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Ntak Sowietów na gen. Czang-Tso-LiNO. 
‚ Wiadomość wczorajsza o doko- 
naniu rewizjj w gmachu ambasady 
sowieckiej w Pekinie, jak się okazuje 
nie była zupełnie scisłą, gdyż rewizji 
została poddana nie właściwa amba- 
sada sowiecka, łecz budynek w kto-“ 
rym znajduje się między innemi mie- 
szkanie attache wojskowego oraz za- 
rząd kolei wschodnio-chińskiej. Aby 
dostać się do budynku kolei wschod- 
nio-chińskiej, musiały władze chińskie 
prosić o zezwolenie przejścia przez 
dzielnicę cudzoziemską. Korpus dyplo- 
matyczny zgodził się na tę propozycję. 
i udzielił władzom chińskim pozwole- 
nia na to, aby policjanci i żołnierze 
przebyli drogę leżącą w obrębie dzieł+ 
nicy, gdzie znajdują się poselstwa. 
Upoważnienie takie, z wyłączeniem 
łokali samych poselstw, było zazwy- 

' czaj udzielane i startowi rzecz natu- 
ralną. 

Jednakże sam fakt rewizji w amba- 
sadzie sowieckiej ma ogromne' zna- 
czenie. W miarodajnych kołach  ja- 
pońskich słychać, że w ministerstwie 
wojny uważają sytuację, jaka się wy- 
tworzyła po rewizji na terytorjum so- 
wieckim w Pekinie, za nadzwyczaj 
poważną. W niektórych kołach poli: 
tycznych panuje przekonanie, że 
marszałek Czang-Tso-Lin krokiem 
tym zamierzał zmusić Rosję do kon- 
centracji wojsk na pograniczu mand- 
żurskiem. 

Według ostatnich doniesień z Pe- 
kinu, wszelkie połączenia z ambasadą 
sowiecką nawet tełefoniczne, zostały 
przerwane, Pełnomocnik 'rosyjski za- 
protestował ostro przeciwko narusze- 
miu prawa międzynarodowego i tra 
tatów międzynarodowych. Donoszą, 
że Japonja nie zgodziła się na obję- 
cie obrony cudźoziemców w Pekinie i 
Tjen-Tsinie. Z tego powodu zamierza 
Anglja wysłać do tych miejscowości 
brygadę wojska. Twierdzą, że Czang- 
Tso-Lin zamierza bezzwłocznie wyda- 
lić przedstawiciela Sowietów z Pekinu. 

Sytuacja na froncie generała Czang 
Tso-Lina, według posiadanych donie- 
sień jest naprężona. W Pekinie re- 
wizje i aresztowania trwają nadal. 
Naogół aresztowano dotychczas 32-ch 

,rosjan i 75-u chińczyków; między 
innemi przywódcę stronnictwa kómu- 
nistycznego północnych Chin. W 
czasie rewizji wybuchł pożar wznie- 
cony celem spalenia kompromitujących | 
dokumentów. Marszałek Czang-Tso-- 
Lin oświadczył, że obecnie zostało u- 
sunięte niebezpieczeństwó grożące u- 
trzymaniu spokoju w Pekinie. Donie- 
sienia z granicy mandżuuskiej podają, 
że w Czycie i Chabarowsku zostały 
ściągnięte znaczne kontyngenty * pie- 
choty i kawaletji rosyjskiej. Znajdują 
się tam także wojska przybyłe z Rosji 
europejskiej. 

Rewizja w Pekinie żywem echem 
odbiła się i w Szanghaju. Generalny. 
konsul sowiecki Linde złożył wizytę 
generalnemu konsulowi norweskiemu 
będącemu dziekanem ciała konsular- 
nego w Szanghaju i oświadczył mu, 
że czyni. on ciało konsularne odpo: 
wiedzialnem za ewentualne dokonanie 
rewizji w konsulacie sowieckim w 
Szanghaju podobnej do tej, jaką prze- podkreślił, i 
prowadzono w Pekinie. Sytuacja p. 
konsula komplikuje się tem, że i do- 
wódca wojsk południowych „gen. 
Czang. Kai-Szek uważając widocznie 
wpływy komunistyczne za wielce 

„ szkodliwe dla armji swojei 
, zarządził wczoraj rewizję w budynku 

о сопу po zajęciu tego miasta przez. 

\ 
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naležącym „do stronnictwa komuni- 
stycznego. Krok ten wywołał wielkie 
wzburzenie w skrajnem skrzydle Кио- , 

"Zatwierdzenie wy mintagu. A 

Agencja Reuter'a donosi, że wszy- 
scy angielscy konsulowie i inni oby- 
watele przebywające w górnem do- 
rzeczu rzeki Yang Tse, mają się udać 
do Hankou, gdzie znajduje się pew- 
na liczba kanonierek angielskich. 
Według nadchodzących z Hankou | 
wiadomości, sytuacja w tem mieście 
jest niepomyślna. \ 

Potwierdza się wiadomošė, iž gen. 
Pi-Szu-Czeu, ktory dowodzil wojska- 
mi prowincji Szantungu, został stra-- 

wojska kantońskie, Podobno Czang- 
Tsun-Czang chciał ułaskawić Pi Szu- 
Czeu,. lecz gubernator prowincji 
H a się stanowczo jego Egze- 
ucji. 

Według londyńskich " iaformacyj 
jakkolwiek pomiędzy rządami Stanów 
Zjednoczonych, japońskim i angiel- 
skim „doszło do porozumienia w 
sprawie not protestacyjnych, jakie ma- 
ją być przesłane rządowi kantońskie- 
mu, data doręczenia tych not nie zo- 
stała jeszcze ustalona, Uważane jest 
za rzecz prawdopodobną, że również 
inne mocarstwa przyłączą się do pro. 
testu. W tej sprawie prowadzone są 
rokowania w Rzymie i Paryżu. 

Кя 
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BERLIN, 7—IV Pat. Der Tag w depeszy z Rygi donosi na 

podstawie informacyj zasięgniętych jakoby w kołach miarodaj- 

nych, o rzekomych na szeroką skaę zakrojonych przygotowa- 

niach sowieckich do zbrojnej interwencji w Chinach Akcja woj- 
skowa sowietów polegać ma na panie ataku koncentracyjnego na 

Mandżurję podjętego równocześnie z dwóch stron, a Wa 

od woda -Dlaź jest od strony toru kolei mandżurskiej oraz o 

wschodu—Błagowieszczeńska. 

Głównym celem tej akcji ma być zajęcie Charbinu. Plan ten 
przywiduje podobno również czynną pomoc mongo skiej armji 

narodowej, która równocześnie z armją czerwoną ma rozpo:ząć 

operacje wojenne. Siły wojskowe tej armji sklidające S'Ę przewaź- 

nie z kawalerji mają być użyte przedewszystkiem na południo- 

wym wschodzie, to jest na granicy. chińskiej i stamtąd mają 

wkroczyć na terytorjum chińskie. Według rzekomej opinji k 

ryskich, pewne objawy wskazują na to, że interwencja zbrojna 

Moskwy w wojnie chińskiej jest już zasadniczo PROGI A 

i Sowiety czekają tylko na šposobną chwilę, aby rozpocząć akcję 
zbrojną. . 

Spiskowcy moskiewscy w Pekinie. 

W przededniu zerwania stosunków: 

- PEKIN, 7 4. PAT. Agencja Reuter'a dowiaduje się, że w następstwie 

rewizji dokonanej w jednym z bydynków zajmowanych przez ambasadę 

sowiecką, minister spraw zagranicznych rządu pekińskiego Wellington Koo 

przygotowuje protest, jaki prześle sowieckiemu charge d'affaires, przeciwko 

udzielaniu przez ambasadę sowiecką schronienia spiskowcom i przeciwko 

czynionym przez nią próbom podkopywania powagi prawowitego. rządu: 

Sowiecki attache wojskowy spalił podobno dokumenty ujawniające istnie- 

nić rozgałęzionego spisku. Uważane jest za rzecz prawdopodobną, że na-, 

  

W sprzedaży detalicznej cena ojdyńczego n—ru 20 groszy. 

Opłata pocztowa uispzezona ryczi 
Redakcja rękopisów niezamócwionych nie zwraca. 

stąpi zerwanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Pekinem i Moskwą. | 

DIESES К 

Neutralność Niemiec wobec Chin. 
: LIN, 7—IV. PAT. Dzisiaj odbyło się posiedzenie komisji spraw 

Paw Reichstagu, w którem z ramienia: rządu wzięli udział Hoa 

ster spraw zagran. Stresemann, sekretarz st nu Schubert i przedstawiciele 

niemal wszystkich krajów związkowych. Komisja obradowała nad umową 

francusko-niemiecką dotyczącą zagłębia Saary, którą przyjęła. Następnie 

obradowano nad kwestją albańsko-chińską. Żadnej rezolucji w tej sprawie 

i zi t ® 
* + 1 + 

i Piak e „Germania* min.. Stresemann w sprawie chińskiej oświad- 

czył, że poseł niemiecki w Chinach nie przyłączył się do żadnego upo* 

ważnienia danego oddziałowi Czang+Tso-Lina do przeprowadzenia Z 

w budynkach należących do poselstwa sowieckiego. Niemcy chcą zacho- 

wać jaknajściślejszą neutralność. Jeżeli koła kan wew 

nie rządu kantońskiego przez Niemcy, czego należy silę spodziewa! 

niedalekim czasie, to — jak twierdzi pismo — Niemcy powezmą dezycję w 

tej-sprawie po należytej rozwadze i bez wyprzedzania innych państw 

*" Ratyfikacja prowizorjum. handiowego. 
BERLIN 7 4. PAT. Po ożywionej dyskusji przyjął dzisiaj Reichstag 

ustawę ratyfikującą przedłużenie prowizorjum handlowego: francuska-nie- 

mieckiego do dnia 1 lipca. Za prowizorjum padło 189 głosów, NE 

133. 20:'u posłów demokratycznych wstrzymało się od głosowania. Jedno- 

czešnie odrzuci! Reichstag wniosek komunistyczny o zniesienie na okres 

najbliższych 3 ch miesięcy ceł na żyto i paszę. 

Kredyty Niemiec dla Sowietów 
BERLIN, 7—IV. Pat. Reischtag uchwalił dziś ustawę udzie 

lającą gwarancji Rzeszy dla zamówień sowieckich poczynionych 

w Niemczech ponad sumę przyznanych już 300 miljonowych 

kredytów. ' 

‘ Wniosek Labcur Party upadł. 
LONDYN, 7. IV. Pat. Izba Gmin odrzuciła 277-miu głosami prze” 

ciwko 117:tu wniosek pariji pracy  domagający się bezterminowego  odro- 

czenia dyskusji w sprawie chińskiej. 

- Pakt włosko-węgierski: 
RZYM, 7. IV. Pat. Prasa włoska, wyraża naogół zadowolenie z po- 

wodu podpisania węgiersko-włoskiego paktu przyjaźni. Zwracają . uwagę 

swym umiarem, taktem i spokojem mowy obydwiich premjerów. Ujawniają 

one wyraźnie tendencje pokojowe. Hr. Bethlen w mowie swej wyraźnie 
ż dzień podpisania paktu był dniem historycznym, ' ponieważ 

Oznacza nowy etap na drodze realizacji pokojowego «dobrobytu Węgier. 

Tribuha donosi, że w toku narad obu premjerów była szeroko omawiana 

kwestja dostępu Węgier do mocza i że obie strony wypowiedziały się za 

wyboram Rieki jako portu tranzytowego. 

* Biuletyn o stanie króla Ferdynanda. 
BUKARESZT, 7—IV. PAT. Dziś ogłoszono następujący biuletyn o 

stanie zdrowia króla Ferdynanda: Temperatura 36,4. Puis 86. Oddech 22, 
Król udzielił dziś audjencji premjerowi Averesco. 

dalenia z granic G. Sląska. 
BYTOM, 7—IV. PAT. Górnośląski. trybunał Aa in 

zażalenie dyrektora spėlki akcyjnej „Lignoza _w starym  Bieruni . 
Eisholza przeciw. orzeczeniu. dyrekcji "policji w Katowicach  wydalającemu 
go z granic Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał odrzucił zażalenie p. 
Eisholza, 

Rozbrojenie. 
|... Ograniczenie budżetu wojskowego. 

GENEWA, 7.IV, PAT. « Komisja przygotowawcza konferencji rozbro- 

jeniowej rozpoczęła we czwartek na posiedzeniu przedpołudniowem dysku- 
sję nad sprawą ograniczenia zbrojeń metodą pośrednią przez K ee 
wydatków wojskowych. Zarówno francuski jak i angielski por A układu 

domagają się przesłania generalnemu sekretarzowi Ligi Narodów. listy wy: 

datków przewidzianych! przez. poszczególne państwa. 
gdy) francuski projekt przewiduje nadesłanie wzmiankowanych list w ciągu 

tanowień upoważ- 
ski okręśla ścisły 
gen. de Marinis, 

-ch miesięcy od chwili wejścia w życie ustawowych pos 
niających do czynienia tych wydatków, to projekt angiel 
termin nadsyłania tych list W -dyskusji zabierali głos 
Paul-Boncour, Cecił, de Broucker i, Bernsdorf. Е 

‚ М/вгузсу тбмсу wypowiedzieli się ża możliwie najbardziej zupełną 
jawnością budżetów wojskowych. Jedynie tylko gen. de Marinis przema- 

wiał za ograniczeniem jawności. 
(Jawność wydatków na cele wojskowe. 
GENEWA, 7 IV. PAT. Po 3-godzinnej dyskusji, komisja przygoto- 

wawcza konferencji rozbrojeniowej przyjęła zasadę jawności ' wydatków na 
cele wojskowe, przyczem postanowiła polecić komitetowi rzeczoznawców 
opracowanie jaknajprostszego i jaknajjaśniejszego schematu zawierającego 
tylko najcharakterystyczniejsze dane co do każdego rodzaju broni. Na- 
stępne posiedzenie komisji odbędzie się jutro przed południem. 

tońskie zwrócą się. o UuZna-.. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — al. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Majs 64 

DUKSZTY — u! Qen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I POSTAWY — 
GŁĘBOKIE — ui. Zsmkowa 
GRODNO — P'c Batorego 

/ KAMIEŃ KOSZYRSKI — Z 
ŁIDA — ul. Majora Mackiew 

80 

8 

wiązek Ziemian 

icza 63 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa | 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
Nowo ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

uł, Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ui Rynek 0 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WILEJKA'POWIATOWA—ui Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz mitimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej 30g. 
nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej, 

Problematyczna receptura. 
Gazety informują nas 0 - nowej 

uchwale Rady Ministrów, mającej na 
celu zabezpieczenie zwolnionym ro- 
botnikom rolnym mieszkania na prze- 
ciąg dwuch miesięcy po skończonym 
terminie służby w umowie przewi- 
dzianym. 

Fornal, któremu posada została, 
zgadnie z ustawą o najmie i umową 

zbiorową, w terminie do dnia 6 sty: 
cznia, wymówioną, ma trzy miesiące 

czasu. bądź dla wyszukania służby 
w innem miejscu, bądź dla wynale- 
„złenia sobie mieszkania, wiedząc że 
z dniem £ kwietnia winien ustąpić z 
zajmowanego mieszkania. 

We wszystkich gospodarstwach, 
szczególnie zaś na Kresach, mamy 
nie nadmiar mieszkań, lecz, najczę- 
ściej, brak pomieszczeń a więc gdy 

się usuwa jednego pracownika, musi 

się. natychmiast ulokować nowego 

fornala w tym samym lokalu, raz dla- 
tego że obsługa gospodarstwa w 
czasie siewu wiosennego jest rzeczą 

niecierpiącą zwłoki, a powtóre, žė 

termin 1 kwietnia jest ustalonym ter- 
minem permutacji służby folwarcznej, 

Nowa uchwała R. Ministrów ten 
talony porządek burzy, wprowa» 

dzaląc Židas które fatalnie mu- 
si się odbić na produkcji rolniczej, 
będąc Z naszego punktu widzenia 

łkiem 2 ' i 
Którego celowości zrozumieć. nie po- 
„trafimy, jeżeli gospodarczo rzecz uj- 

„nym. pozostającym na służbie, 

,pretendować do 

"oddaniem jej na korzy 

„piecze, ani 

wać będziemy. : 

© Uchwala głosi, że tai na miej- 

sce wybywającego : fornala . wstępuje 

na służbę nowy, to ten* pierwszy: wi- 

nien mieszkanie, natychmiast opuścić, 
chyba że pracodawca ma inne, wolne 

mieszkanie, wówczas . ma. , przenieść 

zwolnionego do tego pomieszczenia. 

Równie dobrze mógłby pracodawca 

pomieścić nowego pracownika w 

owem tem mieszkaniu, — co już 

by było mniej skomplikowaną proce" 

durą.; : у 

Następnie pracodawca nie ma się 

sprzeciwiać zamieszkaniu do 31 maja 

zwolnionego fornala wspólnie 4 > 
1 

ten ostatni. wyrazi na to zgodę: 

Dalej uchwała wymienia szereg 

wyjątków kiedy zwolniony nie może 
itd ra w 

swem dawnem mieszkaniu (zerwanie 

umowy przez -pracownika, zwolnienie 

za popelnienie, czynu karnego | t. d.) 

Rozpatrując uchwałę z punktu 

widzenia prawnego, nasuwa SiĘ py” 

tanie: czy prawnym jest przymusowy 

kwaterunek na dwa miesiąca człowie- 

ka postronnego danemu gospodar: 

stwu, — a takim się staje zwolniony 

po wygaśnięciu obowiązującej umo: 

wy,—wobec tego że jest ustawa zno- 

sząca rekwizycję prywatnych mieszkań 

nawet dla wojska, prócz pewnych 

przewidzianych wypadków (czasu 

wojny oraz podczas manewrów). i 

Na to pytanie należy odpowiedzieć 

przecząco, tembardziej, że jest to no- 

wy: rodzaj podatku, ji e: 

jęcie czyjejś w: 

aso dej MRC stanie osobie 

tronnej. 
moka też jest aż nazbyt do. 

że każda rodzina gotuje sobie 

aa bez.opału ani się chleb nie 

ani strawa nie przyrządza; © 

ile więc foraał ma mieszkać dwa mie- 

siące jako rezydent, będzie brał opał, 

choćby mu to było wzbronione, a 
więc będzie masowo elniai | kra- 

dzież. Tembardziej nie pozostawi swej 
krowy bez karmu, t. j. przez pierwszy 

miesiąc będzie musiał kraść , siano i 

słomę, bądź z obory właściciela, bądź 

od krów ordynarjuszy. Sądzić że bę- 
„dzie karm kupował, — było by naiw- 

Jednakże podczas - 

nością, bo'o tej porze zwykle na wsi 
karmu brak, a wątpić należy by for- 
nale od swoich krów oi NS 

wypadku jeszcze nie bylo. iru 

giń Šiai, gdy bydło wychodzi na 

paszę, gdzie ma się podziać krowa 

obcego przymusowego rezydenta? © 
'_ Uchwała nic w tej dziedzinie nie 
-określa i należy przypuszczać, że pro- 
jektodawca słabo sią orjentuje w sto- 
sunkach wiejskich, tworząc projekty 
podstawy do bardzo niepożądanych 
konfliktów, które mogą: doprowadzić 
do smutnych następstw. już sama 
obecność w folwarku przymusowo 
instałowanego rezydenta, niezałeżnego 
od gospodarza a iniezadowolonego z 
usunięcia, jest złem, - tembardziej «że 
zwykle wymawia się posadę nie naj- 
lepszym lecz najgorszym fornalom. 

Zbędnem jest zastrzeżenie Uchwa- 
ły co do pozostawania fornala, który 
ma inną posadę, gdyż taki sam się 
napewno wyniesie, zaś ustęp wyklu* 
czający korzystanie z mieszkania gdy 
w okresie wypowiedzenia (zapewne 
pomiędzy 6 stycznia do 1 kwietnia) 
robotnik dopuścił się czynu karanego 
w myśl Kodeksu Karnego — również 

będną.i noszącą  charakter,. 

jest zbędny, gdyż robotnik zawsze za 
taki czyn podlega usunięciu przed 
terminem umowy. Nic natomiast nie 
mówi 0. usunięciu przymusowego re- 
zydenta jeżeli popełni czyn karalny 
w ciągu owych dwuch miesięcy. Czy 
wówczas ma prawo pozostawać, choć- 
by ciągłe przestępstwa popełniał? 

Uchwała określa korzystanie z 
mieszkania jako część składową  za-, 
płaty robotnika—jednocześnie więc ob: 
darzając go domowem mieszkaniem, 
tudzież, siłą rzeczy, opałem i karmem 
dla krowy. nakłada na gospodarza 
nowy podatek w formie opłacania 
człowieka nie pracującego i. nic już z 
folwarkiem wspólnego nie mającego. 

Jest to precedens, który może w 
różnych „dziedzinach stosunków pra- 
codawców do pracowników zaprowa- 
dzić bardzo daleko. Dotychczas, gdy 
wydalony fornal nie chciał się wyno- 

sić z zajmowanego mieszkania, nałe- 
żało zwracać się do sądu o jego wy- 
siedlenie. _ Długotrwałość  prosesu 
stwarzała już zło wielkie i była bo- 
lączką, którą raczej należało usunąć, 
dając władzę: administracji . usuwania 
tych, którzy po ekspiracji umowy nie 
chcieli mieszkania opuścić. Obecna 
Uchwała stan ten pogarsza znacznie: 
jeżeli się poda do Sądu o wysiedle- 
nie, sędzia bądź nie-przyjmie podania 
do 1 czerwca jako przedwczesnego, 
bądź wyznaczy—jak zwykle— sprawę 
za parę miesięcy, co na jedno wycho- 
dzi. J-żeli zaś wyznaczy rozpatrzenie 
natychmiast, to pozwany - zeszle 
się na Uchwałę i wówczas sprawa 
się odłoży, bo będzie dowodził że 
albo nie ma jnnej służby, albo że 
mieszkanie w folwarku jest wolne, 
albo też że karygodnego czynu nie 
popełnił Będzie on dopuszczać do 
wyroku zaocznego, następnie sprawę 
odłoży przedstawiając Świadectwo o 
chorobie, dalej będzie prosił o powo- 
łanie świadków, jednem słowem zuży» 
je cały aparat przewiekania sprawy, w 
którym się nasza ludność wyspecjali- 
zowala. ° 

Wszystko więc sprowadza się do 
dodania jeszcze 2 miesięcy do Kalwa- 
rji sądowej eksmisji. 

Co wywołało podobną uchwałę? 
Choć przyczyny nie wiemy, ale moż- 
na się domyśleć. Nić innego jak skut- 
ki reformy rolnej. Parę tygodni temu 
p. poseł Hołupko-Kwapiński zaszczy* 
cił swą obecnością Komisję polubow- 
ną w Wilnie, zwołaną dla zawarcia 
umowy zbłorowej na rok 1927—28, 
poruszając incydentalnie reformę rol- 
ną. Gdy. przedstawiciel Zw. Ziemian 
wyraził zdziwienie, że dyrektor Związ- 
ku Zawodowego Pracowników  Rol- 
nych za tą reformą głosował, podczas 
gdy sam niedawno ogłosił, że z racji 
„parcelacji przymusowej 7.000 rodzin 
fornalskich zostało pozbawionych pra- 
cy, p. poseł stropił się tym zarzutem, 
wypowiedzianym wobec związkowców 
"wreszcie odrzekł, że to uczynił ze 
"względów politycznych. 

Wobec takich opłakanych rezulta- 
tów t. z. Reformy Rolnej, uchwała 
dąży widocznie do złagodzenia złych 
jej skutków. Położenie fornali, a tych 
jest rzesza ogromna, pogarsza się, 
wobec parcelacji, z dniem każdym. 
Uchwały, do obecnej podobne, złego 
nie usuną, pogorszą one tylko poło- 
żenie gospodarstw rolnych. Skutki 
nie dadzą się usunąć bez usunięcia 
przyczyńy. Dziś się bezustannie mówi 
6 znaczeniu rolnictwa dla Państwa i © 
potrzebie gwałtownej jego pod niesie- 5 
nia. Nie można więc zamykać oczu na 
zło reformą rołną przyczynione i leczyć 
chorobę bezwartościowemi lekami. Po 
co zamykać oczy na rzeczewistość — 
wszak do pory dzban wodę nosi. 

: St. Wańkowicz. 

LL ii WABI 

„Rezerwy Banku Polskiego. 

BERLIN, 7.1V, PAT. Najpoważniej. 
a szy organ demokratyczny Frankfurter 

Zeitung stwierdza w obszernej depe- 
szy, ze stan rezerw Banku Polskiego 
dorównywa obecnie pomyślnemu sta- 

"nowi z: rezerw w początku 1025 r. 
kiedy Polska otrzymała 30,000,900 do- 
larów pożyczki dillonowskiej. 

| Sukno i 
„Kazimierz Rutkowski i J. Domagała 

w Wilnie, UL. W 

Na sezon wiosenny poleca otrzymane ostatnie nowości. 

Uwadze P.P, Oficerów! 
Wyroby Kamgarnowe staje na składzie w wielkim 
wyborze. 
  

Sejm i Rząd. 
O pożyczkę amerykańską. 
WARSZAWA, 7.V. (żel. wł. Słowa) 

Najważniejszą sprawą / dnia jest nie- 
wątpliwie w chwili obecnej. sprawa 
pożyczki zagranicznej. . Dotychczas 
mimo wielu narad decyzja w tej mie- 
rze nie zapadła. © warunkach na ja. 
kich konsorcjum. amerykańskie pro- - 
ponuje ową pożyczkę nic konkretne- 
go narazie nie wiadomo. Z  wiado- 
mości jednak, które przeniknęły do 
prasy wnosić można, że warunki te 
nie są zbyt korzystne jak to pewne 
czynniki usiłują „rzedstawić. Najważ- 
niejszym jest warunek kontroli finan- 
sowej, który zastrzegają sobie finansiś- 
ci amerykańscy, Z powodu tego właśnie 
warunku Sprawa definitywnego  zała- 
twienią. , pożyczki przeciąga się i jak 
mówią w kołach zbliżonych. do rządu 
rząd przygotowuje kontrprojekt dla 
konsorcjum amerykańskiego na pod- 
stawie którega bg geris mógłby za- 
ciągnąć, Dokoła sprawy pożyczki w 
kołach politycznych kursuje Ooczywiš- 
cie sporo niesprawdzonych pogłosek, 
dzieje się to wskutek tego, że dotych- 
czas żadnych urzędowych oświadczeń 
w związku z sprawą pożyczki nie było. 

Rozwiązanie Rady Miejskiej w 
Wilnie, k 

„ WARSZAWA, 7,VI. (żel wł,|Słowa) 
Niektóre pisma warszawskie podają 
wiadomość o rychłem rozwiązaniu 
Rady Miejskiej w Wilnie. Bezpośred- 
nim powodem tego mają być ujemne 
wyniki gospodarki, które ujawniła lu 
stracja Magistratu dokonana przez 
„delegatów Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych. W/ związku z tem wy» 
jechał do Wilna naczelnik wydziału 
M. S. W. p. Strzelecki w celu osta- 
tecznego ustalenia wyników ' lustra. 
cji gospodarki magistratu wileńskiego. 

о 
Ujęcie mordercy Ś. p.kuratora 

Sobińskiego. 

Pisma lwowskie donoszą, że 
władzom bezpieczeństwa udało się u- 
jąć mordercę ś. p. Kuratora Sobiń- 
skiego. Jest nim niejaki Atamańczuk. 
„Wychodzi obecnie na jaw, że już w 
kilka tygodni po dokonaniu morder- 
stwa władze ustaliły nazwisko spraw- 

cy. zbrodni. . Kilkakrotnie wykrywano 
jego kryjówki, ale za każdym razem 
udało się mordercy wymknąć z rąk 
policji. Dopiero z chwilą, gdy  Ata- 
mańczyk, nie mogąc już zmylić czuj- 
ności władz, postanowił zbiedz za 
granicę zaalarmowane władze policyj- 
ne zaaresztowaly go pod wsią Osmo- 
łody w odległości zaledwie kilometra 
od Zbrucza. Aresztowany próbował 
oszukać aresztujących, podając się za 
Żabińskiego. Dopiero w Stryju Śle- 
dztwo ostatecznie ustaliło tożsamość 
aresztowanego i mordercy. Z chwilą 
ujawnienia przez śledztwo prawdzi- 
wego nazwiska, Atamańczuk przyznał 
się odrazu do udziału w akcji terro- 
rystycznej, oręanizowania bojówek о- 
raz podał cały szereg nazwisk czoło- 
wych działaczy ukraińskich organi- 
zacyj terrorystycznych.  Atamańczuka 
odwieziono do Lwowa, a w związku 
z jego zeznaniami 8 osób dziś wraz 
z Atamańczukiem odstawione zostały 
do sędziego śledczego, prowadzącego 
śledztwo w sprawie mordu па & р. 
Sobińskim. 

©00000000000000000000 
a 5 ы » 
m Walka ze szczurami 

'Najskuteczniejsza trucizna z cebuii 
morskiej, nagrodzona wielkiemi me- 
dalami złotemi na wystawach we 
Wiedniu i Częstochowie pod nazwą: 
„pasta па szczury i myszy 

°  Laboratorjum Sukceserów 

Adolfa Zalewskiego 
w tRawie Mazowieckiej 

DI Od 1 stycznia cena zniżona o 40 proc. 
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Najnowsze modełe. 

Wielki wybór 
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KAPELUSZY 
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ECHA KRAJOWE - Prezydenta Łotoy jeszcze nie okrano. 

  

POSTAWY. 
— Aresztowanie agitatora. Ko- 

menda Policji Państwowej pow. Po- 
stawskiego przekazała sędziemu śled- 
czemu akta dochodzenia przeciwko 
Ryszardowi Żukowskiemu w sprawie 
uprawiania przez niego agitacji prze- 
clwko akćji scalania gruntów we wsi 
Szyrkach. Akcja ta prowadzona była 
w ten sposób, że Żukowski nama- 
wiał gospodarzy tej wsi do biernego 
oporu i składania ' nieuzasadnionych 
podań ze skargami na czynność u- 
rzędów ziemskich, jakoteż o sfałszo- 
wanie podpisu na jednem z takich 
podań. 

KIEMIELISZKI. 
— Nowopowstała mleczarnia 

spółdzielcza. Z inicjatywy wójta 
gminy p. Dubickiego i nauczyciela 
szkoły rolniczej w Święcianach p. К. 
Greulicha powstał projekt zorganizo- 
wania mleczarni spółdzielczej. W u- 
biegłą niedzielę odbyło się zebranie 
organizacyjne, na którem dokonano 
wyborów zarządu. Na prezesa zarzą- 
du powołano właściciela m. Wielkie 
Świrany p. Stan. Dubickiego. Preze- 
sem rady nadzorczej wybrany został 
p. Święcicki. 

W najbliższym czasie odbędzie 
się uroczyste poświęcenie tej nowej 
placówki. 

ŚWIĘCIANY. 
— Dlaczego taka stronniczość. 

Nowozatwierdzony niedawno budżet 
Sejmiku 

" sobie pozycję 29.500 zł. przeznaczó- 
ne na subwencje dla Okręgowego 
Związku kółek rolniczych w Świę- 
cianach. Pieniądze te wydatkowane 
być mają na opłacenie instruktorów 
rolniczych i hodowlanych oraz na 
pokrycie wydatków na kursy rolni- 
czo-hodowlane, Szlacheiny ten od- 
ruch bezwzględnie zasługuje na uzna- 
nie, lecz jest pewne ale, oto bowiem 
równolegle z Okręgowym Zw. kółek 
rolniczych na terenie powiatu prowa- 
dzi nie mniej intensywną pracę Okrę- 
gowe Towarzystwo Rolnicze działa- 
jące z ramienia Wileńskiego Towa« 
rzystwa Rolniczego. Takie faworyto- 
wanie jednej instytucji kosztem inte- 
resów drugiej równie żywotnej wyda- 
je się conajmniej nie na miejscuji nic 
dziwnego że wywoluje zrozumiałe 
oburzenie. 

CUDZIENISZKI. 

— Nowa mileczarnia. Powstała 
niedawno w Cudzieniszkach mieczar- 
nia spółdzielcza została już zupełnie 
uruchomiona. Wyświęcenie jej odbę- 
dzie sig natychmiast po przyjściu do 
zdrowia ks. proboszcza Cyrynkiewi- 
cza, zasługi którego przy powstaniu 
tej mleczarni zniewalają zarząd prosić 
go'o dokonanie aktu NC 

GRODNO. 
— Proces komunistyczny. Dnia 

4 b. m. w Grodzieńskim Sądzie Ok- 
ięgowym rozpoczął się wielki pro- 
ces komunistyczny przeciw 65 oskar- 
żonym z art. 102 k. k. O antypan- 
stwową działalność. Wśród oskarżo- 
nych 15 jest żydów, jeden Hirsz Wa- 
serman z Grodna i inni ze Skidla. 
Trzech vskarżonych, którzy za kaucją 
pozostawali na wolności — Szuszan, 
Wysokier i Winicki, nie stawili się 
do Sądu, widocznie zdołali uciec za 
granicę państwa. Również nie stawiło 
się na rozprawę 12 świadków. Wśród 
świadków oskarżenia jest ord. Jan 
Bisping. 
Przewodniczy rozprawie p.' Sę- 

dzia Matusewicz w asystencji Sędziów 
p. Kaszubskiego i p. Parczewskiego. 
Oskarża pprok. Dessin. Obronę wno- 
si 16 adwokatów. 

Lekas Gh. Krasnosielski Dentysta 

ul Wieka 21. przyjmuje: 10—2 i 4—7. 

  

  

Święciańskiego zawiera w - 

„Czterej bandyci zostali 

Pierwsze dni procesu przeszły na 
sprawdzeniu óbecności oskarżonych 
i świadków raz na odczytaniu ob- 
szernego aktu oskarżenia. 

Proces prawdopodobnie potrwa 
cały tydzień. Oskarżonych na rozpra- 
wę wożą w specjalnej karetce wię- 
ziennej. W drodze i na rozprawie za- 
chowują się oni arogancka i demon- 

stracyjnię. ! 

BUKISZKI 
— (x) Zmiana na stanowisku na- 

uczyciela szkoły rolniczej. Do- 
tychczasowy nauczyciel szkoły role 
niczej w Bukiszkach pow. Wil=Troc- 
kiego p. Budrewicz uchwałą wydziału 
pow. Wil.-Trockiego mianowany zo- 
Stał ostatnio agronomem Sejmiku te: 
goż powiatu. 

Z SĄDÓW. 
Za opór policji. 

Anna Sołowiej Sołowjow jest kobietą 
iekkich obyczajów i wałęsa się stale na uli- 
cy Kolejowej, przeciągając nieraz swój <spa- 
cer» do późna w nocy» 

Jednej z takiej nocy Anna Sołowjów, 
będąc pod dobrą datą zaczepiała przechod- 
niów, używając przytem pod ich adresem 
nieartykułowanych słów. 

To zwróciło R przechodzącego tą 
ulicą posterunkowego Józeta Pająkowskiego, 
który po wylegitymowaniu zaproponował jej 
przespacerowanie się do Komisarjatu Policji. 

Annie Sołowjów nie podobała się ta 
<propozycja» przedstawiciela władz bezpie- 
czeństwa i wszczęła alarm. 

Gdy to nie pomogło rzuciła się z kuła- 
kami na policjanta, uderzając go klikakrotnie* 
w twarz. { 

Została aresztowana i w dniu wczoraj- 
szym zasiadła w Sądzie Okręgowym na ła- 
wie oskarżonych, odpowiadając z art. 142 
cz I K K 

Sędzia Strzałko w trybie uproszczonym 
po króikiem przemówieniu pprok. Wąsowicza 
skazał ją na 2 miesiące więzienia. 

Skazana została natychmiast po wyroku 
aresztowana i odprowadzona do W. 

s 

Sąd doraźny w Kobryniu. 

W dniu 9 marca br. we wsi Hermano- 
wicze powiatu Kobryńsaiego 4-ch bandy- 
tów, uzbrojonych w rewolwery i noże do- 
konało, rabunkowego napadu na dom 
Danieja Jurezaka, k.órego pod groźbą re- 
wolwerów doszczętnie obrąbowali. * 

Bandyci po zrabowaniu 45 dolarów, 20 
złotych i różnych rzeczy ogó nej wartości 
około 1000 złotych poranili jurczaka i zbie- 
gli w niewiadomym kierunku, 

W kiika dni później sprawcy napadu 
zostali aresztowani. 

„Onegdaj Sąd Okręgowy w Pińsku na 
sesji wyjazdowej w Kobryniu rozpatrywał 
tę sprawę w trybie doraźnym. 

Na ławie oskarżonych zasiadło 4 bandy- 
tów: Wasyl Steknaszuk, Józef Androziuk, 
Józef Jurczyk 1 Teodor Stelmaszuk. Wszyscy 

erej skązani na karę 
śmierci przez rozstrzelanie. 

Obrona i skazani wnieśli prośbę o uła: 
skawienie do P. Prezydenta Rzplitej. P. Pre- 
zydent biorąc poda uwagęjuprzednią niekara|- 
ność i młody wiek skazanych przychylił 
się do tej prośoy i wszystkim czterem ban- 
dytom w drodze łaski darował życie. (8) 

Za znęcanie się nad własnem 
dzieceiem 6 miesięcy więzienia. 

Małżeństwo Jan i Bronisława Stopowie 
są BR O rodzicami dziewięcioletniego 
synka. 

, Dzieciak ten przechodził w domu ro: 
dzinnym istne męki Tantala. Całymi dniami 
nie miał nic w ustach, popychany, bity za- 
lewał się stale łzami. Były chwile, że nie 
mogąc opanować głodu kołatał do sąsie- 
dnich chałup, błagając o kawałek chleba. 

‚ Ка%0е jego poruszenie, każde słowo 
nic nie znaczące wywoływało różnego ro- 
dzaju represje ze strony wyrodnej matki. 
Zdarzało się, iż po kilkudniowej głodówce 
musiał patrzeć na zajadających smaczne ką- 
ski rodziców, którzy się napawali jego mę- 
czarnią. W końcu wyrzuciji go z domu. Co 
powodowało wyrodnymi rodzicami że tak 
się znęcali nad 9 letniem dzieckiem wyja- 
śniło się onegdaj w Sądzie Okr,gowym, 
gdzie zasiedli oni na ławie oskarżonych 

„ Podczas przewodu sądowego okazało 
się, że Jan Stopa jest drugim mężem — Вго- 
nisławy i krzywem okiem patrzył na obce 
mu dziecko. Żona, chcąc mu się przypodo- 
bać znęcała się nad rodzonem dzieckiem. 

Sędzia Strzałko w trybie uproszczonym 
wydat wyrok skazujący Bronisławą Stopowę 
na 6 miesięcy więzienia, a Jana Stopę unie- 
winnił. (S). 
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Notatki muzyczne, 
Obch6d Beethovenowski. 

Punktem kulminacyjnym nie tylko 
ostatniego okresu, lecz i całego sezo- 
uu muzycznego, był koncert uroczy- 
sty, w pamięć setnej rocznicy zgonu 
Beethovena, urządzony przez Wiień. 
skie Towarzystwo Filharmoniczne, 
zamiary którego sięgały jeszcze dalej, 
napotkały wszakże nieprzezwyciężone 
przeszkody. Jakkolwiek na całym 
świecie cywilizowanym obchody Bee- 
thovenowskie ; korzystają z jaknajob- 
fitszych - subwencyj rządowych, lub 
komunalnych i nawet w Połsce w 
wielu miastach zrozumiano doaios- 
łość kuituralrią Uroczystości tego ro- 
dzaju i konieczność finansowania jej 
przez władzę komunaine, nie łudziło 
się Wil. Tow. Filharmoniczne nadmier= 
nie optymistycznemi nadziejami . zna- 
lezienia możnego poparcia materjal- 
nego ze strony Magistratu i zwróciło 
się tylko z prośbą o udzielenie bez- 
płatne na jeden wieczór Sali Miej- 

skiej, wobec tak niezwykłej okolicz- 
ności i faktu, że inne zarządy komu- 
nalne znacznie większe koszty pono- 
szą w analogicznych poczynaniach. 
Zachowanie się Magistratu przeszło 
jednak wszelkie oczekiwania, bo nie 
tylko nie dał Sali Miejskiej, lecz na- 
wet się nie poczuwał do obowiązku 
zwykłej grzeczności, powszechnie 
przyjętej, pozostawiając oficjalne po- 
danis Towarzystwa najzupełniej bez 

odpowiedzi; widocznie w myśl przy- 
slawia: „kto bredzi, nie ma odpowie- 
dziła”, 

Zapewne, Magistrat w swych dro- 
bno-utylitarystycznych, ciasnych po- 
glądach nawet nie zdaje sobie spra- 
wy z całej kompromitacji, na jaką się 
naraził w oczach ogółu ginteligencji 
swem zachowaniem się wobec obcho- 
du  Beethovenowskiego. Widocznie 
władze komunalne wraz ze sławetną 
„komisją kulturalno oświatową” uwa- 
żaą wyświetlanie, w tym-że czasie, 
bardzo niemądrego filmu „Królewicz 
frajer" za czyn „kulturalny* o wiele 
donioślejszy — zwłaszcza, że to daje 
duże zyski! — niżeli uroczystość ob- 
chodu stulecia zgonu „jakiegoś tam” 
Beethovena, czego nawet i opodate 
kować nie można. Wielki wstyd... 

Jeżeli w sposób tak niežyczliwy 
Miasto traktowało przygotowania do 
koncertu pamiątkowego, niepodobna 
wymagać ofiar od przedsiębiorstwa 
prywatnego, nikogo więc nie zadziwi, 

że dyrekcja „Teatru Polskiego* zgo» 
dziła się na odnajęcie sali tylko na 
godziny poobiednie, aby nie tracić 
przedstawienia, wieczorem. Z tego 
więc powodu trzeba się było zdecy- 
dować na urządzenie koncertu: w 
czasie mniej odpowiednim, a miano- 
wicie —- © godzinie piątej w sobotę 
2-go kwietnia, gdyż terminu pierwot- 
nie obranego, o tydzień wcześniej — 
w godzinach, kiedy przed stu laty 
nastąpił zgon Beethovena, nie można 
było utrzymać, skutkiem choroby 

ВОМО 

MAGDALENKI. 
Istnieje w Wilnie od lat bez mała 

20:tu zakład Magdalenek ped wezwa* 

Wrażenia Redutowe, 
Występ gościnny warszawskiego 
«Perskiego Oka». Tańce—piosenki— 
monologi — kuplety — sketcze — czyli 
wielki program «Nareszcie bawmy się». 

RYGA, 7—IV. PAT. Godzina 2l-sza. Dzisiaj po południu sejm 
przystąpił do powtórnych wyborów prezydenta. Kwiesis otrzymał w pierw- 
szem głosowaniu 43 głosów, kandydat centrum Samuels b. premjer—44 gł. о 
Wstrzymało się od głosowania 10 posłów. W drugiem głosowaniu obaj Zula Pogorzekka... м Reducie! 
kandydaci otrzymali po 47 głosów. Wstrzymało się od głosowania 3-ch  Ajeż to nie «Perskie Oko». To — zajmują się pracą zarobkową: рга- 
posłów. Zarządzono półgodzinną przerwę. qui-pro-quo. niem, akg ra i kołder, haf- 

НЕЛЕа Tymczasem jednak, mogę Najs0- tem oraz tkactwem. 

i z lenniej zapewnić, że nie żadne to i : 
Zapowiedž teroru przeciw Połakom. NA To tylko bardzo mi- Pajoż meme bare task uj 

Z Kowna donoszą: Przed paru dniami w Kownie odbyło się zebra. łe i, w dodatku calkiem. niespodzie- ? 
nie członków centralnego zarządu organizacji „szaulisów*, w celu omó- wane, intermezzo. Jeżeli, jak zapewnia 
wienia sprawy rozszerzenia działalności związku. Zgłoszono szereg wnios. Horacy, quandoque bonus dormitat 
ków i ustalono program propagandy: Homerus, co ma znączyć, że nawet 

Przedewszystkiem jednak, inicjatorzy zebrania wskazywali na Sam zacny Homer zdrzemnie się cza- 
konieczność walki ze wszystkiem co polskie. Tym razem mowy Sami, dloczegož by niemial sam  su- 
nie było o Wilnie, natomiast cala energja „s:aulis6w“ skerowa- "owy Kato.. pokabaretować? Nie ja 
na być ma w kierunku wynaradawiania Polaków Kowieńskich. Z pewnością będę go łapał za fałdy 
jek ks punkty uchwałonych rezolucyj nie zawierają nic specjalnego senatorskiej togi... 

О to: . Pod wiosnę zawsze każdemu nor- 

Organizacja perjodycznych odczytów radjowych na temat propagandy malnemu człowiekowi tak jakoś.. by- 
Związku szaulisów. . 

Przygotowanie materjału do odczytów na temat związku szaulisów 
i potrzeb kraju. 

Za pośrednictwem prasy, specjalnych wydawnictw, okólników i przez N€ ; 
odezwy propagować Związek szaulisówi walczyć ze szkodliwymi objawa-  Pista, Wraz z czternastoma praprapra- 
mi narodu. wnuczkami Terpsychory w daleko się- 

O:ganizować na całej Litwie chóry szaulisów, w więcej zapadłych  galacym dezabiłu. 
kątach kraju urządzać występy kowieńskiego chóru i za pomocą pieśni ° 
podnosić kulturę i t. d. 

Natomiast ostatni, dziewiąty, punkt rezolucji brzmi, według  „Lietu- 
vise", jak następuje: zwrócić specjalną uwagę na spolszczone tereny 
Litwy i za pomocą wydawnictw w języku polskim uprawiać propa 

Antokolu przy ulicy Senatorskiej 29. 
Od roku 1908 kieruje nim Zgro- 

madzenie matek miłosierdzia. Obecnie 
zakład utrzymuje 66 dziewcząt, które 

cja niemiecka i bolszewicka również 
dały się srodze we znaki. Wszystko 

łeczeństwo nie udzieli pomocy. 

dopuścić aby 
przestał istnieć. Teraz, zwłaszcza, w | 

czo jest/ 
Trochę tylko, na razie, nie swoj- 

sko się czuli pod uroczystą kopułą 
Reduty pp. Tom, Bodo, Zula Wierci- 

jego działalność jest najbardziej po- 
trzebna i konieczna. 

== 

Państwowa Fabryka Tytuniowa. | 
Jedną z placówek państwowego 

Ok: przemysłu jest na naszym gruncie 
Ale to kwestja oswojenia się. Pu- państwowa fabryka tytuniowa. Rozwie 

bliczność też była w pierwszym tmo- ją się ona coraz pornyślniej. Roczna 
'mencie jakby zażenowana. Popatrywa- produkcja wyraża się cyfrą 100 wa- 

no na siebie... Gdy się jednak prze- gonów, 250 miljonów sztuk papiero- 
konano, ze stawiła się, jak było do sów, i sto czterdzieści wagonów 

gandę litewskości. , przewidzenia, wszystka ta najwytwor- 700.000 kg. machorki. Przy tak 
Klaipeda zamiera niejsza publiczność, która nie poszła gyżej produkcji fabryka zatrudnia 

JP ° na koncert religijny do uniwersytetu względnie niewielu robotników, bo 
Z Kowna donoszą: Kłajpedzka izba handlowa ogłasza dane staty- — każdy odetchnął. Każdy rozsiadł zaledwie trzystu. Dzieje się to wsku- | 

styczne ilustrujące katastrofalny stan przemysłu leśnego w Kłajpedzie. Się wygodnie na swojem miejscu w tek dobrej organizacji pracy, co za- | 
Wywóz drzewa maleje z każdym rokiem. Podczas gdy w r. 1922 wywie- najlepszym humorze — i najlepszem siųgą jest dyrekcji. | 
ziono z Kłajpedy ogółem 600 tysięcy festmetrów, ekssort w roku 1925 towarzystwie. 3 : W roku ubiegłym zbiory tytoniu 
spadł do 70 tysięcy a w r. ubiegłym już do 50 tysięcy festmetrów. | I rozpoczęło się, co się rozpocząć ną plantacjach krajowych powiększyły 

ery handlowo-przemysłowe w Kłajpedzie pokładają wielkie nadzieje miało — «od podstaw», jak wyraził SiĘ sję zwłaszcza w Małopolsce o 350— 
w pogłoskach o nacisku dyplomatycznym Anglji na Litwę, w kierunku P. Konrad Tom we wstępnem do 400 proc. jednak surowiec ten nadaje. 
nawiązania stosunków z Polską i uruchomienia spławu na Niemnie. pleno titulo publiczności. Mianowicie: się jedynie do produkcji machorki i, 

Pogrom żydów w Poniewieżu. SMIBE p Kila Palżytska ay to a aaa) 1 е = sze gatunki s abrykowane Z 
Według wiadomości z Kowna, w Poniewieżu doszło do nowych ekscesów w Samej rzeczy była «Noc» Rubin- > я 3 orjentalnych, przewažnie tureckiego, 

jugosłowiańskiego i bułgarskiego. 
Dyrekcja fabryki spoczywa w rę- 

kach p. Dyrektora Zielińskiego i vice 
dyrektora Mrozowskiego. 

Aaaa Grupa tu KJ i bojówka nacjonalistyczna, zamie- 
rzała dn. marca urządzić pogrom żydów. Jednakże plan ten został w ostatniej i & 
chwiłi zaniechany. Podobno bojówka porozumiewała KIE w tej ES z wi: dobrzy ludzie, ja wam zatańczę fugę 
dzami. Zamiast pogromu doszło w kilku miejscach do lokalnych bójek. Jedno- Bachal» Hop w lewo, hop w prawo, 
cześnie w nocy zamazano smołą i czarną farbą, wszystkie w 'mieście szyldy piruet na pięcie, falowanie rękami, 

w języku żydowskim. przypadnięcie do ziemi... A co? Nie 
'——— ga Bacha? Niechže kto dowiedzie, 

Wielka katastrofa w Sosnowcu. ae, Ip me S AO, 
й Budziło zdziwienie, że niebył od- 

SOSNOWIEC, 7—IV. PAT. Wczoraj w godzinach porannych w hucie tańczony żaden «kawałek» Beethove- 
„Katarzyna* wydarzyła się wielka katastrofa. Robotnicy zajęci wrzucaniem do а — jak wypadało uczynić ze wzglę- 
pieca martenowskiego zwojów starego drutu, nie zanważyli znajdującego się "14 — jak wypadało uczyn E 
napewne w įednym z nich granatu. Po wrzuceniu drutu do pieca nastąpił silny AU na stulecić nieśmiertelnego Boże- 
wybuch. przyczem jeden z robotników został zabity, a 12-tu raunych w tem go Przyblędy. A Szopena czy wogóle 
6-ciu ciężko. Na miejsce katastrofy przybyła komisja sądowa śledcza, która <wypada.. tańczyć? Walca Szopena 
przeprowadzi odpowiednie dochodzenia. Powodem katastrofy była prawdopo- przecie się nie tańczy? Tak dobnie nieostrożność robotników, którzy nie zbadali dokładnić : > 

SOSA: 4 LIE. az przynajmniej mówiła mi moja matka zwojów drutów. i d Ścił t ć 
ы 3 s ° ki się raz puścił tańcz. o sa- Strajk w Dąbrowie Górniczej. . dia Uražyo ages walca Sa 

DĄBROWA GÓRNICZA 7. Vi. PAT. Z powodu zatargu pomiędzy zarzą- 

sztejna? Dziś się mówi: «Słuchajcie, 

  

Zorganizowany przez Wil. Kuratorjum 
Okr. Szkolnego 1-szy zjazd wychowawców i 
wychowawczyń fizycznych z całego terenu 
okręgu odbył w dniu 5 i 6 kwietnia b. r. 
pierwsze swoje prace. | 

Zjazd otwarł Kurator Okr. Szkolnego p. 
Ryniewicz, który w dłuższem przemówieniu 
wskazał cele Zjazdu i wyraził zetranyfn žy“ 
czenia owocnej pracy dla dobra młodzieży. 

Delegowana OE na Zjazd instruk*„ 
torka M, W. R.i O. P. p. Olszewska zapo' 
znała zebranych z zamierzeniami rządu od- 
nośnie wychowania fizycznego, poczem in- 

i i : ena... „t. Wil. Kuratorjum Okręgu Szko! dem huty Bankowej a robotnikami na tle wydalenia z pracy 3ch robotników, Р i . struktor w. в й alg 
wybuchł dziś w hucie strajk, który objął około 2,000 Toboteików: Do strajku Pani Zabojkina z  czternastoma nego p. R. Czyżewski omówił program zja 
przyłączyli się również robotnicy z huty Gamper: swemi towarzyszkami tańczy... pot- zdu. 

niem Opieki Najświętszej Panny na 

to sprawia, że zaklad wegetuje a na- | 
wet byt jego jest zagrożony o ile spo+ | 

Społeczeństwo wileńskie nie może | 
zakład  Magdalenek | 

czasach szerzącej się demoralizacji 

  

    

  

    

Katastrofa „Santa Maria“. 
Pułkownik de Pinedo nie mo- 

żejdokończyć lotu. 

RZYM, 7—IV. PAT. Agencja Sie: 
fani'ego donosi: Pułkownik de Pine- 
do, który odleciał wczoraj rano z 
Hotsping po szczęśliwym przelocie 
nad łańcuchem gór Rocky Mountains, 
przybył na jezioro Roosvelt w stanie 
Arizona. Podczas gdy ładowano na 
aeroplan zapasy benzyny, a de Pine- 
do stojąc w pobliżu rozmawiał z kil- 
ku dziennikarzami, z ładzi znajdują- 
cej się w pobliżu hydroplanu, oseb- 
nik jakiś rzucił nań płonący kawałek 
drzewa. Hydroplan stanął momental- 
nie w płomieniach i uległ zniszcze- 
niu. Na szczęście wypadek. ten nie 
pociągnął za sobą ofiar w ludziach. 
Pułk. de Pinedo zatelegrafował nie 
zwłocznie do ministerstwa lotnictwa 
w Rzymie, prosząc o dostarczenie mu 
nowego aparatu. Mussolini przychylił 
się do życzenia łotnika i zarządził 
wysłanie do Nowego-Yorku specjal- 
nego hydroplanu | królewskiej eskadry 
lotniczej. Jak się spodziewają lot bę: 
dzie mógł być podjęty przez de Pi- 
nedo w pierwszych dniach. maja. 

głównej solistki koncertu. Pomimo 
tylu warunków utrudniających, zkon- 
cert pamiątkowy odbył się w prze- 
pełnionej publicznością sali na do- 
świętnie przybranej i portretem ozdo- 
bionej scenie, z prawdziwie pięknem 
powodzeniem artystycznem. 

Wybór zrobiono z pomiędzy ar- 
cydzieł mistrza, utworzonych w okre- 
sie pełnego rozwoju jego tytanicznej 
iadywidualności, gdyż zarówno sym- 
fonja „bohaterska*, pierwsza z tych, 
w których Beethoven otworzył cał- 
kiem nowe i poprzednikom jego zu- 
pełnie nieznanej widnokręgi koncepcji 
muzycznej, jak też i koncert fortepia- 
nowy c—minor, potężna fortepianowa 
sonata „Appassionata“ i niemniej sław- 
na sonata „Kreutzerowska” na skrzyp- 
ce i fortepian, sięgające do szczytów 
najwyższych, na jakie się wzniósł kie- 
dykolwiek genjusz muzyczny, godnie 
przedstawiały  niedościgłą głębię i 
bezbrzeżną wi.lkość twórczą nadludz- 
ko olbrzymiego ducha. Wileńska Or-- 
kiestra Symfoniczna, w komplecie 
zwiększonym, pod batutą dyrektora A, 
Wyleżyńskiego, uczyniła. wszystko, 
aby stanąć na wysokości zaszczytne- 
go zadania i zdobyła sobie szczery 
poklask za wykonanie niezwykle trud- 
nej symfonii. 

Wielce odpowiedzialny obowiązek 
odtworzenia partji fortepianowej w 
koncercie z orkiestrą, w sonacie ze 
skrzypcami oraz sonaty fortepianowej 
przyjęła na siebie wyborna fortepia- 
nistka miejscowa Róża Nadelmanów- 

lezieni i surowo ukarani. 

Koce pOUrri z preludów, mazurków, wal- 
LONDYN, 7—IV. PAT. Agencja ców i bałlad Szopena. | «wychodzi» 

Reutera otrzymała potwierdzenie wia- bardzo ładnie, bardzo wdzięcznie, 
domości o -wypadku, któremu uległ bardzo elegancko, bardzo artystycznie, 
hydroplan de Pinedo. Stwierdzono rytmicznie, malowniczo, eterycznie... 
obecnie, że pożar spowodował pe- Nazywa się to „Chopin w tańcach". 
wien chłopiec, który po zapaleniu Inaczej się to oczywiście tańczy 
Papierosa rzucił pałącą się zapałkę niż np. „Maryškę w pokrzywach“. 
do wody, pokrytej w tem miejscu Zaś sketcz (wymawiać: sketch!) 
pływającą benzyną i smarami. Pło-. Toma p. t. „Metoda Bzrlitza* prze- 
mienie objęły natychmiast miejsce w wyberny. Nie od strony autora lecz 
którem znajdował się statek. Wszyscy wykonawców. Osobliwie zaś p. Eug. 
znajdujący się w hydroplanie uniknęli Bodo niezrównany! Humor w prze- 
nieszczęśliwego wypadku. dnim gatunku. A i mówi p. Bodo po 

RZYM, 7. IV. Pat. Mussolini angielsku jak rodowity Anglik. 
otrzymał następującą depeszę nade- P, Halina Surina-Narkiewicz („owa“ 
słaną przez ambasadora Staaów Zje- czy „ówna*? My piszemy Barbara 
dnoczonych w Rzymie Fletchera: Pre- Radziwiłłówna, nie Barbara Radziwiłł) 
zydent, rząd i naród Stanów Zjedno- tańczy ślicznie, przedewszystkiem z 
czonych šledzili ze wzrastającem za- porywającym temperamentem — cze- 
interesowanie i podziwem, zorganizo- go nieda się, niestety, powiedzieć o 
wany pod światłem kierownictwem giris'ach pani Zabojklnowej. 
Waszej Ekscelencji, wspaniały lot Ы Dobrze.. dobrzel.. Ale — Zula 
jącego wszystkie rekordy pułk. de Pogorzelska? Jakże Zula Pogorzelśka? 
Pinedo. Tembardziej więc pragnę Jakże Zula? Co? W samej rzeczy 
podkreślić jak głęboko i szczerze naród taka... jak ją Warszawa maluje? 
amerykański ubolewa nad zniszcze- _ Francuz by powiedział: <P. Zulę 
„Santa Maria“. W sprawie tej wdro- Pogorzelską zostawiłem pour la bon- 
żone zostało surowe śledztwo i jeśli ze bouche — sobie». I miałby rację. 
okaże się, że chodziło tu o niecny P. Zula Pogorzelska jest w samej 
zamach, to winowajcy zostaną odna- rzeczy kąskiem deserowym. Klio nie 

wierzy, niech pójdzie dziś do Reduty 

    o 

na, dołączając subtelną i pełną życia na pewne niezrównoważenie w sto- 
grą nową gałązkę wawrzynu do swych sunku wzajemaym  regestrów głoso- 
dawnych, zaszczytnych  powodzeń, wych, Poza tym małym niedoborem, 
jakkolwiek „Appassionata", w całości chór wprost zadziwia wybornem wy- 
Swej koncepeji gigantycznej, mniej się szkoleniem. Precyzja w zachowaniu 
nadaje do warunków przyrodzonych wszelkich przepisów metryki i rytmiki 
wyśmienitej artystki, czystość brzmienia w najtrudniejszych 

Uialentowany i bardzo tutaj cenio- interwalach i niezwykłych modulacjach, 
ny koncertmistrz A, Kontorowicz ar- najzupełniejsze opanowanie pamigcio- 
tystycznie wykonał partję skrzypcową we całego programu, częściowo bardzo 
w sonacie „Kreutzerowskiej*. polifonicznie zawiłego, wszystko to 

Ładne i przystępne przemówienie doprowadzone do bardzo wysokiego 
okolicznościowe ślicznie wypowiedział, poziomu i zniewala do szczerego 
przęd koncertem, p. Witold Fiulewicz, uznania i szacunku. Wyborną siłę 
autor nowowydanej, bardzo interesu- kierowniczą posiada chór w osobie 
jącej pracy © Beethovenie, pod tytu- młodego dyrygenta l. Giezera (słu- 
łem „Przybłęda Boży*, niezmiernie chacza naszego Konserwatorjum), go- 
ciekawej książki dla każdego czytelni- rąco przez publiczność oklaskiwanego. 
ka muzycznie wykształconego, nie tyl- Sola w špiewach aa» jako 
ko dla muzyka zawodowego. też dużą ilość śpiewów ludowych i 

Chąc umożliwić szerszym kołom aryj operowych — arję z pierwszego 
publiczności, która już nie dostała bi- aktu „Tosca* z tekstem polskim— 
letów. a przedewszystkiem uczącej się wykonał nadkantor  j. Goldsztejn, 
młodzieży, wysłuchanie arcydzieł Bee- wzbudzając entuzjazm słuchaczy me- 
thovena, zamierza Wil. Tow. Filhar- talowem brzinieniem swego pięknego 
moniczne urządzić, na jednym z po- glosu tenorowego oraz prawdziwie 
ranków niedzielnych w <Lutni», cał- artystycznem ujęciem. Bardzo dobrze 
kowite powtórzenie programu, wyko- akampanjowala prof. A. Wileńska. 

AEO az seucercie pom w. Wieczór tercjałowy.w Konserwa- 
Koncert churu synagogalnego. torjum. 

Na uorzejme zaproszenie nadkan- Zwyczajem lat ubiegłych urządziło 
tora p: Jakóba Goldsztejna, miałem Konserwatorium popisy swych wy- 

sposobność usłyszeć Śpiewy religijne chowańców, które znowu stwierdziły 
i ludowe w wykonaniu ichóru syna- stały rozwój instytucji, tak ważnej 
gogalnego, przeważnie z chłopców i dla kultury muzycznej naszych Kre- 
młodzieńców złożonego; brak większej sów. Wciąż się zwiększająca ilość 

ilości głosów męskich wpływa nawet wychowańców, studjujących grę na 

W pierwszym dniu zebrani wysłuchal 
szereg referatów poczem odbyły się pokaz 
gry w piłkę siatkową wykonane przez uczn 
gimn. Z. Augusta i Mickiewicza. т р 

W drugim dniu p. R. Czyżewski de“ 
monstrował no»ą metodę gimnastyki dl 
uczni od 10 — 12 lat poczem instruktorka 
Min. W. R.i 0. P. mówiła o tej metodzie. 

Na zakończenie odbył się pokaz gry 
piłkę koszykową. Obfity program obrad za” 
kończony został opracowaniem przepisów 
gier w piłkę siatkową i koszykową. Prz 
wodniczył obradom zjazdu wizytator szk: 
powszechnych Kuratorjum p. Т. Młodkow” 
Ski.         

   
   

  

i sam się przekona. P. Zula Pogo- 
rzelska przedewszystkiem umie, 
mało kto, kabaretować. Powtóre jej 
np. «Pensjonarka» jest arcydziełkie 
sztuki aktorskiej. P. Zuła Pogorzel 
ska ma głos bezdźwięczny ale sama 
posiada mnóstwo wdzięku. I to ratu- 
je sytuację. P. Zula bywa na mgnie- 
nie oka ordynarną. Ale przecie bywa 
ordynarnym np. profesor? Nawet, ja” 
ko ordynarjuszowi, nisko mu się kła” 
niają i więcej mu płacą. 

Słowem, w rozkabaretowanej Re” 
ducie wesoło było i tłoczno, warszaw” 
sko i bezkrochmałno, sans-góne 4 

najzu „ełniej komiifo. : : 

No, i Wilno raz przecie dowie” 
działo się, jak się robi SB ag 

: Ž. 
"B.

 
. 

instrumentach orkiestrowych, dowo 
dzi celowości kierownictwa Konsef 
watorjum, któregó zadaniem najistol 
niejszem ist i musi być zawsze @0° 
starczanie krajowi wykwalifikowanyć 
pracowników na wszelkich polać 
działalności muzycznej, nie zaś kszt 
cenie wirtuozów estrad 'wych, do cz! 
go tylko bardzo rżadkie talenty w. 
jatkowe prawdziwie dochodzą. 

Slyszeliśmy. bardzo starannie prz) 
gotowane: duety na dwa flety, 
dwa klarnety, trio na trzy wiołoncz 
wszystko z towarzyszeniem fortepian 
W całości swej, mniej wyrówn: 
były produkcje wokalne, pod wzg 
dem stopnia rozwoju środków wy 
nawczych występujących  adepi 
częściowo bardzo zadawalniający: 
Dużo zalet niezaprzeczonych wykaz 
skrzypkowie. Oczywiście, najobiic 
się przedstawił dział fortepianowy, 
którym niektóre produkcje wykłz 
znaczae postępy (naprz. Warja 
Brzezińskiego), uczynione przez 
konawców w statnich czasach, « 
odegranie etjudy Skriabina godne D 
ło estrady koncertowej. Na szczegól 
wyróżnienie zasługuje wychowaniec k 
sy prof. Kimontt-Jacynowej, niz 
wodny i bardzo muzykalny akom) 
njator wszystkich produkcyj inst 
mentalnych i wokalnych, który | 
zatem bardzo dobrze wykonał sa! 
dzielnie część sonaty Beethovei 
niosąc na swych barkach tak znacz 
część pracy całego popisu. 

* Michał Józefowicz 
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żaru, który zniszczył niemal doszczęt- | 
nie główny budynek zakładu. Okupa- 
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— 5 ОМО 3 

Е utworzony został komitet pod pro- s -| KURIER GOSPODARCZY E5EEnTiE Мг шу юн 
MIO s te kie pozyłęch Państwowe Zakłady p w jednocześnie niedawno emitowane ban- 

na . przybywających do Folski na wakacje Warszawie, na zamówienie Bavku knoty 50-cio i 5-złotowe. W miatę 
ej 2 ' В ZIEM WSCHODRICH. letnie dzieci połskich z Niemiec (nie- Polskiego, rozpoczęły już druk no- puszczania w obieg nowych Z0-złotó - 

  

    ót| _ wymiany. 
: Н į Komisji Ankietowej). 

dniu 4 bież. kwietnia odbyła 
„Prezydjum rady rainistrów kon- 
„ Prasowa, na której przewod- 
W komisji ankietowej, p. Rot- 

i hy informował _ przedstawicieli 
„12 „Ctlach ji zadaniach komisji: 

w gospodarce eko- 
«całego niemał świata nar 

! ilenie — wiele państw 
и К „a klęskę bezrobocia wskutek 
—а Sfery 

MM 

   

УЙ ką, PO wojnie 
a ч 

  

a SIĘ rynków zbytu. 
Zaniepokojone tymi objawa- 

zbadać przyczyny ich I 
ów wadzące do uzdrowienia.    

        

    

   

   
     

„POWstały różne ankiety go- 
w wielu krajach. 

przesilenie, spowodo- 
ogólny nienormalny stań 

En d Po wojnie, em 
0 zięki połączeniu w jedną 

B as o POM z u! 
"Mch „7 Zostai pozbawiony da- 
Qząwych rynków zbytu. ` 

„5 U nas były i są skargi na 
|. Zwłaszcza przedmiotów 
Potrzeby. Jedni przypisywali 
TĘ nadmiernej chciwości 

naj *CÓw i pośredników, dru- 
koszt 97 Zarobkom  robotni- 

‚ łom świadczeń socjalnych, 
„Srajkom i t. p.; inni wresz- 

z Boeko na karb złej or- 
| edsiębiorstw, przestarza- 
nai technicznych w fabry- 
Itin. Y€h, nadmiernego rozrostu 

jen, 4 między producentem i 
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więc o objektywne zba- 
ilości, poczęści skom- 

bardzo czynników wpły- 
la koszty produkcji i wy- 

„Za to pośrednio i na ce- 
za, Oraz o znalezienie dróg 

Wz zh do naprawy, t. į. w 
6 m do potanienia przed- 
tym szej potrzeby. 

ah... Slu została powołana ko- 

  

  

„ Ogjąkietowa. 

* Wność prac i wniosków 
hl jej S Warantowana jest przez 
ly SObowy, w którym repre- 
RU „54 zarówno przedstawiciele 
| in, a jak i pracowników 

da OW 

  

drgę 3 Komisji obejmują przed- 
Nu brzęz aj lmujące się: a) wydobys 

ių į prObką ji sprzedażą / węgia, 
ъ brykietów, b) wydobyciem, 

a Pocį i Sprzedażą ropy naftowej 
О lap, nych, c) wyrobem i sprze- 

jadą, ZA 1 stali, d) wyrobem i 
Wyrobów włókienniczych, 

i 1 sprzedażą skór, i) wy* 
i Pizedažą gotowych ubrań, 
| Roe g) kupnem i sprze- 

: produkcją i sprzedażą 
' kj produkcją i sprzedażą cu- 

ną *rlyk bem, przeróbką i sprze- 
a 06w zbožowych, mięsnych 
„gens I) wyrobem i sprzeda- 

Н entu, wapna, drewnia- 
"Bugo owych części mieszkań 
Body? domów mieszkalnych, 

“пуср 3. i Sprzedażą nawozów 
rege; n) produkcją i sprzedażą 

łanie 7ch, 0) wytwarzaniem, 
1 i sprzedażą energji ele- 
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D 
rida bardzo różno: 

| włóki iększych kopalni, hut 
, Enniczych przez šrednie 

U, it x le it. p. do małych 

kę "IA wewnętrzego podziału 
i komi ia poszczególnych or- 
Mięję JSa_ankietowa wyłoniła 
Badas nizacyjną, która opra- 

ię 4 Omisji na następujące 
Sergej, podkomisję metalur- 

tyczną (dla węgla, пайу 
Ci), budowlaną, rolniczo- 

zt zieżową, ekonomiczno- 
С S že w miarę potrze- 
| ną a podzielą 

a. 
dych polka „od 5 podkomisji 

ją komisja programowa i 
My cj 

A 

onomi е ‘ а'_аме"‹.:шо finansowa 

tą tg cia programowa złożona 
NIL ieh ych wszystkich pod- 

ji Wszy, zastępców, opracowała 
slikięto rzędzie plan prac ko- 

! bad wej, 
Pykodez cj wyznaczyła ter- 

nią : ' bio, poszczególnych 

  

cio miesięczny termin 
\ ` "Y dla prac komisji ankie- и 

) 
у L 

kę ag > a kietowa , przeprowadza 
Pisemn zapomocą kwestjonar- 

ty, two, R Tozsyłanych  przed- 
De, „+ 47 PrZEZ bezpośrednie 

žalio] ilości możliwie typo- 
prze, w Badania takie na 

deleg prowadz 
" ye, "EOWane 

      

   

iki piależytego i systemat p A przedmioty e atycznego 

ramowy, 

6 swe 

V 166 ‚‘‚‘иа':‚'н::;а kwesijonarjusza 
į © próbie ogni a Poakomisjį Ei 

dlą „aśnie w t 
Ргг „| “Eprowadzenia wstępnych 

  

arju 
0 do którego 

„kwestjonarjusze 
Omisje, 

aly 

    

tais tego spisu badane | 

badań na miejscu w  przedsiębior- 
stwach. 

W końcu p. Rothert zaapelował 
do zebranych dziennikarzy, podno- 
sząc rolę, jaką prasa powinna ode- 
grać w stosunku do komisji ankie- 
towej w chwili, gdy podkomisje i ko- 
legja wyjeżdżają na wstępne badania 
zakładów przemysłowych. 

Niektóre podkomisje już wyjechały 
—jak np. podkomisja budowlana, ener- 
getyczna; wczoraj wyjechały również 
podkomisje: rolniczo . spożywcza i 
odzieżowa. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (0) Uszkodzone dolary. Wsku- 
tek nieumiejętnego obchodzenia się 
niszczą się szybko nietylko wykona- 
ne na złym papierze banknoty pol- 
"skie, ale również i banknoty amery- 
kańskie. Banknotów takich publicz- 
ność nie chce nabywać. Wobec tego 
Bank Polski oTsyła je do Ameryki 
do wymiany. Za tę procedurę Bank 
Polski pobiera od pojedyńczych do- 
larów po 50 gr, a od większych 
ilości tych banknotów 1 proc. od 
"MŁ 

o się tyczy uszkodzonych bank- 
notów krajowych, to Bank Polski 
pobiera od nich opłatę tylko o tyle, 
o ile uszkodzenie jest jawnie roz- 
myślne. 

o Zawiadomienia o wolnych miej- 
scach. Pracodawcy, niestosujący się do obo- 
wiązujących rozporządzeń i niezgłaszający 
do państwowego urzędu pośrednictwa pra- 
cy wolnych miejsc lub nowoprzyjętych“ ro- 

"KRO 
  

PIĄTEK 
8 Das Wsch, st.' 0 g. 4 m. 57. 

% 

bol, N.M.P. Zach. sł. o g. 18 m. 19 
Jutro 

IMarji Kleof.   
  

Spostrzeżenia meteorolo; 
Meteorologii U. 

z dnia 7—IV 1927 r. 

e Zakład 

Pa ) 751 

PE" | sc 

Da aa 82 
SA ący ) Wschodni 

Uwagi: Pochmurno. Deszcz. Mini: 
mum za dobę—+-2 9C. Maximum. Ą-7 Ten- 
dencja barometryczna wzrost ciśnienia, 

KOŚCIELNA 
— J. E. ks. Arcybiskup-Metro- 

polita Jalbrzykowski 'u ko'ejar zy. 
We wtorek, 19 kwietnia r. b. o godz. 
18-ej J. E. Ks. Arcybiskup-Metropo- 
lita Romuald Jałbrzykowski odwiedzi 
Polski Związek Kolejowców dokonu- 
jąc poświęcenia lokalu w nabytym 
przy uł. Wiwulskiego 4 gmachu. 

— Rekolekcje dla Młodzieży 
Akademickiej pod kierunkiem ks. 
profesora Marjana Morawskiego Т. ]. 
rozpoczną się w niedzielę dnia 10-go 
kwietnia r, b. o godz. 7-ej wieczo- 
rem w kościele Św. Jana. Następne 
nauki dnia 11 i 12 kwietnia r. b. o 
godz. 7-ej wieczorem a 13 kwietnia o 
godz. 9-ej rano zakończenie. 

URZĘDOWA. 
— Dziś Wojewoda nie będzie 

przyjmować. W dniu dzisiejszym 
p. Wojewoda Raczkiewicz nie będzie 
przyjmował interesantów. 

— Uroczystość wręczenia dyp- 
łomów absolwentom Wojewódz- 
kich kursów samorządowych: W 
ubiegłą środę pan Wojewoda Racz- 
kiewicz w towarzystwie vice-wojewo- 
dy p. O. Malinowskiego, Dyrektora 
Robót Publicznych p. S.ła-Nowickie- 
go i Naczelnika Wydziału Samorzą- 
dowego p. Kopcia dokonał aktu wrę- 
czenia dyplomów absolwentom kur- 
sów AC zorganizowanych 
w Wilnie przez Urząd Wojewódzki. 

— Jakie przepisy prawne obo- 
wiązują na kresach wschodnich. 
Mocą ustawy Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej weszło w życie rozporządze- 
nie o unormowaniu Statutu Prawns- 

o w województwach: Wileńskiem, 
Nowogródzkiem, Poleskiem i Wołyń- 
skiem oraz w powiatach: Grodzief-. 
skim, Wołkowyskim, Białostockim, 

Przedmiot badań i Bielskim i Sokólskim wojewódzdwa wiatu, przyczem uchwalono poczynić kujących, aby nie dopuścić do wy- 
„starania u odnośnych władz w celu sylania wagonów niewyczyszczonych Białostockiego. Mocą tego rozporzą- 

dzenia na wymienionych terenach o- 
Tąc pod uwagę krótki bowiązują następujące przepisy praw- dowę tych domów. 

> o ile nie zostały zmienione lub uchy- 
One: 

a) ustawy i inne przepisy prawne 
Rzeczypospolitej rozciągnięte na Zie- 
mie Wschodnie na zasadzie ustawy z 
dnia 4.11.1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 16 
poz. 93) i ustawy z dnia 6 kwietnia 
1922 (Dz. U. R. P, Nr. 26 poz. 213). 

b) ustawy i inne przepisy praw- 
ane są przez ko- ne uchwalone przez ciała ustawo- Następnie dokonano 

przez podkomisje dawcze Rzeczypospolitej lub z ich stypendjów wśród uczniów szkoły czynią potem trudności. 
upoważnienia bądź wyłącznie dla tych 
obszarów względnie ich części, bądź 

ań, ułożono dla nich łącznie z innemi częściami Balinpciu, gm. Niemenczyńskiej, ty- terenie Wilna istnieje żydowska iasty- księgowych w Polsce. Proszeni mitym Konradem 
Rzeczypospolitej. 

c) przepisy prawne, ogłoszone w wej pożyczki i wyasygnowano 1000 sydjowana przez amerykańskie Towa- zainteresowanym, iż w dniu 5 w 
dziennikach urzędowych Zarządu Cy- zł. gminie Podbrzeskiej tytułem za- rzystwa dobroczynae. W dniu wczo- czerwca r. b. odbędzie Się OrgaNizo- skie: sk 
wilnego Ziem Wschodnich, Zarządu pomogi na budowę drogi w zaśc. rajszym instruktorzy tej instytucji og- wany przez Związek Księgowych м — В: 5 

tą obecnie pod- Cywilnego Ziem Wołynia i frontu Haka. Na tem „posiedzenie zakon- Iosili strejk domagając się podwyż- Połsce I ogólnokrajowy zjazd księgo- (Mickiewicza 11) i od g. 5-ej pp. w kasie 
gdyż Podolskiego, Zarządu Terenów. Przy- czono. teatru. 

kolegjów roz- frontowych i Stanowych oraz w Dzien- 
ych dniach „po niku Urzędowym tymczasowej ko- kuje letniska dla dzieci polskich szym konferencję,na którą zaprosił zesłane kwestjonarcjusze Komitet 0r- obrazach 

misji rządzącej Litwy Środkowej. 

NIKA 

miecki Śląsk, Westfalja, Nadrenja, wych banknotów 20-złotowych. Pew- wek, wycofywene będą z obiegu bar. 
Berlin i td.). W związku z powyższem ną część tych banknotów jest już go- dziej zniszczone banknoty poprzed- 
wydział powiatowy pow. Wil. Trockie- towa i z chwilą, gdy zapas dosięgnie niej emisji. Jednak banknoty starego 
go na ostatniem swem posiedzeniu około 1 miljona sztuk, puszczone one wzoru: 50, 20 i 5-złotowe nie będą 
postanowił przyjąć 40 pomienionych będą w obieg, co nastąpi w końcu całowicie wycofane i pozostaną nadal 
dzieci i zabezpieczyć im miłe | przy- b, m. Druk nowych 20-złotówek od. w obiegu na równi z banknotami no- 
jemne spędzenie wakacji letnich w bywa się względnie powoli, ponieważ wej emisji. 
malowniczych okolicach pow. Wil.- Państw. Zakłady Graficzne drukują 
Trockiego. 

MIEJSKA. Afera czekowa. 
— (0) Przedłużenie godzin Echa malwersacji czekowej w Domu Bankowym Bunimowicz 

handlu w tygodniu przedświą- = Przed tygodniem podawaliśmy, że Jankiel Lewinberg, którego jednak 
tecznym. Jak się dowiadujemy, w w związku z wykryciem w Domu nie zdołano ująć. Aresztowano Szyję 
związku ze zbliżającemi się Świętami Bankowym T. Bunimowicza af ry po- Milkisa i Antoniego Zgórskiego, któ- 
sklepy w przyszłym tygodniu będą legającej na tem, że nieznany klijeat rzy trudnili się puszczaniem w obieg 
otwarte do godz. 9-ej wiecz., w nie- sprzedał czek amerykański na sumę czeku na 700 dolarów w  Białymsto- 
dzielę zaś, dnia 10 kwietnia od godz. 1400 dolarów, sprawcę tej tranzakcji ku i na 1250 dolarów w Warszawie. 
1 popoł do godz. 6-ej wiecz. aresztowano i rozpoczęto śledztwo, Dalsze śledztwo prowadzone jest 

botników, czy pracowników „ umysłowych, 
ułatwiają nieprawne pobieranie zasiłków w 
czasie zatrudnienia. Pracodawcy, przyczynia- 
jący sięw ten sposób do popełnienia nadu- 
żyć, odpowiadają materjalnie za sumy po- 
brane tytułem zasiłków podczas pracy u 
nich (art. 1383 kodeksu cywilnego) oraz kar- 
nie z art. 34 ustawy o zabezpieczeniu na 
wypadek bezrobocia. Pracodawcy, niezawia- 
damiający o nowoprzyjętych sądzą Często, 
że władze nie są w stanie dopilnować wy- 
konywania tych przepisów. Jest jednak ina- 
czej, gdyż w każdym wypadku wykroczenie 
wcześniej lub później jest ujawnione. Na- 
stępuje to wówczas, gdy bezrobotny przed-, 
stawia w urzędzie świadectwo z pracy po 
jej utraceniu Wówczas właśnie pracodawca 
Jako winny, jest surowo karany. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
7 kwietnia 1937 r. 

Dewizy i waluty 

Tranr Spra. Kupno. — Egzamina na kursie prze- w rezultacie którego d:konano w przez urząd śledczy wileński w ścisłym 
Dolary . |. 892 8,94 890  ciwgazowym @а strażaków. W Warszawie dalszych aresztowzń. porozumieniu się z innymi, na terenie 

Holas a. 25902 35120 dniu 9 kwietnia r. b. w Magistracie _ Główną sprężyną organizacji pusz- działałności których dokonane zostało 
rg Ko 4358 4346 M. Wilna (sala posiedzeń Rady Miej- czającej w obieg fałszywe czeki jest puszczenie w obieg czeków. 

Nowy-Vot 893 — 895 — 891 — $К]) © godz. 12 w poł. odbędą SIĘ pn O 
Paryż 35,10 35,1 3501 egzamina pracowników straży ognio- A с 4 
Praga 26.51 26.5 26,45 . wej, którzy ukończyli kursa przeciw- Zesów poszczególnych instytucji ce- wypełnionych druków do dnia 15 
war = Eh 115 gazowe, jako kierownicy sekcji obro- lem załatwienia tego konf iktu. kwietnia r. b. Adres Komitetu: War- 

Włochy 4295 _ 43,06 4,284 Dy przeciwchemicznej ludności cywil- — Zarząd Kasy Chorych m ' szawa, Marszałkowska 74 m. 13,Zwią 
nej, a.o godz. 2 po poł. tegoż dnia Wilna na posiedzeniu w dn.4b. m. zek Księgowych. W Wilnie stałych 
rozdanie świadectw zukończenia kur- załatwił m. in. następujące sprawy: informacyj, dotyczących zjazdu udzie: A i ków 0030 sów. zaakceptował sprawozdanie Dyrekto- la p. St. Riedel, Wileński Prywatny 

Pożyczka kolejowa 103 Kursy te zostały zorganizowane ra z wykonanych uchwał Zarządu; Bank Handlowy, tel. 408. Inne pisma 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 86.50 przez Żarząd Wileńskiego Okręgu przyjął do wiadomości szereg wyja- proszone są o przedruk. 
4,5 proc, Ziem. zł. 54,25 54.10 Czerwonego Krzyża Polskiegoi przez Śnień i okólników władz nadzorczych RÓŻNE. „Ap | ide PRZ Magistrat m. Wilna. w sprawach świadczeń K. Ch. i obo- Cztery serje fałszywych 
8 proc. listy zastawnewarsz. złot. 72,71,75 72 WOJSKOWA wiązku ubezpieczenia, skierowując je pięcozłotówek kursuje w Polsce. 
6 proc. pożyczka dolarowa 84 75 "do BI Komisyj; uchwalił Dowiadujemy się, że komenda woje- 
5 proc. pratawskie, zł. 60, Li May» — (o) Odroczenie od ćwiczeń wnieść do . U. U. sprzeciw na u- wódzka P.P, z racji ukazania się na 

proc. obligacje m. Warszawy z 1025-1054, wojskowych. W myśl odpowiednie- chwały Komisji Rozjemczej, niezgod- rynku znacznej ilości fałszywych ban: 
go rozkazu Min. Spr. Wojskowych, ne z Ustawą i Statututem K. Ch.; knotów 5-cio złotowych ma w naj- 
szeregowi rezerwy, którzy otrzymają zaakceptowawał sprawozdanie Prze- bliższym czasie podać do ogólnej 
karty powołania na tegoroczne ćwi- wodniczącego Zarządu z załatwio- wiadomości cechy, po których można 
czenia wojskowe, a którzy z ważnych nych przez niego spraw; rozpatrzył odróżnić te falsyfikaty, Obecnie kur- 
powodów, wymienionych w art. 487, projekt wniosku. na Radę K. Ch. w. sują w 'Polsce cztery „wydania” tych 

3 względnie 470 i 473 rozporządzenia sprawie opinji do rządowego projek- falsyfikatów to też zarządzenie to u: 
Ustawodawstwo rosyjskie, o ile wykonawczego do ustawy o po- tu nowej „Ustawy o obowiązkowem łatwi znacznie ludności orjentowanie 

ono zachowało moc prawną, obowią- wszechnym obowiązku służby woj. ubezpieczeuiu na wypadek choroby, się przy przyjmewańiu banknotów. 
zuje w brzmieniu i zakresie, w któ. skowej, nadto którzy ze względu na oraz o ubezpieczeniu robotników na — PPS. nie chce połączenia 
rym obowiązywało w dniu 1 sierpnia Śmierć lub nieszczęście w rodzinie, wypadek niezdolności do zarobko- się z Radą Okr. zaw. zw. kiaso- 
1915 roku. czy z innych nadzwyczajnych powo- wania, a ich rodzin na wypadek wych. Jak wiadomo na terenie Wil- 

Jeżeli przed wejściem w życie ni- dów pragnęliby uzyskać odłożenie Śmierci ubezpieczonego* i po doko- na istnieią dwie rady okręgowe: zwią- 
niejszego rozporządzenia w postępo: okresu odbycia ćwiczeń na czas pó: naniu pewnych zmian i złożeniu przez zków zawodowych (Wielka 34) i PPS. 
waniu sądowem lub administracyjnem źniejszy od wyznaczonego im w kar- przedstawicieli pracodawców odręb- (Kijowska 19). Na mocy porozumie- 
prawomocnie ukończonem stosowano cie powołania, mogą wnieść do P K.U. nego zdania, uchwalił' wniosek wnieść nia się zarządów tych rad odbyła się 
inne przepisy prawne aniżeli rozpo- odpowiednio umotywowane i udoku- na posiedzenie Rady do zaakcepto- konferencja wspólna, na której uchwa- 
rządzenie niniejsze postanawia, nie mentowane oraz należycie ostempło- wania i przesłania Ministerstwu Pracy [ono stworzyć wspólny zarząd, w 
stanowi to tytułu do podnoszenia wane podanie, najpóźniej za dwa ty- i Opieki Społecznej i wydelegował skład którego weszłoby po sześciu 
roszczeń. godnie przed terminem stawiennictwa, czł. A. Zasztowta i d-ra Rafesa na przedstawicieli z obydwóch stron. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi wymienionym w karcie powołania. konferencję Ogólno-Państwowego Wobec tego, że PPS. dotychczas 
w życie w 7 dni po ogłoszeniu. Do podań tych nie należy dołączać Związku Kas Chorych w sprawie nie zgłosiła swoich przedstawicieli 

— Opieka nad zwierzętami kart powołania. Jeżeli powołany na wymienionego projektu Ustawy. Rada Okręgowa Zw. Zawodowych 
Osłatnio notowane są coraz częściej ćwiczenia na skutek wniesionego po- wystosowała onegdaj ultimatum, w 
wypadki znęcania się woźniców nad dania nie otrzyma odroczenia przed UNIWERSYTECKA którym nadmienia, że nienadesłanie 
końmi, które z pówodu zbytniego terminem stawiennictwa, oznaczonym — Uczestnicy kursów uzupeł- do dn. 15 bm. nazwisk przedstawi- 
przeładowania wozów nie mogą po- w karcie powołania, winien bezwzglę: niających dla lekarz ktore się Cieli uważać będzie za odmowę po- 
ciągnąć ciężaru. Przy tej sposobności dnie stawić się na ćwiczenia w ter- odd wi URSS S sią Ba łączenia się. 
woźnice biją w sposób barbarzyński minie, wyznaczonym w tej karcie: Racz Geo a dai S V basa — (o) Partja socjalistyczna a 
nieszczęśliwe zwierzęta, które często- —'Ćwiczenia oficerów rezerwy. Na czając Ader serdecza koleženski 1 maja. Jak się dowiadujemy, roko- 
kroć po długich męczarniach giną na podstawie art. 70 Ustawy o powszechnym a y wania o jednolity front dla świętowa- i й ję obow. Sł. Wojsk. z dnia 23 maja 1924 r. Stosunek p.p. Profesorów, niniejszem W. y i miejscu. Ponieważ ten stan rzeczy nie : PASA ja. у nia 1 maja przez wszystkie stron- 

3 я zarządzit Pan Minister Spraw Wojakowych wyrażają  najszczerszą wdzięczność "! $ > 
może być absolutnie tolerowany, Woje- powołanie na Ćwiczenia w roku bieżącym: wszystkim pp. Profesorom i ich asys. nictwa socjalistyczne prawdopodobnie 
woda Wileński zarządził, aby organa 1) oficerów rezerwy w Korpusach 030- tentom za zorganizowanie i zupełnie nie dojdą do skutku. Wobec tego, 
policji w wypadkach dręczenia zwie- bowych piechoty (razem z czołgami), kawa- | „„jnteresowne, z nakładem wielkiej każde stronnictwo — socjalistyczne, 
rząt interwenjowały,  przeciwdziałały i e ks aaa Sola lhowya pracy i staranności prowadzenie kur- zarówno P.P.S. jak i drobnerowcy, 
w raie potrzeby spisywały protokuły 2 nasjępnjących roczników: sów, mających tak ważne znaczenie, bEdzie w dniu 1 maja demonstrowało 
z art. 287 Kod. Kam. a) „ūrodzonych w latach: 1901, 1900, szczególnie dla lekarzy pracujących w Samod zielnie, 

ako dręczenie zwierząt r ieć 1899, 1897, 1896, 1894, którzy w latach ubie- ы 
ae I as Sa głych > Jakiehko iek powodów nie odbyli głuchych zakątkach kraju. Ne jakiai is 
zwierząt pociągowych. używanie przy otąd żadnego Ćwiczenia wojskowego, aż” Sza, wienska Kas oty y 

Paniery Procentowe 

5 proc. prem. pož. dolar. 52,75 53 

c c A b) urodzonych w latach: 1902, 1 Ц AKADEMICKA. opieszałym swym  płatnikom zawia- 
przewożeniu większych ciężarów po i 1892 roczniki dotąd niepowoływane. | : Zam'anowanie okręgowej domienia o wyznaczonych terminach 
twardych drogach koni niekutych łub 2) Podchorążych rezerwy tych samych komisji wyborczej. W związku z licytacji. 
tępo kutych w czasie ślizgawicy, uży- W = 1905:ym, m. rozpisaniem przez naczelny komitet _ W odnośnym druku kasowym fi-, 
wanie do pracy zwierząt widocznie kończyli Szkołę Podchorążych rezerwy w akademicki w dniu 21 marca 1927 r. guruje taki ustęp: „Przeciwko oporo- 
chorych, poranionych i t. p., dalej— latach 24—25. ‹ „ wyborów na zwyczajny V-ty zjazd wi zastosowane zostaną środki praw- 
bicie zwierząt biczyskami, kijami i Wszyscy ooo = z ogólny związku narodowego polskiej ne oraz użyta będzie pomoc policji". 
twardemi przedmiotami oraz wogóle etakoja Udos dye nie al młodzieży akademickjej na wniosek Ciekawi jesteśmy na podstawie 
nadmierne i niepotrzebnie bicie lub gowali się u Kmdtów PKU. na terenie któ- Wileńskiego komitetu akademickiego jakich to przepisów Kasa Chorych 
też bicie po głowie, wreszcie ładowa- rych zamieszkują winni niezwłocznie podać naczelny komitet akademicki przyzna- straszy ludzi „pomocą policji*, która, 
woła” z a z A 9 swoje adresy osobiście lub jąc środowisku o zd 7 man- jak wiadomo, wcale jej nie przysłu- 

y gło inne części ciała zwie» PCE * 2 ow na pomieniony zjazd, zamia- e. s 
szały się lub tłukły o twarde przede „p, czaia oficerów i podolorniię od nował okręgową komisję wyborczą w a Czy odpowiednie miejsce? 
mioty, kładzenie na zwierzęta wiezio- 25 kwietnia do 30 września 1927-g0 roku. kładzie następującym: kol. kol. Wik- Od kilku dni w kjosku przy ulicy 
ne innych zwierząt lub ciężkich przed- _ Powołanie wyżej wymienionych otice- tor Bydelski, Włodzimierz Hoffman, Mickiewicza Nr. 2, a więc w samym 
miotów, noszenie zwierząt głową w pry AZ " ЁОЩ‘Ё':Ё; będzie ES. Bronisław Grabowski, Józef Kłyszej: centrum eleganckiej części miasta, 
dół lub krępowanie im nóg w Sposób. miq i miejsce Sołówchia się na ćwiczenia. ko, Leopold Korowajczyk, Siefan Le- produkuje się jakiś pomysłowy  pie- 
powoduiący ranienie lub tamowanie 3 4 wandowski, Ludwik Zgirski. | `Кагг, który przy pomocy własnego 
obiegu krwi, | PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA — Okręgowa komisja wyborcza urzę- wynalazku foremek fabrykuje na po- 

Jak się dow'adujemy, władze po:  __ Strejk robotników czysz- duje codziennie, za wyjątkiem dni w czekaniu ciastka. ; > 
czyniły kroki w celu ożywienia dzia: czacych wagony kolejowe. Istnie- których bieg kalendarza wyborczego №е wchodzimy w to jaki jest 
łalności istniejącego dotychczas tylko ; ini žabiopė 
ma papierze oddzialu wileūskiego T-wa do geek Mes Baekefi Ko: 
opieki nad zwierzętami. ) rd ją. mickiego (ul. Wielka 24 : lejowej czyści i myje wagony - pocią- g ). 

SAMORZĄDOWA. gów przybyłych do Wilna i pozosta- ZEBRANIA I ODCZYTY. 
'— (X) Z posiedzenia Wydziału jących czasowo na stacji. Przedsię: —Kohiisja AdėrntstrasrionOkragos 

pow. Wil.-Trockiego. W _ dniu biorstwo to zatrudnia 43 robotników. wego Koła Związku Inwalidów Wojene ° > 
wczorajszym pod przewodnictwem W. dniu wczorajszym robotnicy ci nych w Wilnie, wzywa czlouków o przyby. TÓW nież nit należy do przyjemności. 
starosty p. Witkowskiego odbyło się zaczęli strejk domagając się podwyż- cie na Walne Zebranie, którego dalszy ci Wobec tego nie należy się dziwić, = > ? : $ 70 Pertrakt ję, odbędzie się w Wilnie, w dniu 10 kwietnia że Wilno uważane jest za prowincja- posiedzenie Wydziału pow.  Wil.- ki 50-70 proc. Pertraktacje, na razie, pr. 5 zodz. 10-ej przed południem w sali i i 1 ff 
Trockiego, na którem rozpatrzono nie dały wyniku pozytywnego. Wła- Kasyna Garnizonowego przy ul. Mickiewi- nalną dziurę, gdzie na głównej ulicy 
sprawę Budowy domów ludowych w dze kolejowe zorganizowały oddział cza 13. można półek 6 

szcz nyc mi - ic i - P; Częstniczeni brani jeść czenia iekarniane poszczególnych gminach tegoż po- robotnic , które mają zastąpić strej będą Zo boi au BRA $ sj me З FA data zek Słowarzy, 

art. 27 Statutu Zw. Inw. Woj. Rz. Poj. za szeń Młodzieży Polskiej w Wilnie z 
okazaniem legitymacji członkowskich. _ serdeczne podziękowanie p. prof. Władysła- 
— Nowy Zarząd Wileńskiego Od- wowi Kalinowskiemu, dyregentowi połączo- 

działu Ligi Morskiej i Rzecznej wybra- nych chórów Bazyliki, <Echa» Ogniska Ko- 
ny na dorocznem Walnem Zebraniu w dniu lejowego i innych, p. prof. Skowrońskiej- 
27 marca r. b. ukonstytuował się w nastę- Szmurłowej, p. Malinowskiemu, p. Nowic- 
pujący sposób: na Prezesa został wybrany kiemu oraz wszystkim paniomi panom człon- 

ulega przerwie w godzinach 19—21 w smak tych ciastek, ani z czego są 

lokalu wileńskiego komitetu akade- one fabrykowane, ale uderza nas sam 
fakt udzielenia zezwolenia na urządze- 
nie w tym właśnie miejscu zbiego- 
wiska gapiów i dziatwy. Rozchodzący 

"się przytem aromat topionego sadła, 

, 

— Ku uwadze robotników ro|- > 
[ Z kredytów tych nych emigrujących do Rumunji 

zamierza wydział następnie udzielać Główny Urząa Emigracyjny polecił 
pożyczek poszczególnym gminom. Państwowemu Urzędowi Pośrednictwa 
Pozatem wyasygnowano 1000 zł. na Pracy w Wilnie przy rekrutacji robot Siiogłośnie p. Kurator Okręgu Szkolnego kom chórów za beznteresowne i pełne po- 
zakup bibljoteczek dla .poszczegól- ników rolnych na wyjazd do Rumu- Wil. dr. Antoni Ryniewicz, na vice-prezesa Święcenia przygotowania wielkiego Koncer- 
nych szkół powszechnych pow. Wil.- nii uprzedzać zainteresowanych, aby p. Jan Rochowicz (dotychczasowy kilkuletni tu Religijnego, jaki odbył się dn. 6go IV 
Trockiego. Postanowiono również za- w umowach sporządzanych z przed- >*7usi Zarządu), na skarbnika p. Ksawe. r. b. w Sal ZB 
kupić ala Rzeszańskiego kółka rol- stawicielami rumuńskimi Zawarowy- nedykt Krzywieć o 7 oo za p, Ве- TEATR i MUZYKA. 
niczego maszynę rolniczą t. zw. wali sobie prawo ewentualnego spro- AN propagandy objął p. Ludwik Ku- : 
„Tryjer““ i jeden siewnik rzędowy. wadzania swoich rodzin na miejsce czewski (Naczejcik Wydziału szkół zawodo- — «Reduta» na Pohulance. Ostatni 

podziału 16 zamieszkania, gdyż władze rumuńskie wych KÓŚW.), Sekcję Finansową p. WłA- występ «Perskiego oka». Dziś o g. S-ej w. 
w R-dūcie po raz ostatni występ świetnych 

* artystów Warsz. teatru «Perskie Oko» z nie- 

ae boy : (były skarbnik) O 
c L sekcję sportową o! onownie dr. mi 

rolniczej w Bukiszkach oraz udziału — Strejk instruktorów „Po- Ge Cu z porównaną Zulą Pogorzelską, nadzwyczaj 
1000 zł, spółdzielni mleczarskjej w mocy Pracy". Wiadomo jest, że na — | ogólnokrajowy zjazd nym recytatorem Eugenjuszom Bodo, znako- 

ad 4 omem, jako conferen- 
m cierem i słynną Anną Zabojkiną # jej Cza- 
6 rującym baletem, składającym się z 14 vsób. 

prozramie ostatnie nowości warszaw- 
skecze, piosenki, recytacje i tańce. | 

Bilety do nabycia w biurze <Orbis> 

uzyskania pewnych kredytów na bu. 

tułem bezprocentowej długotermino- tucja społeczna «Pomoc Pracy» sub- jesteśmy o przypomnienie osobo 
1 

szenia plac. Z racji tego posunięcia wych w Warszawie. Ba i „ Jut . 8-е; 
— (x) Wydział powłatowy szy- Gr. Wygodzki zwoluje w dnlu dzisiej- WESA a wi cz. Zespół Reduty wznawia <ien> w 7 

. Kruszewskiej, sztukę, którą 

z Niemiec. Jak wiadomo ostatnio strejkujących instruktorów oraz pre- ganizacyjny zjazdu uprasza o zwrot wzbudziła w Wilnie niezwykłe zaciekawię. 
° x 

Wobec braku odpowiedzi na | FO“ sie



  

4 

nie, zarówno ze względu na treść, jak i for- 
mę sceniczną, którą nadała jej Reduta. 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <W 

rajskim ogrodzie». Grana cd ani paru nie- 
zwykle zzejmująca komedja  Bernauera i 
Oesterreichera «W rajskim ogrodzie», bar- 
dzo przypadła do gustu publiczności, to też ‹ 
Teatr Polski codziennie jest wypełniony po 
brzegi, a oklasków takich i entuzjazmu daw- 
no już nie było w Teatrze Polskim. 

<W rajskim ogrodzie»—grane będzie tyl- 
ko do niedzieli włącznie. 

— «Nie trzeba się niczemu dziwić». 
Stefan Kiedrzyfiski, świetny pisarz doby obec- 
nej tyluł powyższy dał swemu najnowszemu 
utworowi, który w poniedziałek wchodzi na 
repertuar Teatru Polskiego, Teatr Mały w 

arszawie, w którym komedja pawyższa od 
kilku dni święci niebywały tryumf artystycz- 
ny i z” kasowy, jest codziennie przepeł< 
niony. a 

Nasz Teatr Polski dia odtworzenia głów- 
nej roli kobiecej ok Orszeńskiej) 
pozyskał M. Malanowicz-Niedziejską; drugą 
rolę kobiecą gra St. Perzanowska. 

_. Sądząc z prób, komedja powyższa ma 
wielkie dane. że wykonanie jej w Wilnie nie 
Ie: ustępowało wykonaniu warszawskie- 

Na próbie generalnej i na. premjerze 
spodziewary jest autor, który osobiście do- 
konał obsady Sztuki na naszej scenie. 

— Popołudniówka niedzielna, W nie: 
dzielę o g. 3 m. 30 pp. po rsz ostatni w se- 
zonie u aże słę Świetna komedja Molnara 
<Jedyny ratunek>. 

— Józef Turczyński w Wilnie. W 
najbliższą niedzielę dn. 10 b. m. w gmachu 
Teat u Polskiego (Lutnia) wystąpi na poran- 
ku znakomity pianista Józef Turczyński, któ- 
ry niedawno powrócił z świetnego tournće 
koncertowego we Włoszech. 

J. Turczyński znany jest Wilnu, jako 
wyśmienity wirtuoz i laureat konserwator 
jum Petersburskiego. # 
@3 \№ nader interesującym programie znaj- 
duje się m. in. kompozycja współczesnego 
kompczytora włoskiego M. Castelnuovo-Te- 
desco p. t. Rapsodja neapolitańska. Począ'ek 
o g. l-ej. Bilety są do nabycia w kasie Te- 
atru Polskiego 11—9 w. bez przerwy. 

— Wieiki Koncert religijny. Program 
Koncertu religijnego, który się odbędzie w 
niedzielę 10 b. m. w sali <Lutnia» (A. Mic: 
kiewicza 8) zapowiada wspaniałe oratorjum 
J. Haydna «Siedem słów Zbawiciela», w wy- 
konaniu chóru mieszanego T-wa <Lutnia» 
oraz orkiestry (zespół smyczkowy) pod dy- 
rekcją J. Leśniewskiego. 

Organizacja koncertu spoczywą w rękach 
Wil. T-wa Muzycznego «Lutnia». 

Bilety nabywać można w kasie Teatru 
Polskiego od g. 11 r. do 9 wiecz. 

Ceny od 30 gr. \ 
Początek o g. 5 i pół wiecz. 

RADJO 
— Program stacji warszawskiej. 
15.00—15.25. Komunikaty, —- gospodar- 

Czy i meteorologiczny. . 
1530—15.55. Drugi wykład dla matu: 

rzystów szkół średnich, z cyklu <Historja 
Polski> — wygł. prof. Henryk Mościcki. 

16.00—16,25 Odczyt dla maturzystów 
p. t. «Wiek XVII ty w literaturze polskiej» — 
wygł. prof. Adamczewski. › Е 

16.30—:6.45. Komunikat harcerski. 
16.45—17.10. Odczyt z działu <Radjo* 

technika» — wygł. p. Włodzimierz Stępo- 

17.10—17.35. Odczyt p. t. +Ozdabianie 
szkła» — wygł. inż. Eugenjusz Porębski. 

17.40. Koncert popołudniowy. Wyko- 
nawcy: Helena Dorabiaiska (iortep.), Euge- 
nja Umiūskašjaworska (skrzypce) i prof. 
Jerzy Leield (+komp.). 

18,40—19.00. Rozmaitości. 
1900—19.25. Odczyt pt. «Sport jako” śro- 

dek zachowania zdrowia i młodości» — 
wygłosi dr. Władysław Dybowski, (dział 
<$port i wychowanie fizyczne>). 

19.30— 19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45—20.15. Przerwa. Przypuszczalnie 

komunikaty, ё 
20.15. Koncert wieczoiny. Transmisja 

koncertu symfonicznego z Filharmonji War- 
szawskiej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Samobójstwo, Jan Wilkiewicz (Mo- 
stowa 27), będąc w stanie nietrzeźwym w 

-celu pczbawienia się życia otruł się esencją 
octową. Desperata dostawiono do szpitala 
żydowskiego. 

— Kradzieże. Z mieszkaria radcy wo- 
jewództwa Stanisława Niekrasza (Mickiewi- 
сза 30) skr<dziono ubranie oraz palto na 

Nigel Worth. 

9CZŁOWIEŃ Z KUFRA. 
ROZDZIAŁ V. 

W hotelu „Czarnego Kota“. 

.  O9-ej rano następnego dnia by- 
łem już w hotelu w Weymouth. Wy- 
jazd mój przypominał raczej ucieczkę. 
Stało sięl Nie chciałem obarczać się 
zbyt wielką ilością rzeczy, to też, 
wzięłem prócz tego co miałem na so: 
bie tylko jedno ubranie, jedną zmia- 
nę bielizny, grube trzewiki i płaszcz 
nieprzemakalny, na wypadek deszczu. 
Nieduża walizka, oraz przybory do 
malowania, stanowiły moje bagaże, 

Mieszkanie zostawiłem pod opie: 
ką Pagea. . Wytłomaczyłem mu krótko, 
dokąd jadę i w jakim celu, przy- 
puszczałem, że będę może potrzebo- 
wał jego pomocy, Dzielny chłopak 
chciał koniecznie towarzyszyć mi i ze 
łzami prawie tłumaczył, że ma silne 

_pięście. Z radością zabrałbym go ze 
sobą, lecz przeszkadzełby na począt- 
ku mych poszukiwań, prosiłem więc 
by został w domu, w oczekiwaniu 
mych rozkazów. Ješliby do dziesię- 
ciu dni nie miał żadnych wiadomości 
odemnie, miał zwrócić się do p. Met- 
tersą i potem przybyć do Guernesey, 
dla odszukania mnie. Naležalo mieć 
pewnego sprzymierzeńca, w razie nie- 
bezpieczeństwa, które zdąniem nocne-_ 
go mego gościa, nie było wcale wy- 
kluczone. Uprzedziłem Pagea, by nie 
"wysyłał za mną listów adresowanych 
na imię Johna Quina. Miałem nazy- 
wać się odtąd Janem Lambert, dla 
potwierdzenia czego siabrykowališmy 
dwa listy, adresowane na to nazwisko. 
Listy te schowałem do kieszeni, z 
myślą o tych  osobistościach podej- 
rziiwych, które zechcą szperać w 
mem ubraniu, dla zbadania moje 
identyczności. Czułem się zupełnie 
pewnie pod moim pseudonimem. 

° Na początku podróży ogarnął mię 
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Miejski Kinematograf 

    
Kulturalno-Oświatowy 

4 Sala Miejska ul. Ostrobramska 5). 

Dziś będzie wy- 
wietlany films 

dnie powszednie na pi 

„GRACZ W SZACHY* 
narodu polskiego o niepodległość. Według powieści H. DUPUY—MAZUEI'A. Reż, 
Rayn.ond Bernard odtwórca <Cudu Wilków». W rolach głównych: Charles Dullin, 
Pierre Blanchar, Edith, Jehanne, Camil Bert, Jacky, Monier, Pierre Batcheff, Alexiann 
i Armand Bernard. Specjalna ilustracja muzyczna i chór przystosowane do obrazu, 
Orkiestra znacznie zwiększona pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Wstęp 
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 od godz, 12, w dnie powszednie od godz, 3. Cena biletów: parter—80 gr., 
balkon—40 gr. W 

wielki dramat w 12-tu 
aktach z dziejów walk 

erwsze seansy ceny biletów zniżone: 
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Czytelniey! Uwaga! 
Kto może otrzymać darmo samochód, 

powóz lub bryczkę? 
Ten, kto przeczytał nasze Ogłoszenie w <Słowie» z dnia 
3 b. m, _Na s*utek wielkiego zainteresowania zmniejszamy 
serje z 7 do 6, na co pozwala nam szybkie tempo obrotu. 

„ Wobec powyższego termin bezpośrednich zgłoszeń 
do firmy przedłużamy do dnia 14 b. m., po tym terminie 

  

  

             

  

    
  

     
   

  

  

  

L. Trubaczysta 1 Szklana Nr 7 

     

  

   

+ ” parter—60 gr., balkon—30 gr. będą przyjmowane wyłącznie zgłoszenia zaopatrzene w 
- Е nasze Ka ow szczegóły Natos = 

= Kino. ra Daš w Żch kinach dawno oczekiwana piemjera rewelacyjnego filmu ze m Kino © « onižažy „Unpon) „wras;-z30platą. zło 10 — (auto), 
a nia а 6 — (powóz), lub 4 — (bryczk & й р той 9 йа) с: 
B let OJONJA"B „em „Kochanka oficera ochrany” dema osuy ma B Test „Stella m SA EP ооа prz. 122 id gj Rodak 
m nl A- Mickiewicza 22. m ; > > ю tle prawdziwego ul. Wielka 30 Kupon zastępczy Ei Miekiemie* = 

„ Sannan aanmmE zdarzenia w Rosji w 10 akt. Okaz męskiej piękności Wł. GAJDAROW, 84 88 NE I m Ua (I E BR E 08 18 Nazwi Warsztaty Mech - Samocho- * tel ZOB 
słynny Mierendorf i urocza włoszka Marcella Albani w rolach głównych. Film ten przewyższa wszystkie dotąd widziane lazwisko_......... — dowe Bracia Tworkowscy i 

a dając masę nowych wrażeń, przeplatany śpiewem cyg. romansów i pieśniami katorgi. Adres Gozdek, Sp. z o. 0. 
Pocztą___ w Warszawie, Ogrodowa 52 

: s Premjera! Sensacja doby obecnej! i j — 3 

S Kw „Helios“ | |“ Zatwyający kimi „ДпаК Тоггу“ aido Raydadw © ma: 
se I. Wiledslia 38 który zdumiewa, przeraża, zachwyca, pory wal Pojedynek nerwów i siły. Fascynujące sceny. e ‚ S . 

$  "" Wileńska 38. Dla młodzieży wstęp dozwolony. - e : Herbata z kwiatem Nr 19 : 

i ° 5 
= Słynna Chiromantka z PTT ® aromatyczna — w smaku wyborna — dla znawców z 

: wróżka, dad R 8 z ' " W y ww W WI WW W WAW TTT TTT ANT ° PE : 

wróżyła Napoleonowi, zachorowała i z 4 . : ° 

u nikogo nie przyjmuje. Adres ten sam. = Na nadchodzące święta Poe we wybór 3 FIRMY Stefan Śnikowgki ] S-KA : 
w : ° 

p ° : 
3 О МА аз_ A! "a perfumeryjnych : Warszawa, : 

Najlepsza ы a) ° lep , Masa dū po 0 kosmetycznych + Dostać można w handlach pierwszorzędnych. + kiego 
do nabycia tylko w sklepie farb ан% т ® 4 % помапа, 1%° 5 @ 

galanteryjnych : Kup na Święta i sprobój. 2 Miokiewicj z | 

Firma egz. od 1875 r. 
  

WĘDLINA 
prawdziwa wiejska znana ze swej 

dobroci i smaku. Szynki, polędwica, 

karkowina i kiełbasa, zbadana przez 

wydz. lekarski i ostemplowana. 

W, dużym wyborze K. Rymkiewi cz 

„otrzymał D.-H. 
Ad Mickiewicza 9, Ceny niskie. 

ZEŃ Н ННННОННООННОН 

Kio chce korespondować ze 

swymi krewnymi na Litwie prosimy 

przesyłać listy za pośrednictwem 

kantoru S. LifSic, Riga, sl. sk. 504. 
Do listów informacyjnych prosimy 

załączać 50 gr. znaczek pocztowy. 
Uwags: w listach przesyłanych 

nie można pisać o jakichkolwiekbądź 

zagadnieniach politycz! ch. 
Przesyłka prędka i akuratna. 

Poszukuje Eugenji, córki 

Ksawerego, Sadowskiej, która wyje- 

chała latem 1918 r. z Kijowa do 

Wilna, i ži braci Ksawerego i Bro- 

nisława Sadowskich. Proszę o wia- 

domość pod adresem: $. H. S. 

Jugosławja, Subotica ruski odbor 
Kamilla Kryńska. 

D.-H. «Bławat Wileński» 

Wilno, Wileńska 31. Tel. 382. 

Poleca na sezon wiosenny damskie i 

męskie materjały bawełniane, wełnia- 

ne i jedwabne. Wielki wybór firanek 
od 1 zł. do 60 za metr. Garnitury 

męskie, uczniowskie i płaszcze robimy 
na zamówienie z naszych materjałów 

za gotówkę i na raty. Towary białe, 
serwety i obrusy.  Zamiejscowym 

wysyłamy towary za zaliczeniem 
o. _ pocztowem, 

Ceny niskle. 
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Wybór wielki. 

——— 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 

Paidės farbą do  bielizny 
i celów malarskich. 

Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia. _ | 

szkodę mjr. Zygrhunta Erila (M. Pohnlan- 
ka 15). 

żę kradzieży Józeta Winera (Lidz- 

ki zauł. 5) zatrzymano na ul. Stycžniowej 
wraz ze Sskradzionymi rzeczami. у 

— Ickowi Lewinowi (Il Jatkowa 7) skra- 
dziono 8 gęsi wartości 300 zł. 

  

niepokój. Metters mówił, że jest śle- 
dzony, mógł być widzianym, gdy 
wchodził do mnie, a więc i ja z ko- 
lei mogłem być pilnowany przez na- 
szych wrogów. To też w drodze do 

- Weymouth zajęty bylem obserwowa* 
niem, czy kto mnie nie śledzi, lecz 
przyszedłem do przekonania, że niko- 
go nie interesowała moja osoba. 

Po obiedzie poświęciłem dwie go: 
dziny na odcyfrowywanie listu, lecz 
za cenę życia nie mógłbym odnaleźć 
zdradzieckiego słowa, . któreby dało 
mi klucz do tej tajemnicy. : 

Następnego dnia wsiadłem na sta- 
tek razem z ilumem osób, jadących 
do Guernesey, by wypocząć w koń- 
cu tygodnia. Był to cudowny dzień. 
Otoczony tłumem pasażerów, znużo- 
ny ciasnotą i gorącem, przestałem 
dbać o to, czy jestem śledzony. 
- Około 4-tej ujrzeliśmy czerwone 
dachy pięknego małego miasteczka 
Port-Saint-Pierre. Pół godziny potem, 
wjeżdżaliśmy do portu. Wówczas 
wśród pasażerów powstał zamęt, mó- 
wiono, iż miasto jest przepełnione 
przyjazdnemi gośćmi, że niema hote- 
li wolnych. Toteż wysiadając ze stat- 
ku, wszyscy Śpieszyli czemprędzej do 
wielkich hoteli. Ja zaś zawołałem  ja- 
kiegoś chłupaka, prosząc, by zapro- 
wadził mnie do „Czarnego Kota“. 
Szybkim krokiem minęliśmy wybrzeże 
i wkrótce stanęliśmy u celu. 

„Czarny Kot* mieścił się w domu, 
© wyglądzie niezbyt świeżym. Jednak 
całość robiła wrażenie rodzinnego za- 
cisza, ładu i czystości, Nad drzwiami 
wisiała tablica z wymałowanym czar- 
nym kotem. 2 

Młody mój przewodnik wszedł bez 
wahania, podążyłem za nim i znalaz- 
łem się w pokoju o niskim suficie, 
który służył zapewne jako przedpo- 
kój i palarnia zarazem. W kącie uj- 

| rzałem biurko i siedzącego przy nim 
młodzieńca  kaligratującego coś w 
rejestrze. Gdy wszedłem, podniósł 

głowę i, wstając z krzesła, zapytał, 
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Kardamon, Gozdziki, Cynamon, 

CENY 

SKLEPY DETALICZNE 

T-wa J. B. Segall 

1) Trocka 7, tel. 542, 2) Ul. Zamkowa 26, tel. 1023, 3) UI. Mickiewicza 5, 

tel. 873, 4) Róg Rudnickiej 

    4 Ё     
dnia I kwietnia b. Uwaga! 

(telefon Nr 1224 vis a vi 

  

ilefiskie Tow. Handlowo-Zostawowe 

LOMBARD 
Plac Katedralny— Biskupia 12, 

Wydaje pożyczki bez ograni- 
czenia na zastaw złota, srebra, 
brylantów, ubrań, fortepjanów, to 
warów i t. p. 

Przyjmuje na przechowanie 
kosztowności, futra, kufry i t. p 
Biuro czynne ой 9 40 1 i od 4 do Gej. 

Procent obniżony. 

  

"Gabinet kosmetyczny 

G. Okonskiėgo 
ul. Jagiellońska 8, 

Usuwanie zmarszczek, zbytecznych 
włosów, wągrów i t. p. defektów 
Skóry twarzy i ciała. Masaż (w ce- 
lach kosmetycznych) plastyczny, wi- 
bracyjny, pneumatyczny, elektryczny 
oraz iskrowy. Godz. 10—1 i 4—7 pp. 
W. Z.P. Nr89, Wilno, dn. 14.X1I 1926 r. 
a O Ea m е 

    

  

czego sobie życzę. 
— Szukam pokoiu,—odrzekłem, — 

czy macie tu wolny pokój? 
— Pokój —Tak,—nie, nie jestem 

pewien. Pójdę zapytać. 
— Panie Chabelle, Panie Chabel- 

lej—zaczął wołać. 
— Jestem, jestem! rozległ się gru* 

by, jowjalny głos, a za chwilę ukazał 
się! p. Chabelle. : * 

- Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć 
podobnej tuszy. Był to człowiek bar- 
dzo wysoki, lecz wydawał się. niski, 
dzięki niezwykłej otyłości. Wagę je- 
go określiłem odrazu na sto trzydzie- 

ci kilogramów, dowiedziałem się po- 
tem, że ważył sto czterdzieści trzy. 
Twarz jego jednak nie była . zdefor- 
mowana przez tłuszcz. 

Czarne oczy inteligentne miały 
wyraz wesołości. Pod krótkiemi wą- 
sami bieliły się zęby odsłaniane w 
ciągłym uśmiechu. ; 

Tak wyglądał p. Chabelle, wlaš- 
ciciel Czarnego Kota. Był w jasnym 
garniturze z kołnierzem rozpiętym, w 
obu rękach trzymał olbrzymie chust- 
ki kolorowe, któremi wycierał co 
chwiła zlaną potem twarz. 

— Proszę pana,—rzekł młodzie- 
niec przy biurku,—ten pan życzy so- 
bie dostać pokój. 

P. Chabelle uścisnął serdecznie 
moją rękę. 

—O, o! Drogi przyjacielu, chce 
pan zamieszkać pod moim dachem? . 
Na jak długo? 

— Nie mogę ściśle określić termi- 
nu, chciałbym tu pozostać około ty- 
godnia. może dłużej. : 

— Okolo tygodnia..-—powtórzył, 
jak echo,—doskonale. Piotrze, (bylo 
to imię młodzieńca przy biurku), ten 
pan zajmie pokój, z którego  dzisia 
wyjechał p. Arnołd; idź przygotowa 

go. 
Piotr zniknął natychmiast. 
P. Chabelle upadł ciężko na foteł 

1 zwinąwszy obie chustki w jedną 
kulę, rzucił ją w kąt za biurkiem. Z 

krajowych i zagranicznych firm. 

Przedmioty gospodarstwa domowego: 
Opłatki dla pieczywa, Oliwa nicejska, Essencja octowa, Szafran, Vanilja, 

UMIARKOWANE. 

w Wilnie, przy ulicy Wileńskiej Nr 28 

towarów spożywczych, kolonjalnych, gastronomicz. 

nych i owocowych. CENY BARDZO PRZYSTĘPNE. 

Farbka i Lakier do jaj i t. d. 

Sn. 
Akc. 

i Zawalnej 20/52, tel. 612, 

ра 

r O 

Ė 
: 

| 

  

tworzyłem sklep 

s zaułku Dobroczynnego) 

J. ZWIEDRYŃSĘKI 
byty współwłaściciel firmy 
<Węcewicz i Zwiedryński» 

od 1909 roku do 1926. 
Kaa 
BA 
Чн LR) 

Kupię toloark 
(do 50 ha) z zabudowaniami, domem 
mieszkalnyrmm, blisko rzeki, z ogrodem 
W pobilžu Wilna. Zgło zenia do 

ъ 

9
9
 

adm. „Slowa“ dła W. K. 
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GRANULKI || 
RUSSYANA! ao 

РСО ЛООг ао 

DUSZNOŠCI i CHRYPKI 
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głębin swych kieszeni wyciągnął dwie 
inne chustki, również olbrzymie i wy- 
tarł znowu twarz. | 

— Proszę usiąść, bardzo proszę— 
rzekł, przerywając na chwilę swe za- 

jęcie, by wskazać mi ręką pusty 
"fotel. Muszę wytłomaczyć panu czemu 
pytałem jak dlugo pragnie pan tu 
zabawić. Otóż, nie znoszę ludzi, 
którzy przyjeżdżają dziś, by jutro od- 
jechać. Jak to się oni nazywają... 
ekskursjoniści,.. Przyjeżdżają, wyjeż- 
dżają, wiecznie się śpieszą, boją się 
spóźnić па statek—trzeba na gwałt 
szykować rachunek. Niema chwili 
spokoju z tymi ludźmi. Toteż zawsze 
pytam mych gości, czy nie są temi 
przelotnemi ptakami. Jeśli przybyli na 
parę dni tylko, jeśli nie podobają mi 
się ich fizjonomje — bardzo żałuję, 
przykro mi niezmiernie, lecz nie mogę 
ich przyjąć — gdyż nie mam pokoju 
wolnego. м 

Znów wytar! twarz energicznie. 
— Rozumiem. Woli pan ludzi, 

którzy zamieszkują tu dłuższy czas. 
— Właśnie, właśnie. Ludzi, którzy 

mnie poznają, poznają zwyczaje mego 
domu, ludzi spokojnych, ak ja, którzy 
nie późnią się na posiłki, którzy stają 
się memi przyjaciółmi, z którymi lubię 
porozmawiać wieczorami. A 

Ale, taki dziś upał, może pozwoli 
pan szklankę vermouthu? 

— Z przyjemnością. 
Głosem donośnym zawołał Piotra, 

który natychmiast postawil przed 

każdym z nas małą szklaneczkę ver- 

mouthu, dużą szklankę wody ze 
słomką. Życzenia p. Chabelle były 
tutaj rozkazami, zapytywałem siebie, 
jaką karę poniósłby sługa, któryby 
ośmielił się nie wypełnić należycie 
woli pana. 
Moda gości ma pan w tej chwili? 

— Razem z panem szešciu—od- 
rzekł. — Mam tylko siedem pokoi, 

jeden z nich jest zajmowany przez 
pewnego pana, który zatrzymywał «się 
tu przed wojną. A pan, czy już bywał 

00054400600000%606000000EEE0EERRGUKCETUNNUNNUNNE ode    

      

   
   

  

   

  

    

    

Rejestr Handlody. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn, 29-lil 27 r. pod Nr. 6288 wciągnięto: 
_ R. H. A. 1.—6288 <Alperowicz Wulf» w Ilji, pow Wi- 

lejskim. Sklep spożywczy, bakalji i galanterji. Firma istnieje 
od 1924 rcku. Waściciel—Alperowicz Wnif, zam. tamże. 25—V| 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okt. w Wilnie 
w dn. 29-1Il 27 r. pod Nr. 6289 wciąpnięto 

R. H. A.1.—6289. <Apt Leja» w Wilnie. nl. Lipówka 22 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel — 
Apt Leja, zam. tamże. 26—VI 

-— 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 29-il 27 r. pod Nr. 6290 wciągnięto: 

R. H. A. 1. — 629. <Arkuska Mina» w Wilnie, u. Kal- 
waryjska 81. Sklep żelaza. Firma istnieje od 1903 roku. Wła- 
ściciel—Arkuska Mina, zam. tamże. 27—VI. 

Do Rejesiru Handlowego Dział A Sądu Ukr. w Wilnie 
w dn. 29-II1 27 r. pod Nr. 6287 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6287. <Alperowicz Mendel» w Kurzeńcu. 
pow. Wilejskim. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1921 roku, 
Właściciel—Alperowicz Mendel, zam. tamże. 28—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 30 Ill 27 r. pod Nr. 6307 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6307. «Połomski Józef» w Postawach. 
Sklep wódek, win i likierów. Firma istnieje od 1923 roku. Wła- 

ściciel-—- Połomski Józef, zam. tamże. 44—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 30 ill. 27 r. pod Nr. 6306 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6306. «Ostrowski jakób» w lwju, pow. 
Lidzkim. Sklep towarów łokciowych i galanterji. Firma istnie- 
je od 1926 roku. Właściciel — Ostrowski Jakób, zam. tamże. 

: > 45—VI 

bo Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 30-ill 27r. pod Nr. 6303 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6308. <Perlin Sora» w Giębokiem, pow. 
Dziśnieńskim. Sklep apteczn-galanteryjny i mateijałów pisem- - 
nych. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Perlin Sora, 
zam. w Wilnie, ui. Kalwaryjska 66. 46—V 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, w Wilnie 
w dn. 29-ili 27 r. pod Nr 6294 wciągnięto: 

R. H. A. |. — 6294 <Goldberg Dawid» w lwju, pow. 
Lidzkim. Skup zawodowy Inu i siemienia. Firma istniele od 
1927 roku. Właściciel—Goldberg Dawid, zam. tamże 47—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 3041 27 r. pod Nr. 6296 wciągnięto: 

R. H. A 1.—6296. «Lewin Idel» w Wornianach, pow. 
Wileńsso-Trockim. Sklep bławatny i manufaktury. Firma istnie- 
je od od 1887 roku. Właścicie—Lewin Idel, zam. tamże. 48—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 30-ill 27r. pod Nr, 6297 wciągnięto; 

R. H. A. 1.—6297. <LLewin Sima> w Wornianach, pow. 
Wileńsko-Trockim. Sklep spożywczo-goianteryjny. Firma istnieje 
d 1887 roku. Właścicieji—Lew n S ma, zam tamże 49 —VI 
KK 

Do Rejestru Handioweco Dział A Sądu Oxr. w Wilaie 
w dn. 30-Il 27 r. poa Nr. 6298 wciągnięto: A 

R. H. A. |.—6298. <Milejkowski Szmujło> w Popiszkach, 

. 
  

  

  

  

pow. Wileńsko-Trockim. Ekspoatacja lasu. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel — Milejkowski Szmujło, A 

b VK 

pan w Guertiesey? + do Marysi i Piotras K 
— Nie, chociaż oddawna już pra- pani Pichon, wdowa p 

gnąłem poznać ię wyspę, nie mogłem który zginął na morze 

tego wcześniej uczynić. * latysi P: Chabelle BY ke 

przyjemnością do 

też nię jestem żonaty. 

woli kawalerów, 

naci są o wiele 

szek był bardzo 

Mieszka u niego 

lat. Kolor moich sk 

się jej, co prawda E 

o wiele elegantsze, 

i rtysta. 

AZ Ach, —zawola
la, ego "| 

przyszyć guzik do p2 Kolė 4 p 

To mówiąc znikła Z P. byla mi y 

Gadatliwość MaryS" tem więć 

dzo na rękę, postauoto ” 

zostač Z w kas 
em : 

poci bole i Piotr cj 

Wyszedłem, by ZW 2 

prawdy misja P+ 

przykrą, pobyt tut 

bardzo, polowanie 

bandę w tej pięknej = 

do przyjemności. 52 

wróciłem do hotelu. 

„ Zanim wszedłem na 

szła mi ochota wk 

Zapach pieczeni wsk 

jest ee Drzwi 

biurku Piotra, 

pokoiku, oficjalnej p; 

Za drugiemi drzwiami 

pewnie jadalnia. Dla SP! FF 

mysłów zajrzałe
m ta pieca M 

Stała tam odwróco wyż 

drzwi młoda „dziewcz : 

krótkiej spódniczce „zy, lec 

Nie widziałem į Га się 

jemnością przyglądalcć „zarnyć e, 

kom zgrabnym ! masie © = : 

sów.  Zdumienie bi palę ke 

i tego, СО и ; 

:‹'›‹:Ё\Ёіечсигпу а"ап'::':тідиі 

w trzech czwartych 

wonem winem: 

— Jest pan malarzem, —rzekł, spo- 
glądając na me statki malarskie, które 
uszły uwadze Piotra, gdy zabierał 
walizę. 

Roześmiałem się. į 
— O, jestem zwyczajnym amato- 

rem. Nie byłby pan;dalekim od praw- 
dy, nazywając mnie początkującym 
amatorem. 

W tej chwili zjawił się Piotr, Z 
oznajmieniem, że pokój jest gotów, 
i jeśli pragnę go obejrzeć... Z resztą 

moich bagażów, podążyłem za nim 

na górę, Pokój chociaż mały, zrobił 
na mnie bardzo miłe wrażenie, gdyż 

był ładnie urządzony, a okna wycho* 

dziły na przystań. Była to właściwie 

nadbudówka dębowa. Zrobiłem uwa- 

gę, że Ściany muszą trzeszczeć tu w 

noce wietrzne. Piotr nie zaprzeczył 

temu. 1 ž 

Gdy sostał sam, rozłożyłem swoją 
skromną garderobę do szuflad w ko- 
modzie, poczem odświeżyłem nieco 

swą tualetę. P. Chabelle zrobił na 

mnie bardzo dobre wrażenie, lecz 

postanowiłem mieć się na baczności, 

dopóki nie poznam go gruntowniej. 

Dyskretne pukanie do drzwi prze- 

rwało moje refleksje. . 

— Proszę—zawołałem, do pokoju 

(weszła świeża i miła dziewczyna. 
— Jestem Marysia, siostrzenica p. 

Chabelie. Czy nie potrzebuje pan 

czego? | В 
Właściwie niczego mi nie brak... 

Ach, tak... chciałbym wiedzieć jakie 
są tu godziny posiłków. 

Śniadanie w południe, obiad o 
siódmej. Zapytała, czy chcę, by mi 

przynosiła pierwsze śniadanie do po- 
koju, jak dla innych. 

Wszystko dogadzało mi bardzo, 
Marysia była bardzo rozmowna. 

Bardzo prędko uzyskałem kilka infor- 
macyj. Sprzątanie pokojów  nałeżało 
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