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W trosce I miłości dla Cudowneśo Obrazu. 
W. Wielką Środę, po pięciu godzi- 

„ nach pracy ciężkiej, po wypiłowaniu ra- 
my za którą obraz Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej jest umieszczony, wydobyto 
z wnęki w murze bezcenną  relikwję, 
obok Częstochowy najwyższe palla- 
dium w narodzie. Obawy umilkły i 
uspokoiło się serce, wciąż w trwodze, 
aby nieprzewidziane komplikacje w 
murze, deskach, gwoździach, drutach 
nie uszkodziły w czemkolwiek obrazu, 
twarzy Madonny i jej rąk, deski, na 
której malowany jest wizerunek, ryzy 
złotej czy sukienki, która jest w Ści- 
słym związku i nałeży do najistotniej- 
szej części składowej samego obrazu. 
Nikt nie wiedział bowiem w jaki spo- 
sób wepchnięto czy wsunięto we wnę- 
kę przy końcu 18 wieku Cudowny 
Obraz. W grubym murze fortecznym, 
od strony miasta, w Ścianie po nad 
bramą wjazdową tkwiła deska, sta- 
nowiąca bezcenną relikwię — ale żad- 
ne pismo, żadna wskazówka, żadna 
wiadomość nie mówiła dlaczego de- 
ska obrazu przytrzymywana jest ja- 
kąś deską nad nią, która się wypa- 
czyła i zdawała się wdół naciskać, na 
linji tego spęknięcia, które jest w 
obrazie i które widać jak przechodzi 
przez twarz świętą. 

J. E. Biskup Wiłeński Michalkie- 
ywicz jak żołnierz na posterunku przez 
tych pięć godzin najdelikatniejszych 
obaw, trwóg, pytań, zaniepokojeń w 

, duszy jakie sobie tylko wyobrazić 
można, pasterskiem okiem dozorował 
całą tę robotę niezmiernie delikatną, 
nad wszelki wyraz wymagającą spo- 
koju i cierpliwości ogromnej. 

Po usunięciu ramy z drzewa i 
'stiuku należącej do ołtarza postawio- 
nego przed Obrazem, pokazał się sam 
Obraz we wnęce już bez tych jakichś 
ograniczeń i zmniejszań, które nie- 
wiadomo dlaczego wprowadziła—epo- 
ka Woltera i Rousseau'a — obraz w 
pełni swojej mortmeńtalny, sam dla 
siebie skończony, mówiący jasno, 
przedziwnie mocno, z taką silą mi- 
Styczną i imanentną do jakiej mie 
jesteśmy w tym wieku XX, ani przy- 
wykli ani nawet przygotowani. 

Obawy pierzchły, kiedy Obraz 
wyjęto z wnęki a sama wnęka uka- 
zała się wyścielona drzewem. Ludzie 
dawnych czasów, obok wielkiej żarli: 
wości mieli i wiedzę głęboką ży- 
ciową, praktyczną— umieszczając Cu- 
downy Obraz w murze z kamienia 
wiedzieli, że przyjść musi w zimie 
mróz a podczas skwaru letniego upał, 
że mgła często podejdzie i wypełni 
kaplicę wilgocią i że palące się w 

kaplicy świece wytworzą ciepłe prądy 
powietrzne, które wcisną się w swej 
wędrówce za Obraz, i że takie po 
kolei nawiedzające gorąca czy zimna, 
z wilgocią czy suszą, wymagają aby 
między deską Obrazu a kamieniem 
zimnej wnęki by drzewo umieszczo: 
re, warstwa sosniny izolujące, Opie- 
kuńcza, troskliwa niejako. o obraz, 
sokami czy żywicamiłagodząca skraj- 
ności aimosiery—ciepla warstwa izo- 
lująca w zimie kiedy mróz lub na 
jesieni kiedy pókazuje się szron, bal- 
sadmiczna i regulująca termicznie w 
lecie na skutek żywicznych oparów 
podczas suszy, która mogłaby Obraz 
zbyt szybko wysuszać. Sosnowe drze- 
wo dali ludzie dawni we wnękę, element 
troszczący się o to, aby. Obraz z cu- 
downemi ryzami mie ulegał tym 
wszystkim kaprysom, de których zimu- 
Sza aura miasta, leżącego na północy, 
„townoczešnie w dole, w amfiteatrze, 
blisko wód płynących Wilenki i Wilji 
"zawsze parujących siłnie i wskutek 
tego mającego powietrze niemal 
osire i przenikliwe, mniej lub więcej 
wrogie w ciągu długiego roku dia 
tego co jest arcydelikatne i arcysub- 
telne. 

„, Tył obrazu wyjętego przedstawiał 
Się. czarno od sadzy niezliczonych 
świec, które paliły się w ciągu prze- 

'Szło stu lat na ołtarzu, przedstawiał 
Się połatany, reparowany przez po- 
przednie restauracje z lilem na spo- 
dach, gdyby jakąś watą ochronvą na 
Tanach. Jakby deska oderwana z ja- 
kiejś wielkiej paki, tak wygłądał tył 
obrazu poczerniony, jakżesz odmien- 
NIE niż ten przód z postacią Madon- 
ny, która pokryta najwytworniejszą 
blachą złocisią, doprowadzoną do wy- 
kwintu pełnej i wspaniałej wileńskiej 
Sztuki złotniczej, fostoryzowała wprost 

„ „3wojemi wklešnigciami, zmarszezkami, 
„falowaniami lub  wygładzeniami w 

świetle woskowych świec, przy któ- 
Tych całodzienna robota okolo wyj- 
Mowania Świętego Obrazu zostala 

kończoną. 
Już poprzedniego dnia (Wielki Wto- 

Tek) podczas fotografowania, gdy z 
patarzą usunigio wszystkie kwiaty, lich- 
arze, firanki i t.p. nie mające związ- 
U z Obrazem, już poprzedniego dnia 

byliśmy świadkami wielkiej emocji, 
kiedy obraz wyrósł przed nami nie 
okrojony dołem i po bokach. Złota 
góra podnosząca się do szczytu i na 
wierzchołku rozświecona  strzelistemi 
promieniami słońca. Góra Karmel by- 
ła przed nami jak mistycznie mówili 
Karmelici 17 wieku, fundatorowie O- 
brazu, i jak ją przedstawiał w swych 
lirykach Jan od Krzyża, w tej Subida 
del Monte Carmelo będącym przecież 
niczem innem jak żywą Kantyką, 
pieśń nad pieśnią powróconą na świat 
przez bezdenną miłość i bezdenne 
podniesienie się do Boga. 

Czuliśmy wszyscy w kaplicy Ostro- 
bramskiej, że te blachy złociste, arcy-. 
dzieła złotników wileńskich, stonowane 
przez czas, przez spatynowanie, gra- 
jąc odcieniami cytrynowemi i tomba- 
kowemi, raz zimnemi, raz cieplemi 
były klepane przez ludzi serdecznych, 
całą swą istotą skupionych w jednej 
modlitewnej pracy utworzenia cudow- 
nej sukienki, która by podkreślała to 
co malarstwo dyktowało. Złoto spły- 
wa do rąk, obwija ręce (jakie ręce!) 
i spada kaskadą, w formie wstęg mi- 
sternych na święte łono, w ktorem 
Zbawiciel Świata się formuje, Bóg- 
dzieciątko, Jezus Chrystus. Tylko 
wpatrzyć się wto złotę i w małowidło 
na desce, oženione z tem złotem, 
przez to dostrzec można tajemne 
rzeczy o które artystom Cudownego 
Obrazu chodziło! 

Płaszcz rozrasta się w dół (opie: 
kuńczo rozszerza. w  nieskoficzo- 
ność!) unosząc rzeki róż i lilij spły- 
wające powodzią tam w mroki, ponad 
któremi Madonna jaśnieje. Czarny 
aksamit położono w Obrazie między 
złotem a deską, znać troskliwa ręka 
zrozumiała, że aksamit w naszym Kli- 
macie stanowić może warstwę ochron- 
ną skoro oddzieli metal-od drzewa. 

Głowa Bogarodzicy przez otwór 
w zlocie wyglądająca, z temi swoje” 
mi oczami wgłąb skierowanemi i 
wyrazem twarzy owianym spokojem, 
czyż w matczynem rozradowaniu nie 
promienieje „świadomością  swoję- 
go Przeznaczenia — tworząc auię, 
którą w Polsce nazwano Najmilejsza 
a do której na pewnych sztychach 
przyczynia się krzywizna szyi, owa 
linja piękna, pełna wdzięku i słody- 
czy, jakby Słowacki powiedział «słu- 
chająca aniołowem uchem» Czyż 
lina tej szyi, jakby znakiem jakimś 
cudownym dopełniająca ręce, w sa- 
kralnem uczuciu zbliżania się do 
świętego łona gdyby w najwyższej 
jakiejś najdelikatniejszej z możliwie 
delikatnych trosk nie wskazuje właś- 
nie na te ręce „rozchodzeniem palców 
powiększającej swą powierzchnię jak- 
by obronić chciała przed czemś co 
może grozić. Jakby dwie święte ga- 
łęzie, do końca obdarzone duszą, 
z rzutem uirwalonym przez blachy 
złote, to rozchodzą się to koncentrują. 

. To nic, że korale zdjęto ze szyi 
i ametysty, z ciepłem światłem łą- 
czące się na złocie. Obraz bez ozdób 
nad te, które dał artysta, objawia nam 
pełae Piękno, niepotrzebujące jakiego- 
kolwiek balastu upiększeń, choćby 
małych i pokornych, bo nawet te 
najmniejsze przez swoje istnienie 
osłabiają majestat Wielkiej Całości i 
Jedności. BADZ 

Ta nasza la bruna z Kaplicy O- 
strobramskiej, młoda matka z rados- 
nem niemal wyczekiwaniem dnia ko- 
lend jasełek należy do jesiennego, 
wileńskiegó przebarwnego, do końca 
mistycznego Świata, Złoto błach spa- 
tynowanych kadmiowo, cytrynowo, 
karminowo w fanfarze barw  przypo- 
mina tę jesień — te wszelkie chejrosy- 
fony ognia _ liściastych drzew 
pod niebem, przez który prze- 
bija się gęsty, (chłodny, listopadowy 
błękit. Obraz Najświętszy zwia- 
stuje mistycznie Nową Wiosnę — 
Nowe Latko — jako taki łączy się 
duchowo Z tą pierwszą mszą Św. 

Teresy (15 października), która była 
na początku fuadacji naszego Karme- 
lu bosego przy Ostrejbramie. 

Wilno w swych najgłębszych 
rzeczach skojarzone jest z jesienią, 
Nie jest:przypadkiem, ze Serafickie 
miastę związane jest z peździernikiem 
(Św: Franciszek z' Asyżu) i że Ostro- 
bramska Najświętsza należy do 16 
listopada w kalendarzu. 

Wiosna żywiełowa- i dyonyzyjska 
po 7 miesięcznym zimowym letargu 
chwyta Wilno w objęcia i prowadzi 
duszę wśród zawrotnego tańca aż do 
lata — wtedy dopiero z chwilą kal- 
waryjskich procesyj uspakaja się i za 
zbliżaniem zimy wgrąża się w sie- 
bie, wsłuchując się w opadające liś- 
cie, całe dogorywułące życie, kropła 
za kroplą uchodzące pized ciężką, 
długą, niezwykłą zimą, zda się wie- 
czystą, bez końca, wciąż zawracającą, 

z tym jakimś stanem zasypiania nie- 

pozwalającego podnieść się jednym 
susem na nogi. 

Przed długą wileńską zimą natura 
roztacza blask kolorowego splendoru 
bez końca i z tem dusza schodzi w 
głębie zadumań i mistyki,Ostrej bramy. 

Patrzyliśmy na Obraz Cudowny 
— na fosforyzujące złoto, róże i lilje, 
sypiące się w widzeniu Ewy w Dzia- 
dach Mickiewicza, na ręce cudowne, 
do których spływają blaski i od któ- 
rych rozchodzą się symfonicznie, na 
twarz i oczy skierowane w głąb, na“ 
imanentną treść Spełnianego Prze- 
znaczenia. 

Obraz został oddany w ręce Jana 
Rutkowskiego, który'w Częstochowie 
z taką miłością i troską odnowił był 
ten drugi Obraz, najświętszy 'w Pol- 
sce — oczyścił go z kurzu, sadzy, 
prochu, z tych przemalowań, które 
Się kruszą i małowidło pierwotne roz- 
kładają i który benedyktyńskim  tru- 
dem milimetr za milimetrem posuwa- 
jąc się odsłonił z powrotem oblicze 
Madonny, niezrównane, niewypowie- 
dzianie piękne i natchnione. Rutkow- 
ski ze swoją słodyczą, swoim spoko: - 
jem, swą seraficką dobrocią i pro- 
miennością, z tą miłością niezrównaną 
do religijnej twórczości, życia na tej 
ziemi zaklęteęgo w obrazach Cudo- 
wnych, Rutkowski mający rękę spra- 
wną, w Łasce kierowaną, nie mylący 
się w znajdywaniu dróg i remedyum 
na to co się psuć może lub kruszyć 
w obrazie, nie dodający od siebie ni- 
czego a wydobywający z powrotem 
rzeczy przez proch i czas zamglone, 
jest tym dobrym duchem, który po- 
zwala nam trwać w spokoju i w po- 
czuciu że rzecz Święta oddaną została 
istotnie w najlepsze, najtroskliwsze 
ręce, opiek_ńcze i miłujące. 

Ź obrazem cudownym w Ostrej- 
bramie łączy się zagadnienie najwyż- 
sze naszej kułtury, naszego całego 
życia duchowego. Przeszłość stwo- 
rzyła ten obraz. Kiedy? Przeszłość ten 
obraz podniosła jako paliadium po- 
zwalające . przejść przez burze 
i katastrofy gorsze niż trojańskie. 

Pytania skomplikowane zwracają 
się do tego Obrazu. Po za miłością 
bowiem chciałoby się coś wiedzieć o 
nim. Chce się znać, to co się kocha. 

Niesposób przeto się dziwić, że 
starano się zrozumieć genezę obrazu 
i jego koleje. Wiemy jednak i przeczu- 
wamy doskonale, że to wszystko co 
napisano o Ostrejbramie połega w 
wielkiej części na domysłach, na przy- 
puszczeniach, na wiešciach balamu- 
tnych. Konstrukcję obrazu i jego po- 
chodzenie starano się budować na 
mniej lub więcej szczęśliwych konjun- 
kturach rozumowań, które pierwsze 
lepsze fakty jednak obalają. 3 

Cudowne obrazy rodzą się zawsze 
z cudownych przejść. 
nacji cudownej jest cudowność. W 
jaki sposób powstał obraz na desce, 
w jakim wieku, czy w Wilnie i w ja- 
kim związku z miastem, z historją — 
© tem nie wiemy. Literatura była ten- 
dencyjna. Broniono świętości przed 
Moskwą i podnoszono chronologję 
w czasie aby uspokoić najeźdzców. 
Archiwa Karmelu bosego Spaliły się, 
a głos zakonników już na początku 
19 wieku nie umiał wiele powiedzieć. 

, Matkę Boską Częstochowską dzię: 
ki Rutkowskiemu możemy dziś oglą* 
dać na Jasnej Górze — twarz cudo- 
wną Madonny, na której określenie 
braknie wyrazu. Z pod sadzy i farb 
barbarzyńców restaurujących obraz 
wyjrzała z powrotem na świat Ikona 
wschodnia, sakralna, egzotyczna, z 
pod innego nieba, zjawienie mające 
naprawdę jak mówi Słowacki: „moc 
i rózgę cudów Mojżeszową*. 

Ww Wilnie Ostrobramska musi 
mieć inną, choć niemniej cudowną 
tajemnicę. Przeczuwało ta zawsze 
każde. serce. 

Wileńskiemu konserwatorowi za- 

bytków prof. jerzemu Remerowi mo- 
żemy być wdzięczni, że w 'swojej mi- 

łości i żarliwości dla cudownego obra- 
zu znałazł i tyle mocy i tyle argu- 
mentów aby przekonać kogo należy, 

że wszyscy obowiązani są co w ich 

mocy . uczynić, aby można było 
przystąpić do koronacji obrazu Nie 
tylko z tem, co zrobiły przeszłe da- 
wne pokolenia przed wiekiem ale i 
z tem, co dzisiejsze pokolenie. potra- 
fić zdoła w swej trosce i miłości dla 
Ostrejbramy. Dia cudownego obrazu, 
przed którym klęcząc wieszczowie na- 

si dwaj najwyżsi — Mickiewicz i Sło- 
wacki — byli pobudzeni do wielkiego 
działania tą wielką Łaską,;bez której 
nie możemy sobie nawet wyobrazić Ро!- 
ski Wskrzeszonej, która ma być ja- 
snym, šwietlanym, prawym i bogo- 
bojnym gmachem. 

Mieczysław Limanowski: 

Źródłem ema- 

Konkurs „Słowa” 
Pragnąc przyczynić się w miarę możności do nadania uroczystemu 

aktowi Koronacji Obrazu Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej jaknaj- 

donioślejszego znaczenia dla katolickiej ludności Ojczyzny naszej, ogła- 

szamy konkurs związany Ściśle z pogłębieniem kultu dla wileńskiej Boga- 

rodzicy otaczającej od wieków możną swą opieką miasto nasze: 

Wzywamy każdego katolika, umiejącego władać literacko piórem, do 

treściwego skreślenia: 1) dziejów tak żarliwego zawsze nabożeństwa do 

Matki Boskiej Ostrobramskiej z opisem specjalnych form, które przybie- 

rało; 2) opisu samego obrazu wraz z zarysem jego pochodzenia tudzież 

historycznych kolei, które przechodził. 

Dziełko pówinne być skreślone popularnie, to jest tak aby było do- 

stępne dla szerokich mas. W druku zaś powinno obejmować nie mniej 

jednego arkusza zwykłej szesnastki i nie więcej nad cztery arkusze. 

Najlepszy z nadesłanych utworów otrzyma nagrody 500 (pigč- 
set) złotych; płatnych nazajutrz po ogłoszeniu wyroku sędziów konkur- 

sowych. : 

Termin nadsylania rękopisow—koniecznie pisanych na maszynie— 

upływa z uderzeniem 10-tej godziny wieczornej dn. 31-go maja r.b. 

Każdy rękopis winien być zaopatrzony w zamkniętą kopertę zawiera- 

jącą imię i nazwisko autora wraz z wymienieniem miejsca zamieszkania. 

Adres, pod którym należy przesyłać rękopisy z wyraźną adnotacją: 

rękopis konkursowy: Wilno. Mickiewicza 4. Redakcja „Słowa”. 

Rękopisy nienagrodzone a nieodebranę przechowywane będą w Re- 

dakcji «Słowa» w ciągu trzech miesięcy t. zn. do dnia 1-go września r.b. 

—poczem ulegną zniszczeniu. ) 

Autorojgi nagrodzonej pracy przysługują niezależnie od 

nagrody wszystkie prawa autorskie. : { 
Obowiązki sędziów konkursowych raczyli łaskawie przyjąć na siebie pp. 

profesor Marjan Massonius 
ksiądz dr. Walerjan Meysztowicz 

księżna Teresa Eustachowa Sapieżyna, 
profesor Marjan Zdziechowski 

tudzież w charakterze przedstawiciela „Słowa” prezes Czesław Jankow, 

ski, przewodnicząsy jury konkursowemu. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi punktualnie 10 czerwca r. b. dła 

dania autorowi nagrodzonej pracy możności wydrukowania jej na 2-gi 

lipca, czyli przed uroczystym obchodem Koronacji. 

Wydawnictwo „Słowa 

ASA RST TIA S TNS STS 

"obrady narayei „elgatou“ XIII zjazd Sowietów czerwonych, ` 

МО5КУЖ/А, 19—!\. Ра!, Dnia 16 b. m. zakończył swe obrady XIII 
zjazd Sowietów rosyjskiej republiki sowieckiej. Zjazd omawiał szereg spraw, 

dotyczących wewnętrznego życia gospodarczego i kuliuralnego ZSSR i 

powiększył liczbę republik autonomicznych, wchodzących w skład rosyj- 

skiej republiki sowieckiej o jedną a mianowice przekształcił „dotychczaso- 
wy okręg autonomiczny kirgizki na autonomiczną republikę kirgizką W 

zjeździe brało udział 1603 delegatów, z czego 1088 z głosem  decydują- 

cym. Wśród tych ostatnich 100 kobiet. Wśród delegatów 75 proc. było 

otrzymanej 

komunistów, reszta bezpartyjni, Według podziału narodowošciowego bylo“ 

72 proc. Rosjan. Robotników było na zjeździe zaledwie 12 proc., 
chłopów 14 proc. Przeważną część delegatów stanowili urzędnicy 

administracyjni i funkcjonarjusze partyjni, Dziś rozpoczyna swe o- 

brady IV ogólnozwiązkowy zjazd z całej ZSSR. : 
EOGERANARZYWEW > 

Paul Boncour o rczbrojeniu. | 
PARYŻ, 19.IV, PAT. Paul-Boncour udzielił przedstawicielowi „Jour- 

nala* wywiadu w sprawie przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej. Na 

wstępie Paul-Bonconr wyliczył te punkty co do których komisja obradują- 

ca w Genewie uzgodniła poglądy, następnie zaś omówił zagadnienia co 

do których nie udało się jeszcze osiągnąć porozumienia. ы > 

Zdaniem Paul-Boncoura nie można myśleć o ograniczeniu zbrojeń 

bez gwarancji bezpieczeństwa. W końcu Paul-Boncour zaprzeczył, jakoby 

komisja przygotowawcza pracowała nadaremnie i podkreślił, że po raz 

pierwszy zagadnienie rozbrojenia wyszło ze świata złudzeń na grunt 

©" „Bałkany dla narodów Bałkańskich" 
BIAŁOGRÓD, 19. IV. PAT. „Vreme* oświadcza, że nowy rząd 

będzie kontynuował politykę Uzunowicza. W „kołach politycznych sądzą, 

że mianowanie Marinkowicza ministrem spraw zagranicznych przyniesie o 

tyle zmianę w polityce zagranicznej Jugosławii, že Marinkowicz „jest ener- 

gicznym zwolennikiem zasady „Bałkany dla narodów Bałkańskich” i że 

wobec tego nie będzie dla Włoch tak ustępliwy jak jego poprzednicy. 

: Walki w Marokku. 
*  MADRYD, 19—iV. PAT. Jak donosi oficjalny komunikat z Marokka © 

oddziały hiszpańskie posunąły się naprzód w myśł ustalonego z góry 

planu operacyj wojennych i zajęły szereg punktów strategicznych, Nie- 

przyjaciel, który stawiał nadzwyczaj słaby „opór cofnął się, zostawiając na 

polu walki około 20 zabitych i znaczną liczbę rannych, między innemi 

jednego z wybitnych przywódców powstania. 

Pogrzeb red. Feliksa Perla. 
"WARSZAWA. 19 4, PAT. Dzisiaj odbył się przy-tłumnym udziale 

publiczności pogrzeb posła na Sejm, redaktora „Robotnika” Feliksa Perla. 
Kondukt wyruszył z domu przy ulicy Nowowiejskiej, kierując się ulicami 
miasta na cmentarz, Na pogrzebie obecni byli przedstawiciele władz z mi- 
nistrem Jurkiewiczem, Sejmu i Senatu — z p, marszałkiem Sejmu Ratajem, 
wojskowości z generałami Rożenem, Dąbkowskim i Dreszerem na czele, 
przedstawiciele prasy, reprezentanci organizacji spolecznych, stowarzyszeń. 
itd. Nad grobem wygłoszono szereg przemówień. 

EEWACESZE 

Sukcesy jezdzców polskich w Nicei. 
NICEA, 19.4. PAT. W pierwszym dniu międzynarodowych zawodów hi- 

picznych, w konkursie o nagrodę „i*rix du Comite des fotes et det des sportes“ 
pierwszą nagrodę zdobył por. Starnawski z 10 pik. ul. na koniu „Hsnnibal“, 

łącznie z kpt.: Montegnon i por. Bertrand z armji fraancuskiej. Rtm. Królikie- 

wicz z 1 p. szw. na koniu „Powdor-Puss" zdobył 5-4 nagrodę, mjr. Toczek—na 

„Faworycie“—6 „miejsce, rtm. Antonowicz na „Eugenji'—14 miejsce, ten że na 
koniu <Banzaj»—19-te miejsce, płk. Rummel na «Kalinie»—15 miejsce. 

NICEA, 19.1V, PAT. We wczorajszym konkursie o nagrodę ks. 

d'Aosty rotmistrz Antoniewicz na Banzaju i Eugenji zajął trzecie miejsce, 

porucznik Tarnawski na Hanibalu i Jeruzalu—VIi, rotmistrz Królikiewicz—X, 

por. Suski—XIV, mjr. Toczek—XViil. 

` 

ul. Raiuszowa I 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 139 

STO4 CE — ui. Piłsudskiego 
WiĘCIANY — ul Rynek 9 

ŚW R— u 3-go Maja 5 
W LEJKA JOWIATOWA—u!l Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miiimetrowy jednoszpaltowy ną stronie 2—ej I 3—ej 30g. 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 

W n—ch šwiątecznyci 

  

Sejm i Rząd. — 
Marszałek Piłsudski. 

WARSZAWA, 19 IV. (żel.wź Słowa) 
Premjer Marszałek Piłsudski który na 
czas świąt wyjechał do Sulejówka 
jeszcze do Warszawy nie powrócił. 
Powrót marszałka Piłsudskiego ocze- 
kiwany jest jutro. 

Powrót vice-premjera Bartla, 
WARSZAWA, 19.V.(żel.wł. Słowa) 

W dniu dzisiejszym powrócił do 
Warszawy vice-premjer Bartel i objął 
urzędowanie. Powrót reszty ministrów 
z wypoczynku świątecznego oczeki- 
wany jest jutro we środę: | 

Ustawa o ochronie lokatorów 

Rząd przystąpił podobno do opracowy- 
wania dekretu o zmianie ustawy o ochronie 
lokatorów. 

Brane jest pod uwagę wstrzymanie 
wzrostu komornego dla mieszkań 2-pokojo- 
wych i wstrzymanie eksmisji lokatorów, któ- 
rzy pozostaliby bez dachu nad głową. 

RAZREDE) ИЕВ УОБ ЗИЫА МОНЕ ОНЧЕ КОНАач 

Wczoraj przypadała rocznica oswobo- 
dzenia Wilna przez wojska polskie. Ze 
względu na to, że rocznica ta wypadła ma 

trzeci dzień świąt, garnizon wileński prze- 
niósł obchód oswobodzenia na niedzielę 
najbliższą. Idąc za tym przykładem i my 
nasz numer niedzielny z dnia 24 kwietnia 
poświęcimy tej rocznicy. 

Polska na Targach 
Medjolańskich. 

MEDJOLAN. 19 4. PAT. Wczo- 
raj rano przybył tu poseł Rzeczypo- 
spolitej Polskiej przy Kwirynale p. 
Knoll. O godz. 11-:j odbyło się uro- 
czyste przekazanie pawilonu polskiego 
na Targach Medjolańskich komisarzo- 
wi Targów Puricelliemu, Przy tej 
okazji dyrektor Bertoni wygłosił po 
włosku przemówienie, w którem pod- 
kreślił, że ogrom wysiłków, podjętych 
przez Włochy po wojnie spotyka się 
z najwyższem zainteresowaniem całe- 
go społeczeństwa polskiego. Uznanie 
dla osiągniętych rezultatów jest w 
Polsce tem większe, že wiąże się 
ściśle z podziwem dla osoby genial- 
nego kierownika rządu premjera Mus- 
soliniego. Następnie. p. Minister wy- 
raził ubolewanie, iż duże możliwości 
wzajemnej wymiany polsko-włoskiej 
nie żostały w dostatecznej mierze wy 
korzystane, poczem omówiwszy przy- 
czyny tego Stanu rzeczy, podkreślił, 
że Polska biorąc udział w Targach 
Medjolańskich pragnie zapoznać za- 
granicę ze swemi bogactwami oraz 
podkreślić dawną sympatję, jaką Pol- 
ska żywi dla narodu włoskiego... W 
odpowiedzi zabrał głos komisarz Tar- 
gów p. Puricelli oświadczając, iż 
otwarcie pawilonu polskiego jest no- 
wym wyrazem dawnych węzłów przy- 
jaźni włosko-polskiej. Po tych prze- 
mówieniach delegacja polska zwiedzi: 
la Targi, poczem odbyło się śniada- 
nie wydane przez komitet Targów na 
cześć gości polskich, Wieczorem pos. 
Knoll wydał uroczysty obiad dla ko- 
mitetu ;Targów i, władz włoskich, 

\ 

Dymisja gabinetu egipskiego. 
LONDYN, 19.IV. PAT. Dzienniki 

donoszą z Kairu o dymisji gabinetu 
egipskiego. : 

Bnrza w Sydney. 
SYDNEY, 19IV. PAT. Gwałtowna 

burza przeszła nad miastem powo- 
dując śmierć 6 osób i wyrządzając 
znaczne szkody. Komunikacja okrę- 
towa całkowicie przerwana. 

DOOOOOOOOO00000700000 
O Nowoodremontowany PENSJONAT z O) 
'О 50 pokoi, dawna rezydencja Książąt O, 
© Radziwiłłów, 

o Urocze «Werki» pod Wilnem 
© Rozrywki towarzyskie, sport, plaża, 

A sale do zabaw. Wykwintny table d'hote. 
Wanny, natryski, iekarz. Stała komu-. 
nikacja z Wilnem autobusami i stat- 

kami. Poczta, i telefon. 
Otwarcie 15 maja 1927 roku. Zarząd 
w Wilnie, uł. Dąhrowskiego 10 m, 4, 

osobiście od 1—3 po poł. 

Helena Pietklewiczowa. 

OO00000000000000000000 

Nowość wydawn cza 

Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE 
CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

pon a 
NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
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OSUSZANIE POLESIA. 
Osuszanie Polesia zapoczątkowa- 

ne zostało na większą skalę wr. 1873 
przez słynną ekspedycję gen. Żyliń- 
skiego. Do końca XIX wieku osu- 
szono 2 miljony ha. Wielka wojna 
spowodowała przerwę w rozpoczętej 
olbrzymiej pracy ii w znacznym stop- 
niu zaprzepaściła osiągnięte wyniki. 
Pozbawione opieki  konserwacyjnej 

* kanały i odbiorniki uległy zamuleniu 
i przestały spełniać należycie swe funk - 
cje. Nieznacznie rozminiemy się z 
prawdą jeśli powiemy, że pod wzglę- 
dem gospodarki wodnej Polesie sta- 
nowi obecnie teren równie dziewiczy, 
jak z przed czasów gen, ,Żylińskiego. 

Dzisiaj, kiedy projekty osuszania 
błot Pińskich zaczynają wkraczać na 
drogę tnożliwej realizacji, nie od rze- 
czy będzie przypomnieć o doniosloś- 
ci tej sprawy nietylko pod kątem lo" 
kalnej gospodarki krajowej lecz i o- 
gólno-państwowych interesów. Dziel- 
nica ta, najbardziej pod wszelkiemi 
względami upośledzona, pokutująca 
w pierwotnych formach , gospodarki 
wodnej, najuboższa w płody rolnicze 
i w zdobycze kulturałne, stanowi dość 
rozciągłe ogniwo w ,naszej granicy 
wschodniej i z tego tytułu wiele dzie* 
dzin gospodarki miejscowej nabiera 
cech znaczenia państwowego. 

Obszar Polesia znajdującego się 
w granicach dzisiejszej Rzplitej wy- 
nosi przeszło 2 milj. ha. Stanowi on 
hydrologiczną całość z częścią leżącą 
za kordonem i dlatego osuszenie po- 
winno uwzgłędniać całokształt stosun- 
ków wodnych w dorzeczu Prypeci, 

Trudno je't narazie przesądzać 
sprawę współdzłałania z Rosją w 
dziele zagospodarowania ścieków pole- 
skich w niedalekiej przyszłości. Dzi- 
siaj realnym może być tylko projekt 
zakreślony w granicach regułacji wód 
biegnących na naszem  terytorjum. 
Kompleks rzek pińskich przedstawia 
najzupełniej dziką sieć,  nietkniętą 
szpadlem regulacyjnym, pozostawioną 
swemu niezdecydowanemu skutkiem 
nieznacznych spadków biegowi. To 
pozwala przypuszczać, że ujęcie Ście- 
ków w prawidłowe koryta „regulacyj- 
ne, uniemożliwiające rozłewanie się i 
zatrzymywanie wód, oraz zwiększają- 
ce spad, pozwoli na osiągnięcie wy- 
ników wystarczających dla osuszenia 
większej części obszarów dotychczas 
stale podtapianych. Prowadzone obec- 
nie w intensywnem tempie studja na 
rzekach węzła Pińskiego (przez Wi 
leńską Dyrekcję Dróg Wodnych) do: 
starczą wyczerpujących materjałów, na 
podstawie których będzie można 
wnioskować w jakim stopniu osu: 
szenie maszej części Polesia da się 
osiągnąć. 

Osuszenie Polesia ściśle się wiąże 
ze wszystkiemi dziedzinami życia go- 
spodarczego Kraju. Regulacja rzek 
Pińskich, nieodzowna ze względów 
meljoracyjnych, pociągnie za sobą 
unormowanie i ułatwienie spławu i 
żeglugi. Rozwój dróg wodnych: umo- 
żliwi budowę dróg lądowych—bitych 
i żelaznych, tani dowóz i wywóz ma- 
terjałów budowlanych, wreszcie ruch 
tranzytowy. 4 

Pod względem rolniczym osusze- 
nie przyniesie znaczne zwiększenie 
gruntów nadających się do kultural- 
nego zagospodarowania. 
— Tereny, które dzisiaj przedstawiają 
nieznaczną wartość (kwaśne łąki, ba: 
gna niedostępne, niskorosłe rzadkie 
lasy i t. p. cierpiące na nadmiar wo- 
dy gruntowej obszary), po osuszeniu, 
rozklasyfikują się według następują- 

cych grup. 

ZIEMNIAKI „sej Mi sprzedaje 

WILEŃSKI 
SYNDYKAT ROLNICZY 

Wilno, Zawalna Nr 9. 
Adres tet, «Rolnicze», tel. 323, ‚    

Wrażenia teatralne. 

Gustawa Olechowskiego „Być albo 
nie być”, tragikomedja w 4 odsłonach 
wystawiona w Redacie na Pohulance 

dn 17.go kwietnia, 

Każdemu, kto się do Reduty na 
„Być albo nie być* wybiera,  polecił- 
bym gerąco przeczytać wpierw ostat- 
nią powieść Olechowskiego  „Żol- 
nierz Pański". Nietylko pozna się z 
autorem, u nas mniej niż nad Wisłą 
znanym, lecz, ręczę, mocno się z nim 
zaprzyjeźni. Wogóle każdemu radzę 
„Żołnierza Pańskiego” przeczytać. Nie 
pożałuje. 4 

Przekona się tež, že autor wysta- 
wionej w Reducie tragikomedji nie 
tkwi bynajmniej w tak zwanym mo» 
dernizmie, tylko, gdy zechce, potrafi 
też pisać a la Pirandello a choćby 
nawet a la K. A. Czyżowski. Ole- 
chowski, podobnie jak wszystkiego w 
życiu próbował, tak też i z każdym 
rodzajem twórczości piśmienniczej da: 
sobie doskonałe radę. Na służbie był 
w wojsku i w polityce, pracował w 
dziennikarstwie, z teatrem jest poku- 
many jak mało kto, literackie, naj-- 
autentyczniejsze ostrogi zdobył ' w 
1912-ym powieścią „Dzieje mężczyzny”, 
której trzecie wydanie jest na wy- 
czerpaniu; obecnie zajmuje wysokie 
stanowisko w ministerstwie spraw. za- 

„ granicznych, ściślej w departamencie 
prasowym propagandy. Czy mam 
dodać, że podróżował wiele i że nie 
jedno zagraniczne (środowisko dyplo- 
matyczne dobrze mu jest znane. jego 

Ziemie, które dadzą się osuszyć 
najgłębiej, przeznaczone zostaną pod. 
kulturę orną. Tereny niskie pozosta- 
па pod kuliurę łączną. Te stanowią 
największy kapitał przyszłości Polesia. 
Trzecia grupa należy do gospodarki 
leśnej. Wreszcie 'do czwartej zaliczyć 
należy okrojone do minimum nieu- 
żytki. 

Niema w Polsce kraju, któryby 
posiadał tak dogodne warunki rozwoju 
gospodarki kodowłanej —jak Polesie. 
Po dokonaniu meljoracji wydajność 
łąk zwiększy się ilošciowo wielokrot- 
nie, a jakościowo zadowolni najbar- 
dziej wymagających odbiorców. Po- 
lesie jako wielka mleczarnia i ho- 
dowla bydła w przyszłości, przyczyni 
się wydatnie do zwiększenia wywozu 
Polski i rozszerzenia go na szereg 
artykułów, które dotychczas albo sta: 
nowiły skromne pozycje, albo wcale 
nie były reprezentowane w bilansie 
handlowym. 

Rozwój działu hodowlanego i 
mleczarskiego spowoduje powstanie 
przemysłu mięsnego i' przetworów 
mlecznych, co pociągnie za sobą za- 
silenie kraju w element pracowników 
odpowiednio przygotowanych z in- 
nych dzielnic. W ten sposób kwestja 
ścisłego kulturalnego zespolenia krań- 
ców państwa z macierzą znajdzie się 
w płaszczyźnie najzupełniej realnej, 
bez potrzeby uciekania się do sztucz- 
nych koncepcji kolonizacyjnych. 

Czasami jest podnoszona kwestja 
strategicznego znaczenia Polesia, któ: 
re dzięki  zabagnieniu skutecznie 
zmniejsza naszą wschodnią nieosto- 
niętą niczem granicę obronną. 

Nie wchodząc w to, jakie znacze- 
nie osłonne posiada połać bagien 
przy obecnych środkach walki w po- 
wietrzu i na odległość — spójrzmy 
na tę sprawę pod innym kątem. 

Współczesna wojna wymaga prze- 
dewszystkiem  kalosalnych środków 
materjalnych dla finansowania ciągłe- 
go rozwoju techniki obronnej. Takich 
środków Polesie zabagnione, jako 
część składowa Rzplitej nie jest w 
stanie dostarczyć. Natomiast Polesie 
osuszone, gospodarczo rozwinięte 
może przyczynić się mierównie wy- 
datniej do zwiększenia zarobków 
potrzebnych na utrzymanie  goto- 
wości obronnej na nałeżytym po- . 
ziomie. 

Prócz względów ukształtowania 
się przeszkód naturalnych, połacie 
graniczne winny by zamieszkałe 
przez ludność stojącą na dostatecznie 
wysokim poziomie uświadomienia 
państwowego i kulturalnego. Półdziki 
poleszuk, żyjący w pierwotnych wa- 
runkach tym wymaganiom nie odpo- 
wiada, przeciwnie stanowi doskonałą 
pożywkę dla rozwoju akcji przeciw- 
państwowych. Dlatego pozostawienie 
dzisiejszego stanu zabagnienia na Ро- 
lesiu, co jest równoznaczne ze ska-- 
zaniem ludności ma nieuleczalną nę- 
dzę, oznaczałoby nie wzmocnienie, a 
osłabienie naszej granicy wschodniej. 
Meljoracja Polesia nie pozostanie 
bez:wplywu па poprawienie warun-, 
ków klimatycznych kraju. Nadmierna 
wilgotność jest przyczyną wielu in- 
fekcyjnych chorób, które grasują. tu. 
taj zupełnie bezkarnie (febra, koltun, 
specyficzna poleska choroba włosków). 
Prof. Wojeįkow tak ujmuje wpływ 
osuszenia na klimat (Siemionow, tom 

Opis geogr. Rosji): „Jeźeli osu- 
szenie ma na celu wytworzenie ob- 
szarów łąk, to wpływ na klimat — 
nieznaczny, Przy osuszeniu głębszem | 
klimat ulega dużej zmianie, staje się 
suchszym. Przy osuszaniu miejsco- 

‚ wości porośniętych rzadkim lasem 
4 (na bagnach) zwiększa się zagęszcze: 

| mie a przy panujących wiatrach 
wschodnich (silne i suche) oraz płdn. 
w/ch. wilgotność w gęstym lesie 
będzie większa niż w nieosuszonym*. 

y St. Ih. 

polityczne broszury tłumaczone były . 
na język francuski i angielski, po” 
wieści i zbiory nowel nie przestają w 
nowych a się edycjach a i w. 
teatralnym Świecie ma Olechowski 
markę jako autor komedji „,Zwietrza- 
łe dusze” i wystawionego .w Kijowie 
podczas wojny prologu dramatyczne- 
go. Olechowski, zaledwie w. pełni 
męskiego wieku, Śmiało może być 
zaliczany do—na prawdę—młodych 
autorów ze względu na świeżość pió- 
ra, impet bojowy i ujmującą smugę 
radości życia błyskającą u niego na* 
wet poprzez najbardziej gorzką kry* 
tykę świata i ludzi. Olechowski wie, 
czego chce; nie zawaha się nigdy 
nazwać tnotę cnotą a świństwo świń- 
stwem; a bez patosu, bez frazesów. 
Jest w jego piórze sporo cech szabli 
rąbiącej na odlew bez pardonu tudzież 
z mocnego, bez słów, uścisku mę- 
skiej dłoni. у 

podobało mu się, jak rzeklišmy, 
napisać coś dla sceny — w modnym 
guście. Był pewny, że „wyjdzie, I 
wyszło! Nawet jaknajlepiej wyszło. Było 
i arcypowažne i zarazem zabawne w 
dobrym stylu; pikantne, interesujące, 
jeszcze nie oklepane. . 

Oczywiście, па afiszu nie „działa- 
jące osoby” (antiquo modo) lecz, jak 
się patrzy: postacie. Niech będzie: po- 
staciel Nikomu to różnicy nie sta- 
nowi. 

Tedy wiemy tyle tylko, że mamy 
do czynienia: z adwokatem, poetą, le- 
karzem, żoną poety, byłym oficerem, 
jakąś damą etc. (wyraźnie stoi na 
afiszu: et ceteral) ...a z imienia i na- 
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Gen. Cznę zerowł z rządem © Hankou. 
LONDYN, 19—IV. PAT. Z Hankou donoszą, że na odbytej tam 

konferencji Kuomintangu Czang:Kai-Szek oznajmił o swem ostatecznem 
postanowieniu zerwania z obozem nacjonalistów w Hankou i oświadczył 

się za powołaniem niezależnego rządu nacjonalistyczynego ze stolicą w 

Nankinie: Czang-Kai-Szek opowiedział się za powrotem do pierwotne 
doktryny Kuomintangu i za usunięciem wpływów komunistycznych. W myśl 

zasad powyższych Czang-Kai-Szek' rozwija działalność w Kantonie. Wszelka 

agitacja komunistyczna została zabroniona. Strajkujący dotąd robotnicy 

z nielicznemi jeszcze wyjątkami podjęli pracę, 

Zamach stanu w Kantonie, 
SZANGHAJ, 19.IV, PAT. Potwierdza się wiadomość, że gen. Hei 

dokonał w Kantonie zamachu stanu. Związki robotnicze zostały rozbrojo- 
nie. Aresztowano około 3.000 komunistów. Rząd nad prowincją objęła ko- 
misja niezależna od rządów w Hankou. 

Zawieszenie kroków wojennych. 
SZANGHAJ, 19—IV. Pat. Havas donosi, że rząd Czang-Kai- 

Szeka nawiązał rokowania z Sun-Czuan-Fangiem 0 zawieszenie 
kroków wojennych i podjęcie wspólnej walki przeciwko ko- 
munistom. - 

Anarchja w; Chinach. 
1 

SZANGHAJ, 19-IV. PAT. Wskutek utworzenia nowego rządu w 
Nankinie pod kierownictwem Czang-Kai-Szeka zwiększyła się anarchja w 
Chinach. Obecnie istnieją tam trzy rządy, które się wzajemnie zwałczają. 
Z wielu prowincyj donoszą o atakach na cudzoziemców. W szczególności 
w Nankinie naprężenie doszło do kulminacyjnego punktu. 36 obcych okrę* 
tów wojennych stoi gotowych do akcji. 

SZANGHAJ. 19.IV. PAT. Sytuacja pogarsza się z każdym dniem. 
Cała prowincja Kiang-Si znajduje się; pod kontrolą ektremistów. Czang- 
Kai-Szek utworzył nowy rząd z siedzibą w Naakinie. Ekstremiści w. Kiu- 
Kiang i Nan-Szang tortują umiarkowanych, reprodukując dla postrachu 
fotografje przedstawiające ofiary egzekucji. Związek banków chińskich 
postanowił zerwać stosunki z oddziałami znajdującemi się w Hankou 
oraz nie przyjmować biletów banku centralnego, a to w'celu przeciwsta- 
wienia się decyzji ekstremistów, zabraniającej bankom  wykupywania 
swych wkładów pieniężnych. 

Ambasadą sowiecka opuściła Pekin. 
PEKIN. 19 IV. PAT. Reuter. W rezultacie dokonanej niedaw- 

no rewizji w ambasadzie sowieckiej reszta funkcjonarjuszy amba- 
sady, w tej liczbie i charge d'affaires opuściła dziś rano Pekin. 

Nowa nota mocarstw. 
LONDYN, 19—1V. Pat. Hawas. Mocarstwa wystosowały do  mini- 

sfra spraw zagranicznych Kantonu Czena nowe protesty ujęte być może 
w jednej nocie, przyczem domagają się w mich szczegółowej odpowiedzi 
na poszczególne punkty pierwszej swej noty, co do której rząd kanton- 
ski uchylił się od dania wyjaśnień. 

Trzy dekrety rządu w Hankou, 
SZANGHAJ, 19, IV. Pat. Agencja Reutera podaje ze źródeł chińskich, 

że chiński rząd w Hankou ógłosił trzy dekrety. Pierwszy z tych  dekre- 
tów odbiera Czang-Kai-Szekowi naczelne dowództwo oraz żąda areszto- 
wania go i ukarania. Drugi zawiera nominację t. zw. generała „chrześcijań- 
skiego" Feng-Ju-Hsianga na naczelnego wodza, któremu dodany został 
do pomocy Teng Seng-Czi gubernątor wojskowy prowincji Honan. Teng- 
Seng-Czi otrzymał rozkaz posunięcia się w kierunku Nankinu i zaatako- 
wania Czang-Kai-Szeka. Nakoniec w trzecim dekrecie rząd w  Hankou 
ogłasza, że zerwał wszelkie stosunki z Nankinem i Szanghajem. 

  

Wielka organizacja szpiegowska przed sądem 
KRAKÓW, 19 IV. PAT. Głośna latem ubiegłego roku. sprawa ruskiej 

organizacji szpiegowskiej wykrytej na obszarze. środkowej i zachodniej 
Małopoiski znajdzie wkrótce swój epilog w sądzie krakowskim. Akta spra- 
wy obejmują cztery grube zeszyty W najbliższych dniach ma być przygo- 
towany akt oskarżenia, który jak słychać obejmie przeszło 40 osób. Roz- 
prawa rozpocznie się prawdopodbnie w maju lub czerwcu b. r. i potrwa 
8—10 tygodni. Obrony oskarżonych podjęło się kilku ruskich adwokatów 
2 toes Małopolski. Rozprawa będzie prowadzona z wykluczeniem 
awności. i 

Wylew Odry, Noteci i Warty 
BERLIN, 19 IV. PAT. Dzienniki berlińskie przynoszą wiadomości z 

dorzecza Elby.z pogranicza polskiego donoszące 0 rozpoczynającej się 
powodzi. Odra, Noteć i Warta wraz ze swemi dopływami miały wylać. 
Całe pogranicze pomiędzy Kistrzyniem a Piłą jest zalane. Elba również 
zaczęła wylewać, Istnieją poważne obawy, że znaczna część zbiorów zo- 
stanie zniszczona. : 

Katastrofa kolejowa w Ostrowcu. 
WARSZAWA. 19.4. PAT. Dnia I9 b. m. w kilka minut po północy na sta” 

cji kolejowej w Ostrowcu Radomskiej Dyrekcji Kolejowej, pociąg mieszany 
przejechał z winy maszynisty sygnał i zderzył się z pociągiem towarowym. 
Skutkiem wypadku jeden z konduktorów pąciagu towarowego, niejaki Pietra- 
szewicz został ciężko ranny i zmarł w kilka godzin potem w miejscowym 
szpitalu. Reszta obsługi kolejowej nie poniosła szwanku. 19 wagonów towaro- 
wych zostało uszkodzonych z czego 6 zupełnie rozbitych. Parowóz pociągu 
mieszanego wykoleił się. Rozbite wagony i wykolejony parowóz zatarasowały 
tory, tak że przerwa w ruchu trwała kilką godzin. 4 

Złoto na Polesiu. 
Co mówi, prof. Morozewicz. 

Przed paru dniami w jednem z 
pism stołecznych ukazała się wiado- 
mość o znalezieniu pokładów złota 
na Polesiu w piaskach nad rzeką 
Eanią. 

Prof. Morozewicz, dyr. Instytutu 
Geologicznego, udzielił następujących 
informacyj w Sprawie analizy pias- 
ków z mad rzeki Łani, dokonanej 
przez Instytut: 

W lutym b. r. zgłosili się do 
mnie dwaj panowie, których nazwisk 
nie chcę wymieniać, w każdym razie 
osoby poważne: znany adwokat z 
Warszawy i obywatel z Polesia, przy- 
nosząc z sobą próbkę piasku z nad 
rzeki Łani, w ilości około 300 gra- 
mów, zaznaczając, że (już dawniej 
uczeni niemieccy stwierdziii w okolicy 
tej piasek zlotonošny, wykazujący 
raz 2,5, drugi raz 5 gram, złotą na 
1 tonnę. Mając na uwadze powyższą 
opinję znanych mi geologów nie- 
mieckich, poleciłem w Instytucie pod- 
dać analizie jakościowej wręczoną mi 
próbkę. Wyniki analizy stwierdziły, 
że piasek, jaki mieliśmy do rozporzą- 
dzenia, zawierał pewien procent sreb- 
ra z domieszką złota, Próba na ilość 
nie była dotąd robiona. Odkładamy to 
do czasu, kiedy będziemy mieli do ba- 
dania piasek przywieziony przez wła- 
sną naszą ekspedycję, która wyjedzie 
wkrótce po świętach na Polesie i w 
której sam wezmę udział. Zadaniem 
powyższej ekspedycji , będzie zbada- 
nie terenów na miejscu i przywiezie- 
nie większej ilości piasku w specjal- 
nie do tego celu przystosowanych 
naczyniach, które chroniłyby zawar» 
tość od wszelkich możliwych uszko” 
dzeń. Piasek ten będzie najpierw pod- 
dany próbie jakościowej, następnie 
ilościowej, co razem potrwa około 
miesiąca. Nie wcześniej więc, jak pod 
koniec maja, wyniki analizy będą 
ostatecznie wiadome. 

Należy dodać, że za normę przy- 
jętą przy eksploatacji terenów  złoto- 
nośnych, przyjmuje się zawartość 5 
gram złota w 1 tonnie piasku. 

Na zasiew Inu 
sa wyborowe siemię lniane otrzymać mo, 

rolnicy 
przy zobowiązaniu sp. 

ZGŁASZAĆ SIĘ: m. Głębokie, do dyrektora Godlewskiego w Powiatowym 
Banku Sejmikowym. Zgłoszenia 

Denny l. Feldsztejn & 
У, 

‚Ё przeprowadził się z ul. Wielkiej 

4 na ul. WILENSKĄ 16. Ф 

. derina pasta do zębów 

KREM PERŁÓWY 
  

HNATOGICZ Luów, 
Karygodna nieświadomość, 

Zaparcie powoduje różne dolegliwości, 
które zatruwają życie każiemu, kto nie wie, 
że zastosowanie Cascarine Leprince w 
ilości 1 lub 2 pigułek wieczorem podczas 
jedzenia szybko i pewnie usuwa wszystkie 
cierpienia zależne od zaparcia. Sprzedaż we 
wszystkich aptekach. Nie należy dowierzać 
środkom zastępczym. Prawdziwe tylko w 
polskiem opakowaniu: białe litery na niebie- 
skiem tle. 

W. Z. P. Nr 34 15-VII 1925 r. 

WSZELKIE MASZYNY BIUROWE 
CZYŚCIMY i REPERUJEMY 
TANIO, szybko i dokładnie 

„BLOCK=BRUN“ž. 
Oddział w Wilnie 

Mickiewicza 31, tel. 375, 
UWAGA: W roku 1926 warsztaty 
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: nasze zreperowaly 
I maszyn biurowych. 358 
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UL. MICKIEWICZA 4. 
poleca najlepsze 

CZEROJAÓKI «świa odmianach 

Marcepanowe Święcone - 
wielki | A ] E K 

4 wybór 
z niespodziankami 

oraz KARMELKÓW. 
DUŻO NOWOŚCI. 
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z opłatą za nie 
po zbiorach, 

rzedaży słomy Inianej. 

niezbędne są niezwłocznie. 

1 

3 
Wydział Powiatowy Sejmiku Brasławskiego 

ogłasza 

. 

Na stanowisko nauczyciefa hodowli d. 
Brasławskiego (stacja kolejowa Opsa). 

„Od kand 
gogiczna. 

odpisach (życić 
wać należy do 

KONKURS 
jo Męskiej Szkoły Roiniczej w Opsie Sejmitu 

lydatów wymagane jest wyższe wykształcenie rolne, oraz praktyka peda- 

Podania wraz z załączonymi dokumentami w oryginale względnie poświzdczonych 
„ Świadectwa studjów i pracy, poświadczenie obywatelstwa), skierowy- 
lydziału Powiatowego poczta Brasław. 

Posada do objęcia od dnia 1 maja 1927 roku. 
Ce według norm przewid: 

Państwowych, ponadto 15 
dzianych przez M. R. i D. 

ESS dodatku Komunalnego, 
., mieszkanie, opał i światło. 

zianych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr 
naturalja według norm przewi* 

() Z JANUSZKIEWICZ 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

Starosta 

  

WAŻNE DLA POSZUKUJĄCYCH 
DŁUGOTERMINOWYCH POŻYCZEK | 

 Gileńskie Biuro 
Mickiewicza 
Romisodo-Hantlooe (Kaucjonowane; 

21, tel. 152. 

załatwia natychmiast i dogodnie przez swe przedstawicielstwo 
w Warszawie LOKATĘ LISTÓ W ZASTAWNYCH BANKU 

GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. 

  

jedynie hygienicznych 
i na naukowej podstawie 

opartych przetworów 

iljony używają dzi 

FASCINATA. 
KREM. — MYDŁO. — PUDER. — WODA KOLOŃSKA. 

      

     

na całym Świecie 

  

zwiska jest wymieniony tylko p. Zyg ' dobra ludzkości*, wynoszą „Testa- 
munt Horzelski. Pardon. jzst jeszcze: ment* Horzelskiego pod niebiosa, 
pani Dada, (jak się okaże, żona jakby jaką Ewangelję; oczy im się 
adwokata). Rzecz zaś dzieje się ...w otwierają na wła ną, każdego, nędzę 
przestrzeni i w czasie. Może dziać się moralną; jak salutyści zaczynają wśród 
dosłownie pod każdą szerokością geo- publicznej spowiedzi bić się w. piersi; 
graficzną, byle w ogólnym salonie — ślubują poprawić się i iść drogą cno- 
drawing room —przeciętnego więlko- 
miejskiego pensjonatu, 

„P. Zygmunt Horzelski jest nie- 
tylko autorem kilku dzieł tilozoficz- 
nych o wysokiem napięciu najszłachet- 
niejszej w Świecie ideologji lecz jest 
też i niepospolitym oryginałem. Jego 
zdaniem ludzkość nie doskonali się, 
iecz marnieje i nikczemnieje. Głównie 
z racji wojen wyniszczających najdziel- 
niejsze jednostki, podczas gdy wszyst- 
kie fizyczne i moralne pokraki roz- 
pładzają się aż miło wydając na świat 
coraz marniejsze pokolenie. Zygmunt 
Horzelski zbudował teorję filozoficzną 
zdolną ustrzedz łudzkość od schodze- 
nia na psy. Zawarł ją w dziele zaty- 
tułowanem „Mój testament" i—prag- 
nie to dzieło przypieczętować: własną 
samobójczą Śmiercią. Aby ludzie u- 
wierzyli, że autor nie wahał się oddać 
życie za zbawczą prawdę, którą głosił. 
O nic innego mu nie chodzi. Tylko 
o to, aby jego „Testament* opamiętał 
Cie ludzkość i ją uraio- 
wał 

Pomijam caly splot- perypetyj do- 
prowadzających do drugiej połowy 
trzeciej odsłony: Wówezas „to wielki 
filozof... śmierć sobie zadajt. I — i 
cóż? W samej rzeczy, jak Słusznie 
przewidywał, ludzie pod. wstrząsają- 
cem wrażeniem samobójstwa „dla 

ty, choćby najbardziej była ciernistą... 
Ale — przepraszam najmocniej — 

zapomniałem nadmienić, że niebo- 
szczyk fiłozof - oryginał rozporządzał 
po nad to siłą metapsychiczną, do 
tego stopnia wyćwiczoną, że pozwa- 
lała mu własną duszę odseparowy- 
wać od własnego ciała i z powrotem 
łączyć z sobą jedno i drugie, czyli 
innemi słowy: umierać i po pewnym 
czasie wracać do życia. Niejeden fa- 
kir to robi. Dlaczegoż by nie miał 
robić taki uczony jak Horzelski, w 
dodatku przebywszy lat parę w Indjach 
na nauce u pewnego ił summo gra: 
du uduchowionego osobnika? 

I owóż dzieje się rzecz straszna. 
Nagle Zygmunt Horzelski wraca do 
życia. Wówczas — cały urok jego 
persony, jego filozofji, jego „objawie- 
nia" pryska. Ludzie okrzykują go 
szalbierzem i oszustem! 

Lecz to już bohatera tragikomicz- 
nej awantury nie trapi do zbytku i 

nie martwi. Spodobała mu się okrut- 

nie żona adwokata. Omotała go, 
oplątała, oczarowała, wzięła całkiem 
w swoje ręce, jego, melancholika, 
słoika, katona.. Pani Dada bierze w 
swoje ramiona kobiety-wampira eks- 
nieboszczyka i uprowadza go za ku- 
lisy. 

Publiczność nie może pogodzić się 

aby miała na tem skończyć się sztu- 
ka. A jednak kończy się właśnie na 
tem, Bo faktycznie, co tu jeszcze zo- 
staje do dopowiedzenia? Nic. Parabo- 
liczno-satyryczny epizod zadziergnię- 
ty, przeprowadzony przez wszystkie 
fazy i rozwiązany—bez reszty, Quod 
erat demonstrandum. 

To tak coś jakby uscenizowany 
pendant do obudzenia się z letargu 
nieboszczyka w momencie, 
go spadkobiercy zabierają się do O- 

tworzenia testamentu. Co za słodko- 
kwaśne my! U Olechowskiego tota 

sama kwaśna słodkość lub zgoła 
„oburzenie przeniesione w świat du- 
cha. Nie można pr.ecie ludziom psuć 
najlepszej zabawy! Nie można prze- 
wracać do góry nogami pewną ideo- 
łogję, w której już się rozsiedli tak 
wygodnie! \ 

„Być albo nie być" jest satyrą u- 
jętą w formy literackie, mające szczę: 
šliwą właściwość zwraca dziś na 
siebie powszechnej uwagi. Oho! Coś 
felt ea. Oho! Coś & la 
„Sen“! 

'z niemałą biegłością pisarską i... per- 

fidją wytrzymał rzecz całą w cha- 
rakterze ekspresjonistyczno-kukielko> 
watym. Stanisław Ignacy Witkiewicz 
zacierałby ręce. Atmosfera zaś Redu- 
ty sprawiła, że artyści z punktu wzięli 
ton „Snu*. Osobliwie artysta grający 
adwokata. Gdy np. mówi: „Jut- ro 
roz - pocz-nę kro- ki rozwodowel 
to jakby, się najwyraźniej słyszało 

przemawiającą którąś z figur ze „Snu* 
kruszewskiej. Tak zresztą i trzeba, : 

"Zygmunt Horzelski zachowuje się 

kiedy je 

"Olechowski, przyznać trzeba 

wybornie. Ma w sobie skupienie filu- 

zofa, melancholję człowieka patrzące- 
go na wszystko z wysokości swoich 
114 czy więcej inkarnacyj, ma spo- 
kój—mówi cicho; nawet w podniece- 
niu erotycznem nie wychodzi ze swe- 
go przyrodzonego fasonu. Wygląd ma 
dyskretny—karawaniarza z przekona- > 
nia, nie z potrzeby. 

Natomiast pani Dada mogłaby 
doprawdy mieć więcej wdzięku nie- 
wieściego i uroku. Aby rozkrochma* 
lić takiego Horzelskiego, wyperswa- 
dować samobójstwo, otworzyć przed 
nim raju wrota— potrzeba czegoś wię- 
cej niż to, czem redutowa pani Dada 
rozporządza. Reduta będzie musiała 

uznać pierwej czy później, że tak zwa- 
ne „zewnętrzne warunki" artystki nie 
dadzą się zlekceważyć tam gdzie— 
jak w tym wypadku — grają wprost 
rozstrzygającą rolę. a 

Reżyserja, jak zwykłe w Reducie 
staranna i pomysłowa zdobyła się i 

w niedzielnej premjerze na efekty 
wcale szczęśliwe i dobrze pomyślane. 

Publiczności tylko nie zebrało się 
wiele. Przyszli ci, którzy nie mieli 
zaproszenia na wieczór Pierwszego 
Dnia Świąt lub którzy sami nie przyj- 
mowali u siebie. Przysięgła premjero: 
wa publiczność wileńska stawi się 
dopiero po Świętach. | 

Co do powodzenia sztuki rzetel- 
nie zajmującej a skrojonej zgrabnie i 
modnie najmniejszej wątpliwości nie 
mamy. ‚ 

Cz. Jankowski.



  

SŁOWO й 3 

przenieść opłatę za przewóz kopal- 4 i KURIER GOSPODARCZY Unas Nom 0-4 zków i stanowi różnicę około 1 zł. na me- W dniu 25 b. m. Bank Polski biletu wynosi 170x94 mm, samego 

Reforma agrarna w 
Łotwie. 

(Dokończenie — patrz. „Słowo” Nr. 
85 i 86.) 

Jak się zachowało włościaństwo 
po przeprowadzeniu agrarnej reformy 
w życie. Przedewszystkiem ogólne 
zdziwienie i rozgoryczenie — dworów 
miema i... ziemi niema. Pierzchły na- 
dzieje, przyszczepione przez agitato- 
rów bolszewickich, że, jak podzielą 
ziemię, to na każdego wypadnie po 
8—10 hektarów. Niema dworów, nie- 
ma panów, a ziemi jak był brak, tak 
został; do kogoż teraz zwrócić się o 
nią? Są w sąsiedztwie resztówki, są 
gdzieniegdzie folwarczki po 20 — 30 
hektarów, są nowostormowane zagro- 
dy obsadzone przeważnie przez  ele- 
ment niemiejscowy i t. p. Dlaczego u 
nich tyle ziemi, a u niektórych wlo- 
ścian, przy składzie rodziny 6—7 
osób, zaledwie 3 hektary, i te w sza- 
chownicy? Rezultat takich rozmyślań 
bardzo prosty więc  oszuka- 
mo ich i niesprawiedliwie podziele- 
mo ziemię, —trzeba ją dzielić na nowo. 
ł coraz częściej dają się słyszeć gło- 
sy, że ziemię trzeba dzielić proporcjo- 
nalnie ilości wiejskiej ludności, jak 
włościanie nazywają  „poduszno*... 
Dodać do tego absurdu należy, że 
gdy znikły dwory, ogólna produkcja 
zboża znacznie zmniejszyła się, trze- 
ba było otworzyć wrota graniczne. 
Bolszewji wykorzystała to zaakomicie 
dla swojej agitacji: wyrzucając duże 
ilości zboża na rynki łotewskie, po 
niskich cenach, obniżyła odrazu cenę 
zboża o połowę, co ma się rozumieć 
wywołało ogólną konsternację. Jeżeli 
dodać do tego raptowny spadek cen 

ZIEM WSCHODRICH. 
sem; zmusiło to rząd do ;wydania podatku przemysłowego za rok 1926. 
specjałnego zarządzenia, wzbraniają: W porównaniu z rokiem ubiegłym 
„cego dlugoterminową dzierżawę. Z ogólne sumy tego podatku zostały 
tych drobnych faktów można sądzić, zwiększone. 
że naruszenie prawa własności ogrom- — (o) Ostateczny termin skła- 
nie ujemnie wpłynęło na 'intensyw= dania zeznań do podatku docho- 
ność pracy na wywłaszczonych przez dowego. Przedłużony do dnia 1-go 
rząd gruntach dworskich. Dalej rząd maja ostateczny termin składania ze- 
musiał cały zapas ziemi, jakim rozpa- znań do podatku dochodowego za 
rządzał, zużyć na skomasowanie wio- rok 1927 odroczony dalej nie będzie. 

sek. › Płatnicy, którzy w oznaczonym ter- 
Upaństwowiając lasy, trzeba było minie nie złożą wymaganego zezna- 

pamiętać, że komasacja gruntów nia, będą obowiązani do bezzwłocz- 
włościańskich pochłonie masę bu- nego uiszczenia połowy podatku ob- 
dulcu; tymczasem lasy rząd wyciął, liczonego przez władze skarbowe w 
Sprzedał Anglikom, a obecnie zmu- roku ubiegłym, tracąc tym samym 
szony jest często dawać budulec o pewną ulgę w formie możności 
40 i więcej kilometrów, co strasznie uiszczenia połowy podatku, przypa- 
utrudnia rozsiedłanie wiosek i budo- dającego od sumy dochodu, wyka- 
wę nowych zagród. zanego przez nich w zeznaniu, 

Przy rozdawaniu zagród włościań- — (o) Uigowa taryfa ekspor- 
skich z wywłaszczonych gruntów, towa. Min. komunikacji w, porozu- 
rząd chciał w miejscowościach, gdzie mieniu ze sferami handłowemi wpro- 
Łotyszy nie było, dać zabarwienie ło- wadziło na okres do 30go. września 
tewskie, t. j. dawał zagrody nie r, b. taryfę wyjątkową, zawierającą 
miejscowej ludności, łecz elementowi daleko idące ulgi przewozowe dla 

uprzywiljowanemu, napływowemu — całego szeregu artykułów, ekportowa- 
Łotyszom, czem wywołał niezadowo- nych przez Gdańsk. Gdynię, Tczew 
lenie ludności miejscowej i tarcia z i jnne punkty graniczne, 
tymi nowymi obywatelami W pierwszym rzędzie. ulgi przyz- 

Wywlaszczając dwory, rząd powi- nane zostały na eksport jęczmienia, 
nien był przynajmniej wyodtębnić słodu, mąki kartoflanej, krochmalu, 
dzielnych, inteligentnych gospodarzy, mięsa surowego i solonego, najroz- 
umiejętnie pracujących na średniej i maiiszych gatunków masła, na wywóz 
mniejszej własności i nie tylko ich wieprzy, Świń, cieląt, ma materjały 5 proc. warszawskie zł. 61,— 
nie rujnować, 
troskliwszą opieką, 
odegrać rolę latarni łukowych, które do których są stosowane, zawiera 
choć rzadko rozrzucone, 
wałyby i rozpraszały ten mrok i ciem- 

lecz otoczyć jak naj- drzewne i t. d. 
bo oni musieli Dokładny wykaz ulg i towarów, 

promienio- rozporządzenie Min. komunikacji, ©- 
głoszone w „Dzienniku Usław* Nr. 33. 

notę jaka na głuchej wsi panuje. — (0) Zniżenie taryfy za prze: 
O tem rząd łotewski nie myślał jed- wóz drzewa. Na skutek szeregu me- 
nak, Wszechstanowa gmina, z daleko morjałów. i interwencyj, Ministerstwo 
posuniętym samorządem gminnym ma komunikacji zadecydowało ostatnio 

ma len, zbyt którego w ostatnich cza- 
sach stanowił podstawę małych go- 

spodarstw na Łotwie, —znalazły się te 
gospodarstwa w bardzo ciężkich wa- 

runkach, w jakich i obecnie pozosta- 

ją, kłopoty zaś finansowe Łotwy wy- 
kluczają możność zmniejszenia podat- 
ków, obciążających ziemię. е 

Chcąc przyjść z pomocą nowo- 
powstającym gospodarstwom na za- 
grodach, rząd otworzył dlanich kre- 
dyty na zorganizowanie gospodarstw, 
wydając na ten cel dość znaczne po. 

masę pracy przed sobą, ma nadzwy- 
czaj szerokie pole do tej pracy, lecz 
przy absolutnym braku. inteligencji 
niema komu obecnie tą pracą nale 
życie pokierować, Nadużycia, matwer- 
sacje, przekupstwo, gdy o takim lub 
innym wyniku sprawy decyduje — 

życzki. Nieodsegregowanie napływo- 
„Wego elementu na wsi, od rzeczywi- 

" stych rolnikow į tu przyniosło opla- 
kane skutki,—często się zdarzało, że 
ktoś nabył zagrodę od rządu, na za- 
gospodarzenie jej otrzymał znaczną 
pożyczkę; gospodarzenie na nowej 
zagrodzie zaczął.od tego, że część 
ziemi na rok wydzierżawił, część ob- 
siał lnem, do gospodarstwa nic nie 
włożył i po roku całyten interes rzu- 

„ciłi zagroda znowu przeszła do rządu. 
Dlaczego tak się stało? Bo okazało się, 
że to był ex krawiec z jakiejś firmy 
"gotowego ubrania, lub ex szewc Z 
abryki mechanicznego obuwia, lub 
ex tokarz z Putiłowskich lub innych 
fabryk, lub ...ex lokaj jakiegoś ex mi- 
nistra, Taki pasażer przenosił się po- 
tem w inne okolice, probując tam 
znowu szczęścia wyciągnąć los na 
nową zagrodę.. у 

Dlaczego widzimy takie rezultaty? 
Postaram się chociaż pobieżnie skre- 
Ślić zasadnicze błędy, które, podług 
mnie, zostały popełaione przy prze: 
prowadzeniu tej reformy. : 

_ Przy wywłaszczaniu na rzecz rzą-- 

du, o zagarnięciu ziemi bez sprawied- 

Kiwego odszkodowania,—i mowy by 

nie mogło. Nie chodziło tu tylko o 

pokrzywdzenie obywateli ziemskich, 
chodziło o rzecz dałeko większej wa- 
gi, o to, że zasady prawa własności - 
nigdy bezkarnie naruszać nie możno; 

prawo to było i zawsze będzie pod- 

Stawą i impulsem wszelkiej intensyw- 

nej pracy; gdzie niema własności— 

tam niema pracy. Zasadę tę, może 

więcej instynktownie. ale odczuwało 
i włościaństwo na Inflantach, a jeżeli 
dodać do tego, że już dwa razy pro- 

bowano zagarnąć bezprawnie grunta 
dworskie—raz przed przyjściem Niem- 
ców, drugi—przed przyjściem  Pola- 
ków,i oba razy musiano wycofać się, 

. będąc w dodatku w ciągłej obawie o 
odpowiedzialność karną, —nic dziwne- 
go, że z niedowierzaniem patrzyło 
na nabywanie 9а rządu wywłaszczo* 
nych gruntów dworskich. Nie bez 
racji włościanie sami nazywali nowo- 
powstające zagrody, gospodarstwami 
na kółkach, chcąc w ten sposób za- 
akcentować, że taki gospodarz łatwo 
wjechał na swoją nową posiadłość, 
lecz równie łatwo może z ni'j wy- 
jechać (tj. być wyrzuconym).Włościa- 

miał dosyć czasu na rozmyślania © 
marnościach tego świata, leczczy do- 
syć.miał „oleju*, by pełapać się w 
płatniczej możności danego .ggospo- 
darstwa—w to mocno wątpię. Chyba 
to biczysko, jako ułatwiające uzyski- 
wanie ipodatków, mogło z punktu 
rządowego umotywować jego wybór 
do komisji. ! 

* ° 

Po przeczytaniu tego, co tu Įpo- 
krótce. skreśliłem, dużo kto. może 
mnie posądz'ć, że piszę tendencyjnie, 
że jestem zacofańcem, nie uznającym 
nowych prądów, że staję tylko w 
obronie ziemiaństwa, — muszę jak- 
mei ezórycnij temu zaprzeczyć — 

bronię tylko Matkę Ziemię, którą ko- 
cham, która była i będzie podstawą 
egzystencji każdego narodu i karmi- 
cielką nas wszystkich. A 

‚ Jan Zawadzki, 

KRONIKA MiEJSCOWA 
— Rząd daje pieniądze na 

plantacje łubinu. Daniosłe znacze- 
nie dla rolnictwa kresowego ma za- 

TR $ а wa SRODA 
butelka wódki, takie zjawiska na 
porządku dziennym; aż zarząd 20 Dziś EO 
gminny wydaje wprost absurdalne |Sulpic. i Ser. , Zach. sł. o g.18 m. 40 
zarządzenia. Gmina faworyzuje tylko Jutro 
hę ży ignorujas nie tylko Seanas, Anzelma B. 
e folwarczki, lecz nawet nowe zagrody gmnat=cżeni jogiczne Zakład 
włościańskie. Jako przykład pocz EE rio! 1:5: B. 
fakt następujący: gmina wyznacza z dnia 19—IV 1927 r. 
komisję, która określa wysokość ©- Ciśnienie 760 | 
oe każdego gospodarstwa średnie | 
w granicach danej gminy. Otóż w * 
gminie, w której stale mieszkałem, za) +78 
jednym z członków tej komisji był... а 
ex pastuch; przez kilkanaście lat pa- e poj a) śą 
sal bydło w sąsiedniej wsi i w jed- * : ‘ 
nym z przyległych folwarków. Praw+ Wiatr | Zachodni 
da, chodząc: z biczyskiem w garści, Przeważający ‹ i: Pogodnie. Minimum za dobę 

+ a” Twa + ToaC. Tendencja: 
wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 
— Kurja Metropolitalna po- 

daje do wiadomości wiernych, że o 

jle kto chce ofiarować jakiekolwiek 

rzeczy złote na korony dla obrazu 

Matki Boskiej Ostrobramskiej, niech 

się postara to uczynić za pośrednic- 

twem Kurji Metropolitalnej możliwie 

jaknajprędzej, gdyż czas upływa i 

trzeba przystąpić do samego wyko- 
nania koron. 

MIEJSKA. 

— (o) Sprawa rozwiązania Wi- 

lašais nai miejskiej. Dowiadu- 
jemy się, że w tych dniach, prawdo- 

podobnie nawet na posiedzeniu rady 

miejskiej, które odbędzie się w dniu 

21 kwietnia, będzie ogłoszone rozpu- 

rządzenie o rozwiązaniu rady miej- 

skiej w Wilnie. a ; 

ЬЬеспа rada miejska m. Wiłaą 
wybrana była dnia 7 września 1919 r- 

  

ONIKA 

trze. Jest nadzieja również, że w nie- 
dalekiej przyszłości zostanie w tym 
samym stosunku zmieniona taryfa 
dla papierówki. Obniżenie powyższych 
taryf pozwoli na normalny eksport 
drzewa, który na skutek wprowadze- 
nia od 1-go marca r. b. taryfy zwyż- 
kowej, obniżył się znacznie,* a w sto- 
sunku do kopalniaków z Kresów 
Wschodnich ustał zupelnie. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 19 
kwietnia rb. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 43 — › 
44 zł za 100 klg., owies 39—43 (zalež- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 41— 
45, na kaszę 36—40, otręby żytnie 31—32.50 
pszenne 32—33. ziemniaki 8.50—10.00. Ten- 
dencja spokojna. Dowóz słaby z powodu 
bezdroża. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
19 kwietnia 1527 +. 

Dewizy i waluty 

puszcza w obieg bilety zdawkowe 
20 złotowe Il emisji. 

Bilety nowej emisji wykonane są 
na papierze białym, rypsowanym z 
marginesem niezadrukowanym z le: 
wej strony, na którym znajduje się 
znak wodny, przedstawiający podobiz- 
nę króla Kazimierza Wielkiego, pod 
nią liczba 20" skrót «Zł» Wymiar 

Na skutek reskrypfu Ministerstwa 
Robót Publicznych z daia 13 kwiet- 
nia rb., urząd wojewódzki w Wilnie 
powiadomił w dniu wczorajszym ma- 

W dniu wczorajszym © godz. 3 
Od ao ww Naos. po poł. wystrzalem z rewolweru skie- 

Holandja 357,00 35880 .357,— rowanego w Serce sė i pozbawič 

Londyn 4345 4356 43,34 SIĘ Życia posterunkowy lll komisarja- 
Nowy-Vork 8.93 8.95 8,91 tu Antoni Kunowski. Desperat pełnił 
so Ze SA 0 służbę przy urzędzie wojewódzkim 
raga Ё : : : ; 

Szwajcarja 17210 17253 17167 ! a się na swcje życie będąc 
Wiedeń 125.85 126.16 12554 — Па dyżurze. 
Włochy 44,70 44,81 44,59 Natychmiast po wypadku despe- 

Papiery Procentowe 

5 pr. pożyczka konw. 66,50 68,25 68,— 
Dolarówka 56.— 56.25 
Pożyczka kolejowa 102,75 103,— 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 89.00 
8 pr, Państw. Banku Rol. 88,50 89,— 
4 1 pół proc. ziemns, zł. 60.50, 62— 61,50 
8 proć. warsz. złot. 82 - 81,75 
5 proc.;warsz. 67,75 

ratem zajął się lekarz przychodni u- 
rzędniczej, poczem odwieziono go do 
szpitala św. Jakóba, Desperat nie stra- 
cił przytomności i rozmawiał z obec- 
nym wypadkowo komendantem insp. 
Praszałowiczem. 

21 ŻE projektu łódź kosztowałaby m. Wilno 
GIEŁDA WILEŃSKA. ką Gdeńsk 2,200 funtów  szterl., 

Wilno, dnia 19 kwietnia 1927 r. skonstruowanie zaś takiej łodzi w 
Złoto. kraju wyniosłoby połowę tej sumy. 

Ruble 4,67 4,66 Projekt powyższy zostanie prze- 
Papiery państwowe. dłożony po rozpatrzeniu go. przez 

Dolarėwka 5 dol. 56,50 Magistrat, o ile ostatni zatwierdzi, 
Listy zastawne. Radzie Miejskiej. 

Wil. B. Z. zi. 100 48,90 48,30 — (x) Wycieczka inteligencji 
; i z Warszawy na uroczystości Ko: 

ronacji M. B. do Wilna. Magistrat 
m. Wilna zosłał w dniu wczorajszym 
powiadomiony, iż w związku z: koro- 

wa z Warszawy do Wiłna w końcu 
" czerwcą r.b., wycieczka inteligencji, 

składająca się z około 200 osób na 
czele ze znanym doktorem p. Buha- 
rowskim. | 

AKADEMICKA. 
_ —Zja.d sodalicyj akademi- 
czek. W dniach 21, 22, 23-go kwiet- 
nid br. odbędzie się w Wilnie VIil 

Sprawa udziełania pożyczek poszcze 
gólnym petentom na remonty do- 
mów w trybie ustawy o rozbudowie 
miasta. 

— (o) Posiedzenie miejskiej 
komisji finansowej. Dziś, dnia 20 
kwietnia, odbędzie się posiedzenie 

nacją M. B. Ostrocramskiej przyby: - 

miejskiej komisji finansowej. Na po- 
siedzeniu tem będą rozważane wnio- 
ski finansowe do Rady miejskiej na 
jutrzejsze jej posiedzenie. 

— (x) Zapomogi dla kuchen 
miejskich. Magistrat m. Wilna na 
posiedzeniu w dniu wczorajszym u- 
chwalił wyasygnować 5.000 zł. tytu* 
łem zapomogi na obiady dla. bezro- 
botnych dla kuchen miejskich Nr. 
bis, 

abonentów Elek- — Uwadz 
trowni Miejskiej. Stosownie do 
„Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17,III, 
b. r. zatwierdzonej pr”ez urząd Wo- 
jewódzki dnia 8.IV. b, r. Wydział 
Elektryczny podaje do wiadomości 
W.Panów abonentów prądu elektrycz- 
nego, iż dotychczasowy system po: 
bierania należności fza wykonywanie 
pionów (połączenia liczników z siecią 
miejską) zostaje zmieniony w ten 
sposób, iż za wykonywane roboty 
Wydział Elektryczny nie będzie po- 
bierał ratówek jak dotychczas, a na- 
tomiast wszyscy abonenci, którzy 
mają prawo na przerobienie - pionu, 
będą spłacali wyłożone przez Ma- 
gistrat kwoty przez dodatkową do- 
płatę do rachunku miesięcznego za 
zużytą energję elektryczną. 

Wszyscy abonenci, którzy do 
dnia 1 marca b. r, byli zapisani w 
księgach abonentów Wydziału Elek- 
trycznego będą opłacali dodatkową 
opłatę w ilości 0,10 zł. za każdą zu- 
żytą kwg., odczytaną na liczniku 
abonenta. Przytem abonenci zużywa- 

doroczny zjazd sodalicyj marjańskich 
akademiczek w Polsce. Zjazdowi te- 
mu przyświecać będzie myśl: „Stwo- 
rzenie typu studentki katoliczki". 

RÓŻNE. 
— Depesza kod Redaktor 

Słowa wysłał z powodu Śmierci p. Feliksa 
Perla depeszę kondejencyjną na ręce żony 
zmarłego. 

— Ósma środa literacka. Wzna- 
wiając po przerwie świątecznej swoje 
środy, zarząd związku zawodowego 
Literatów Polskich w Wilnie wpro- 
wadza z dniem dzisiejszym nowość w 
postaci sprawozdawczej „Kroniki Mie- 
sięcznej”. "W krótkich referatach 
członkowie związku kolejno zdawać 
będą sprawę z najważniejszych wy- 
darzeń życia literacko-artystycznego w 
ostatnich tygodniach. Na dzisiejszej 
środzie projektowane są referaty o 
dwóch doniosłych premjerach  war- 
szawskich, „Parsifala* Wagnera w 
operze i „Farysa* Miłaszewskiego w 
Teatrze Narodow:m, oraz o nowych 
książkach członków związku: prof. M, 
Zdziechowskiego, Cz. Jankowskiego, 
w. Charkiewicza i W. Hulewicza. 
Referaty niewygłoszone z braku cza- 
su odłożone będą do następnej śro- 
dy. LAS 

Początek o godz. 8 wiecz, w lo- 
kalu Bibijoteki Wydziału Sziuk Pię- 
knych U.$.B. ul. Św. Anny 4, Wstęp 
dia członków związku i przez nich 
wprowadzonych gości. 

zaś rysunku 114x82 mm. 
Na niebieskiem tle strony przed- 

niej znajdują się szaro-bronzowe fi. 
gury, z których łewa symbolizuje — 
rolnictwo, prawa—przemysł i handel; 
pomiędzy niemi umieszczono tarczę 
podłużną, u góry której jest meda- 
Ijon z białą liczbą 20. 

Pożyczka dla m. Wilna na zatrudnienie bezro- 
botnych. 

gistrat, iż Ministerstwo Robót Publicz- 
nych udzieliło magistratowi 50.000 zł. 
tytułem pożyczki na roboty inwesty- 
cyjne dia zatrudnienia bezrobotnych 

Samobójstwo posterunkowego na posterunku. 
Dowiadujemy się, że przyczyną 

tego rozpaczliwego kroku była ostra 
nagana udzielona Kunowskiemu przez 
kierownika komisarjatu. Chęć pozba- 
wienia się życia była u Kunowskiego 
tak silna, żełeżąc na ziemi pa pierw- 
szym wystrzale usiłował wziąć rewol- 
wer. Przypadkowy Świadek odebrał 
mu broń i zawezwał pomocy. 

Tajemnicza nagana, która wedlug 
słów obecnych przy rozmowie z ran- 
nym, miała być przyczyną samobój- 
stwa nie przestaje być tematem naj. 
fantastyczniejszych domysłów. 

Ujęcie morderców ś.p. 
prezyd. Cynarskiego. 

Z Łodzi donoszą: W niedzielę 
dn. 17 b. m. o godz. 5 nad ranem 
do posterunkowego na placu Wol- 
ności podeszło 2 robotników, którzy 
oświadczyli, że muszą się widzieć 
natychmiast z naczelnikiem urzędu 
śledczego, gdyż posiadają  wiado- 
mości o sprawcach morderstwa ś. p. 
prezydenta Cynarskiego, 

Na skutek tego doniesienia po 
przeprowadzonem śledztwie komisarz 

policji wraz z wywiadowcami i tymi 
2-ma robotnikami udali się na przed- 
mieście Łodzi Bałuty, gdzie areszto- 
wała ;we własnych mieszkaniach: 27. 
letniego Adama Waloszczaka i Kazi- 
mierza Rydzewskiego. 

Rydzewskiego zastała policja śpią- 
cego w łóżku, Waloszczaka nato- 
miast zastano przy libacji z kilku tos | 
warzyszami. Zeznał on, że starał się 
© rozmowę z prezydentem  Cynar- 
skim, jednak nie dopuszczono go do 
jego gabinetu. Wobec tego oczeki- 
wał na schodach na prezydenta dn. 
13 kwietnia i prosił go tam © 
posadę. 

Waloszczak, jak zeznaje, zamie- 
rzał początkowo zamordować wice- 
prezydenta Groszkowskiego, W tym 
celu spotkał się z Rydzewskim i udał 
się razem z nim do domu, w którym 
mieszką wiceprszydent. Groszkowski. 
Ukryci na schodach tego domu, cza- 
towali przez pewien* czas. Gdy 
jednak dowiedzieli się, że wiceprezy- 
dent wyjechał do Lwowa, udali się 
do domu przy ulicy Św. Andrzeja 
Nr. 4itam, ukrycina schodach ocze- 
kiwali na pojawienie się prezydenta 
Cynarskiego. 

Gdy Ś. p. prezydent Cynarski u- 
kazał się na schodach, /Waloszczak 
podszedł do niego i prosił o posadę, | 
Wobec niespełnienia natychmiast pro- 
śby przez prezydenta Cynarskiego, 
Waloszczak, któremu zależało na po=' 
sadzie, pchnął nożem prezydenta w 
brzuch. Po dokonanem morderstwie . 
Waloszczak wraz z towarzyszącym 
mu i pomagającym przy morderstwie 
Rydzewskim, udał się do domu Nr. 90 
przy ul, Piotrowskiego i tam w ustę- 
pie ogólnym ukrył sktrwawiony nóż, 
Wysłani wywiadowcy na wskazane 

czyli przed 8-miu laty. Weszli do niej ZEBRANIA I ODCZYTY. miejsce znaleźli nóż według zeznania 

według ugrupowań: 3 PRE 

Z listy grupy polskiej chrześcjań- 
sko-narodowej 31 radnych. 

Z listy grupy demokratycznej 1 
radny (p. Z. Nagrodzki). ‚ 

Z listy grupy izraelickich kupców 
hurtowników i detalistów 3 radnych. 

Z listy раг - izraelickiej demo" 
kracji i bezpartyjnych demokratów 6 

rządzenie dyrekcji Państwowego Ban- 
ku Rolnego w sprawie udzielania kre- 
dytów na zakup łubinu celem. obsia- 
nia nim piaszczystych nieużytków rol- 

nych. Rolnicy, którzy zgłoszą Swój 
akces do zaprowadzania u siebie plan= 
tacji lubinowych uzyskają potrzebne 
й į radnych. 
im na ten cel kredyty, pržyczem kre- Ž listy żydowskiej sjonistycznej 4 

dyty te wydawane im będą przy radnych. ) 
współudziale organizacji rolniczych, Z listy związku. rzemieślników 

izraelickich 1 radny. 
Z listy PPS. 2 radnych. 

- - Razem wybrano 
Pierwsze posiedzenie rady miejskiej 
odbyło się dnia 22 października 

1919 r. Ławnicy Magistratu p.p- 

Chądzyński, Karczewski, Piegutkow- 

które wydadzą też opinję, czy zało” 
"żenie plantacji łubinu w danem go- 
špodarstwie jest możliwe i potrzebne. ' 

; Wysokość takich pożyczek prze: 
widziana jest do 30 zł. na hektar, | 

Mniejsza własność otrzyma te kre- 
nie doskonale uświadomiali, że grun- dyty za poręczeniem spółdzielni kre- 
ta te rząd zabrał bezprawnie, to też 

" nabywając je, nie czuli pewnego grun= 
pod nogami, próbowali czasami 

w bardzo oryginalny sposób: wyjść z 
tej niepewnej sytuacji. Sam byłem 
świadkiem, gdy taki gospodarz, po 
nabyciu od rządu kawałka wywłasz- 
czonej dworskiej ziemi, zjawił się do 
«x właściciela, że chce od niego po- 
wtórnie kupić ten sam kawał ziemi, 

„bo uważa, że tylko wtedy będzie mógł 
na niej pewno j spokojnie siedzieć, 
gdy będzis mieć dokument od byłego 
właściciela, Starano się  jaknajwięcej 
zaciągnąć pożyczek, jaknajmniej wkła- 
dać, a jaknajwięcej ciągnąć zysków, 

dytowych lub kas gminnych, większa 
—na weksle żyrowane lub zabezpie- 

czone hipotėcznie. 

— (o) Okres przedświąteczny 
-w handlu. W okresie zakupów 
przedświątecznych pomimo  przedłu- 
żenia godzin handlu mich w sklepach 
nie był zbyt ożywieny i naogół na- 
dzieje, pokładane przez kupców za: 
wiedły. Ten słaby ruch w sklepach 
wywołał pewną stabilizację cen arty- 
kułów pierwszej potrzeby, - zwłaszcza 
zaś artykułów spożywczych i kolo» 
njalnych, które właśnie w tym okre- 
sie ujawniają tendencję zwyżkową, 

bez myśli o przyszłość; dużo kto wywołaną zakupami  przedświątecz- 
Wydzierżawiał  swoje nowe  po- nemi. 
Siadłości -na _ cługie _ terminy  — (6) W sprawie podatku 

łat), sciągając, na wszelki wypa- 
dek, możliwie większą sumę awan- 

przemysłowego. Urzędy skarbowe 
rozsyłają obecnie „nakazy płatnicze 

ski i Abramowicz nie należą do ze- 

społu radnych, | у 
— (x) Posiedzenie Rady Miej- 

skiej. We czwartek dnia 21 b. m. 

odbędzie się w Magistracie posie- 
dzenie Rady Miejskiej. Na posiedze- 

niu tem rozpatrzone będą następują- 

ce sprawy: 1) Sprawa podatków in- 

westycyjnych na budowę dróg. 2) 
"Wnioski w sprawie przeniesienia kre- 

dytów niektórych $$ budżetu na rok 

1927—28 do innych. 3) Sprawa opła: 
kancelaryjnych. 4) Sprawa wyasygno- 
wania kredytów na dożywianie dzieci 

w szkolach powszechnych m. Wilna 

na mic maj. 5) Sprawa wyasygnowa- 

nia kredytów na półkolonie łętnie w 
roku bieżącym. 6) Sprawa zaćciągnię- 
cia dodatkowej pożyczki na budowę 
gmachu szkoły powszechnej м Wil- 
nic. 7) Sprawa budowy nowego gma- 
chu szkolnego w Kuprjaniszkach. 8) 

ący ponad 50 kwg. miesięcznie otrzy- 
mają 20 proc. rabatu, t. j. będą pła- Macierzy Szkolnej Z. W. Zarząd 

„cić 0,08 zł, za każdą klwg.. abonenci Centralny Polskiej Macierzy Szkolnej 
zaś zużywający po nad 100 kwg. Z. W. przypomina swym pp. czlone 

otrzymają 40 proc. rabatu, t. j. będą kom, przyjaciołom, życzliwym i sym - 
płacić 0,06 zi. za każdą klwg. | patykom, że zebranie walne P.M, Sz. 

Abonenci, których instalacje z0- Z,W. odbędzie się we czwartek d. 21 
stały i zostaną przyłączone do sieci kwielnia o godz. 5-tej (w pierwszym 
miejskiej po 1 marcu 1927 r. wyko- terminie) w razie nie przybycia dosta- 
nują pion swoim  kosziem przez tecznej ilości członków tego samego 
uprawnionych do tego instalatorów dnia o godz. 6 wieczór, sala Urzęd- 

— Walne zebranie Polskiej  Waloszczaka. 
Waloszczak podkreślił podczas 

zeznania parokrotnie, że Rydzewski 
pomagał mu przy spełnieniy zbrodni. ' 

KE, Grzegorz „Ginsburg w Wilnie. 
Świetny młody pianista rosyjski Grzegorz 
Ginsburg, laureat konkursu im, Chopina, któ- 
rego prasa stołeczna jednogłośnie postawi- 
ła na Czele elily pianistów, biorących udział 
w konkursie, wystąpi raz jeden w  Wiłnie 
w przejeździe do Warszawy w Teatrze Pol- 

przy kontroli Magistratu i dopłatom ników Państwowych przy ul. Mickie- skim w tygodniu bieżącym. 
do rachunków za energję elektryczną wiczą nr. 9-ty m. 3. Obecność mi“ 
nie podiegają. Karty, na których kon- łych gości jest wielce pożądana, tem- 
trolerzy odnotowują zużycie energji bardziej, że na zebranie walne przy- 

będą zaopatrzone w nadpis <za pion zef Swi:żyński, prezes Głównego 7а- 
nie pobierać». Abonenci, którzy wpła- rządu Macierzy i pan Jan Kornecki 
cili pewne kwoty na poczet wykona* poseł i kierownik Zjednoczonych To- 
nych u nich pionów, otrzymają swe warzystw Oświatowych. 
wpłaty z powrotem w miesięcznych 

W programie etudy Chopina i Liszta, w 
ug interpretacji Ginsburg specjalnie ce- 

uje. 
Wobec spodziewanego wielkiego zainte- 

48 radnych. elektrycznej. przez tych aboneatów bywają goście z Warszawy: Pan Jó- resowania koncertem, bilety (od_ 75 gr. do 
5 zł.) będą do nabycia w kasie Teatru Pol- 
skiego w Ciągu całego dnia. 

— Poranek symfoniczny. W nadcho- 
dzącą niedzielę, dn. 24 kwieinia, w sali Te- 
atru Polskiego (<Lutnia») odbędzie się po- 
ranek symfoniczny, poświęcony utworom P. 

ratąch poczyńając od listopada b. r. 
w trybie stopuiowego  bonifikowania 

rachunków wystawionych za światło 

elektryczne. Zastosowanie niniejszego 

wchodzi w życie z dnięm 15 b, m. i 
kontrolerzy liczników będą uwidocz- 

niać w rachunkach pozycję pobieraną 

na poczet pionów w rubryce 

«Piony». 
— (x) Pożarnicza łódź moto- 

rowa dla Wilna. Komendant wileń: 
skiej straży ogniowej p. Waligóra, 
mając na celu „zorganizowanie wileń: 
skiej straży ogniowej tak, aby odpo- 
wiadała doniosłości swego zadania 
nosi się z zamiarem zbudowania ро- 

żarniczej łodzi motorowej jak dotąd 
praktykuje się to w innych państwach. 

P. Waligóra przedstawił ostatnia 

TEATR i MUZYKA, Czajkowskiego. Udział biorą: Wil. Orkiestra 
— «Reduta» na  Pohulance. «Być Symfoniczna pod dyrekcją Adama Wyle- 

albo nie być. Dziś o g. 8-ej w. raz żyńskiego, oraz solista, wysoce utalentowa* 
ostatni tragikomedja w 4 odsłonach : Gusta- ny wirtuoz-skrzypek, Herman Sołomonow, 
wa Olechowskiego p. t <Być albo nie być». profesor Konserwatorjum Wil. W programie 

Ceny miejsc od 20 gr, do 2 zł. 50 gr. najbardziej lubiane utwory popularnego 
— Premjera <Męża z piecraofci>: kompozytora: symfonja Nt4, koncert skrzyp” - 

Jutro, w czwartek 21 bm, po raz pierwszy Cowy, Oraz rzadko w Wilnie wykonywany 
komedja w 3 aktach Abramowicza i Rusz- <Capreccio italien». с 
kowskiego <Mąž Zz grzecznošci>.. | Początek o g. 12 m. 30 pp. Ceny znie 

Ceny miejsc zwykłe. żone. i 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <Nie — Recital fortepianowy F. Krewer 

trzeba się niczemu dziwić». Dziś cieszą- w Teatrze Polskim. Wybitna pianistką F. 
ca się olbrzymiem powodzeniem najnowsza Krewer wystąpi w sobotę najbliższą o g. 
komedja St. Kiedrzyńskiego <Nie trzeba się 5-ej pp. w Teatrze Polskim z recitalem for- 
niczemu dziwić», kióra doznała niezwykle tepianowym, poświęconym utworom Chopi- sympatycznego przyjęcia ze strony prasy i na. Bilety w cenie od 50 gr. już są do na: 
publiczności. W rolach głównych: M. Mala- bycia w kasie Teatru Polskiego. 
nowiczeNiedzielska, S$. Purzycki i Fr. Rych- Czarna kawa akademików war- 
łowski, który sztukę tę wyreżyserował. szawskich. Wzorem lat ubiegłych Akade- 

— <Złota ciocia». Najbliższa premjera mickie Koło Wilniaa w Warszawie urządza 
Teatru Polskiego będzie Świetna komedja dnia 23 kwietnia br. w salonach Hotelu 
Gayaulta <Złota ciocia», Próby z tej sztuki George'a o godzinie 9-tej: <Czarną kawę 
pod kierownictwem dyr. F, Rychłowskiego akademików warszawskich», 

Magistratowi projekt z rysunkiem ta- dobiegają końca, Premjerę wyznaczono na 

kiej łodzi, nadesłany z Anglji. W myśl sobotę. 
` 

Przygotowania do tej zabawy trwają 
jaż od kilka miesięcy. Akademicy wytężyl. 

`



całą swą pomysłowość w "celu przčilanco- 
wania na grunt rodzimy wszystkich atrak- 
cji stołecznych i w ten sposób umożliwiji 
Wilnianom za tanią cenę zakosztowania po- 
smaku szału karnawałowego Warszawy. 

RADJO 
— Program stacji warszawskiej. 
15.00—15.25. Kcmunikaty, gospodarczy 

i meteorologiczny. : 
15.30—15.55. Odczyt z cyklu  «Historja 

Polska» (dla maturzystów). 
16.00—16.25. Odczyt p. t. „Juljusz Sło- 

jcki”. 
16.45—17.10. Pogadanka dia dzieci p. t. 

«0 wyglądzie obecnym Krakowa». | 
17,15. Koncert popołudniowy. Wyko- 

nmawcy: Powiększona orkiestra P. R., pod 
dyr. Józefa Ozimińskiego i Cezaryna Jan- 
kiewiczowa (śpiew). 

18,40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.25. „Skrzynka pocztowa*. 
19.30—19.55. Odczyt p. t. «Przemysł i 

handel polski». 
19.55—20.15. Komunikat rolniczy. 
20.15—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 

komunikaty. 
20.30. Bajadera operetka w 3-ch aktach 

E. Kalmana. 
Sygnał czasu. — Komunikaty prasowe. 
22,30. Transmisja muzyki tanecznej z 

restauracji Bristol. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Tajemnicze bomby. Kon- 
stany Bariowski (Stroma 3), kopiąc 
w swoim ogrodzie, odnalazł 2 bomby 
i 2 granaty. Mateijały te zostały za- 
bezpieczone. Dochodzenie prowadzą 
władze wojskowe oraz policja. 
M — Plaga wśceklizny nie u- 
staje. Po raz już niewiadomu któ- 
ry mamy do zanotowania fa:t poką: 
sania mieszkańców pow. Wileńsko- 
Trockiego przez wściekłe zwierzę. 

Tym razem wściekły pies pokąsał 
swoją gospodynię, mieszkankę wsi 
Kowaletka gm. Worniańskiej Stani- 
sławę Kierżunową. Sąsiedzi pokąsa- 
nej zarzączili obławę i zabili psa. 
Chora odesłana została do' Wilua, 
gdzie poddana zostanie kuracji. Gło- 
"wa zwierzęcia poddana zostanie ba- 
daniom lekarskim. 

— Ujęcie szmuglerza tytoniem. Po- 
licja zatrzymała Józefa Piotrowicza (Tokar- 
ska 10) w mieszkaniu którego znaleziono 5 
klg. tytoniu łotewskiego. 

— Nożownictwo. Dn. 18 bm. około 
domu Nr 58 przy ul. Popławskiej Tomasz 
Sosnowski (Sofjaniki 16) uderzył nożem Sta- 
nisława Stankucia i Wacława Gladkiewicza 
(Popławska 66), których w stanie ciężkim 
dostawiono do szpitala św. Jakóba. Spraw- 
cę aresztowano. › 

— Krwawa zabawa świąteczna. W 
nocy na 19 bm. podczas zabawy tanecznej 
w domu Nr 9 przy ul. Piaski Antoni i Fran- 
ciszek Wiśniewscy uderzyli bagnetem w 
głowę kaprala zawodowego 3 p. sap. To- 
masza Jaszkiewicza. Poszkodowanego po- 
gotowie odwiozło do szpitala wojskowego. 

F. Wiśniewskiego aresztowano. 
— Epidemja samobójstw. Dn. 15 bm. 

celem pozbawienia się życia otruł się Sp ry- 
tusem denaturowanym Jan Sosnowski (ząuł. 
Franciszkteński 7). Desperata dostawiono do 
szpitala żydowskiego. 

Du. 17 bm. otruła się esencją octową 
Jadwiga Złotkowska (Bonifraterska 10). Po- 
gotowie raturkowe odwiozło ją do szpitala 
św. Jakóba. i 

Przyczyna samobójstwa ciężki stan ma- 
terjalny. 4 

— Dn. 16 bm. w celu samobójczym 
rzucjł się z mostu Zielonego do rzeki Wilji 
nieznany mężczyzna, kióry natychmiast 
R: Р 

oszukiwania wszczęte przez posterunek= 
rzeczny nie dały wyników: 

— Przejechany przez samochód. Przy 
zbiegu ul. Zawalnej i M. Pohulanki został 
przejechany przez taksówkę, kierowaną przez 
szofera Benedykta Wołoszakiewieza —szereg. 
3 p. a. c. Paweł Heniewicz. Pogotowie od- 
wiozło poszkodowanego do szpitala wcjsko- 
wego na Antokoju. 

Szotera aresztowano. 1 
„  — Przy pracy. W Kurlandzkiej olejar- 

ni podczas pracy przy maszynie robotniko- 
wi Michałowi Zacharewiczowi (w. Rowiance) 
wyrwano palec. Pogotowię odwiozło go do 
szpitala św. Jakóba. 

Fatalne zakończenie uczty ro- 
dzinnej. Mieszkańcy wsi Dziewieniszek gm. 
Szumskiej pow. Wileńsko-Trockiego, bracia 
Stanisław i Jan Taraszkiewicze nie żyli w 
zgodzie. Często z błahego powodu wywią- 
zywała się u nich awantura, kończąca się 
niejednokrotnie bójką, Przed kilkoma dnia« 
mi, podczas libacji rodzinnej w mózgach 
przesiąkniętych oparami wypitego alkoholu 
autagonizm ten wybuchnął gwałtowniej. 
Sprzeczka zakończyła się bójką, podczas 
której Jan uderżony został przez brata w 
głowę. Uderzenie było tak silne, że musia- 
no go odesłać do szpitala św. Jakóa, gdyż 
natychmiast po otrzymaniu ciosu zaniemó - 
wił on, Osobą awanturniczego zwycięzcy w 
z turnieju rodzinnym zajęły się władze 

cze. 

Nigel Worth. 

SCZŁOWIEŃ Z KUFRA. 
Tego dnia odbyłem jeszcze dwie 

wizyty handlowe, przyjęto mię wszę- 
dzie bardzo uprzejmie. 

Obie te wizyty wpłynęły na usta- 
lenie moich przekonań o O'Brienie 
R: o człowieku bardzo chytrym. 
epiej od innych umiał on wykorzy- 

stać nisuczciwie wszelki interes, 
zostając jednocześnie w cieniu. 

Abym nie błądził po mieście, p. 
O,Brien zaproponował mi przyjście 
do biura, skąd razem mieliśmy się u- 
dać do jego mieszkania. Zgodzilem 
się chętnie, gdyż chciałem poznać 
się z nim jakztajbliżej przed przyja: 
zdem Lecaiteau. O ciątej byłem już 
na miejscu, Powóz już oczekiwał na 
nas i zawiózł nas na dworzec. Po 
wytrzęsieniu się na źle wybrukowa- 
nych ulicach, wsiedliśmy do zakurzo- 
nego pociągu idącego ze Smyrny 
do Beernabat. Po awudziesiu minu: 
tach przybyliśmy do małej wioski 
prześlicznie polożenej. 

Ruszyliśmy pieszo z O'Brienem i 
wkrótce zatrzymaliśmy się przed bra- 
mą wiodącą do dużego ogrodu, w 
środku którego widniał wspaniały 
dom. Z uzasadnioną dumą zazna- 
czył mi, że jest to jego własność, w 

po: 

Nowości wydawnicze. 
— «Naokoło Świata», miesięcznik ilu- 

strowany pod redakcją F. Goetla, prezesa 
warszawskiego Klubu Literackiego (Peaclub) 
przynosi w ostatnim, kwietniowym zeszycie, 
bardzo in S artykuł J. Kwietniew- 
skiego «Goście Warszawy w dawnych wie- 
kach». Pod datą najdawniejszą mamy pobyt 
w Warszawie posłów papieskich, którzy w 
1339-tym sądzić mieli zatarg króla Kazimie- 
rza Wielkiego z Krzyżakami. Niepospolicie 
oryginalne jest opowiadanie A. Czaplickiego 
«Adam i Ewa» z niemniej osobliwemi ilu- 
stracjami Macharskiego. . : 

— <Žycie Teatru> (Nr 10, 11, 12) roz- 
poczęło, w myśl uchwały Vil-go Walnego 
Zjazdu Delegatów Artystów Scen Polskich, 
drukowanie ankiety dotyczącej organizacji 
teatrów w Rzeczypospolitej Polskiej. Głos w 
dyskusji zabiera pierwszy red. Cz. Jankowski 
poddając wyczerpującej analizie krytycznej 
wielki plan M. Krywoszejewa. Tymże pla- 
nem zajmuje się w ostatnim numerze tygod- 
nika «Comoedia» niepospolity znawca teatru 
E. Świerczewski. Wogóle projekt Krywosze- 
jewa, nota bene, zbliżony do zaprojektowa- 
nej przez Mussoliniego reorganizacji teatrów 
włoskich, zaczyna — po dobrych pięciu la- 
tach — coraz żywiej interesować teatralne i 
rządowe «sfery miarodajne». 

— Juljusza Kadena Bandrowskiego 
<Miasto mojej matki», jeden z najlepszych 
utworów belletrystycznych ostatniej doby, 
ukazało się w ponownem wydaniu (Lwów, 
Ossolineum, 1927). 

— W «Bibljotece Tygodnika Пивёго- 
wanego» ukazało się dokończenie słynnej 
powieści Weyssenhoffa <Żywot Podifilipskie- 
go» z dodatkiem kilku nowel znakomitego 
pisarza. 

— Szósty tomik - <Bibljoteki Humo- 
ru» (Warszawa, Mortkowicz) przynosi nam 
<Antolologję Polskiej Parodji Literackiej». 

Są tam obszerne wyjątki i z <Darczan- 
ki» Mickiewicza i — z <Na ustach grzechu» 
Magdaleny Samozwaniec, świetne parodje 
autorów współczesnych Iwaszkiewicza i Воу’а 
parodja powieściowego stylu Sienkiewicza; 
parcdja ody pseudo-klasycznej Tymowskie- 
go (<Sprężyno życia, wielowładny brzuchu») 

wyjątki z kapitalnego «Przewodnika bibijo- 
graficznego», etc. Bardzo to wszystko roz- 
koszne rzeczy—i złośliwe. 

у — Juljana Tuwima <Sokrates tańczą- 
cy», zbiór poezyj, ukazał się w trzeciem 
wydaniu z cyklu <Pod znaliem postów» 
Bar: Mortkowicz), Wytworna edycja. 

ydał też współcześnie J. Mortkowicz po- 
ne cyki poezyj Tuwima «Siódmą je- 
sień». 

— Tadeusz Dąbrowski; «Uśmiechy 
wojny». Pamiętnik wojenny. Przedmowa 
Jerzego Eugenjusza Płomieńskiego. Str. 95. 
Warszawa F. Hoesick. 

— Księga pamiątkowa ku czci Ta- 
detsza Dąbrowskiego. Str. 107. Warsza- 
wa. F. Hoesick. 

„Ziožyli się na ien wyraz hołdu: Emiq * 
Zegadłowicz, prof. J. Kleiner, Julja Dickstein- 
Wyleżyńska, J. Gałuszka i inni. Publikacja 
ta stoi w ścisłym związku z wydaną nieda- 
wno sporą broszurą |. E. Płomieńskiego 
<Zapomniany krytyk». (Taa. Dąbrowski jako 
krytyk literacki). 

Pamięć Dąbrowskiego postaramy się i 
myżwskrzesić w obszerniejszej o nim wia- 
domości. 

— <lskry», wręcz znakomicie redago+ 
wany tygodnik ilustrowany dla młodzieży, 
przypominają w zeszycie z 9 kwietnia, že 
wcale nie jest pośledniejszym członkiem 
społeczeństwa ślusarz niż inżynier a nawet 
filozcf. Przerzucanie się z zawodu do zawo- 
du — to marnowanie siłl Czytamy dalej o 
szkolnych latach Rejtana, o Newionie, kart- 
kę z życia dawnego Poznania, ciekawe no- 
taty z podróży do Ameryki etc. etc. Stałe 
rubryki drgają życiem. i 

— Julja Dickstein-Wyleżyńska: <Ko- 
nopnicka». Dzieje natchnień i myśli. Str. 
271. Warszawa. Nakład księgarni K. Woj- 
nara i Sp. 1927. 

Pierwsza wyczerpująca monografja naj- 
większej poetki jaką wydał ród niewiešci. 
Autorka tej pracy krytycznej o wysokim po- 
ziomie sama jest poetią i ma za sobs cenne 
studja o Krasińskim, Ujejskim, Asnyku, Kas- 
prowiczu. Piękna książka. W najbliższej przy- 
Sszłości rozejrzymy się po niej szczegółowo. 

— Marja Reuttówna: <Trzeci Maj». 
Obrazek sceniczny dla dzieci i młodzieży 
wiejskiej z dodaniem poezyj okolicznościo- 
wych do deklamacji na obchody. Ukazało 
się wydanie trzecie, co Świadczy o szero- 
kiem rozpowszechnieniu popularnej dwu- 
aktówki. Wilno. J. Zawadzki. 1927. 
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uregulowanie zaległych 

Konto Czekowe 

PIEAAKIEL AE 

głębi ogrodu widniał plac tennisowy, 
a pośród drzew rozstawione były 
wygodne fotele, na których spoczy- 
wały eleganckie panienki i młodzi lu- 
dzie w tennisowych strojach, 

— Mój Boże! — zawołał O'Brien. 
— Zapomniałem uprzedzić pana, że 
to dziś dzień przyjęć mojej córki, 
byłby pan włożył tennisowy kostjum. 
Odpocznijmy trochę w domu, a po- 
tem przejdziemy do towarzystwa, 

O'Brien kazał przynieść krzesła na 
werandę i mały stolik, na którym u- 
stawione napoje chłodzące i szklanki 
z lodem. 

Ulokowališmy się wygodnie: O* 
Brien namyślił się już nad naszemi 
sprawami i powziął decyzję wejścia w 
porozumienie z domami handlowemi, 
których byłem przedstawicielem. 

Całą godzinę dręczył mię intere- 
sami, poczem zdecydował, že zala- 
twił już tę sprawę, poprowadził mię 
do swej żony, greczynki z pochodze- 
nia i do grających w tennisa. Właś- 
nie gra została ukończona, zostałem 
przedstawiony pannie O'Brien, pigk- 
пе) — dwudziestoletniej dziewczynie. 
Grała ona doskonale w tennisa i roz- 
pytywała mię czy lubię ten rodzaj 
sportu. Na twierdzącą odpowiedź, 
wyraziła żal, że ojciec nie zaprosił 
mię na partję tennisa, 

— Jednak musimy to naprawić, — 
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wnoszenie przedpłaty na KWIECIEŃ 

Nr. 80259 

SPORT. 
Drugi doroczny bieg sztafetowy. 

W dniu 3 maja Sekcja Lekkoatletyczna 
A. Z. S'u Wilno, z polecenia Wil. O.Z.L.A., 
organizuje II-gi Doroczny bleg sztafetowy 
Wilno—N. Wileįka—Wilno, na przestrzeni 
18 klm, Udział w sztatecie dostępny jest 
drużynom organizacji sportowych należących 
do Wil. O.Z.L.A. Drużyny mają się składać 
z 18 osób. 

Na każdego z zawodników wypadnie 
dystans 1 klm. Terminy zgłoszeń i warunki 
biegu będą podane w zawiadomieniach do 
poszczególnych klubów. Ё 

Wyścigi konne z totalizatorem. 

Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Pań- 
stwowych udzieliło zezwolenia Wileńskiemu 
Towarzystwa Hodowli Koni i Popierania 
Sportu Konnego na urządzenie wyścigów 
konnych z totalizatorem w dniach 12, 16, 
19, 23 i 26 czerwca r. b. 

W najbliższych dniach, t. į. po zatwier- 
a podamy szczegółowy program wyšci- 
gów. 

Co słychać u piłkarzy? 
Obydwa dni świąt ubiegłych przeszły w 

świecie piłkarskim pod zdecydowaną prze- 
wagą gości przybyłych z Katowic. 

Katowicki Kolejowy Klub Sportowy w 
spotkaniach swych z Wilją i Makkabi wy- 
szedł zwycięzcą. W niedzielę spotianie z 
Wilją przyniosło wynik 3:1 (0:0) przy- 
czem honorowy punkt zdobyła Wilja z kar- 
nego. Goście wszystkie trzy bramki przez 
Koniecznego. Poniedziałkowe spotkanie z 
Makkabi dało ten sam stosunek. Honorowa 
„bramka znów padła z karnego, dla gości ze 
strzałów Nowaka (2) i Muchy. 

Wśród drużyny katowickiej wyróżnili 
się Gajzier (centr pomocy) i Konieczny, kie- 
rownik ataku. Nic dziwnego, gdyż są to re- 
prezentacyjni gracze swego okręgu. 

Na ogół drużyna gości nie pokazała 
nadzwyczajnej gry i w drugim dniu wynik 
mógł być swobodnie znacznie lepszy dla 
miejscowych. Upadająca klasa wileńskich 
klubów przy intensywnej pracy może się 
znacznie podriieść. 

Ofiary. 
/ — Zamiast wizyt świątecznych na rzecz 

Komitetu «Chleb dzieciom» złożyli urzędni: 
cy Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie z 
Panem Prezesem na czele kwotę zł. 80. 

— Zamiast wizyt świątecznych ofiaruje 
na Komitet «Chleb dzieciom» Dyrektor Ban- 
ku Rolnego i podległy mu personel 68 zł. 
60 gr. 

— Zamiast powinszowań świątecznych 
Trzeciak Józef dla najbiedniejszych zł. 5, 

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 
w Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. 
Wilnie, przy. ulicy Wileńskiej Nr 28 
m. 5 zamieszkały, zgodnie z art. 1030 
UPC podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 21 kwietnia 1927 r. o 
godz. 10-tej rano w Nowej Wilejce 
przy ul. 3-go maja w lokalu fabr. 
Posehla, odbędzie się sprzedaż z 
licytacji należącego do firmy «Fabryka 
Piandek N. Zemsz i Swie» majątku 
ruchomego, składającego się z trans- 
misji, maszyn do szycia, i warsztatów 
tkackich, oszacowanego na sumę › 
zł. 5.750. 

177 V! Komornik (—) F. Legiecki. 
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4 Nowość wydawnicza $ 
$ WITOLD ŚWIDA 4 
+ „POJEDYNEK“ $ 
Ф ze stanowiska polityki kryminalnej. + 

$ Cena : zł. 60 gr: ż 
+ Donabycia we wszystkich księgarniach 
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CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
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0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. z. Abonentów o łaskawe 

prenumerat, tudzież 
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Słowa P. K. O. 
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Dojstolskołolo(5| 

dodała, — Co piątek przyjmuję mych 
przyjaciół, lecz ponieważ mamy jeden 
tylko plac tennisowy, więc musimy 
czekać swej kolejki. Na niedzielę za- 
proszę tylko cztery osoby, czy 
zechce pan być w ich liczbie? 

Byłem uszczęśliwiony i umówiłem 
się na partję tennisa na niedzielę o 
piątej wieczór. Poczem młoda dziew- 
czyna zniknęła i do obiadu musia- 
łem się zadowolić rozmową z 
gośćmi. 

Obiad nie był ceremonjalny. By- 
liśmy przy stole we czworo: państwo 
O'Brien, ich córka i ja, Rozmowa 
miała czarakier zupełnie banalny inie 
mogłem wyciągnąć z niej żadnych 
ciekawych wniosków. Jednak nie tra- 
ciłem czasu odegrywając rolę mło* 
dzieńca, który chce zrobić karjerę na 
drodze handlowej. 

Krokiem łekkim, orzeźwiony świe- 
żem powietrzem wieczornem, powró- 
ciłem na stację. и 

„ Pierwszą osobą, Ktorą spotkałem, 
wracając do hotelu późnym wieczo- 
rem, by! Lecattecn, 

ROZDZIAL XIV. 

Bazar .Turecki, 
W hollu Łecaiteau popijał kawę 

rozmawiając z jakimś nieznanym mi 
człowiekiem. Lecatteau spojrzał п 
mnie obojętnie, nie poznając mię 
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g Kino: P 10' 8 Na ekranie: Zachwyt i zdumienie į а į 
3 Teatr ээ olonja m wywołuje Hira ze špiewem Ostatni uśmiech błazna. z 
m u. A. Mickiewicza 22, | Dramat z życia artystów cyrkowych w 10 akt. Na scenie; Pierwszy raz _w Wilnie występ wszechświa- gg 
в waunnum SE! towej siawy P. SILWESTRO WISKONTI, który zaprodukuje wsród pnbliczności <tajemnice> gg 
a hinduskich fakirów. Jaśnowidzenie, Mantewizm, Odgadywanie myśli objaśniając jednocześnie sekrety tego. Kompletne @ 
= zdemaskowanie Ben-Ali'ego, Władzia Zwirlicza i in. Rozitżelsnte p. Wiskonti i objaśnienie tej tajemnicy. 

S$ Kiuo- Helios“ D zi s! Niezapomniany, yjezrównany RUDOLF VALENTINO $ 
2 : : = 6 

® sija w „EE w ostatniem najwspanialszem jego arcydziele p. t. „SYN SZEJKA ” e 
s ul. Wileńska 38. z uroczą VILMĄ BANKY. Początek a godz. 4. 6, 8 i 10 min. 15. 
  

  

   
4 Teatr Rewji 

+ „Kakadu“ 
Dąbrowskiego 5, 

Gościnne występy artystow scen polskich pod dyr. S. Śliwińskiego b. dyr. teatr. 

DS IŚ wielka rewja 
oper w 2 część. 12 odsłon. 

lwowsk. «Bagatela» j 

„Bogowie na ziemi” 
P. Noskowskiej jin. Codz. 2 przeostaw.n g. 719 wiecz. Ceny miejsc od 75er. do 5 zł. 

«Uli» 

z udziałem prima- 
donny warsz. Oper. i 

  

  

Miejski: Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5).   
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M 
) Łóżka angielskie 

L 
fabryki 

) Jarnuszkiewicz i S-ka» T-wo Akc. w4 
) Warszawie, meblę gięte, tabr. <Tho-$ 

neta», otomany, materace, kredensy, $ 
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«Konrad, 
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stoły, kszesła, szaty, garnitury salo- 
y nowe, meble biurowe i t. p. poleca 

' D..H, F, Mieszkowski 
, Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 23,4 

tel. 2—99. Na prowincję wysyłamy g 
towary za zaliczeniem. 3 
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CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne _ prof,  Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handiu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! R
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US ŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka -enorman, która 

wióżyła Napoleonowi, Przepowiada 
rzyszłość, sprawy sądowe, o miłości 

Pe d. Kto chce poznać przyszłośćę 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ul. Młynowa 21 w, 6, schody 
na prawo, (Zarzecze) Naprzeciw Krzyża | 

Ф Ф Ф Ф Ф % * % Ф 

Ministerstwo Reform Rolnych 
ogłasza 

KONKURS 
na obsadzenie +ilkunastu stanowisk Komisa- 
rzy oraz podkomisarzy Ziemskich, w VII i 
Vili stopniu służbowym jak również na 
przyjęcie kilkudziesięciu praktykantów ziem- 
skich z poborami według X grupy uposaże- 
nia do Okręgowych i Powiatowych Urzędów 
Ziemskich. : : 

Od kandydatów na stanowisko Komisa- 

rzy i Podkomisarzy wymagane są wyższe 
studja rolnicze, miernicze względnie praw- 
nicze (ze złożeniem wszystkich egzaminów), 
oraz dłuższa praktyka rolnicza, adwokacka, 

względnie biurowa, od praktykantów zaś 
ziemskich—zakończone przepisanemi egzami- 
nami wyższe studja rolnicze, miernicze 
względnie prawnicze. : 
Ебі…арі podaniem 2-ch wiarogodnych 

osób, na referencje których kandydaci po- 

wołują się winne być nadsyłane do Mini- 
terstwa Reform Rolnych w Warszawie 
Plac Dąbrowskiego 5) z dołączeniem szcze- 
ółowego życiorysu oraz następujących do- 

kumentów osobistych w oryginałach, względ- 

nie odpisach uwierzytelnionych: 1) metrykę 
urodzenia, ewentualnie ślubu oraz urodzenia 
dzieci, 2) świadectw szkolnych, 3) świadectw 
z poprzedniej pracy, 4) poświadczenia oby- 
watelstwa polskiego oraz 5) dokumentu, 
stwierdzającego stosunek do służby wojsko= 
w ej. 5 

- Reflektarici, pozostający w służbie .pafi- 

stwowej, winni oferty składać w drodze 
służbowej. 

Nr 237. 
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wcale. 4 
Kazałem podać kawę i usiadłem 

w kącie, z którego mogłem dosko- 

nale obserwować mego wroga. ; Naj- 
widoczniej potrzebował on o wiele 

mniej czasu na przebycie tej samej, 

co ja drogi, dziękowałem więc Bogu, 
że pozwolił mi przybyć do Smyrny 
wcześniej od niego. ь 

Jeśli teraz będę mu przedstawiony 
przez O'Briena, sytuacja moja będzie 
o wiele łatwiejsza i Lecatteau może 
wypowiedzieć jakie mniej ostrożne 
zdanie, które dla mnie stanie się wska- 

„zówką: 
Rozmyślając nad dotychczasowym 

przebiegiem wydarzeń, stawałem się 

optymistą, stanowczo pierwsze moje 

awanturnicze przygody rozpoczynały 
się pod  szczęśliwemi auspicjami. 
Musiałem już teraz tylko dowiedzieć 

się na jakim okręcie O'Brien i Lecat- 
teau wysyłali swe towary. Nie liczyłem 
na ścisłe wiadomości, lecz jakiś szcze- 
gół, słowo jedno mogło stać się dla 

mnie nicią przewodnią. RE; 

Nazajutrz poszedłem 0 dziesiątej 
do biura O'Briena. Był.zajęty i шКа 
zał się dopiero przed dwunastą. Cier- 

pliwošė moja jednak została wyna- 

grodzona: towarzyszył mu Lecatteau, 

В: O'Brien był bardzo uprzejmy, 

to też, gdy zaczepiłem go, przedstawił 
mię natychmiast p. Lecatiteau, uprze- 

  

PROGRAM ŚWIĄTECZNY: Od dnia 17 
2, а66 hymn pochwalny na Cześć genjusza ludzkiego w 

„Ognisty Potwór 10-ciu AKA W rolach głównych Madge Bellamy 

i George O'Brien. Reżys. John Ford. Nad program; <WŚRÓD DZISIEJSZYCH $> 
INDJAN> obrazek.w 1-ym akcie, Orkiestra pod dyrekcją kayelmistrza p Szczepańskie- 
go. W poczekalni koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10. Kasa czynna: w niedzieję 
i święta od godz. 2 m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30 i inne dnie od godz. 4 m. 30. 
Cena biletów: parter—60 gr., balkon— 30 g:. Początek seansów: 
godz. 3, w soboty o godz. 4 i*inne dvie o godz. 5 

W 
na, obszar od 60 do 200 
ha. Zgłoszenia pisem- 
ne do biura p, Gra- 
bowskiego „Garbarska 1 
pod <Dzierżawca f0l- 
warku>, 
wskażą adres w celu 
osobis:ego 

ezmę*w  dzier- 
żawę folwark 
w pobliżu Wil- 

tamże i 

porozu- 
mienia się. 

  

  

KTO CHCE KORESPONDUWAĆ ze 
swymi krewnymi na Litwie prosimy 
przesyłać listy za pośrednictwem 
kantoru S. Lifšic, Riga, sl. sk. 504. 
Do listów informacyjnych prosimy 
załączać 50 gr. znaczek pocztowy. 

Uwaga: w listach przesyłanych 
nie można pisać o jakichkolwiekbądź 
zagadnieniach polityczn ch. 

Przesyłka prędka i akuratna, 

ФерФоофффа о9 ФФФып НН Ооовочосчевае 

4 э e 

B-cia Olkin 
ul. NIEMIECKA 3, telef. 362. 

MEBLE ŁÓŻKA angielskie, 
WÓZKI dziecinne. 

Sprzedaż również NA RATY. E 
03049.20229.29009942209200009540660: 

kwietnia będą wyświetlane filmy s 

w niedzieję i święta o e 

DOKTÓR DR. MED. 

D. ZELDOWICZ | "e wez LA w kosmetyce 

chor.W ENERYCZ-    
    

    

    

     

lekarskiej 
ordynować będzie m. 

     

  

NE, MOCZOPŁC. | 19; 20 kwiet SKÓRNE | | Wilni Boris od 10-1, od 5-8 w. | od'5 do 6 czem 
ZĘ zawiadamia swe 

DOKTÓR pacjentki 

S.Z8ldOWICZOWA | pr c koNEczny 
KOBIECE, WENE: Choroby zębów, | 
RYCZNE i_ chor. | chirurgja jamy ustnej, 
DRÓG MOCZ, Sztuczne zęby. Porce- 

prz. 122 i od 46 1апоме когопу. 
ul.Mickiewicza24 | Mickiewicza 11 — 8. 

tel. 277 Wojskowym i urżęd- 
W. Zdr. Nr. 31, nikom "zniżka 1 па 

raty. 
Os k 

Wi Smiatowska 
przyjmuje od godz, MIESZKANIE 

do 19, Mickiewicza 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 

Or. 6. Wolfson 
weneryczne, _ moczo- 
ca i skórne. ul. 
ileńska 7, tel. 1067. 

z 3-ch pokoi, p zed- 
pokój i kuchnią DO 
WYNAJĘCIA przy ul, 

Zarzecze Nr 20, 
Spytać u dozorcy, 

    

  

Poszukuję 
fachowego wspólniza 
do sklepu naston i 
narzędzi rolniczych. 
Wilno, Zawalna 6 m. 2 

    

Dr W.Umiastowski 
choroby płuc, przyj- 

  

  

r 3 3 ; muje od 6—7-ej wiecz. ż Szwedzki = Kuller : prócz dni Świątecz: |) sprzedania ; 
Ž aparat dwuręczny, masywny, dłu. Tych i Eo + Le ai JE 
Lp 47 centymetrów, z najlepszej $ „| Żele аер TB Lp akoło 660 (ef 
$ gumy do samomasażu całego ciała. ® Ž€lgoWsšiezo > Eee SE 

‚ Cena reklamowa zł. 27. * L Antok is ekc francus- Antokolu w «Pośpiesz. 
3 Wysyła za zaliczeniem 2 ano Las ruty, CE RER 1 ul.. 

- ydgoszCz, uczycielka“ ы * D. H. Labor Gdańska 131. * Miokewieśa 26 noś. Wł. Bezimienny. 

Żądajcie bezpłatnych prospektów. od godz. 1—3. a 

  

Letniska Wille   

7 N byly majster 
@ - firmy    ч pod adresem 

ul. Mickiewicza 4, 

YV. JUREWICZ 
PAWEŁ BURE * 

upraszą łaskawą klijentelę zwraczć się tylko + 

filja zlikwidowana. 

3 klm. od m. Jaszuny 
z umebl. 6, 5 i 3 poka 
Nadają się na PEN- 
SIONAT. Zdrowa, 

ładna m., sosn. las, 
rzeką. Ś-io Jakóbska. 
6, m, 7. W. K. 

+ 

+     

  

+ Poleca zegarki najlepszych fabryk i konstrukcji oraz wy- ną R 
konywa iepeiacje žegarkow, i BE po cenach przy- * Poli; Woźny 

e ao 2 trzeźwy, Wy: agane 
ua są seiidne rekomen= 

  

Drzewa 0**_.cowe, krzewy jagodowe 

wyhodowane ; 

na miejscu 
w ogrodnictwie ® Hazeled 
Zamówienia przyjmują: Wilno, Zawalna 6 m. 2, 

oraz zakład na miejscu. 

Ceny przystępne. 
  

  

      
   

TAI LT AEC 

„KOWALSK 
ko 

DZA у 

  

e USUWA NAJSLMEJSZE уч Gd 
"AE NS 

  

dacje. F-mą W, Jan- 
kowska i S-ka, 

Wielka 

PRZEDAJE się . 
$ posiadłość 3 do- 

my z urządzo« 
nym ogrodem kwia- 
towym. _ Informacje* 

Wileńska 26—83. 

> są tam do na- 
byca w wielkim 

wyborze, 

  

  

  

Potrzebne 
mieszkanie 3 — 4 po 
kojowe z wygodami 
w rejonie Dyrekcji 
Kolejowej i Ciejętnika. 

Rzeczna 11 m. 4' 

gub. kartę mobi-+ 
Z lizac. wydaną. 

na imię Mysliw= 
ca Feliksa przez P. K.. 

OROSŁYCH 

INA 
  

   

  

  U. Lida, unieważnia 
  

  

K. DĄBRO 
Wilno, Niemiecka 3. m. 6 

dzając mnie ironicznym tonem, że 
jeśli panowie Blair, Su'herland i Mac 

Phail chcą mieć z nim stosunki han- 
dlowe, muszą obniżyć znacznie ceny, 
gdyż oto konkurencyjny dom handlo- 
wy przysłał swego ajenta, w osobie 
p. Lecatteau. | 

Było to doskonałe zagajenie. Za- 
ytaiem Lecatteau, jaką reprezentował 
Lk Uśmiechnął się tylko i rzekł: 

— Ach, nie... p. Quin. „Zadużo 
chce pan wiedzieć „odrazu. Proszę 
zgadnąć, jeśli pan potrafi. W spra- 
wach handlowych wszystko jest do- 
zwolone, nieprawdaż p. O'Brien? 

Zapytany przybrał .wyraz godności, 
— Do pewnych granic. Mam na- 

dzicję, że tacy dwaj młodzi ludzie, jak 
panowie, zechcą usłuchać rady sta- 
rego handlowca. Jeśli nawet przyjmie: 
my, że w stosunkach handlowych 
wszystkie drogi są dozwolone, to 
jednak pamiętajmy, że dobre i mię 
więcej jest warte od złota. Nie należy 
nigdy przedsiębrać tego, do czego 
nie moglibyśmy głośno się przyznać. 
Taką drogą. szedłem zawsze. Idźcie 
w moje ślady, a będzie wam dobrze, 

To krótkie kazanie pelne hipo- 
kryzji, wypowiedziane było z god- 

nością i ojcowskiem niemal uczuciem, 
z taką emiazą, że musiałem się po- 

wstrzymać, by nie wybuchnąć šmie- 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznyc 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

"1 się. 
= 

gub. książ. wojsk: 
Z i kartę mobiliz., 

wydaną przez P. 
K. U, Lida na 
Gryszki 
rocznik 
ważnia się. 

  

imię 
Kazimierza, 
1895, unie- » 

WSKA 

  

chem. Zauważyłem, že Lecatteau za- 
gryzał wargi. 

— Bardzo żałuję, 
panu czekać tak długo,—ciągnął dalej 
nasz mentor. — Teraz pomówimy © 
interesach. Mam nadzieję, że wkrótce 
się zobaczymy p. Lecatteau? 

że pozwoliłem | 

Tak, jak tylko będę gotowy 
nie chcę dłużej pozostawać w Smyr- 
nie. A pan, panie Quin, na długo tu 
przybył? - 

— Nie, —odrzekłem.— Praca moja 
jest na ukończeniu: Szczerze mówiąc 
przygotowuję się już do wyjazdu. 

Lecatteau opuścił nas, a ja przede 
stawiłem O'Brienowi powód mej wi- 
zyży: był to pretekst, wymyślony na- 
prędce. Wspomniałem mu też raz 
jeszcze *o chęci szybkiego po- 
wrotu do Londynu. 

Aby odegrać całkowicie rolę ajenta 
handlowego, poszedłem do dwuch , 
jeszcze kupców. Poczem westchnąłem 
z ulgą, szczęśliwym będąc z pozby- 
cia się tych nieprzyjemnych obowiąz- 
ków, które mi się bynajmiej nie po- 
dobały. ` 

W niedzielę postanowiłem szpie- 
gować Lecatteau. Odrazu dowiedza- 
łem się, Że od rana ;wyszedł i długo 
błądziłem poszukując go. Straciłem 
wreszcie wszelką nadzieję Spotkania 
go i czekałem godźiny tennisa. 

  

Wydawca Stanailaw Mackiewicz Redaktor w/z Czesiaw Karwowski. — Odpowiedzialny za ogoszenia Zenon Ławujski. Drukarnia «Wydawnictwo Wiłeńskie» Kwaszeina 23 

ч 

w


