otwarłem i z wielkim wysiłkiem 
gdyż jest to człowiek duży tęgi, 
zdołałem wsunąć go tam. Zamknęłem 
skrzynię ma klucz i poszedłem szu- 
kać odpowiedniego sznura. Trwało to 
dosyć uługo i zrozumiałem, że przez 
ten czas mój więzień mógł odzyskać 
przytomność, w takim razie role mo- 
gły by się zmienić. Nie mam w do- 
mu telefonu, a służba moja poszła 
do miasta na zabawę. Nie miałem więc 

sobu zawiadomienia policji. Właś- 
nie rozmyślałem nad tą sytuacją, gdy 
pan zadzwonił. Wyjrzałem przez ok- 
no i ujrzałem pańa, 

— Tak, widziałem pana głowę. 
— Tego właśnie obawiałem się i 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
PO: firm zagranicznych 

nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

PRAWDZIWY 

SIROLIN 

Od płatników, 

starałem się ukryć. Muszę przyz- 
nać, że wziąłem pana za wspólnika 
mego więźnia, toteż zanim otworzy» 
łem drzwi, uzbroiłem się w rewolwer, 
zdecydowany byłem użyć go. Gdy 
pan wyraził swój żal z powodu prze- 
stąpienia granicy mego terytorjum, 
zrozumiałem natychmiast, że jest pan 
gentlemanem, gdyż nikomu innemu 
nie przyszłoby do głowy fatygowanie 
się dla takiej drobnostki. Teraz, gdy 
pan już jest poinformowany możemy 
zabrać się do dzieła. 

„Opowiadanie jego wydało mi się 
prawdopodobnem, a perspektywa ja- 
kiejś przygody uśmiechała mi się. By- 
łem gotów do pomocy. Podzięko- 
wał mi uśmiechem i poszedł po 
sznur, po chwili wrócił z czterome- 
trowym, grubym sznurem w ręku. 

— A teraz przyjrzyjmy się mu. 
Proszę otworzyć kufer, ja zaś będę 
trzymał rewolwer w pogotowiu. 

Wyjął z kieszeni klucz i podał mi 
go. Otworzyłem zamek i podniosłem 
wieko $«rzyni. 

Mój nowy znajomy nie żartował; 
istotnie ujrzałem w kufrze człowieka 
omdlałego. Zdawało mi się, że będę 
mógł go związać bez trudu, 

— Musimy go wyjąć z kufra,— 
rzekł Metters — Pan weźmie go za 
głowę, a ja za nogi. 

To mówiąc położył rewolwer i 
zabraliśmy się do /yjmowania czło: 
wieka z kufra. Po chwili złożyliśmy 
go na podłodze. | у 

Moglem mu się przyjrzeć dokład- 
nie. Był to ciemny brunet, o falują- 
cych włosach, o twarzy Śniadej i ma- 
łych wąsikach. Nie miał on przykrych 
rysów. Ubranie jego i obuwie odzna- 
czały się elegancją. Jak na zwykłego 
złodzieja miał on wygląd zbyt dy- 

styńgowany. : 
Metters znów ujął rewolwer i 

wskazał mi sznur, Lecz ten okazał 
się zbyt gruby, zapytałem, czy mogę 
odciąć sznur od rolety, dla związania 
nim ROR i rąk więźnia, 

— Nie mam nic przeciwko temu. 
Proszę robić, co się panu podoba. 

Zbliżyłem się do okna, Nie gc 
odciąć w odpowiednim miejscu, pod- 
sunąłem fotel, wlazłem na jego po- 
ręcz i odciąłem Sznur scyzorykiem. 
= rozległ się hałas, potem wy- 

strzał. 

$ DRZEWA OWOCOWE 
KRZEWY JAGODOWE $ 

‚ wyhodowane па ш'е]яш„м“гвьвшоп Ф 
w ogrodnictwie 

' są tam do nabycia w wielkim wyborze. 

4 Zamówienia przyjmują: Wilno, Zawalna 6 m. 2. 
Oraz zakład na miejscu. 
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przesunięcie terminu 
do składania zezńań o dochodzie 

Ф
Ф
Ф
 

Ф 

Ф 
Ф 
Ф 
Ф 

Ceny przystępne. ' + 

podatkowy 1927, 

podaje do publicznej wiadomości, że Pan 
Minister Skarbu rozporządzeniem z dnia 30 marca 1927 roku 
przesunął termin do składania przez osoby fizyczne i spadki 

zeznań o dochodzie na rok podatkowy 
1927 na dzień | maja 1927 roku. 3 

Nadmienia się przytem, że w myśl przepisów art. 87 usta- 
0 podatku dochcdowym w powyższym terminie płatnicy 

winni są uiścić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 
połowy podatku, przypadającego, według skali art. 23 powola- 
nej ustawy, od wykazanego w zeznaniu dochodu, a to 
grożeniem przymusowego Ściągnięcia, i dowód uskutecznionej 
wpłaty dołączyć do zeznania. 

pod za- 

którzy w wyznaczonym terminie zeznań 
nie złożą, zaliczka zostanie przymusowo ściagnięta w wysokości 
połowy podatku, wymierzonego na r. p. 1926. 

  

mozna znów otrzymać we 

wszystkich aptekach 

Polski w cenie z1.650 

Ze zdumieniem ujrzałem leżącego 
nawznak pana Mettersa z rewolwe- 
rem w ręku, zaś nasz „omdłlały* nie- 
znajomy przemykał się ku wyjściu. 

Jak zając, zeszkoczyłem z fotelu i 
pobiegłem za nim. Zanim dosięgłem 
drzwi, łotr trzasnął niemi i przekręcił 
klucz; nie mogłem wyjść tędy! Nie 
mcgłem jednak zaniedbać pogoni, 
dla takiego drobiazgu. Chwyciłem re- 
wolwer z ręki Mettersa i wyskoczy- 
łem przez okno. Po przez klomby z 
kwiatami, wybiegłem na drogę, ujrza- 
łem człowieka, znikającego za zakrę- 
tem drogi, zauważyłem, że niósł coś 
ma ramieniu. Z szybkością antylopy 
goniłem za uciekającym. Niestety bez- 
skuteczne były me wysiłki. W pewnej 
odległości czekało auto, zbieg, spo- 
kojnie wkładałszary płaszcz, za chwi- 
lę auto wyruszyło, pozostawiając mię 
na środku drogi, z rewolwetem w rę- 
ku, w sytuacji niezmiernie grotesko- 
wej. 

Naiuralnie dalsza pogoń byla nie 
możliwa. Powróciłem do domu, by 
pomódz nieszczęsnemu panu Metter- 
sowi. 

Ponieważ klucz tkwił w zamku, 
mogłem wejść prżez drzwi, Metters 
siedział w fotelu popijając zwolna 
wodę z brandy. Usiadłem obok niego 
i również nalalem sobie szklankę 
orzeźwiającego napoju. 

— pow wyprowadzeni w po- 
le obajl—zawołałem.— Jak ten djabeł 
mógł nam umknąć? л 

- — Jest to moja wina — odrzekł 
Metters smu!tno—zamiast pilnować go 
uważnie. odwróciłem się, by zoba- 
czyć, co pan robi. Nagle spostrzeg- 
łem, że więzień nasz wstaje. W chwili 
gdym się rzucił ku niemu, wymierzył 
mi silne uderzenie pięścią w brodę. 
Oto wszystko, co sobie przypominam. 
Przed dwoma minutami odzyskałem 
przytomność, leżąc na podłodze, i uj- 
rzałem dziurę w suficie. Czy to ja 
strzeliłem? 

— Tak, to pan. 
— Musiałem machinalnie pociąg- 

nąć za cyngiel padając. Nie miałem 
intencji strzelania. Lecz cóż się stało 
z naszym gościem? Czy pan wie? 

— Widziałem, jak znikał, unoszo- 
ny przez Forda z jednym z  przyja- 
ciół, który oczekiwał go na drodze. 
Włożył płaszcz, który zabrał stąd. 

— Z tem wszystkiem, — zauważył 

  

ogólnym obszarze 25,126 ha. 
Szczegółowe warunki 

wie, pl. Dąbrowskiego Nr. 5; 

mierniczych. 

którym to dniu nastąpi 
oddawane przeważnie grupami 
bliskich wsi. 

stawiał oferent. \ 
‚ — O wyniku rozpatrzenia ofert 

Ziemski 

/   
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Czas najwyższy dawać 
ogłoszenia świąteczne. 

OGŁOSZENIA 
do wszystkich pism 
wychodzących w Wilnic i na pro- 
winoji na warunkach wyjątkowo 

ulgowych przyjmuje 

ва BS S. Grabowskiego E REKLAMOWE 
M w Wilnie, Garbarska Nr 1, tel. 82. 5 

B 18 08 OR S UR A E US G UN I AI E @ 

4 Placówka Polska Meblowa 
S. Makowski. Wilno, Zawalna 15. 
Salon dębowy angielski] obity piękną 
mater ją -305 zł, Biurka od 70 zł. do 
170, otomany od 160 zł. do 250, 
Łóżko dziecinne — 32 zł, Materac 
dziecinny — 15 zł., Materace—25—37|zł. 
RATY! RATY! RATY! 

—   

p. Metters— nic bardzo złego Się nie 
stało, Tymczasem nie możemy nic 
przedsięwziąć. 3 

— Jakto? — krzyknąłem. — Nie 
będzie pan informował o tem policj? 

— Pocóż miałbym ją fatygować? 
Gdybyśmy zdołali oddać w jej ręce 
tego ptaszka, miałoby to sens; lecz 
w tych: okolicznościach  zapłątalibyś- 
my ją w sprawę nie do rozwikłania, 
czego pragnę uniknąć, Dokuczanoby 
mi w ciągu kilku tygodni pytaniami. 
Prócz emocji, dziury w suficie i bo- 
lącej szczęki, nic się nie stało. On 
stracił swój płaszcz, a wzamian pe- 
wien jestem, że nie ujrzę swego. Tej 
nocy namyślę się nad tą sprawą, jeś- 
li zmienię zdanie, to dam panu znać. 
Tymczasem bardzo będę obowiązany 
za dochowanie dyskrecji. 

Mimo, że byłem bardzo zdziwio- 
ny tem postanowieniem Mettersa,przy- 
rzekłern milczenie, ciesząc się, że w 
ten sposób uniknę nudnych badań. 

— A propos, — rzekł Metters — 
jaki jest pański adres? Miejsce stałe- 
'go zamieszkania. Jest to moja mania, 
chcę znać dokładny adres osoby, 
której mógłbym potrzebować. 

Po zanotowaniu adresu pożegna- 
liśmy się. 

— Przepraszam pana bardzo, że 
tak długo zatrzymałem go, rzekł Ścis- 
kając serdecznie mi dłoń i uśmiecha- 
jąc się z zadowoleniem. Robił wraże- 
nie człowieka uczciwego i miłego. 

Rozmyślając nad dziwnem wyda- 
rzeniem, powróciłem na brzeg rzeki, 
i znowu zarzuciłem wędkę, lecz nie 
szło mi dnia tego. Niedawne przejścia 
absorbowały mój umysł, Intrygowaly 
mnie dwa pytania. Kim jest pan Met- 
ters i czego szukał w jego biurku 
elegancki nieznajomy? 

Może oberżysta mógłby wyjaśnić 
pierwsze pytanie? Z tą myślą rozpo- 
cząłem po obiedzie konwersację z 
nim mimochodem zapytałem, kto 
mieszkał w tym domu. Opowiedział 
że posiadłość ta została odnajęta 
pewnemu panu z Londynu <dziwako- 
2 który spędzał czas na zwiedzaniu 
ruin. : 

Та wiadomošė zdziwila mnie. Cze* 
go mógł szukać złodziej u archeolo- 
ga? Można było przypuszczać  jedy- 

nie, że miał ukryte w biurku jakieś 
niezwykłe archeologiczne odkrycie, o 
czem mógł ktoś wiedzieć i chcieć ja 

Bo P.p. Miermiczych. 
Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie odda w r. 

b. do wykonania prace pomiarowo-scaleniowe bez 
pomiaru starego stanu posiadania w 134 objektach o 

wykonania prac powyż- 
szych oraz wynagrodzenia za nie są do Pęznia: 

a) w Ministerstwie Reform Rolnych w 

b) w Wydziałach Technicznych wszystkich 
Okręgowych Urzędów Ziemskich oraz 

c) we wszystkich zawodowych 

Oferty z podaniem proponowanych do wyko: 
nania prac i wysokości żądanego wynagrodzenia zło- 
żone, możliwie według ustalonego przez Okręgowy 
Urząd Ziemski wzoru, należy nadsyłać w dwóch za- 
,pieczętowanych kopertach z napisem na wewnętrznej 
kopercie „Oferta na wykonanie robót mierniczych w 
roku 1927* w terminie do dnia 26 kwietnia r. b., w 

Przy oddawaniu prac powyższych pierwszeństwo 
będzie przyznane mierniczym, którzy nie mają rozpo- 
czętych prac na terenie innych okręgów. 

Okręgowy Urząd Ziemski zastrzega sobie ocenę 
i wybór ofert nietylko w zależności od zaoferowanej 
ceny, lecz i od tych gwarancyj co do należytego i 
terminowego wykonania pracy, jakie z punktu widze- 
nia Okręgowego Urzędu Ziemskiego będzie przed- 

powiadomi specjalnemi pismami. 

      
      

    

        

       

W WAR 
Kaucjonowany i 

|gnacego 

Warszawy 

arsza- 

DOM KOMISOWY ZLECEŃ 

ul. JASNA Nr. 22. 
INFORMUJE we wszystkich sprawach 
w sądach, urzędach państwowych, 
komunalnych oraz hipotekach, przy- 
czem przyja:d zainteresowanych do 

   
SZAWIE OSZUKUJĘ 
Koncesjonowany p POSADY 

zarządzającej 
gospodarstwem domo- 
wem w majątku ziem- 
skim. Poprowadzę 
wzorowo ogrodnictwo, 
Ro. świniąr- 

nię osa mo) 
objąć od RAE Olerty: 
pod <Ziemianka> do 
Administ  <Słowa>, 

Mickiewicza 4. 

BERGERA, 

zbyteczny. 

  

Biura Ogłoszeń „Par“ 
Poznań, Al. Marcin- 
kowskiego 11 dla 
»Bydgoszcz 5», 
  

Agronom 
posiadający dobrą re- 
putację, przyjmie po- 
sadę administratora 

lub rządcy. Posiada 
przkiykę kilkuletnią. 

Zgłoszenia do adm. 
<Słowa» pod J. R. 

Okręgowy Urząd   St. Łączyński, 
Prezes. || 

WO KOLORACH 

    

Upoważniony przez M. RJR. B 
MIERNICZV 

J. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Micklewicza 42, m, 7. 

Przyjmuje do PARCELACJI 
i LIKWĘEDACJI majątki ziem- 
skie mając stale chętnych nabywców 

› na pzrcele 1 zaścianki. 2 

444944 4444044044 455 

2999929922 

Łóżka angielskie fabryki «Konrad, 
(aukos iSka> T-wo АКс. м 

arszawie, meblę giete, fabr. <Tho- 
netą>, otomany, materace, kredensy, 
stoły, kszesła, szafy, garnitury salo- 
nowe, meble biurowe i t. p. poleca 

. D..H, F, Mieszkowski 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 23, 
tel, 2—99. Na prowincję wysyłamy 

towary za zaliczeniem. 

"
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wykraść. Lecz nie była to zbyt prze- 
konywująca hipoteza. 

Następnego dnia oczekiwałem na- 
próżno listu od Mettersa, ciekawość 
moja była podrażniona do najwyższe- 
go stopnia. Zdecydowałem się od- 
wiedzić p. Mettersa i prosić go zaspo- 
kojenia mej ciekawości, Gdy oznaj- 
miłem oberżyście o zamiarze mym 
złożenia wizyty «dziwakowi», odrzekł, 
że próżna byłaby to fatyga, gdyz 
wczoraj wyjechał do Londynu na 
czas nieokreślony. Więc tajemnica ta 
miała pozostać niewyjaśnioną? 

Po kilku dniach powróciłem do 
domu, gdzie przyjęty zostałem przez 
ponurego Pagea i wesoło szczekają- 
cego Pucka. 

Pewnego dnia, podczas śniadania 
odebrałem list, Nie było w tem nic 
dziwnego, gdyż korespondowałem z 
kilku przyjaciółmi, Dopiero po prze- 
czytaniu listu zostałem  zaintrygowa- 
ny. Oto co zawierała mała kartka pa- 

pieru: i 
„P. Quin jest proszony o przyję- 

cie wizyty, jutro wieczorem, 6-go sier- 
pnia, w sprawie prywatnej. Osoba, 
mająca przyjść, nie chcąc być poznaną, 
przyjdzie o jedenastej wieczorem a p. 
Quin jest proszony o wpuszczenie jej 
przez okno w salonie*. 

Przyjrzałem się kopercie. List był 
wrzucony w Plymouth, poprzedniego 
dnia. Ten szczegół nic mi nie wy- 
jaśnił. Znałem kilka osób, zamieszka- 
łych tam, lecz charakter pisma nie 
był znajomy. Myśli moje przeniosły się 
do wydarzeń z poprzedniego tygod- 
nia. Czy list ten był pisany przez p. 
Mettersa? To było niezbyt prawdo- 
podobne. Mieszkaniec Barnszstaple nie 
wrzucalby listów w Plymouth. Gdyby 
p. Mejfers chciał mnie widzieć, czemu 
nie miałby pisać w pierwszej osobie? 
A przytem, gdyby nawet chciał być 
niedostrzeżonym, czemu wybrał ten 
nieludzki sposób przychodzenia z 
wizytą? Uśmiechnąłem się na myśl o 
małym, szarym człowieku, tak bardzo 
correct, wspinającym się na okno. Nie, 
należało raczej spodziewać się czło- 
wieka z Kufra, który, przynajmniej, 
miał słuszne powody do ukrywania 
się. Lecz zawsze niezrozumiałym zo- 
stawał fakt wchodzenia przez okno. 
Czego 
człowiek? 

Zbadałem całą sprawę ze wszel- 

mógł chcieć odemnie ten pł 

     

    

   
    

       

SWÓJ do SWRGO! DOKTÓR _ Na termin 

Rodacy nie zapo- || []. ZELBOWIOZ || jednego miesiąca 
ы minajcie o polskim ® do roku ulokujemy 

zrzeszeniach || składzie aptecznym | | ©lior WENERYCZ. || każdą sumę pod 
Władysława Tru- | | NE, MOCZOPŁC. || zabezpieczenie hi: 
niłły, Ludwisarska SKÓRNE poteczne lub róż 
12, róg Tatarskiej. | | 0d 10-1, od 5-8 w, ME solidne 
Wszystko do pra- ——— zabezpieczenie 
ia olelizdyj” bać DOKTÓR zaa pm 

t omisowo-Handlo- 

žus a „Šš 99 | [S ZeldowioZOWa || w"erugonowaso 
— I KOBIECE, WENE- || ul, wicewicza 21, 

OMORSKI | wy- | RYCZNE „i star. || tel 152. 
Ps: poszukuje DRÓG MOCZ, 

otwarcię ofert. Prace będą osoby mogącej | prz 122 i od 46| WYKSZTAŁCONY 

sąsiednich względnie |podjać się zbierania | ul.Mickiewicza 24 |rolnik i rutyrowaty 

% 85 informacji w sprawie # tel. 277 buchalter poszukują 
dostaw dla_ Dyrekcji W. Zdr. Nr. 3i. posady 4 natychmiast. 
Kolejowej. Dyskrecja Posiadają powa re- 
zapewniona, Oferty do Akuszerka ferencje. Wiadomość: 

Wi Smiałowska Suwalska 7 — 3 

  

        
    
    
    
    
    
       

  
  

przyjmuje od godz. RE 
do 19. Mickiewicza pa 

46 m. 6 Najtaniej 
WZP. Nr 63 piszemy podania, 

pzpoujemy ia 
maszynach i о- 

Dr. 6. Wolfson maczymy na | 
weneryczne, _ moczo-| wszystkie języki 

ciowe i skórne. vi.| Wileńskie Biuro 
ileńska 7, tei. 1067. | Komisowo-Handlo: 

we kaucjonowane 
Lekarz-Dentysta | ul. Mickiewicza 21, 

tel, 152,     

Gžyiska.Smolska 
Choroby jamy ustnej. Wacława  Nie- 
Plombowanie i usu- wiarowicza wyd. przez. 
wanie zębów bez bólu. Kom. Rządu Wilno 
Porcelanowe i złote  L. 9299 1924 r. 
korony. Sztuczne zęby. Unieważnia się. 
Wojskowym, urzędni- 

Dowód gubiono 6 
Osobisty na imię 

    

kom i uczącym się 
zniżka, Ofiarna 4 m.3. gubiony kwt 

ydz. Zdr. Nr 3, Z lombardowy 
wydany przez 

Technik zębów Wil. T-wo Zastawowe 

  

    

  

   

    

      

     
    

sztucznych »Lombard> i Nr6208, 
ii Minkier unieważnia się. 

Wileńska 21, 

EO DZ4CA -| Kupimy domy 
Poży czki w każdej cenie w 

udzielamy szybko || centrum lub z do- 
i dogodnie godną  komunika- 

Wileńskie Biuro cją. Kosztów przy 
Komisowo-Handio- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 
оннн 

Lekcyj francus- 
kiego udziela ruty. 

nowana nauczycielka 
Mickiewicza 45 m. 4. 

zgłoszenia niema 
żadnych. Komis do 

omówienia 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handl 
we kaucjonowai 
ul, Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

od godz. 1—3, D: tył, rg sg 
dębowe krzesła, Wspólnik stole 1 tamy.” 

do bardzo poważ- Lwowska 7—2. 
nego i dochodo- 

  

wego przedsiębior- 
stwa z kapitałem | Do sprzedania 
od tysiąca dolarów niedrogo 

Wileńskie Biuro FLET wiadomość 
Komisowo-Handlo- |ut. Antokolska 74—8. 
we kaucjonowane | Dąbrowski, 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. E arkos   

kich punktów widzenia,  zajadając 
śniadanie i paląc fajkę, nie mogłem 
jednak znaleźć żadnego wyjaśnienia. 

Może miał być to żart którego z 
mych kolegów? Wreszcie zdecydowa- 
łem, że skoro za dwanaście godzin 
będę już wiedział o co chodzi, nie 
wario się trudzić domysłami. 

Skorzystałem z pięknej pogody,fby 
udeć się na partję golfa, lecz dziw- 
ny list nie przestawał mię absorbo- 
wać. 

Po powrocie do domu wieczorem 
postanowiłem poczynić pewne przy- 

gotowania. Należało przyjąć odpo- 
wiednio żartownisia, jeśli to miał być 
żart, to też przyniosłem z ogrodu do 
salonu sikawkę i kazałem Pageowi 
przynieść wiadro z wodą, gdyby zaś 
to był człowiek z kufra przygotowa- 
łem na stoliku broń, a na wypadek 
jeśliby zasłużył na powitanie bardziej 
gościnne, postawiłem karafkę z wisky, 
sodą i duży półmisek zakąsek. 

O w pół do jedenastej zawołałem 
Pagea i nakazałem mu, by nie prze- 
szkadzał mi, zanim go zawołam. Po- 
tem zamknąłem wszystkie okna, prócz- 

jednego, zapaliłem świecę w głę 
pokoju i zagasiłem elektryczność. 
Mając w pobliżu sikawkę i broń, za- 

*głębiłem się w fotelu z Puc'iem na 
kolanach, oczekując dziwnego gościa. 

Noc była pełna. ciszy i powagi, 
lecz księżyc jeszcze się nie ukazał, 
ciemno więc było zupełnie. Za oknem 
panował spokój zupełny. 

Minuty płynęły wolno, jak zwykle 

w tych okolicznościach. Wreszcie je” 

denasta wybiła. Mijały chwile, a ciszy 
nie przerywał żaden szmer. Zacząłem 
podejrzewać, ża padlem ofiarą žartu, t 

dy nagle Puck zaczął warczeć. Wy- 
Rzyki (słuch; lecz nie doszedł do 

mych uszu najmniejszy szmer. Jednak 

pies nie przesiawawał warczeć. | 
Wreszcie posłyszałem lekkie kro-5 

ki na piasku w alei. Zatrzymały się, 

poczem zbliżyły się. Za oknem zary- 

sowała się sylwetka. Scisnąłem pysk, 
Pucka i czekałem. Biała ręka ukazała 
się na framudze okna, potem druga. 
Rozległ się chrzęst butów o ПГ 
skok i gość był już w salonie. 

W słabem świetle niespokojnego 
omyka poznałem mego gościa ; 
Był to Metters. 
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