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Niepokój wśród młodych, 
Paryż, 18 kwietnia. 

Przoduiące umysły Fraacji gaębi 
niepokój. Źródłem tego niepokoju jest 
świadomość, że w pochodzie narodów 
Francja utraciła w ciągu ostatniego 
stulecia miejsce przodujące, że to dy- 
stansowanie może trwać dalej, że po- 
łożyć mu kres i odzyskać dawne sta- 
nowisko można tylko *przez danie 
Europie nowych haseł i nowych me- 
tod pracy, oraz przez odnowienie kie- 
rującej tym krajem elity. 

Generacja, która wygrała wojnę nie 
weszła jeszcze w życie Francji, nie 
wywiera jeszcze wpływu na bieg jej 
spraw. Krajem tym rządzą jeszcze 
<starzy», generacja przedwojenna. Nie- 
sposób jest ich w czambuł potępiać, 
skoro Clemenceau przyczynił się wal- 
nie do zwycięstwa militarnego, a 
Poincare realizuje zwycięstwo  finan- 
sowe. W dodatku generacja wojenna, 
kosą śmierci przerzedzona, wróciła z 
frontu zmęczona, nieprzygotowana do 
życia «cywilnego», Prędko ogarnął ją 
żal, że się przed nią wszystkie nie 
otwierają bramy i że «ich» zwycięstwo 
tak prędko zostało zapomniane... Dziś 
dopiero generacja ta wychodzi zgo- 
drętwienia, w jakie popadła po wojnie. 
Od początku r. b. ukazuje się w Pa- 
ryżu Revue des Viyants, pismo za- 
łożone przez jeden ze związków kom. 
batantów francuskich, na czele które- 
go stoi nasz przyjacieł Jan Thebaud. 
Redaktorem przeglądu jest sen. Hen- 
ryk de Jouvenel, jeden z «młodych», 
który zaraz po wojnie rzucił hasło, 
że «Fraacja powinna być narodem 
kadrowym». 

Ukazały się już trzy zeszyty Revue 
des Vivants. Ludzie dokoła tego 
pisma zgrupowani wiedzą doskonale, 
że nie wystarczy chcieć budować: 
trzeba jeszcze umieć budować. Dla- 
tego też postawili sobie hasło: naj- 
przód poznać—potem rozwiązać, A ce- 
lem pismajest wykrystalizowanie wspól- 
noty myśli generacji wojny, która prag- 
nie <zapłodnić zwycięstwo». Szereg wy- 
bitnych «młodych» republikan pisuje w 
Revue des Vivants: Lucjan Romier, 
autor książkiExplication de notretemps, 
który pierwszy po wojnie zwrócił 
uwagę na ideową dezorjeniację mło- 
dej generacji i napisał swą książkę po 
to, aby uszeregować jej poglądy 
i przygotować ją do roli, taka na nią 
czeka; Andrzej Frangoisż: Poncet, po- 
seł do Parlamentu i autor książki 
Róflexions d'un Republicain Moderne, 
doskonałego katechizmu dla intelį- 
gentnego Wyborcy republikańskiego, 
który nie chce ani rewolucji ani dy» 
ktatury; p. Anatol de Monzie, senator 
i wielokrotny minister przeszły i przy- 
szły, człowiek przemiły i inteligentny, 
który posiada rzadko spotykaną u le- 
wicowych polityków odwagę (albo- 
wiem de Monzie zalicza się oficjałnie 
do „lewicy“, tak jak Frangois-Poncet 
do <prawicy») stawienia czoła utar- 

tym komunałom; nasz kolega Rėne 
Cassin, profesor uniwersytetu w Lille 
i b. prezes Union Fóderale des Mu- 
tilės (Związek Stowarzyszeń Inwali- 
dów), oraz wielokrotny delegat Fran- 
cji na Zgromadzenie Ligi Narodów. 

Wszyscy wiemy, że «młodzież jest 
przyszłością narodu», ale niewielu lu- 
dzi ową przyszłość potrafi naszkice- 
wać. W dodatku jest fo zawsze tę- 
mat sporny, podobnie jak „scharakie- 
ryzowanie : genjusza narodu. Jedni 
przyszłość Francji widzą w nacjonali- 
stycznej monarchji, a drudzy w de- 
mokratycznej republice; jedni odwolu- 
ją się do tradycji „czterdziestu kró- 
lów, którzy w tysiącu lat zbudowali 
Francję*, a drudzy wywieszają hasła 
Rewolucji francuskiej, hasła wolności 
i równości, Jedni j drudzy apelują do 
młodzieży, po swojemu malując „praw- 
dziwą fizjognomię Francji". | gdybyż 
młody Francuz miał tylko te dwie 
drogi do wyboru? Ale oto powiadają 
mu, że zarówno monarchja, jak i re- 
publika—to tylko dwie formy ustroju 
kapitalistycznego, który się rzekąmo 
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Skłmi rządu R. К5 й — Bałtyckie Bałkany. 
MOSKWA 22 1Y. PAT. Odbyta obecnie w Moskwie pierwsza 

sesja wszechrosyjskiego centrainego komitetu wykonawczego 
zwołana po zakończeniu Xill zjazdu Sowietów rosyjskiej republi- 

ki sowieckiej, ustaliła nastepujący skład rządu R.S,F.S.R.: prze- 
wodniczącym Rady Komisarzy Ludowych RSFSR pozostał Ry- 
kow, który również pelni funkcje przewodniczącego Rady Komi- 
Sarzy Ludowych całego Związku Sowietów i który będzie miał 
trzech zastępców: mianowicie — kom sarza rolnictwa Smirnowa 
oraz kom.:sarzy specjalnych Leżawę i Ryskunowa. 2 

Poszczególne komisarjaty objęli: komisarjat rady gospodar- 
stwy narodowego Łobow, komisarjat handiu Ejsmont (pocho- 
dzenia polskiego), komisarjat pracy — Bachułow; komisarjat fi- 
nansów — Miljutin, komisariat kontroli państwowej — lijin, ko- 
misarjat spraw wewnętrznych — Biełoborodow, komisarjat spra: 
wiedliwości — Kurski, komisarjat oświaty — Łunaczarski, komi- 
sarjat zdrowotności — Siemaszko, komisarjat rolnictwa — Smir- 
now i komisarjat ubezpieczeń społecznych — Nagowicyn. 

Litwinow udaje się do Genewy. 
LONDYN, 22—iV. Pat. Wedle doniesień z Genewy Litwinow  zglo- 

Sił udział pozostającej pod jego przewodnictwem wielkiej delegacji rzeczo- 
znawców sowieckich na międzynarodową konferencję gospodarczą. Równo" 
cześnie rząd szwajcarski został powiadomiony, że Litwinow podróż swą 
do Genewy przerwie w Bernie Szwajcarskiem, aby w uroczysty sposób 
wznowić stosunki dyplomatyczne ze Szwajcarją i uregulować sprawę od- 
szkodowań dla córki Worowskiego. 

Układy o Bessarabję nie miały miejsca. 
MOSKWA, 22.IV, PAT. Wobec rozpowszechnianych wersyj, jakoby 

ostatnio prowadzone były układy pomiędzy rządami sowieckim a rumuń- 
skim w sprawie Bessarabji, koła miarodajne zbliżone do komisarjatu ludo- 
wego spraw zagranicznych zaprzeczają tym pogłoskom podkreślając, iż od 
czasu konferencji wiedeńskiej 1924 roku żadne pertraktacje w sprawie Be- 
sarabji pomiędzy Rumunją a Związkiem Sowieckim nie miały miejsca. 

Nowy gabinet japoński. 
MOSKWA, IV. PAT. „Prawda* omawiając zmianę gabinetu japon- 

skiego podkreśla, że chociaż nowy gabinet składa „się z członków stron" 
nictwa Seiu Kai, będących zwolennikami bardziej aktywnej polityki w 
stosunku do Chin będzie on jednak zmuszony do kontynuowania polityki 
poprzedniego gabinetu w  kwestjach zasadniczych, jak tego wymaga 
racjonalnie zrozumiane interesy Japonji. ZSSR—pisze dalej „Prawda*— 
prowadzić będzie nadal w stosunku do rewolucyjnych Chin politykę przy- 
jeźni, starając się jednocześnie © rozwinięcie wszelkiemi środkami stosun- 
ków z Japonją. 
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Anglofrancuska wymiana poglądów: 
WIEDEŃ, 221V. PAT. „Neue freie Presse* donosi z Londynu: Mię- 

dzy Francją a Anglją toczy się obecnie dyplomatyczna wymiana poglądów, 
dotycząca spraw bałkańskich, polityki śródziemnomorskiej i północno-afry- 
kańskiej oraz wspólnej polityki angielsko francusko-amerykańskiej na Da- 
lekim Wschodzie. Przygotowawcze prace dyplomatów mają być lukofńczo- 
ne w połowie maja, poczem Briand i Chamberlain w czasie wizyty prezy- 
denta Doumerguea w Londynie, nada.zą umowom definitywne formy. 

Francja będzie zwalczać komunizm. 
PARYŻ. 22.V. PAT. Minister Sarraut złożył następujące oświadcze- 

mie w sprawie propagandy komunistycznej we Francji: Rząd nie mógłby 
tolerować agitacji podburzającej do rewolucji i do wojny domowej i w 
konsekwencji zwałczać będzie z całą stanowczością akcję komunistów tak 
długo, jak długo będzie tego potrzeba. Zarówno parlament jak rząd oraz 
cały naród francuski stać winny na gruncie jednego i tego Samego 
hasła: Komunizm— to wrógl 

Złóto francuskie wykupione. | 
PARYŻ, 22—IV. PAT. «Temps» donosi, że Bank Francuski przeka- 

zał w dniu dzisiejszym Bankowi Angielskiemu sumę 33 miljonów funtów 
szterling, którą był mu dłużny. Spłata ta dokonana została w walucie 
angielskiej. Ze swej strony Bank Angielski zwolnił złożone w nim sztaby 
złota wagi 150 tys. kilo. 

Afront dyplomatyczny w Berlinie. 
„Dzieńdobry i dówidzenia*; 

PARYŻ, 22.IV, PAT. Korespondenci berlińscy «Le Journal» i «Echo de 
Paris: donoszą O następujących szczegółach stanowiska, jakie zajął gen. Heye, 
szef sztabu generalnego Rzeszy, w stosunku do nowych attache wojskowych 
Angiji i Francji, którzy przyszli mu złożyć swoje uszanowanie. Generał kazał 
im mianowicie czekać pół godziny, poczem przyjął ich w drzwiach, mówiąc im 
poproste: <Dzieńdobry i dowidzenia». 

RECE ZEE 

Ważne narady w Rydze. 
TALLIN. 22 4. PAT. Minister spraw zagranicznych Ackel udał się do 

Rygi celem przeprowadzenia z łotewskim. ministrem spraw zagranicznych 
konferencji na temat szeregu Kwestyj bieżących. Między innemi poruszona 
zostanie sprawa traktatu o nieagresji pomiędzy Łotwą i Estonją a Rosją. 
We wtorek dnia 26 bm. minisier Ackel przybędzie do Helsingforsu celem 
złożenia wizyty finiandzkiemu ministrowi iSpraw zagranicznych. 

(NT I I TS ITA DI UEI SE KYETS TENS D 
Piotra Drieu de la Rochelle i Emma: jaci6! Polski i bynajmniej nie stoję na 
nuela Berla. 3 stanowisku przyśpieszonej i jedno- 

stronnej (t. zm. na rzecz Niemiec) 
zmiany połskich granic. Nie mam 
żadnej pewności czy wogóle do tej 
zmiany dojdzie. Uważam jednak, że 
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Poświęcaliśmy tu niedawno  arty- 
kuł ideom p. Alfreda Fabre-Luce'a, a 

ją dyktaturę faszystowską, a inni dy- głównie jego ostatniej książce Locar- 
ktaturę proletarjatu. Ci ostatni są po- 
dzieleni na socjalistów i na komunis- 

„ tów, serdecznie się nienawidzących. 
( Irepublikanie zresztą dzielą się na 

kapliczki, w których adorują różnie 
pojmowane republiki. : : 

/__ Młodzież naogół nie wierzy niko- 
Mu j odwraca się od polityki. Nie 

Sukochała żadnego ideału. i stanowi 
tłum zjadaczy chleba, amatorów no- 
woczesnych tańców i sportu, tłum 
nieušw adomionych wyborców, którzy 

> urabiają sobie zdanie jak głosować 
(jeśli wogóle głosują) w otatnich dwu 
tygodniach przed wyborami chodząc 
z wiecu ma wiec. Myśląca elita tej 
młodzieży hołduje przeważnie kie- 
runkom skrajnym, albo tworzy włas- 
ne konstrukcje w rodzaju takich ru- 
chów jak „Nowa Prawica* Roberta 
Fabre-Luce'a lub „Młoda Prawica" 

no sans reves, Rozmawialiśmy wczo- 
raj z autorem na temat jego książki. 
Agencje zakomunikowały mu nasz 
artykuł, a znajomy przyjacieł mu go 
przetłumaczył. 4 

— Nazywa mię pan, mówił p. 
Alfred Fabre-Luce, germanofilem. To 
mię dotknęło. Wogóle określenie z 
końcówkami na „fil” czy na «fob» 
należałoby wykluczyć ze słownika 
międzynarodowego... 

— W książce swej proponuje pan 
„rozpuszczenie“ sojuszu francusko- 
polskiego w procedurze Ligi Naro- 
dów. Dodaje pan, że Francja z tego 
sojuszu ma korzyść znikomą i t. p. 
Nazwałem to „germanofilizmem* dla- 
tego, że czyłelników polskich mie 
należy usypiać zbytniemi subtelno- 
ściami słownika politycznego. 

— A jednak zaliczam się do przy: 

opinja polska nie powinna mieć zlu- 
dzeń co do tego, "jak my młodzi so- 
jusz francusko - polski rozumiemy. 
Dyplomacja francuska zawsze będzie 
lojalna i praw polskich będzie bronić, 
ale mobilizacja Francuzów w obronie 
„korytarza“ jest nie do pomyślenia... 

Tyle p. Alfred Fabre-Luce, Ma on 
piękną bibljotekę, Jest tam pewnie 
świeżo wydana książka pp. Gooch'a 
i Temperley'a pt. Brittish Documents 
on the Orygin of the War. W jednym 
z tych dokumemiów pisze sir Eyre 
Crowe, podsekretarz stanu, do sirta 
Edwarda Grey'a, sekretarza stanu, pod 
datą 31 lipca 1914 roku: „Teorja, że 
Angija nie może prowadzić wojny 
równa się jej abdykacji jako państwa 
niepodiegłego*. Jest to prawda nie 
nowa i nietylko Anglji dotycząca. 

Kazimierz Smogorzewsri, 

„Bałtyckie Bałkany", —Tak się mó- 
wi już czasem nad morzem Baltyckiem. 
Zapoczątkowało je Kowno. Śladami 
typowej „bałkańskiej* polityki postę- 
puje dziś i Łotwa. Od czasu bowiem 
dojścia do władzy gabinetu socjal- 
demokratów i wytknięcia linji poli- 
tycznej, że się tak wyrazimy, wbrew 
naturze politycznej i geograficznej 
Łotwy, chaos zbliża się tam wielkie- 
mi krokami, 

Państwa bałkańskie posiadają wszak* 
że swą tradycję państwowo-twórczą, 
mają za sobą pokolenia i głębiej za- 
korzenione w ludności krajów ambicje 
i ideały narodowe. —Tem gorzej dla 
państw bałiyckich, że tego nie posia: 
dają. Dla takiej bałkańskiej sy- 
tuacji typową jest rozbieżność i 
namiętność, doprowadzona do ze- 
nitu pomiędzy  partjami, nie tyl- 
ko w  kwestjach  wewngtrzno- 
państwowych zagadnień 1 spolecz- 
nych, ałe zwłaszcza w sprawach po- 
lityki zagranicznej. Mówi się wtedy 
najczęściej 6 „orjentacjach”*, Każda 
partja polityczna wysuwa inny pro- 

gram. Jeden ciągnie do Sasa—drugi 
do lasa, a w końcu do wojny do- 
mowej i t. d. 

Na Litwie wypadki rozgrywają 
się w tempie kinematograficznej sen- 

sacji:—Przewró: 17 grudnia. Nikt wła- 
Śściwie nie wiedział poco został do- 
konany. Być może jeden p. Walde- 
maras, ukrywający się wstydliwie za— 

„armją i... wolą narodu!" Od tej chwi” 
li Kowno toczy się po pochyłej do 

upadku, W parę tygodni później kli- 
ka „faszystów*, nacjonalistów, awan- 

turników, w rodzaju Głowackisa, — 
uczęstników pierwszego przewrotu, 
zabiera się do nowego przy pomocy 

wschodnio - pruskiego  Stahlhelmu. 
Jednocześnie druga grupa: socjalistów, 
ludowców, socjał-demokratów i so- 

wieckich obieżyświatów, przygotowuje 
nowy zamach opierając się o Mo- 

skwę. Uiniarkowana. opozycja „wierzy 

święcie w siłę narodu*, — Nota 'be- 

ne wszyscy ci politycy i zamachow- 
cy mówią o Wiłnie, w Wilno abso- 
lutnie nie wierząc i nie myśląc o nim, 
a jedynie o własnych płanach i par= 

tjach, jsżeli nie wogóle © własnej 

skórze i kieszeni. Tymczasem  sytu- 
acja gospodarcza kraju stoi nad brze- 

giem przepaści, — W takich to wa» 

runkach następuje rozwiązanie sejmu 

kowieńskiego i aresztowanie posła 
Pajauisa, rzekomego przywódcy  jed* 

nego z licznych spisków  opozycyj* 
nych. Naprężenie sytuacji charaktery- 

zuje chociażby fakt, że cała opozycja 
z „laudininkami* na czele, dążyła do 
tego rozwiązania w nadziei, że pow- 
stały wskutek tego chaos w' kraju 
położy kres panowaniu prawicy. 

Bez żadnej przerwy panuje na 

Litwie stan wojenny. Ledwo zniesiony 
został przed samemi świętami zakaz 

chodzenia w Kownie po godz. 1-szej 
w nocy, poto jedynie by po świętach 

„zakaz ten wznowić. Miała być w 

Kownie ogłoszona dyktatura, i rząd 

do niej dążył. Wybory ;do Sejmu nie 

zostały wyznaczone wbrew $ 58 kon- 

„stytucji. Wszystkie reformy usiawo- 
dawcze ma rząd przeprowadzić sam. 
Dyktatura by mu do tego dopomogła, 

ale nie uczynił tego, gdyż czuł się 

zbyt słabym.—Tem gorzej dla Kowna. 
Co się dzieje w Kownie od czasu 

rozwiązania sejmu, jakie są konkretne 

zamiary rządu i piany opozycji? — Na 
pytanie trudno narazie dać odpowiedź. 
Wiadomości stamtąd nadchodzą na- 
der skąpe. 

W- niepewnych warunkach spokoj- 
na, rolnicza ludność Litwy niechce 
pozostawać w kraju i emigracja przy- 
biera rozmiary zastraszające, Według 
statystycznych danych, emigracja ta 
pociąga za sobą straty dla państwa, 
które dadzą się obliczać w 180 milą. 
litów rocznie: Oile postępować bę: 
d.ie do końca roku bieżącego w 
tempie podobnem jak na jego począ- 
tku, to wr. 1927 wyemigruje z Litwy 
30000 mieszkańców! (W pierwszych 

trzech miesiącach _ wyemigrowało 
8000). 

W poszukiwaniu winowajców za 
zbliżającą się katastrofę, sfery rządo- 
we w Kownie usiłują winę zwalić na 
«. mniejszości /narodowe. Zwłaszcza 
dotyczyć to ma Polaków, których sy- 
tuacja na Litwie z dniem każdym 
staje się bardziej rozpaczliwą. Ostat- 
ni numer „Lietuvisa* przynosi nie- 
oficjalną deklarację dalszego pro- 
gramu rządowego, w "której  po- 
prostu zapowiada represje w stosunku 
do mniejszości. — Tymczasem coraz 
większe podłoże dla propagandy znaj- 
dują agitatorzy komunistyczni. W 
ostatniej chwili dowiadujemy się, że 
Kowno w nocy na 21 b.m. zasypane 
zostało formalnie odezwami komuni- 
stycznemi z tajemniczego auta, | 

Jednocześnie Kowno staję się te- 
renem wybitnie niezdrowych targów 
i przetargów polityczno-dypiomatycz- 
nych w wielkim stylu. Spór o orjen- 
tacje rozgorzał tam wielkim  płomie- 
niem. Wszystkie te <Rytasy», «Lietu- 
Wy», «Lietuvisy», «Lietuvas Żinio- 
Sy», 
cemi wyłącznie o polityce zagranicz- 

nej. Jedno i to samo pismo szuka 
ratunku raz w orientacji na Niemcy, 
to znów na Anglję, Rosję sow. lub 
wreszcie w związku państw  bałtyc- 
kich i neutralizacji, Raz wraz wyłania 
się propaganda jakiegoś wschodnie- 
go, bałtyckiego lub północnego Lo- 
carna, by w następstwie ustąpić miej. 
Sce rozważaniom strategicznym nad 
przyszłą wojną Litewsko-Sowiecko- 
Polsko-Niemiecką. 

Wydaje nam się, że wszystkie te 
objawy znamionują przedewszystkiem 
rychły upadek niepodległości Litwy, 
przygotowywany systematycznie w Ber: 
linie i Moskwie. Dziś już stwierdzić 
możemy, że w Kownie rządzi nietylko 
p. Waldemaras, ale także posłowie 

Niemiecki i Sowiecki. Nic też dziwnego, 
że znajduje się tam coraz więcej ш- 
dzi bardziej rozważnych i stroskanych 
przyszłością ojczyzny, którzy zdają 
sobie sprawę z konieczności uregulo- 
wania nienormalnego stosunku do 
Polski, — Ci jednak milczą, przygnie- 
ceni wszechwladnem,  nienawistnem 
hasłem i terorem administracyjno-wo- 
jennym, 

Dla ostatecznego zbałkanizowania 
państw bałtyckich, brakowało tym, 
którym na tem zależy, jedynie Łotwy, 
Położenie bowiem geograficzne Esto- 
nji zmusza ją zawsze do każdej so- 
lidarności z  pozosiałemi państwami 
bałtyckiemi. 

Min. spraw zagranicznych Łotwy, 
Zeelens, wciągnąwszy Łotwę w grę 
polityczną sowiecką, popierany jedno- 
cześnie przez Niemcy, przechylił wy- 
tyczną państwa łotewskiego w  kie- 
ruuku po którym stacza się dziś Łit- 
wa. Od czasu jak egzystuje niepod- 
ległe państwo łotewskie, nigdy naprę- 
żenie wewnętrzne nie doszło tam do 
takiego stopnia jak po  parafowaniu 
niespodziewanem traktatu z Sowieta« 
mi. Na Łotwie nigdy nie było podob: 
nie skonsolidowanego, jednolitego 
frontu stronnictw w polityce zagra- 
nicznej, jak w Estonji, Nic też dziw- 
nego. że iskra ta wywołała płomień 
i burzę zarazem. Łotwa jednak stała 
zawsze o wiele wyżej od Kowna, pod 
wżględem wyrobienia politycznego i 
zdrowego rozsądku, rozsądku chłop: 
skiego ale realnego w polityce zagra» 
nicznej, Trudno więc uwierzyć, aby 
dała się wciągnąć na drogę  niebez- 
piecznych machinacji wschodniego 
mocarstwa. W każdym jednak razie 
ostatnie wiadomości z. Rygi budzą 
poważne obawy, a wyrazem ich jest 
już znaczne poderwanie kredytowe 
Łoiwy zagranicą. I tam też, aczkol- 
wiek na małą skalę, dokonywują się 
areszty, wykrywają się spiski i mówi 
się o grożącym przewrocie faszystow- 
skim. Plany zaś gospodarcze rządu 
socjaldemokratów grożą ruiną eko- 
nomiczną kraju. 

: m. 

zapchane są artykułami traktują: bi 

Sejm i Rząd. 
Prof. Krzyżanowski contra 

Władysław Grabski: 
WARSZAWA, 22 IV. (żel.wł, Słowa) 

W związku z artykułami b. premjera 
prof. _ Władysława Grabskiego w 
sprawie pożyczki zagranicznej, w któ. 
rych to artykułach p. Władysław 
Grabski powołuje się na informacje 
jakie prof, Adam Krzyżanowski miał 
udzielić prasie a w szczególności re- 
dakcji „Czasu” w Krakowie — prof. 
„Krzyżanowski ogłosił w dzisiejszym 
nr. „Czasu* list w którym pisze: 

„Po dziesięciodniowym pobycie w 
Poznaniu i w okelicy, w ciągu któ- 
rego nie czytałem gazet, przyjechałem 
wczoraj wieczorem na posiedzenie 
Rady Nadzorczej Banku Rolnego. Tu 
przeczytałera artykuły p. Grabskiego 
w „Kurjerze Warszawskim”, z któ- 
rych dowiedziałem się, iż p. Grabski 
uważa za możliwe, że informuję o 
rokowaniach pożyczkowych prasę. 
„Affirmanti, non neganti incumbit 
probatie". Czekam na dowody. Jeżeli 

p. Grabski ich nie dostarczy, 
pozostawiam ocenę jego postępowa* 
nia publiczności. Dodaję, że nie na- 
leżę do stałego składu redakcji „Cza- 
su', że ogłaszam w nim tylko arty- 
kuły podpisane, a*innych nie inspi- 
ruję. Dodaję, że meritum sprawy wy- 
jaśnił wyczerpująco p. minister skar- 

u w swem znanem oświadczeniu”. 
Po powrocie z Warszawy do Kra- 

kowa, prof. Krzyżanowski zamierza 
napisać broszurę polemiczną poświę- 
сопа wywedom p. Grabskiego. 
Projekt reorganizacji Rady 

Prawniczej. 
WARSZAWA, 22.V.(£el.wł. Słowa) 

W związku z planowaną  reorganizae 
cją Rady Prawniczej ma ulec zna- 
cznemu rozszerzeniu jej skład osa- 
bowy. Jako kandydatów wymieniają 
prof. Tirry, prof. Gołąba z Krakowa, 
Agenorą Frendia, adwokatów Adama 
Chełmońskiego, Prądzyńskiego, Za- 

jączkowskiego, Szczepańskiego, Ma: 
lińskiego, Rakowieckiego, Rumsztajna 
i Lipauera, prof. Koschembar Łys- 
kowskiego i Dyrektora Warszawskie- 
go T-wa Kredytowego Libiskiego. O 
ileby żmiana ta doszła do skutku 
charakter Rady prawniczej uległby 
oczywiście zasadniczej zmianie, 

Zwłoki Słowackiego spoczną 
na Wawelu. 

WARSZAWA, 22-IV (żel.wł. Słowa) 
J. E. ks. Arcybiskup - książę Sapieha 
wystosował list do prezesa Rady Mi- 
nistrów Marszałka Piłsudskiego, w 
którym wyraża zgodę Episkopatu pol- 
skiego na pochowanie prochów Ju- 
Jjusza Słowackiego na Wawelu. 

Uznanie państwa dla Wacła. 
wa Sieroszewskiego i Czesła- 

wa Jankowskiego. 
W uznaniu zasług położonych 

na poiu społecznem oraz literac: 
kiem i publicystycznem Rada Mi- 
nistrów postanowiła przyznać 
na wniosek ministra WR, i O.P. 
stałe zaopatrzenie z funduszów 
państwowych p. Wacławowi Sie- 
roszewskiemu oraz p. Czesła- 
wowi Jankowskiemu. Po- 
zatem przyznano również doży- 
wotnie zaopatrzenie matce Józe- 
fa Mireckiego  (Montwiłła) p. 
Franciszce Mireckiej. | 
Ślub syna Prezydenta Mościc- 

kiego. 
WARSZA WA,22.Vi. (tel.wł.Słowa) 

W przyszłą środę odbędzie się w 
Warszawie ślub syna Prezydenta 
Rzeczypospolitej inżyniera Franciszka 
Mościckiego z p. Pawłowiczówną. 

Zakończenie obrad T. N. $, W. 
, KRAKÓW, 22--IV, PAT. Wczoraj 

wieczorem nastąpiło zakończenie obrad 
walnego zgromadzenia T. N. S. W. 
Jednym z najważniejszych punktów 
wieczornych obrad była sprawa pe- 
życzki, jaka ma być zaciągnięta w 
wysokości 170 tys. złotych na budo- 
wę sanatorjum dla nauczycieli gimna.. 
zjalnych, Następnie dokonano wyboru 
nowego zarządu. Prezesem został 
prof. uniwersytetu warszawskiego dr. 
Sierpiński, wiceprezesami dr. Ludwik 
Bykowski i dr. Ludwik Dawidowski. 
ETATY 

Nowość wydawnicza 
Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE" 2 
CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 
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BIENIAKONIE, 
— () Więcej rozwagi i spo- 

koju. Przed paru dniami zawitał do 
nas J. E. ks. Arcybiskup Jałbrzykow- 
ski w celu przeprowadzenia wizytacji 
parafjalnej. Przy tej okazji ks. Arcy- 
biskup zwiedził szkołę tkacką oraz 
wziął udział w uroczystości rozdania 
nagród. Ludność Bieniakoń i oko: 
licznych wsi tłumnie prłybyła, aby 
powitać Arcypasterza. *Witał również 
Dostojnego Gościa i nowo powstały 
oddział ochotniczej straży Ogniowej 
ma czele z młodym swym naczelni- 
kiem p. Józefem Łastowskim. P. J. 
Łastowski jest jak widać człowiekiem 
bardzo młodym i nieopanowanym, 
łatwo przejmującym się i wskutek 
tego z łatwością „popełniającym rze- 
czy, których trzeba się później wsty- 
dzić. Oto kiedy ks. Arcybiskup wy- 
siadł z samochodu i Udał się do ko- 
Ścioła, wysiadł również szofer aby 
obejść automobil. Oglądającego sa- 
mochód szofera uderzył raptem jakiś 
pan w mundurze. Jak się okazało 
był to p. J. Łastowski naczelnik 
straży ogniowej. Uderzenie była tak 
silne, że szofer znalazł się na ziemi 
i zanim zdążył powiedzieć słowo spot- 
kał go drugi cios, Wynikło zamiesza- 
nie, a po chwili całe zajście się wy- 
jaśniło. Oto ponieważ szofer był w 
ubraniu cywiłnem i widocznie wydał 
się p. Łastowskiemu osobnikiem po- 
dejrzanym, ten ostatni bez słowa 
pragnął go odpędzić od samochodu 
ks. Arcybiskupa. Zrobił to bardzo 
energicznie. Po pewnym czasie zwró- 
cił się energiczny strażak do szofera 
i wyraził mu swoje ubolewanie, po- 
wodu jednak swego czynu nie "podał 

Ten drobny wypadek będzie zdaje 
się nauką i na przyszłość. Pan naczel- 
nik str ży ogniowej w Bieniakoniach 
będzie niewątpliwie stosował maksymę 
«dwa razy pomyśl później zrób». 

PIŃSK, 
— Wizytacja pasterska. — W 

maju i czerwcu r. b. J. E. ks. biskup 
Łoziński rozpoczyna wizytację deka- 
natów pow. Bielskiego.g 

SURAŻ. 
— Poświęcenie mostu na 

Narwi przez j. E. ks. Arcybisku- 
pa Jalbrzykowskiego. Onegdaj J.E. 
ks. arcybiskup Jałbrzykowski dokonał 
w obecności licznych przedstawicieli 

nabywa ZIEMNIAKI „rwa, 
2 WILEŃSKI 

) SYNDYKAT ROLNICZY › 
й Wilno, Zawalna Nr 9. 

Adres tej, <Rolniczes, tel. 323, ) 
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władz cywilnych i wojskowych z p. 
wojewodą Rembowskim na czele uro- 
czystego aktu poświęcęnia nowozbu- 
dowanego mostu na Narwi. Most ten 
powstał z inicjatywy ks. Oleszczuka, 
którego pełna poświęcenia się praca 
znalazła należną ocenę w przemówie- 
niach wygłoszonych podczas tej uro- 
czystości. Niezależnie od uroczystości 
poświęcenia mostu jj. E. ks. arcy- 
biskup wizytował kościół parafjalny 
w Surażu. 

LIDA. 

— Komitet wychowania fizycz- 
nego. Oregdaj w Lidzie w lokalu 
Starostwa odbyło się waine zebranie 
członków powiatowego komitetu wy- 
chowania fizycznego i przysposobie- 
wojskowego z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) zagajenie, 2) przyjęcie regula- 
minu, 3) ustałenie składu komitetu i 
jego władz. 

Zebranie zagaił Starosta p. Zda- 
nowicz, przyjęcie regulaminu i usta- 
łenie składu komitetu i jego władz 
referował sędzia Barański. Po wy» 
czerpaniu porządku dziennego i po 
dłuższej dyskusji do powiatowego 
komitetu: wychowania fizycznego i 
przysposobienia wojskowego zostali 
wybrani: 

do prezydjum: na przewodniczące- 
go starosta p. Zdanowicz, na sekre- 
tarza por. Ankiewicz, na skarbnika 
naczelnik kasy skarbowej p. Chrzą- 
stowski, na zastępcę przewodniczące- 
go d-ca 77 p. p. pułk. Alter. 

Do wydziału wykonawczego: 

na referenta Wych. fiz. i sportu 
por. rezerwy p. Żemło, na referenta 
przysposobienia wojskowego kpt. 
Koellner, na referenta organizacyjno. 
propagandowego delegat T-wa gimn. 
„Sokół*, na referenta administracyj- 
по-возродагсхеро sędzia p. Barański, 
Prócz tego do referatu wychowania 
fizycznego i sportu zostali powołani 
jako zastępca referenta por. Ankiewicz, 
a jako członkowie: dyrektor gimna 
zjum państwowego p. Kasprzycki 
dr. Sopoćko. Do referatu przysposo- 
bienia wojskowego —jako zastępca 
referenta profesor p. Romański. jako 
człorkowie inż. Dunin-Wąsowicz ii 
delegat związku Młodzieży Polskiej. 
Do referatu organizacyjno-propagan- 
dowego, jako zastępca referenta p. 
Dzierkacz, jako członkowie inspektor 
szkolny p. Wojtowicz i p. Michniew- 

$ ski. Do referatu  adminisrracyjno-go- 
spodarczego, jako zastępca referenta 
p. Chrząstowski, jako członkowie— 
2 ch delegatów sejmiku powiatowego, 
burmistrz m. Lidy p. Bergman i przed- 
stawiciel ludności żydowskiej p. Czer- 
tok. ? . 

  

OSTRZEŻENIE. 
Doszło do wiadomości Zarządu Wijeńskiego Banku Ziemskiego, że Komitet Sto- 

warzyszenia Właścicieli nieruchomości m. Wilna rozesłał do swych członków drukowane 
wezwania z dnia 14 kwietnia 1927 roku, nawcłujące do wpłat na koszta prowadzenia 
w Najwyższym Trybunale Administracyjnym spraw dotyczących przerachowania przez Wi- 
leński Bank Ziemski należności z tytułu przedwojennych pożyczek. 

Treść powołanego wezwania nie zawierałab, ze stanowiska. Wileńskiego Banku 
Ziemskiego nic godnego uwagi, gdyby nie post-scriptum głoszące jak następuje: <Dom 
Sz. Pana wystawiony na licytację. O ile sprawa w Trybunale będze wygrana Bank 
zmuszony będzie cofnąć licytację | zmniejszyć dług». 

? W związku z przytoczonem post-scriptum Zarząd Banku w interesie swych dłużni: 
ków uważa jednał za swój obowiązek ostrzec, że zawarte w post-scriptum twierdzenie 
wprowadza dłużników w błąd. 

Przy wystawianiu na licytację nieruchomości Zarząd Wileńskiego Banku Ziem- * 
skiego brał pod uwagę jedynie zaległości pozostające poza wszelkiemi sporami i dlate- 
go ten czy inny wynik sprawy w Najwyższym Trybunale Administracyjnym w najmniej- 
szej mierze nie wpłynie na wyznaczone licytacje, które się odbędą w ustalonym terminie. 

WILEŃSKI BANĘ ZIEMSKI. 
  

  W sobotę, dnia 23 kwietnia 
b. r. odbędzie się 

przy ul. Zawalnej Nr 1. 

ZABAWA TANECZNA 
w Sali Związku Polaków z Kresów Zakordonowych 

Początek o godz. 10tej wieczorem. 

SŁ O W o 

OFENZYWA GEN. CZANG:'KAI.SZEKA. 
LONDYN, 22. IV. PAT. United Press donosi z Szanghaju, że armja 

Czang-Kai-Szeka przeszła dziś pod Czin-Kiang do ofenzywy przeciw woj- 
skom północnym, które obsadziły północny brzeg rzeki Yang-Tse. Liczne 
baterje armji południowej na prawym brzegu ostrzeliwują pozycje armji 
północnej, podczas gdy 10.000 piechoty przekroczyło pod osłoną tego 
ognia rzekę i nawiązało kontakt z nieprzyjacielem. 

Wojska południowe przeszły natychmiast do dalszego ataku na mia- 
sto Vang-Czen leżące o 5 km. na północ od rzeki: O miasto to toczy się 
wałtowna walka. Jak słychać rozpoczęłą się równocześnie ofenzywa gen. 
zang-Kai-Szeka na linję kołejową Pu-kou — Tien-Tsin. 

Dymisja p. Borodina. 
SZANGHAJ, 22. IV. Pat. Biuro Reutera donosi, że rząd w Nankinie 

zajął miejsce rządu w Hiankou, przyczem udzielił dymisji Borodinowi i jego 
kolegom rosyjskim oraz odwołał z zajmowanych stanowisk komunistycz- 
nych ministrów finansów, sprawiedliwości i komunikacji, wzywając jedno- 
cześnie pozostałych członków rządu, aby wypowiedzieli się za lub prze» 
ciw komunizmowi. 

Aresztowanie komunistów japońskich. 
TOKIO 20 iV. PAT. Policja tutejsza aresztowała delegatów japon- 

skich na robotniczy kongres pokojowy w Kautonie. Aresztowania doko- 
nano na dworcu w chwili odjazdu delegatów. Wobec protestów tłumu 
zatrzymano wiele osób. ‘ 

Sukcesy polskie w- Nicei. 
NICEA, 22.[V. PAT. Bieg myśliwski o naprodę Monaco czwarty raz 

z rzędu wygrywają polscy oficerowie. Tym razem pierwsze miejsce zajął 
por. Starnawski na Jeruzalu, drugie miejsce zajęła Angija, trzecie Francja, 
czwarte por. Szosland na koniu Red-Clift, piąte rtm. Suski na Highbornie, 
jedenaste rim. Antoniewicz na Eugenji. Rim. Królikiewicz ma Powder-Puff 
uzyskał wstęgę honorową. 

Deufraudant Kessier w Gdańsku? 
GDAŃSK, 22.IV. PAT. Sledztwo prowadzone przez polskie władze 

policyjne w sprawie defraudanta Kesslera z Królewskiej Huty, który rze- 
Komo uciekł zagranicę po dokonaniu kradzieży półtora mijjona złotych, 
ujawniło według doniesień prasy tutejszej pewae ślady, wiodące do Gdań- 
ską. W związku z tem przybył w ubiegłym tygodniu do Cdańska komi- 
sarz policji Królewskiej Huty Duda, który w porozumieniu z władzami 
policyjaemi wolnego miasta przeprowadził dochodzenie, jednak, jak dotąd 
bez pozytywnego rezultatu. — Prasa gdańska stwierdza, że wprawdzie 
kontrola graniczna nie wykazuje jakoby Kessler przekroczył granicę gdań- 
ską, jednak zaznacza, że mimo to Kessler może znajdować się na terytor- 
jum wolnego miasta posłagując się fałszywemi dokumentami. W mieście 
obiegają pogłoski, jakoby Kessler miał się istotnie znajdować w Gdańsku. 

Dramatyczne spotkanie pociągu. 
MEKSYK. 22. IV. Pat. Tutejszy dworzec był widownią dramatycznych 

scen w chwili przyjazdu pociągu ask RE przy życiu ofiary ban-- 
е! dyckiego napadu na pociąg pośpieszny. e osób dostało pomieszania zmy- 

słów. Zamotdowanych zostało około 20 ludzi. u ž 

Rekonwalescencja króla: Fer- Wybuch walkana. 
dynanda. 

- bez boiskal» 

BUKARESZT, 22. iV. PAT. «Di 
Mineata» donosi, że król Ferdynand 
w maju uda się na okres rekonwale- 
scencji do miejscowości Mamaja pod 
Konstancją. j 

Konstanty Balmont w War- 
szawie. 

WARSZAWA, 22 4, PAT. O godz. 
6 min. 35 przyjechał do Warszawy z 
Zakopanego znakomity poeta rosyjski 
Konstanty Balmont z małżonką. Go- 
ści rosyjskich powitali członkowie 
Polskiego Klubu Literackiego z jego 
prezesem p. Goetlem i sekretarzem 

generalnym p. Lechoniem na czele. 
Obecny był również przedstawiciel 
wydziału prasowego MSZ. p. Bociań- 
ski oraz przedstawiciele kolonji rosyj- 
skiej w Warszawie. 
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’ Jedyny romans 
* Denn das Naturell der. Frauen 

Ist soeng mit Kunst verwandi... 
„Faust” II. 

Czterotomowe pamiętniki hrabianki 
Thiirheim są nietylko dziełem niepo- 
spolitego tałentu pisarskiego; są wy- 
śmienitem źwierciadłem, w  którem 
mamy odbite z rozkoszną precyzją: 
arystokratyczne sfery z pierwszej po- 
łowy XIX wieku. 4 

Należała do nich hrabianka Lulu, 
najrodowitsza wiedenka, aczkolwiek 
przypadkiem we Flandrji urodzona. 
Dam hrabiostwa Thūrheim bogatszy 
był w niesłychanie szacowne i od: 
wieczne tradycje niż — w monetę. 
Posiadano wszelako pałacową rezy- 
dencję Schwertberg w Górnej Austrji 
i tam spędzano letnie miesiące. 

Hrabianka Lulu jest ogromnie mi- 
łem stworzeniem, prześlicznie paplają- 
cem, rezolutnem, nie w ciemię bitem, 
pełnem wdzięku i sprytu. A oczko 
ma bystre... až strach! Maluje, gra, 
śpiewa. A pisze — że najświetniejszy 
feljetonista niech się w kąt schowa: 
Zaprawiła się prowadząc dzień po 
dniu pamiętnik — oczywiście po fran- 
cusku. Są w nim zwioty i rzuty pió: 
ra, których by się nie powstydzil 
Fiauberi, może Anatol France. Hra- 
bianka Lulu lubi powtarzać, że przy- 
szła na świat w momencie wybuch- 
nięcia Rewolucji Francuskiej i, że 
stąd ma charakter tak niepodległy i 
tyle temperamentu. 

Co do temperamentu, zgódźmy się 
bez zastrzeżeń. Z „niepodleglošcią“ 

hrabiabkk Lali, 
gorzej słychać, jak się za chwilę 
przekonamy. Ma tylko hrabianka Lu- 
lu wcale miepospolitą, zważywszy na 
środowisko, w którem się obraca, 
odwagę przekonań... bynajmniej nie 
feudalnych. Wyrazi się. gdzieś: „Ja — 

lubię topole i zamki”; gdzieś indziej 

zdziwi się, że cholera doszła aż do 

„wysokich sfer towarzyskich* (jak 
Śmiałal) lecz jest też w stanie z ele- 
ganckim sarkazmem dociąć księżnej 
de Sagan: czemu też raz przecie nie 
wybierze sobie męża z pośród swo- 
ich kochanków! Pachnie też rzetelną 
impertynencją odezwanie się o rodzo- 

nej ciotce, że chociaż zamężna źrzyma 

przy sobie kochanka. Trzyma? To 
tak, jak lokaja lub kucharza... Co 
prawda, że owym kochankiem cioci 

był poseł angielski, : 

A już o księciu de Reichstadt, z 
którym blisko była wyrazi się hrabiane 
ka Lulu tak, że niktby lepiej nie po= 

trafił. «To strumień, co powstał z bu- 
rzy, i rychło znów wyschnie”... 

Ma siedemnaście lat. Kampanija 
1805-go roku przeciąga się niemiło- 
siernie. Trzeba siedzieć na wsi w 
Schwertberskich dobrach jak w wię- 
zieniu. Horabianka Lulu nudzi się na 

zabój. Ciekawość—pisze w pamiętni- 
ku—jak się też Napoleon z całej tej 
afery wykręci? 

W tę schwertberską nudę spada 
jak z nieba niejaki p. Pittony z Wied- 

nia. Bardzo miły człowiek, Czytuje 
łośno wieczorami jaką piękną sztukę 

teatralną albo nawet „Fiermanna i 
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NOWY YORK, 22.IV. PAT. Z Sant- 
Jago donoszą o wybuchu wulkanu 
Llaima. „Rzeki wystąpiły z brzegów. 
Płynąca rozpalona lawa zmusiła mie- 
szkańiców do ucieczki. Ofiarami kata- 
strofy padło wielu zabitych i rannych. 
Czynny jest również od tygodnia 
wulkan Chico. 

Moratorjum w Japonji. 
OSAKA, 22. IV. PAT. Agencja 

Reutera donosi, że Zz powodu kryzy- 
su bankowsgo, panującego w Japonji, 
banki, gieldy i pokrewne im insty- 
tucje będą w dniu dzisiejszym „i ju- 
trzejszym w całym kraju pozamykane. 

TOKIO, 22.1V. PAT. Rada tajna 
wypowiedziała się za ogłoszeniem 
21-dniowego moratorjum. 
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Stadjon Wileński, 
Narady organizacyjne. 

Wielki, reprezentacyjny  stadjon 
sportowy, zaprojektowany dla Wilna, 
mający stanąć otworem na górze 
Bouffałowej dla wszystkich ziem 
Wschodnich i Północno-Wschodnich 
—wszedł wczoraj w stadjum  reali- 
zacji. 

Zainicjowane przez p. wojewodę 
Raczkiewicza zgromadzenie organiza- 
cyjne wybrało wczoraj Komitet, który 
ma niezwłocznie przystąpić do dzieła. 

Z przemówienia, którem p. woje- 
woda narady zagaił dowiedzieliśmy 
się, że nietylko miasto dało pod sta- 
djon obszerne tereny lecz że i skarb 
państwa pośpieszy z wydatną porno- 
cą materjalną, byleby stadjon wileński 
zadość uczynił pofrzebom  wychowa- 
nia fizycznego — w jaknajpełniejszej 
mierze. Wypadnie tylko nieco jeszcze 
terenu zakupić. 

„Kapitan Kawalec rozwinął w dłuż- 
szem przemówieniu obraz ogromne- 
go rozkwitu boisk sportowych zagra- 
nicą. Doszło tam już do hasła: «Ra- 
czej boisko bez szkoły, niż szkoła 

Tam dzięki rozwojowi 
sportu—zmniejszyły się przestępstwa. 
Au nas w Polsce? jesteśmy pod 
względem urządzeń boisk o sto mil 
za Europą. Nawet park sportowy Jor- 
dana w Krakowie, mawet imprezy 
lwowskiego Towarzystwa Zabaw, Lu- 
dowych, nie wspominając o warszaw* 
skich ogródkach Raua nie stoją by- 
najmniej na poziomie—niezbędnym. 
Obecnie, gdy państwo ujęło w swe 
ręce Sprawę, jest pewność, że 
i w Polsce nastąpi rozkwit sportu 
wszełkiego rodzaju. Lecz samo pań- 
stwo — mówił kap, Kawalec — nie 
udźwignie wszystkich związanych z 
tem ciężarów. Równoległy wysiłek 
społeczeństwa jest nieodzowny. Czyn- 
miki też samorządowe i sportowe 
niech się ruszą! Niech państwu przyj. 
dą z pomocą. Mamy w Wilnie boisko 
na Antokolu lecz. bardzo niedosta- 
teczne, Wilno posiada wręcz wspa- 
niałe dla boisk tereny. Musi tych 
boisk powstać kilka, Zaś stadjonizwany 
słusznie reprezentacyjnym powinien 
być założony i zbudowany na szero- 
ką skalę. Powinien nadawać się dla 
ćwiczeń sportowych wszelkiego ro- 
dzaju. Będą z niego korzystały 
wszystkie stowarzyszenia Sportowe. 

Kap. Kowalec gorąco zachęcał do 
podjęcia energicznej akcji w celu ze- 
brania drogą składek funduszu, któ» 
ryby sumy asygnowane przez rząd 
dopełnił. 

Powtórnie zabierając głos, naszki- 
cował p. wojewoda w głównych  li- 
njach prace, które natychmiast ma 
rozpocząć Komitet, rozbity na sekcje: 
techniczną, administracyjną, propa- 
gandową i inne. Zaproponował też 
listę osób mających wejść w skład 
Komitetu. Prasa ma w nim znaleźć 
szerokie uwzględnienie. Proszeni bę: 
dą do wzięcia w nim udziału czterej 
redaktorowie naszych dzienników. 

Sprawa postawiona jasno i dobit- 
nie przez p. wojewodę nie wywołała 
zasadniczej dyskusji. Listę imienną 
Komitetu  zaaprobowano, dodając 
jeszcze kilka nazwisk. 

    
   

Sensacyjny proces 
przeciw lekarzowi - cudotwórcy. 

P. Oskar Wojnowski jest od dłuższego 
czasu bardzo popularną postacią w Warsza- 
wie. To też fakt, że komisarjat wytoczył mu 
sprawę o niedozwolone leczenie, wywołał 
w stolicy duże zainteresowanie. P. Oskar 
Wojnowski, jest doktorem filozofji. 

Onegdaj stanął on przed sądem pokoju, 
oskarżony o leczenie bez posiadania prawa 
wykonywania praktyki lekarskiej, dalej o 
stosowanie silnie działających środków lecz- 
niczych i przechowywanie tych środków w 
swojem mieszkaniu. ws 

Na rozprawie p. Wojnowski oświadczył, 
że nigdy nikogo nie leczył. 

Jeżeli ktoś zgłaszał się do niego, aby 
nabyć zioła lecznicze, c:ętnie udzielał po- 
rad, jak je należy stosować. Przyznał, że 
dzięki nabytej w Indjach wiedzy rozpoznaje 
w sobie wiadomy sposób, jakie zioła należy 
stosować w każdym poszczególnym wypad- 
ku. P. Wojnowski wyczuwa i rozpoznaje 
braki organizmu, trzymając dłoń nad roz- 
postartą ręką chorego. 

Ażeby rozwiać legendy, krążące o nim 
jako lekarzu, wywiesił p. Wojnowski w po- 
czekalni swego mieszkania ogłoszenie, które 
zademonstrował sądowi. Brzmi ono dostow- 
nie: <Zawiadamiam, że nie jestem dokto- 
rem medycyny i nie zajmuje się praktyką 
iekarską. Szukający leczenia lub porady le- 
karskiej powinni się zwracać do doktora me» 
dycyny». Sprzedażą ziół leczniczych zajmuje 
się p. Wojnowski od lat rzech. Na przed- 
siębiorstwo to posiada świadectwo przemy- 
słowe, a za sam tylko rok 1926 zapłacił po- 
datku 14000 zł. 

Wobec powyższego ' obrońcy domagali 
się umorzenia sprawy. Przy tej sposobności 
podkreślali obrońcy, że porad i ziół Woj- 
nowssiego korzystały tak znane osobistości, 
jak generał Sosnkowski, gen. Raszewski, gen. 
Kędzierski, hr. Żółtowski, hr. Mielżyński, 
prezes najwyższego trybunału administracyj- 
nego Sawicki i szereg innych wybitnych 
osobistości. 

Do udzielenia porad Wojnowski nabył 
prawo wskutek wieloletniego doświadczenia 
i specjalnych studjów. Ukończywszy wydział 
filozoficzny w Heidelbergu, poświęcił się 
następnie wyłącznie badaniu ziół i ich wła- 
ściwości leczniczych. Rząd Rzeszy niemiec- 
kiej przyznał mn jeszcze przed wojną ol- 
brzymią sumę, bo 150.000 mar: k nagrody za 
rezultaty tych badań. Rozporządzając tak 
wielką sumą, Wojnowski zużytkował ją na 
dalsze studja w tej dziedzinie i to przeważ- 
nie w Indjach. 

Zapytany dr. Wojnowski, dlaczego nie 
vzyskał jako doktor filozofji także doktoratu 
medycyny i tem samem nie starał się zaj- 
mować praktyką lekarską, odpowiedział: <Bo 
musiałbym się nauczyć takich rzeczy, które, 
mojem zdaniem zupełnie nie są potrzebne 
do postawienia dobrej djagnozy i leczenia 
chorych. Dla mnie dziś wystarczy zetknięcie 
dłoni z ręką chorego, ażeby ustalić na co 
jest chory. 

Zioła, które zalecam, są Często silne, 
ale nie zawierają żadnych trujących sub- 
stancyj. Czyniłem zabiegi w Towarzystwie 
Lekarskiem, ażeby pozwolono mi zademon+ 
strować moje metody stawiania diagnozy 
i przekonać panów lekarzy, że nie upra- 
wiam jakiejś szarlatanerji. Ale zabiegi moje 
pozostały bez skutku. 

Wobec zgody przedstawiciela komisar- 
jatu rządu, który oskarża p. Wojnowskiego 
oraz na wnioski obrony, sędzia przesłał Ca- 
łą sprawę do ponownego śledztwa. 

Zaznaczyć należy, że dr. Wojnowski ma 
tak wielką klientelę, nabywającą jego zioła, 
że ażeby dostąć się do niego, trzeba niejed- 
nokrotnie czekać tydzień i dłużej i zamawiać 
sobie z góry audjencję. 
  

Posiadając koncesję, poszukuję lokalu 

pod SKLEP WÓDCZANY, ewent: 
mogę PRZYJĄĆ WSPÓLNIKA fa“ 
chowca. Oferty składać do Biura 

Ogłoszeń 5. Jutana, Niemiecka 4. 

Na czele całej imprezy stanęli: p. 
wojewoca Raczkiewicz, generał Popo- 
wicz i prezydeat Bańkowski. 

Sprawa jest na najlepszej drodze, 
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Wydział Powiatowy Sejmiku Brasławskiego 

ogłasza 

Na stanowisko nauczyciela hodowli do 
Brasławskiego (stacja kolejowa Opsa). 

gogiczna. 

KONKURS. 
Męskiej Szkoły Rolniczej w Opsie Sejmiku 

Od kandydatów wymagane jest wyższe wykształcenie rolne, oraz praktyka peda 

Podania wraz z załączonymi dokumentami w oryginale względnie poświadczonych 
odpisach (życiorys, świadectwa studjów i pracy, poświadczenie obywatejstwa), skierowy- 
wać należy do Wydziału Powiatowego poczta Brasław. 

Posada do objęcia od dnia 1 maja 1927 roku. : 
шупя%юа:еціе według norm przewidzianych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr 

Państwowyc , ponadto 15 proc. dodatku Komunalnego, naiuralja według norm przewi- 
dzianych przez M. R. i D. P., mieszkanie, opał i światło. 

(),Z JANUSZKIEWICZ 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

Starosta 

  

Dorotę". Pan Pittony pogościwszy w przepyszniej urodzeni, nie oplywali I hrabianka Lulu, która biła ma 
Schwertbergu ze trzy tygodnie, odje- jak się już rzekło—w dobra ziemskie. głowę swoich partnerów w niezliczo- 
chał i nie wrócił Podobnie też niema Fortuna była zacna, ale nie taka aby nych utarczkach na flirt, kokieterję, 
już mowy o Goethe'm nigdzie więcej wyposażyć np. ...księżnę. A hrabianka 'perskie oko, galanterję, marywodaż, 
we wszystkich czterech tomach pa- 
miętnika. 

Lulu patrzyła wysoko. Tego zaś, któ- 
ry jej chciał, ona nie chciała. Krew 

Bo hrabianka Lułu była z tego 'zaś miała w żyłach wiedenki. Tedy 
pokolenia i z tych sfer, których bar- mogła obejść się bez małżeństwa— 
dziej interesował pierwszy 
modny romans niż arcydzieło 
Góthego* lub „pana Schillera". 
co do hrabiny-matki, to po za Korne- 
lem i Rasynem nie istniała dla niej 
wogóle żadna literatura. Hrabia-ojciec 
odmałowany w pamiętniku "jednym 
tylko frazesem—ale widzi się go jak 
żywego. Uczesanie nosił em ailes de 
pigeon a surdut z tabaczkowej tafty, 

lepszy 
„pana 
A już 

Hrabiankę Lulu, gdy miała trzy lata 
kazała raz pani hrabina posadzić so- 
bie na kolana i tak do niej rzekła: 
„Dziecko moje, masz oto trzy susy; 
każdego roku będziesz otrzymywała 
odemnie trzy susy; jeden dawać bę- 
dziesz ubogim a dwa pozostałe 
użyjesz jak będziesz chciała”. Trzy- 
letnia Lulu nic nie zrozumiała z tej 
całej perory, lecz tradycji rodzinnej 
stało się zadość. Gdy miała lat sześć, 
przybyła z rodzicami do Schwartbergu 
w  jasno-niebieskiej „berlince*, Na 
podwórzu pałacowem zgromadzeni 
byli wszyscy domownicy i cała służba 
„dla przyłożenia się do reki“ Jaśnie 
Państwu. Mając lat czternaście była 
na pierwszym balu u księcia Saskie- 
go i miała pecha nastąpić na odcisk 
księciu de Salerno. 

Dlaczego nie wyszła za mąż? Hm... 
Hrabiostwo, aczkolwiek oboje naj- 

lecz nie bez miłości, A osobliwie bez 
kokieterji. Bal Cały długi okres życia 
hrabianki Lulu, od 18-go do 43-go 
roku życia, dosłownie wyfaszerowany 
jest flirtem — jak się dziś mówi —a 
„galanterją* jak mówiły nasze babki 
i prababki, ; . : 

. Dopiero gdy stuknął 43-ci roczek.., 

* 

Pamiętam, w jednym z „dzienni- 
ków* pewnej mojej wiejskiej są- 
siadki-—z przed wielu, wielu lat—za- 
pisane było pod taką to a taką datą: 
„Zofja poznała Romualda i przestała 
być szczęśliwą”. 

Otóż i hrabianka Lulu, mając peł- 
nych lat 43, poznała młodzieńca 28- 
łetniego, kondycji nie wysokiej i nie- 
wysokiego stanu. Imćpan Charles 
Thiron, z pochodzenia Francuz, był 
prywatnym sekretarzem szwagra hra- 
bianki Lulu, księcia Razumowskiego— 
był w dodatku wielce ambitnym, na- 
miętnym i wyrachowanym. Nie siadał 
do miłosnej gry, jak np. hrabianka 
Lulu, dla gry samej lecz dlatego aby 
poprostu wygrać. Jeżeli zaś dlatego 
aby wygrać, trzeba bylo. odrobinę 
pómódz szczęściu, p. Charles Thiron 
nigdy się nie zawahał, Taką już miał 
naturę. ! 

„durzenie się“, figlowania i gziny lu- 
bieżae, sama teraz padła ofiarą strze- 
listych spójrzeń i romautyczaych spa- 
cerów. Lecz i imćpan Thiron sam 
wpadł w sidła, które zastawił. Mu- 
siała być hrabianka Lulu w samej 
rzeczy niepospolicie piękna i urocza, 
jeśli jeszcze w 43-cim roku życia mo- 
gła uczynić taką konkietę/ 

Zakochany po uszy młodzieniec 
aby dowieść pani swego serca jaką 
pała ku niej miłością puścił się na 
udawanie, że otrzymał olbrzymią. suk- 
cesję lecz... woli pozostawać na służ- 
bie u księcia Razumowskiego byle 
tym sposobem módz nie tracić z oczu 
przedmiotu swego uwielbienia, Potem 
wybuchła cholera. Razumowscy ucie- 
kli przed nią z Wiednia do Mona- 
chjum; podążyła za siostrą hrabianka 
Lulu. W Monachjum przyszło do zo- 
bopólnych wynurzeń... Wzajemność 
okazała się kompletną. 

Co robić? Hrabianka Lulu udaje 
się o poradę do swego spowiednika. 
Zwie się don Alessandro — o mały 
włos że nie pater Lorenzo, jak w 
„Romeo i Julji*. Ojciec duchowy do- 
radza oszczędzać dumę rodową hra- 
biostwa Thiirheim i wziąć ślub... tajny, 
sekretny. Rada była dość nieoczeki- 
wana, lecz uczyniono jak don Ale- 
ssandro radził. Ślub odbył się pew- 
nego zimowego poranka, w zupełnej 
tajemnicy, w Thalkirchen niedaleko od 
Monachjum. 

Pan młody atoli nie wytrzymał. 
Wydało mu się wskazane... pomódz 
szczęściu. Sfałszował podpis księcia 
Razumowskiego pod aktem zezwala- 
jącym na ów ślub. |, niestety, nie- 
była to pierwsza, w tym guście, jego 
sprawka. 

Wniebowzięta para wraca do Wie- 
dnia. Błogości miądowych * miesięcy 
nie mąci potajemnej małżonce imć- 
pana Thiron nawet — różnica wieku. 
Feljetonistka miłości *) rozprasza so* 
bie chwilową chmurkę na czole felje- 
tonistycznym zwrotem w pamiętniku: 
«Bal Czy się wyrzeka znakomitego 
obiadu dlatego, że go podano 0 za- 
chodzie słofca?ł» Innym razem pocie- 
sza się, že jednak swego ukochane- 
go K»rolka uraczyła «pięknym jesien- 
nym dniem». | 

Wszelako hrabianka Lulu, aczkol- 
wiek «dziecko Rewolucji», nie miała 
odwagi wyznać wobec własnej rodzi- 
ny i całego świata, że wzięła sobie 
za męża wybranego przez siebie czło-, 
wieka, a kochanego nad życie... 

Wynikłv stąd sytuacje wprost nie 
do zniesienia. Osobliwie gdy powy- 
chodziły na jaw różne niepiękne po- 
stępki pana prywatnego sekretarza 
księcia. Książe Razumowski w żywe 
oczy jego małżonki najobelżywszemi 
wyzwiskami osypywał Thiroa'a... Nie- 
szczęsna brabianka Lulu musiała słu- 
chać—łykając łzy i nie dając poznać 

*) Jak wyraża się p. Raul Auernheimer, 
którego obszerną relację o pamiętnikach 
hrabianki Thiirheim tu streszczam, posługu- 
jąc się po większej części jego własnemi 
słowami. 

!



KURIER GOSPODARCZY 
Nasza konsumpcja i 

inwestycje. 
Polityka ekonomiczna Polski o- 

statniemi czasy była nastawiona na 
zmniejszenie importu i zwiększenie 

eksportu. 
Nasz przywóz w 1926 r. wynosił 

saledwo 896,3 mili. zł. w złocie, gdy 

w 1925 r. 1599,2 milj. zł, czyli zmniej- 

/ szył się blisko o 44 proc. Dzięki 

jednak urodzajowi w r. 1925 oraz 
strajkowi angielskiemu  węglowemu 

1 wywóz 1926 r. był względnie duży, 

wynosił 1306,1 milj. W 1926 r. wy- 

wieźiśmy wyrobów przemysłowych 
załedwo za 162,4 milj.. gdy w 1925 
r. za 263,0 milj. Jest to objaw  kur- 

« czenia się naszego przemysłu. Wzmo- 
żony wywóz surowców i półfabryka- 
tów, jak wspominaliśmy, był wywo- 
łany strajkiem angielskim. Dla go- 
spodarki narodowej ważnem jest 
stworzenie warsztatu pracy dla lud: 
ności, otóż w cenach wyrobów prze- 
mysłowych figuruje w znacznie więk- 
szym „rocencie płaca robotnicza, niż 
w surowcach i półfabrykatach, nato- 
miast, względnie do sumy produkcji 
surowce i pólfabrykaty zatrudniają 
mniej robotników, niż wyroby prze- 

mysłowe. Rok 1926 był rekordowy co 

do liczby bezrobotnych. W marcu 

' 1926 r. dochodziła ta liczba do 346 

/ tys, w końcu roku równała się 227 

/ tys, chociaż dzięki strajkowi angiel- 

( skiemu liczba bezrobotnych na Śląsku 
spadła z 75 do 44 tys. 

Nasza konsumpcja na głowę wszel- 
/ kich produktów jest minimalną. W 

' 1925 r. konsumowaliśmy 0,06 kg. 
herbaty na głowę, 024 kg. kawy, 
0,16 kakao. W Niemczech w 1925 r. 
konsumncja na głowę herbaty wyno- 
siła 0,07 kg. kawy 2,1 kg., kakao 
1,28 kg. W 1926 r. nasza konsump- 
cja tych przedmiotów była mniejszą, 
niż w 1925, gdyż przywieziono wy- 
robów kolonjalnych i spożywczych 

пр sume o wiele mniejszą niż w 1925 

r. W 1925 r. 140,8 milj., w 1926 — 
923 milj. 

Lecz to są produkty zagraniczne, 
których konsumpcję nasza polityka 
gospodarcza pragnie zmniejszyć. Mi 
nimalną jest też nasza konsumpcja 
krajowych produktów, jak naprz. 

/ cukru. Konsumujemy na głowę 8,13 
|! kilo. 
1 W Niemczech konsumpcja cukru 

na głowę w 1924—25 r. wynosiła 20,2 
kg. Konsumpcja tego artykułu jest w 
wysokim stopniu zależną od stanu 
gospodarczego. W ciężkim dla Niem- 

‚ сб 1923 r. konsumpcja cukru па 
, głowę spadła do 13,5. Konsumpcja 

cukru w Polsce w 1921 r. była prze- 
Szło dwukrotnie mniejszą od obecnej, 
a dziś jest różną w różnych dzielni- 
tach Polski, będąc jakby wskaźnikiem 
ich gospodarczego i kulturalnego roz- 
woju. Oióż wrazie wzrostu dobrobytu 
ludności, konsumpcja cukru w Pol- 
Sce może być z łatwością zdwojoną. 

zisiejsza konsumpcja przeciętna na 
głowę odpowiada przedwojennej kon- 
Sumpcji Galicji i jest przeszło dwu- 
krotnie mniejszą od dawnej kun- 
Sumpcji oraz teraźniejszej b. dzielni: 
€y pruskiej. Na przeciętną konsump- 
cję wpływa ujemnie niska konsumpcja 
naszych Ziem Wschodnich, najbar- 
dzjej zaniedbanych gospodarczo. 

Konsumpcja tkanin bawełnianych 
Wynosi dziś w Połsce 1.64 kg., przed 

saa wynosiła w dzielnicy, - ustępu- 
lacji pod względem dobrobytu Poznań- 
skiemu i Pomorzu, w Królestwie Pol- 

+ Skiem 4, kg. na głowę. Nasz prze- 
mysł bawełniany był w wysokim 
stopniu exportowy, około 70 proc. 
lego produkcji szło do Rosji, licząc 
w tem też i nasze ziemi wschodnie, 
dziś wcielone do Państwa Polskiego. 

i 

_ po sobie, że to ją obchodzi nawet w człowieka. Przyniósł płaszcz. -Był też tdków ustanawia | 

najlżejszej mierze, 
| Charles Thiron zajmował skromny 
4 pokoik kawalerski w jednym z dru: 

| mój Boże, na rendez-uonsl... przybie- 
‚ gala rodzona żona, Albo on zakradał 

się do jej pałacowych apartamentów. 
Byle szmer w przedpokoju, on zrywa 
się, zarzuca na plecy szeroki czarny 
plaszcz—i zmyka. : ы 

Niemożliwa, zabójcza sytuacja! Już 
hrabianka Lulu myśli na serjoo... se- 

paracji, o zerwaniu z ukochanym. 
Lecz on ją uprzedza. Zażywa truciz- 

„dokonał dwa lata przed tem Vpsilan- 

‚ ti, a w parę lat potem mieszkać bę: 

- dzie Balzac 
     
  

_ istnieje. Jest 

Nikt dziś, przechodząc mimo, 

scena w pokoju, do którego wbieg!- 
Szy, przypadła hrabianka Turheim do 

stygnących zwłok tragicznego swego 
męża... | 3 
» Kawalerem — wediug oficjalnego 
aktu zejścia — umarł. Nikt z krew- 
mych po „sukcesję nie zgłosił się. 

ki nieboszczyka. 

wicie czarny płaszcz, w którym on 
przychodził ją odwiedzać... Sama nie 

Posłała w wielkiej (tajemnicy zaufanego 

t 

tzędnych zajazdów. Tam do niego... | 

Na rynku zaś b. zaboru rosyjskiego 
konsumowano znaczną ilość baweł- 
nianych wyrobów rosyjskich. Gdyby 
konsumpcja dzisiejszej Polski wyrobów 
bawełnianych odpowiadała przedwo- 
jennej, nasz przemysł bawełniany za- 
ledwo mógłby zaopatrzyć potrzeby 
naszego rynku. 

Wskaźnikiem produkcji danego 
kraju jest jego konsumpcja węglowa, 
otóż jest ona w Połsce minimalną, 
wynosi bowiem 708,3 kg. na głowę. 
Konsumpcja na głowę węgla kamien- 
nego w Niemczech w 1913 r. wyno- 
siła 2470, oprócz tego węgla brunat- 
nego konsumowano 1400 kg. na gło- 
wę, w 1925 r. konsumpcja na głowę 
węgla kamiennego wynosiła 1880 kg. 
na głowę, brunatnego. 2270 kg. Jeżeli 
węgiel brunatny sprowadzimy do mia- 
nownika podług ilości kałaryj t. į. 
tona węgla brunatnego za 2/9 węgla 
kamiennego, otrzymamy konsumpcję 
węgla kamiennego w Niemczech na 
głowę 2380 czyli 'niemał 3 i pół raza 
przewyższającą naszą konsumpcję. 

Nasze kołeje żełazae konsumują 
zaledwo 1,5 milj. ton węgla. Nasza 
sieć kołejowa, 40 km. na 1000 km. 
obszaru jest trzy razy rzadsza od 
niemieckiej, przy jej zdwojeniu zwięk- 
szyła by się intensywność ruchu na 
kolejach już istniejących." Konsumcja 
węgla wzrosła by nietylko wskutek 
zwiększonej konsumpcji kolei, ale i 
wskutek zwiększenia naszego prze- 
mysłu. Nie ulega wątpliwości, że 
potrzeba byłoby dziesiątków lat bardzo 
pomyślnego rozwoju, aby konsumpcja 
u nas węgla na głowę dorownala 
niemieckiej, lecz jej zdwojenie jest 
rzeczą możliwą wrazie podjęcia wiel- 
kich inwestycyj bodowy kolei, kana* 
łów. Przeciętny eksport naszego węgla 
wynosi rocznie 12,5 milj. otóż zwięk- 
szenie konsumpcji krajowej o 40 proc. 
pochłonęłoby całą dzisiejszą pro- 
dukcję węgłową Polski. Cośmy mó- 
wili o węglu da się powiedzieć co do 
żelaza. 

Konsumpcja żelaza w Polsce 1923 
r. wzgłędnie pomyślnym, wynosiła 
17,6 kg. na głowę, w 1924 r. 14,9 
kg. na głowę, jest to konsumpcja 
mniejsza od przedwojennej: przed 
wojną Królestwą konsumowało od 
22—30 kg. na głowę, konsumpcja 
Galicji dochodziła do 19 kg., mniej- 
szą byla konsumpcja naszych Ziem 
Wschodnich. Przeciętna konsumpcja 
ma ziemiach, które weszły w 
skład Państwa Polskiego prawdopo- 
dobnie nie przekraczała 20 kg. na 
mieszkańca. Do tej normy Polska 
z łatwością mogłaby dojść, gdyby 
prowadziła politykę inwestycyjną. Przy 
wielkich inwestycjach — budowie ko- 
lei żelaznej, kanałów, elektryfikacji, 
Polska mogłaby pochłonąć na rynku 
wewnętrznym całą swą produkcję 
włókniczą i zwiększyć produkcję że- 
lazną do granic wytwórczości swych „poinformowani 

przedsiębiorstw. Wielkie zakłady że- 
lazne Sląska są warunkiem ułatwiają- 
cym inwestycje w Polsce w przysz- 
łości. Śą funkcjonalnie z niemi zwią- 
zane i od tych inwestycyj załeży ich 
rozpęd. Zachodzi jednak pytanie skąd 
Polska może wziąść środki na inwe- 
stycje. Rzecz naturalna z pożyczki 
zewnętrznej na rynku angielskim, a 
zwłaszcza amerykańskim." Braliśmy 
dotychczas nieduże pożyczkikonsum- 
pcyjne, braliśmy pożyczki na inter- 
wencję giełdową. Są to pożyczki nie 
przyczyniające się do uzdrowienia go- 
spodarczego państwa, są to pożyczki 
zwiększające tylko ciężar w bliższej 
lub dalszej przyszłości dla narodu, 
którego siły produkcyjne nie mają. 
szans wzrostu odpowiedniego w bli- 
skiej przyszłości — łatwiej jest jed- 
nak na inwestycje uzyskać pożyczki 
lub pożyczek na 500 milj. doł. niź na 
cele konsumpcji i interwencji giełdo- 

—————— T ec ZaWważyć wzmożony ruch 

ani słowa, czarny i mocno zszargany 
lecz — niebył to «pamiątkowy» 
płaszcz! Fatalność! 

— Musiał być drugi taki sami 

— Mój Boże! Czemuś go nie 
nabył? 

'— Był, proszę jaśnie pani, o wie- 
le droższy... ' ` ; 

Tak skończył się wielki, jedyny w 
jej życiu, romans hrabianki Lulu. 

Po tragicznym jego Epilogu, żyła 
jeszcze około trzydziestu łat. Lecz ta 
reszta życia była już tylko urną z 

melancholji. 
Przerywa też hrabianka Lulu pi- 

podczas swego pobytu sanie parniętnika. 7eraźniejszość nic opłat rynkowych. 
M Wiedniu. Hotelik ten do dziś dnia już ją nie obchodzi. Mogła by (już Rady miejskiej z dnia 27 I. r. 

to skromny  hotelik tylko wyrzekać, Woli milczeć. W koń- twierdzonej przez p. Wojewodę, 
<Goldene Birne», pod Złotą Gruszką. cu milknie zupełnie. Calkiem odsu- gistrat m. Wilna wprowadził w życie p 

nie do- męła się od Świata. Idzie już tylko— z dniem 1 go kwietnia rb. nową ta- Szwajcarja 

myśla się jak tragiczna rozegrała się jak wyraża się Auernheimer — na ryfę opłat rynkowych. 
spotkanie Śmierci. 

Fortuna Thiirheimów topnieje do 
reszty. Tej, co brylowała w najwyż- 
szych progach, tej, którą zawsze o0- owce, 
taczał . wytworny komfort, |zaczyna kozłęta 
zazierać w oczy niedostatek. | 

› Gdzieś w jakimś domu w Dóblin- 
Wystawiono tedy na licytację manat- gu pod Wiedniem, samotna i oby- owiec, cieląt, kóz i świń 30 gr. 

s Hrabianka Lulu wająca się byle czem, pewnego dnia dobę; kury i kaczki—10 gr. ód Szt, 

pragnęła jedną tylko rzecz uratować rozstała się ze światem stara pani, kurczęta—5 gr.; gęsie, indyki i zające 
dla siebie — na pamiątkę — miano- którą się, Bogiem a prawdą, nikt nie —30 gr., ryba większa—5 gr. za kgr.; 

interesował. 

! ' Wszystko, to „jeszcze posiadała, 
mogła przecież stanąć na licytacji! wzięli po niej sukcesją jacyś dalecy Artykuły pierwszej potrzeby, zboże i wyj p Z 

jedno- ESEE krewni —i służba. Cz, J, 

wej 50 mnilj. Jugosławja otrzymała 

pożyczkę w Stanach Zjedn. przed 

dwoma laty na budowę koiei 100 milj. 

dolarów. W stosunku do si! produk- 

cyjnych Polska winna otrzymać kilka: 

kroć większą sumę. 
"Rzecz naturalna, szczegółowy pro- 

gram inwestycyjny musi być wypra- 

cowany przez rząd polski, a więc pla- 

ny i przybliżona rentowność nowych 

kolei żelaznych; plany i znaczenie 

gospodarcze kanałów Katowice — 

Gdańsk oraz pogłębienie naszych 

dawnych kanałów, łączących Wisłę z 

dopływami Dniepru, oraz plan ele- 

ktryfikacji Polski. Dla przeprowadze- 
nia tych robót polski przemysł żelaz- 
ny i elektryczny winien wejść do 

koncernów m'ędzynarodowych, posia- 

dających zaufanie amerykańskiego ka- 

pitału, co ułatwi uzyskanie amerykań- 

skich kapitałów na inwestycje. Okres 

inwestycyjny w Polsce musi być ©- 

kresem jej biernego bilansu handlo- 

wego i czynnego płatniczego, wsku- 

tek przypływu kapitałów na inwe- 

stycje. Okres inwestycyjny pochłonie 

wszystkie siły robotnicze Polski i bę- 

dzie musiał sciągnąć do Polski fa- 

chowców zagranicznych, mężów Zzau- 

fania obcego kapitału, Konsumpcja 

Polski we wszystkich produktach z 

natury rzeczy będzie zwiększona, roz- 

szerzona pojemność jej rynku wew- 

nętrznego. Inwestycje uczynią pro- 

dukcję polską tańszą, co ułatwi €ks= 

port polski oraz uczyni Polskę waż- 

niejszem ogniwem w międzynarodo- 

wem życiu gospodarczem. 
Wład. Studnicki. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Konferencja rolnicza w 

Banku Rolnym. W celu należytego 

poinformowania szerokich warstw lud- 

ności rolniczej o wszelkiego rodzaju 
kredytach, jakie mogą być uzyskane 

w Państwowym Banku Rolnym, oraz 
dla usunięcia szkodliwego : pośredni- 

ctwa w tych sprawach, jako też dla 

omówienia potrzeb ludności rolniczej 

i sposobu zaradzenia tym potrzebom 

środkami, zaajdującemi się w dyspo- 

zycji Państwowego Banku Rolnego— 

Dyrekcja Banku uchwaliła zwoływa” 

nie tak w siedzibie Centrali, jak i 
Oddziałów Banku, perjodycznych kon: 
ferencyj. 

Pierwsza taka konferencja, zwołana 
przez Oddział Wileński Państwowe- 
go Banku Rolnego, odbyła się w dniu 

wczorajszym przy udziale przedstawi- 

cieli zainteresowanych urzędów i in- 

stytucyj w-wa Wileńskiego i Nowo: 

gródzkiego. Po referacie na temat 

racjonałnego zabudowania samodziel- 

nych działek gruntów z parcelacji 

Banku, wywiązała się ożywiona dy- 

skusja o sposobach kredytowania 

przez Bank nabywców parcel na cele 

budowlane. Następnie zebrani zostali 

nych przez Państwowy Bank Rolny. 

Nadmienić należy, że już poprzed- 

nio Oddział Wileński B. R. zwoły- 

wał tego rodzaju konferencje. Miały 

one charakter dorywczy. Obecnie ra 

skutek uchwały Centrali konferencje 

te będą zwoływane perjodycznie. 

— Praca w tartakach wileń- 

skich nie jest wstrzymana. Jedno 

z pism warszawskich podało onegdaj 

wiadomość, że w wileńskim przemyś- 

le tartacznym daje się zauważyć w o" 

statnich dniach brak surowca, spowo- 

dowany z jednej strony trudnościami 

techniczno-transportow emi, z drugiej 

zaś brakiem kredytów na prowadze" 

nie racjonalnej ekspłoatacji ieśnej. W 

związku z tem szereg tartaków wileń - 

skich rzekomo wymówił pracę robo- 

tnikom- й 

Z miarodajnych źródeł dowiadu- 

jemy się, że powyższa wiadomość 

calkowicie rozmija się z prawdą O- 

dwrotnie w ostatnich dniach daje się 
w wileń- 

skim przemyśle tartacznym. Kilka tar- 

dodatkowe traki i 
przechodzi na dwie zmiany. Surowca 

jest dostatecznie. Właśnie dwa dni 

temu została podpisana umowa zbio- 

rowa z „waszownikami* i tratwy lada 

moment pokryją brzegi pod Wilnem. 

Jedna rzecz tylko trapi nasz prze- 

mysł. Oto w roku bieżącym wymiar 

podatku o wiele przewyższył wymiar 

z lat ubiegłych, Nie wchodząc w mo- 

tywy, jakiemi w danym wypadku 

kierował się urząd wymierzający po- 

datek, zaznaczyć musimy, że wymiar 

musi w. poszczególnych wypadkach 

ulec rewizji, inaczej bowiem „niektóre 

nę. Truje się arszenikiem. | umiera popiołami szczęścia, na które często firmy mogą stanąć w obliczu przesi. 
w tyra samym zajeździe gdzie życia gęsto, lały się łzy ciche głębokiej lenia, tak niepożądanego ze wzglę- 

dów przedewszyst*iem skarbowych, 

— (x) Nowa taryfa miejskich 
W myśl owy 

, za- 

ma- 

Obecnie „obowiązują następujące 

opłaty: za konie, krowy i jałówki od 

szt. 2 zł., za wieprze—1 zł. od szt., 

kozy i cielęta—30 gr. od szt.; 

lub jagnięta i prosięta — 10 

r., za postój bydła na targowisku 

Bias 60 gr. za dobę. Za postój 

drobna—3 gr. 
Za użycie wag miejskich — 0,05 

inne ziarno—50 gr. od wozu 

o kredytach udziela-- 

za 

ŁO w O 

Obchód 3-go Maja. 
W piątek dn. 22 kwietnia rb. o g.18 
m. 30 odbyło się zebranie delegatów 
obwodu wileńskiego zjednoczenia 
stowarzyszeń  połskich, na którem 
zapadła  jednomyślna uchwała do 
wzięcia udziału, wzorem lat ubieg- 
łych, w Święcie „3-go Maja". 

W myśl tej uchwały wyłoniono 
komitet w skład którego weszły oso- 
by następujące: pp Smilgiewicz, vi- 
ce-prezes zjednoczenia stowarzyszeń 
polskich, Burhardtowa—prezeska na- 
rodowej organizacji kobiet, Mała- 
chowski — młodzież  wszechpolska, 
Swiatopełk-Mirski ppłk. — stowarzy- 
szenie Dowborczyków, Piotrowski inż, 
—prezes „Sokola“, Gorzuchowski— 
prezes związku cechów, Surwiłło — 
polski związek kolejowców, Martanus 
—liga robotnicza św. Kazimierza.! 

Zadaniem tego komitetu jest po- 
rozumienie się z władzami duchowne- 
mi, rządowemi, samorządowemi, oraz 
organizacjami społecznemi, w celu u- 
rządzenia obchodu Święta Narodo- 
wego. 

Jednocześnie postanowiono zwró- 
cić się z wezwaniem do wszystkich 

organizacji akademickich, wojskowych, 

cportowych, oświatowych, wychowaw= 

szych, zawodowych i innych ażeby 

wzięły udział wraz ze sztandarani w 

dniu 3 go maja w Święcie Narodo- 
wem. 
  

konnego, od dwukonnego 1 zł. Kar- 
tofle, jarzyny, drzewo i tp. od jedno- 
konnego wozu 30 gr, od dwukon- 
nego—60 gr. Artykuły spożywcze od 
kosza 5 gr.. kwiaty od kosza 5 gr. 
Płactwo bite, owoce i pieczywo Od 
stolika 1 mt.—20 gr., jaja w skrzyn- 
kach, śledzie—od stolika 1 mt. kw 
Obuwie, stare żelaztwo, mydła, skóry 
—20 gr. od stolika 1 mt. kw. Towa- 
ry łokciowe, żelaztwo, galanterja i u- 
branie gotows—20 gr. Nabiał, napoje 
gazowe — 10 gr. od kosza. Gazety 
(sprzedaż uliczna) 1 zł. mies. Papie- 
rosy—1 zł. miesięcznie. Pucobuty — 
20 gr. mies. Lody—5 gr. mies. Sprze- 
daż gazet w odległości mniejszej niż 
70 metrów od kiosków jest wzbro- 
nioną. Handel uliczny odbywać się 
może jedynie w miejscach wskaza- 
nych przez funkcjonarjuszy magistra 
tu, lub policji miejskiej. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 22 
kwietnia rb. у 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 45 — 
46 zł za 100 klg. owies 41—45 (zalež- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 43— 
46, na kaszę 37—41, otręby żytnie 30—31, 
pszenne 32—33. ziemniaki 8.50—10.00 słoma 
Żytnia 10—12, siano 18—20, Tendencja na 
żyto zwyżkowa. Dowóz słaby z powodi 
bezdroża. Wielkie zapotrzebowanie siana i 
słomy nie tylko przez Wilno ale i przez oko- 
liczne wsie wskutek opóźnienia wiosny spo- 
wodowało zupełny brak tych produktów na 
rynku wileńskim. 

Nasiona: seradela 31—33 zł. za 100 ko., 
łubin 28—32, koniczyna czerwona 420—450, 
koniczyna AE domieszką szwedzktej 360- 
380, koniczyna biała czysta 380—400, owies 
nasienny 44—48 zależnie od gatunku. 

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 95 — 110, 60 proc. 80 — 90, 
žytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—9%0), gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. i 

Chleb pytlowy 50 proc. 60—65, 60 proc. 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 klg. 

„ Kasza manna amerykanska 150-160 z: za 
1 kg, A S Ь кгуцз:_‹ё!’я р…‘З‚ 

ierana 85— erlowa 
50-260, jaglana 10-80. 

Mięso wołowe 240 — 250 gr. za 1 kg. 
ciełęce 180—200, baranie 220—240, wie» 
o: RA Po am: boczek 

300—. szynką świeża —350, wędzona 
380—400. + 

Tłuszcze; słonina krajowa | gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 
450480, sadło 380—400. 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 220--230, twaróg 120 — 180 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 220, masło nieso- 
tone 700 — 750, sołone 550 — 600, desero: 

WOM bite ika gii woce: jabłka 180—. , 5а 1 Кр a 
250—300. De Ai 
Jaja: 120—140 za 1 dziesiątek. ‚ 
Warzywa: kartofle 10—12 gr. za 1 kg., 

cebula 100—i20, cebula zielona 50—60 (pę- 
czek), szczaw 180—200 za 1 kg., sałata 15— 
20 za główkę, marchew 20—25 gr. za 1 kg,, 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 20—25 gr. 
za 1kg., brukiew 20—25, ogórki kwasz. 
500 — 800 gr. za 100 szt., groch 60—70 gr, 
za 1 kg., fasola 70—80 gr. za 1 kg, kapusta 
świeża 60—70, kwaszona 35—40. 
| | Cukier; kryształ 130-140 (w hur), 140-150 
(w detalu), kostka 165 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 450480, śnięte 320-350 
za 1 kg, Szczupaki żywe 420—450, Śnięte 
250—280, okonie żywe 420—450, śnięte 280 
—300, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), 
karpie żywe 320-350, śnięte 250-280,. leszcze 
żywe 420-450, śnięte 300—320, sielawa 180— 
200, wąsacze żywe 400-420, śnięte 300—320, 
sandacze 280—300, sumy 200—250, miętuzy 
200—220, stynka 100—150, płocie 120—180, 
drobne 50—80. z 

Drób: kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, 
kaczki żywe 5,00 —8,00, bite 400—600, 
żywe 12,00—15,00, 
żywe 20.00—2200, bite 45.00—18.00 zł, za 

"GIEŁDA WARSZAWSKA 
: 22 kwietnia 1947 +. 

Dewiny | Waini 

szki 

Trans $pru. Хпрос | 

Holandja 357,90 357,80 357,— 
Londyn 43.44 43,55 43,33 
Nowy-York 8.93 8.95 8,91 

‚ Ра 35,04 35,13 34,95 
ranga. 26,50 26,56 26,4: 

172,05 17248 171,6 

Wiedeń 125.77 126.08 125.46 
* Włochy ° 46.05 45,92 45,81 

Papiery Procentowe 
5 pr. pożyczka konw. 69,— 67,50 
Dolarówka 55,90 55.40 55,50 
Pożyczka kolejowa 103,— 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 90.00 
8 pr, Państw. Banku Rol. 90,— 

GIEŁDA WiLEŃSKA. 
Wilno, dnia 22 kwietnia 1927 r. 

Czeki i wpłaty, 
Paryż 0,351/: 

Złoto. 

_ Ruble 4,67 4,661/a 
Listy zastawne. 
zi, 100 51,10 

est | 

bite 10.00—12.00, indyki 

    Dymitr Rukaoisznikėu 
Inžynier-Elektryk. 

Po długich a ciężkich cierpieniach zmarł w Wilnie dnia 

22 kwietnia r. b. w wieku lat 59 

O czem zawiadamia przyjaciół i znajomych 

RODZINA. 
EET ESTETINIO S A ERYREESDNSZ 
  

Podziękowanie, 
Wszystkim, . którzy okazali tyle „życzliwości i serca w 

ostatnich chwilach życia i przy oddaniu ostatniej posługi 

Ś. P. JÓZEFOWI WALICKIEMU 
Wielebnemu Duchowieństwu, P. Wojewodzie Władysławowi 
Raczkiewiczowi, P Prezesowi Lucjanowi Bochwicowi, P. Pre- 
zesowi J. Gałęziewiczowi, Kuzynowi Prokuratorowi Suszcze- 
wiczowi, P Profesorowi Januszkiewiczowi | P. P Lekarzom i 
personelowi Kliniki Uniwersyteckiej Kolegom Sądowym, Pa- 
lestrze  Nowogródzkiej, P. Stanisławowi  Staniewiczowi, 
Redakcji «Słowa», krewnym i znajomym, składają serdeczne 
<Bóg zapłać» pozostałe w bezbrzeżnej rozpaczy 

й Żona, córka, siostra i rodzina, 

  

Prawda o zajściu w Łużkach. 
Wobec fantastycznych pogłosek jakie rozeszły w Wilnie, w związku 

z zajściem w m. Łużki, dowiadujemy się co następuje: 
į ai wrzody m delegowanego urzędnika Staro- 

stwa Powiatu Dziśnieńskiego pana Sipowicza aśniło przebie, įšci 
Lužkach w dniu 17 kwietnia rb. : 3 й a z R: 

O godz. 2 pop., to jest w czasie, gdy ludność po nabożeństwie wy- 
chodziła z kościoła i cerkwi, trzech pijanych mieszkańców Łużek wszczęło 
kłótnię z dwoma ułanami, która omal nie doszła do bójki. Na hałas nad- 

biegła patrol policyjna i zmusiła awanturującą sie grupkę do rozejścia się. 
Po dziesięciu minutach gdy ułani kierując się do koszar doszli do rynku 
zaczęli ich ponownie napastować ciż sami, ale wspomagani już przez 6—7 
również pijanych współtowarzyszy. W tym czasie do zaatakowanych uła- 
nów przyłączyło się dwuch-ich kolegów, a że młodzież cywilna w liczbie 
8—9 była uzbrojona w kamienie, ułani dobyli szabel lecz i w tym wypad- 
ku do bójki nie doszło, bo wszyscy na rynku obecni funkcjon rjusze po* 
licji w liczbie czterech energicznie przystąpili do zlikwidowania zajścia 
przytrzymując awanturujących się. 

|. Spokój zakłócało 8—9 osób lecz wobec większego zbiegowiska ga- 
piów trudno ich było wszystkich usunąć z tłumu i narazie ujęte zostały: 
tylko 4 osoby. Pozostali na wolności koledzy aresztowanych podniecali 
ich do oporu policji obiecując w razie potrzeby przyjść z pomocą. Ośmie- 
lani tem, przytrzymani, stawiali czynny opór co zmusiło funkcjonarjuszy 
policji zwrócić się o pomoc do znajdujących się przygodnie w tłumie żoł- 

nierzy. ‚ 
Przy pomocy żołnierzy, przytrzymani doprowadzeni zostali do poste- 

runku, Po osadzeniu w areszcie przytrzymani nadal awanturowali się wy- 
łamując drzwi i hałasując, co ściągnęło jeszcze większy tłum tembardziej, 
że posterunek znajduje się przy ulicy między Kościołem a Cerkwią. Pozo- 
stający na wolności a będący w tłumie uczęstnicy zajścia z ułanami wy- 
bili kilka szyb w lokału aresztu. Policja nawołując do rozejścia się tłumu, 
który w tym czasie doszedł do czterystu osób nie mogła należycie obser- 
wować aresztowanych, a ci korzystając z tego wylamali drzwi aresztu 
i usiłowali zbiec. | 

Wypadkowo na to zwrócili uwagę będący w rejonie posterunku woj- 
skowi, którzy przyszli z pomocą policji si wszystkich czterech aresztowa- 
nych ponownie sprowadzili do aresztu. Tłum, który się zebrał na odgłos 
awantury zachowywał się biernie i udziału w ekscesach nie brał. Patrole 
wojskowe nadeszły wskutek zaaląrmowania Dowództwa 5 Baonu KOP, 
przez sierżanta Juchno, lecz już po przywróceniu porządku. Nikt z obec- 
nych ranny nie był. 

: Dla należytej oceny wykonania w związku z zajściem przez organa 
policyjne swych obowiązków służbowych p. Wojewoda zarządził dodat- 
kowe dochodzenie. . > 

"KRO NIKA 
Ministerstwa Robót Publicznych z 

  

SOBOTA i i 1 ‚ wnioskiem przychylnym uchwałę Ra* 
23 Dziś Wsch, sł. o g. 4 m. 23 dy Kaze "w sprawie akis 
Wojciecha BJ. pożyczki 150.000 zł. na zatrudnienie 

o. Zach. sł. o g.18 m. 451 bezrobotnych. | RE 
Fidelisa Kap. — Uchwała Rady Miejskiej w   sprawie eksploatacji ogrodu Ber- 

nardyńskiego została zatwier- 
dzona. Wojewoda Wileński przyjął 
do zatwierdzającej wiadomości uchwa= 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
sz Meteorologii U. S$. В. 

z dnia 22—IV 1027 r. 

e ) 155 Ч łę Rady Miejskiej w sprawie opłat za 
аК ло щ korzystanie z ogrodu Bernardyńskie- 

zo ) 500 go, które mają wynosić 200 złotych 
za dzień świąteczny i 150 zł. zadzień 

Opad za do | nić powszedni, przyczem Rada Miejska 
bę w mm. ! Gia AE do zniżenia tych 
Wiatr z B opłat o 50 proc. dła instytucji dobro- 
Mat. RBA | Południowo-Zachodni czynnych i 25 proc. dia Śnstytacji 

U wagi: Półpochmurno. Minimum kulturalno oświatowych. Również przy- 
za dobę 00C. Maximum za dobę 4- 9%C. jętą została do wiadomości uchwała 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. w sprawie udzielenia tegoż ogrodu у KOŚCIELNA. na koncerty wieczorowe orkiestrze 

# ' 3 „Namyslowskiego w okresie od 15 
a Święcenia kapłańskie. Kurja majć gó 15 czerwca, a od 1 czerwca 

Metropolitaiaa Wileńska podaje do do końca sezonu Wileńskiemu T-wu 
wiadomości, że Święcenia kapłańskie Fjjharmonicznemu na warunkach ze- 
odbędą się w niedzielę o godz. 7-ej szłorocznych. Teatr Letni Rada Miej- 
rano w Bazylice Metropolitalnej. ska postanowiła wydzierżawić na se- 

— Uroczystość wyświęcenia zon letni 1927 r. p. F. Rychłow- 

Allan Tali dokona J, E.ks. skiemu że: 
rcybiskup Jałbrzykowski W nad-  — (o) Posiedzenie komisji dla 

chodzącą niedzielę JE. ks. Arcybis- zbadania gospodarki na p 
kup Metropolita Wileński udzieli O miejskiej. W poniedziałek, dnia 25 
godz. 7 rano w Bazyliceśw. Stanisła- kwietnia, o godz. 8 wiecz., odbędzie 
wa święceń kapłańskich alumnom S€- sję w magistracie posiedzenie wyło- 
minarjum, którzy w roku bieżącym nionej przez Radę miejską specjalnej 
ukończą je. Niżej podajemy nazwiska komisji dla zbadania i m 
księży djakonów, którzy otrzymają rzeźni miejskiej. 
święcenia. Są to ks. ks. Antoni Ba-  — (x) Przejęcie przez Magi- 
churzecki, Jan Romejko, Stefan Do* gistrat na własność części grun- 
browolski, Adolf Grodzis, Jozef Ko- tów prywatnych. W mys! uchwały 
walczuk, Wincenty Łaban, Edward Rady Miejskiej z dnia 21 b. m. Ma- 
Murończyk, Władysław Paczkowski, gjstrat m. Wilna przejął na własność 
Władysław Kilcicki, Jan Wienoryn- część gruntów w gminie Wileńskiej, 
dis, Józef Zdanowicz oraz księża dja: T)erewnictwo od p. Aleksandra Kaj- 
koni djecezji mohylewskiej Stanisław zera, jako pełnomocnika  spadko- 
Kozłowski i Sargiewicz Pawel, ; bierców p Łosiewowej, przyczem mia- 

Podając o tem do ogólnej wiado- sto przyjęło na siebie zalegający na 
mości życzymy  mowowyświęconym tych gruntach dług bankowy w su- 
aa owocrej pracy duszpaster- mie 1200 zł. * 

skiej. \ Według opinji Magistratu plac 
MIEJSKA — ten będzie przez Magistrat kai 

— Pan Wojewoda popiera stany pod budowę gmachu szkoły 
prośbę Maglstratu o pożyczkę. powszechnej, oraz na rozszerzenie 
Wojewoda Wileński skierował do tam położonych ulic. 

\
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— (x) Gdzie naležy rejestro- 
wač rowery i motocykle. Magi- 
strat m. Wilna wydał w dniu wczo- 
rajszym ogłoszenie, w którem podaje 
do wiadomości, że wszyscy stali i 
czasowi mieszkańcy Wilna, nie wy- 
łączając osób zamieszkałych we wsiach 
zaściankach i-folwarkach, znajdują- 
cych się w obrębie m. Wilna obo- 
wiązani są 'w ciągu m-ca kwietnia 
1927 r. zarejestrować w Magistracie 
posiadane przez nich rowery i moto- 
cykle. Dla otrzymania na r. 1926 nu- 
meru na podlegający zarejestrowaniu 

-rower należy się zwrócić do wydzia- 
łu podatkowego pok. Nr. 43. Dla 
otrzymania karty na prawo jazdy na 
rowerze należy zwrócić się do refe- 
ratu wojskowego Magistratu (pok. 
Nr. 14) które fo karty w latach ze» 
szłych były wydawane w Komisarja- 
cie Rządu na m. Wilno, zaś, na pra- 
wo jazdy na motocyklu do Urzędu 
Wojewódzkiego (Okręgowa Dyrekcja 
Robót Publicznych, referat samocho- 
dowy). 

— (x) Roboty w ogrodach 
miejskich. W myśl opinji wydanej 
ostatnio crzez komisję ogrodową m. 
Wilna, Magistrat przystąpił z dniem 
wczorajszym do ułożenia 
klombu na skwerku przy PI. 
ūralnym, na miejscu gdzie był znie- 
siony pomnik Katarzyny. 

Nadmienić należy, iż takież klom- 
*by należałoby urządzić również i na 
płacu Napoleona, na miejscu gdzie 
stał pomnik Murawjewa, oraz na 
skwerku przy placu Orzeszkowej. 

KRONIKA ŻAŁOBNA. 
— Pogrzeb ś. p. Józefa Wa- 

lickiego. Wczoraj o godz, 10 rano 
odbyło się w kościele przy szpitalu 
garnizonowym na Antokolu nabc- 
żeństwo żałobne za spokój duszy ś.p. 
Józefa Walickiego — sekretarza, pre- 
zydjalnego Sądu Okręgowego Nowo- 

Fantastyczne pogłoski nieznanych czynników. 
„Wilno—a la Gdańsk«i reorganizacja kolejnictwa. 

W ciągu kilku ostatnich dni, o- 
biegła Wilno niepokojąca pogłoska, 
kolportowana przez nieznane dotych: 
czas czynniki, że pomiędzy Polską a 
Litwą toczą się tajne rokowania, w 
rezultacie których Wilno pozostać 
ma Wolnem miastem, na podobień- 
stwo Gdańska. Głównym bodźcem 
do tych fantastycznych pogłosek 
posłużyła reorganizacja kolejnictwa, 
w następstwie której, Wileńska Dy- 
rekcja Kolei Państwowych przeniesio- 
na być ma do Białegostoku, w myśl 
przewidywanego na terenie całej Pol- 
ski nowego podziału dyrekcyjnego, 
oraz z powodu zamierzanego Skaso- 
wania dyrekcji Stanisławowskiej. 

Ponieważ jedna z dziewięciu dy- 
rekcjj ma być skasowana, pozostałe 

dyrekcje otrzymają, w dziedzictwie 
po niej nowe odcinki kolejowe: 

W związku z tem w miarę może 
ności finansowych postanowiono dą- 
żyć do tego, by siedziby dyrekcji 
znajdowały się możliwie w centrach 
swoich okręgów. 

Z tego powodu dyrekcja radom- 
ska mieszcząca się w  Kadomie, a 
częściowo nawet w Bydgoszczy zo- 
staje przeniesiona do Chełma, a dla 
dyrekcji wiłeńskiej wskazano jako te- 
chnicznie najodpowiedniejszy punkt 
Białystok. Podobno jest to głównie 
życzeniem kapitalistów zagranicznych, 
z którymi prowadzone są, jak dotąd, 
nieobowiązujące pertraktacje co do 
udziału Kapitalu obcego w przedsię: 
biorstwie kolejowem. 

Warunki pożyczek miejskich na remonty domów. 
Jak już donosiłiśmy, „Magistrat m. 

Wilna uzyskał ostatnio ze Skarbu 
Państwa kwotę w sumie 50.000 zł. 
dla komitetu rozbudowy m. Wilna, 
na wydawanie pożyczek, na remonty 
domów, nie wyłączając domów  dre- 

“ wnianych. 
Pożyczki te wydawane będą w 

sumach nie przewyższających 1000 zł. 
na okres jednego roku i 3 mies. z 
oprocentowaniem w stosunku 10 proc. 
rocznie, odliczanych z udzielonej po» 

życzki z góry. 
Jak wiadomo, Magistrat otrzymał 

powyższą pożyczkę na półtora roku 
wobec czego zwrócił się ostainio do 
Minist. Skarbu z prośbą o przedlu- 
R terminu zwrotu pożyczki do 3 
at. 

Odpowiednio do uzyskania przez 
Magistrat prolongaty, ostatni ze swej 
strony będzie w stanie « prolongować 
terminy spłaty petentom, którzy za: 
ciągnęli pożyczki. ‘ 

Dlaczego były demonstracje bezrobotnych przed 
urzędem wojewódzkim 

W związku z delegacją bezrobot- 
nych pracowników umysłowych przy- 
jętą w czwartek 21 b: m. przez Pana 
Wojewodę, dowiadujemy się co na- 
stępuje: 

Wypłata ustawowego zasilku dła 
gródzkiego. Po nabożeństwie nastą- bezrobotnych, która miała nastąpić w 
pił pogrzeb ma cmentarz na Rossie. dniu 21 b. m. za okres od. 10 do 17 

Obrząd pogrzebu zgromadził maj- b. m, została uskuteczniona ze wzglę- 
bliższą rodzinę i spore grono znaję« du na święta Wiełkiejnocy w dniach 
mych, z p. wojewodą Raczkiewiczem 13, 14 i 15 kwietnia, a to na skutek 
oraz wice-prezesem Sądu Apelacyjne- starań czynionych przez bezrobotnych, 
go p. Lucjanem Bochwicem na czele. Wypłata następnego zasiłku winna 
Przybyło też szereg osobistości z się odbyć w dniu 28 kwietnia, jednak 
Nowogródka ze sfer sądowniczych z na skutek poczynionych starań Dy- 
p. prokuratorem Suszczęwiczem na rekcja Funduszu Bezrobocia zezwoliła 

działek t. į. 25 kwietnia, by nie czy- 
nić uciążliwej zbyt długiej przerwy 
w wypłaceniu między ostatnim zasił- 
kiem a obecnym. Decyzja ta została 
w dniu 22 b. m. zakomunikowana 
bezrobotnym pracownikom fizycznym, 
zebranym w d, Ratuszu, gdzie udali 
się Inspektor Dyrekcji Funduszu Bez. 
robocia przybyły z Warszawy w to- 
warzystwie urzędnika delegowanego 
przez Wojewodę Wileńskiego. 

Mimo to część bezrobotnych nie 
doczekawszy się tej wiadomości zgru- 
powała się przed Urzędem Woje- 
wódzkim, Zawezwane natychmiast po- 
gotowie policji konnej i pieszej usu- 
nęło zebranych. 

Olo jeden niewielki przyktadzik 

czele. „  , Ma wypłacenie tegoż zasiłku w ponie- 
Trumnę zdobiły liczne wieńce i 

kas dukt prowadził ksiądz kapelan iu. W Polsce sądem konkursowym jest Pol- 
PRA ią B ska Komisja Międzynarodowej Współpracy 

Śledziewski, Intelektualnej. Uczestnicy konkursu mogą 
SZKOLNA. 

— Kurator Ryniewicz wyjechał 

do Warszawy. Kurator okręgu szkol- 
nego wileńskiego p. dr. Antoni Ry- 

niewicz, dnia 22 bm. wyjechał w 

sprawach służbowych do Warszawy. 

Zastępuje p. dr. Zygmunt Fedoro- 

wiez, naczełnik wydziału szkolnictwa 

średniego. 
AKADEMICKA. 

— Otwarcie ogniska akade- 

mickiego. Dnia 23 kwietnia 1927 r. 
odbędzie się zabawa taneczna w 

ognisku akademickiem (ul. Wielka 

24), Początek o godz. 10 wiecz, 

Wstęp za okazaniem legitymacji człon- 

kowskich i dla gości. 
— Konkurs The Dabney Prize Com- 

petition. Akademickie Stowarzyszenie Ligi 
* Narodów w Wilnie podaje do wiadomości 

ogółu studentów USB, że <American School 

Citizenship League» w Ameryce rozpisala 

konkurs na rozprawę na temai: «Możliwość 

utrzymania przez Ligę „Narodów pokoju 

światowego i pizyczynienia в!6 do rozwoju 

dobrobytu ludzkości». Konkuts dostępny jest 

dla wszystkich studentów wyższych uczelni. 

Za najlepsze rozprawy udzielone zostaną 

dwie nagrody w wysokości: pierwsza — 300 

dolarów, druga — 150 dolarów. Do każdej 

rozprawy, niedłuższej nad sześć tysięcy słów 

winny być dołączone: spis rzeczy, krótkie 

streszczenie i bibliografja przytoczonych w 

rozprawie dzieł. Nazwisko autora winno być 

podane jedynie w dołączonym do rozprawy 

liście, zawierającym prócz tego nazwę ucze|- 

ni w której studjuje i adres stałego miejsca 

jeszkania. р 

иші(ё:і?іу kraj biorący udział w konkursie 
uznane za 

danego kra- 
edłożyć trzy rezprawy 

Таа т Taa konkursowy najlepsze przez 

    

Nigel Worth. 

16 CZŁOWIEŃ Z KUERA. 
Rozdział XIll. 

Nieoczekiwana pomoc. 

Ogiuszeny jeszcze uderzeniem, 

patrzałem na Lecaiteau, nie odpowia- 

jac mu. Powtórzył więc pytanie. 

— Nie rozumiem, co pan chce 

przez to powiedzieć! — odrzekłem 

wreszcie z gniewem. Jeżeli ma to być 

dowcip, to nie jest on wcale Za 
bawny. Czy nie zdaje pan sobie 
sprawy z konsekwencyj tego żartu? 

Lecatieau parsknął śmiechem. 
— Cóż to za Spryciarz! Próbuje 

pan jeszcze zwodzić minie, panie 

Quin, aliaś Lemberf? Musze przyznać, 

że udało się panu mistyfikować mnie, 

aż do dzisiejszego Tama, kiedy to 
wszedłem do pańskiego pokoju. 
Musi pan jednak lepiej się w swym 

fachu wyćwiczyć. Odyby tak — na- 
przykład, pomyślał pan 0 oderwaniu 
etykietki, przyklejonej na pańskiej 

walizce w Guernesey. 
Roztśmiał się znowu. RAA 
Ach, jakże przeklinałem swojE NIE- 

dbalstwo! Próbowałem jednak odwró- 

cić jeszcze jego podejrzenia, 

— Cóż za szaleństwo! Dlaczego 
nie miałbym mieć na walizce etykiet- 

ki z Guernesey? Cóż jest w tem 
złego? + 

" Nie był widocznie  przygoto- 
towany do tego, że bądę zaprzeczał. 
Przez chwilę pewność jego zachwia: 

‚ wany mały smok. 

cyfrowy: Kurs metodyczno-pedago- 
giczny ma 112 słuchaczy, a więc. li- 
cząc tylko po 15 zł. od każdego, 

pisać we własnym języku. 
Z pośród wszystkich nadesłanych roz- 

praw Sąd Konkursowy <American School $ $ 
Citizenschip League» zakwalifikuje te, które związek otrzymał za ten kurs 1680 
uzna za godne nagrody. Rozprawy w ter- zły Wyraźnie: tysiąc sześćset osiem- 
minie do dnia EE Ai £ Kas dziesiąt zł. : 
skierowywač pod adresem Polskiej Komisji Wykłada ieli. — 
Międzynarodowej Współpracy  Intelektual- d odci nauczycieli Dobre 
nej w Warszawie, Pałac Staszyca — Nowy p © о 
Świat 72. ' Dodać jeszcze należy, że każde- 

członkowi pomienionego związku ZEBRANIA I ODCZYTY. "U 
-„_ boirącają z poborów miesięcznie do 

— Odczyty profesorów rumuń- 5.cju zł. a to i więcej. Cała działai- 
skich. W związku z przyjazdem pro- ność oddziału wileńskiego sprowadza 
feserów rumuńskich Pawła Negułes- „; я э : > się tylko do utrzymania kosztowne- 
cu i Annibala Teodorescu odbędzie go lokalu i biura, no i.. do druko- 
się w poniedziałek dn. 25 b. m, w wania pięknych Bd a 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu o ESA ' 
odz. 4-ej po pol. uroczyste posie- TEATR i MUZYKA, 
zenie, na którem przybyli profesorc- — «Reduta» na Pohulance. <Mąż z 

wie wygłoszą odczyty w języku fran- grzeczności». Dziś o godz. S:ej w. znako- 
cuskim: prof. P. Negułescu_o admi- 
nistracji rumuńskiej, prof. A. Teodo- 
rescu o konstytucji rumuńskiej. Ża z grzeczności»: o g. 4-ej pp. po cenaci 

Wstęp wolny. najniższych od 15 gr. do 2 zł. io g. S-ej 

R ax Staraniem > No *Koneżrt Miloteja Orłowa. Jeden z 
mopomocy Matek" w niedzielę 24-g0 najsłynniejszych współczesnych pianistów 
bm. w lokalu «Kropli Mleka» Mała Aidai dis) AE Mikotaj ORow! 
Pohułanka 1, odbędzie się pogadanka przybywa do naszego grodu i koncertować 

Ruszkowskiego pt. «Mąż z grzeczności». 
Jutro dwa ostatnie przedstawienia <Mę. 

dr. Ejsmonta na temat: „Zasady pie- będzie tylko jeden raz w sali teatru <Redu- 
lęgnowania niemowląt”. ta» w poniedziałek dnia 25 bm.. Orłow jest 
48 ÓŻNE. tu dobrze znany z poprzednich koncertów, 

RÓ *. które stale odbywały się przy wyprzedanej 

zee o g LS ; saa wzbudza en- 
stwa. W czasie obecnych feryj świą tuzjazm u słuchaczy, nic przeto dziwnego, 
tecznych Oddział wiłeński Związku żę coraz większy jest jego rozgłos i koncert 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Pow- ten jest ostatnim w Polsce przed wyjazdem 
szechnych urządził, dła nauczycieli 2 PO RA dokąd zaan: 

że, ifi у : żow a й 
niewykwalifikowanych iai) za opla- @ W programie: Chopim Schubert, Brahms, 
tę 15 zł, od członka zw., 20 zas—od Giiick, Mozart, Skriabin, Rimskij-Korsakow 
nieczłonką. 1 inni. 

ną została. Lecz szybko „odzyskał tuowanego smoka, to wszyscy pra- 
zimną krew i kiwnął głową przecząco. wie marynarze i żołnierze mają po* 

— Nic, przyjacielu, niema w tem dobne znaki. A cóż powie pan o 
nic złego. Proszę tylko pamiętać, że mcich wąsach? в 
można drogo opłacić wścibianie nosa — Zaintrygowały mię z początku. 
do cudzych spraw. Wyleczymy pana Musiały bardzo prędko wyrosnąć, 
z tej choroby, wyleczymy! . Może pan zechce twierdzić, że nie 

Słowsm towarzyszył wstrętny gry- zatrzymywał się w „Czarnym Kocie*? 
"mas. — istotnie, poraz pierwszy słyszę 

— Proszę pana © zaprzestanie o tym hotelu, Mieszkałem w hotelu 
mówienia glupstw, z których nie ro- Rządowym. 
zumiem ani słowa, — odpowiedzia- Lecatteau był zbity z tropu. 
łem. — Co się stało? Czy dostał pan — Ałbo jest pan największym 
zapalenia mózgu? kłamcą na globie, albo omyliłem się 

Przyjrzał mi się badawczo. fatalnie. Żeby uspokoić swoje sumie- 
Pan zaprzecza? Oto fakty: nie, zrewiduję pana, 

pewne indywiduum, które było w Wyjął z kieszeni moich wszystko, 
Guernesey przed paru tygodniami i co się w nich znajdowało. Na szczę- 
zatrzymało się w „Czarnym Kocie”, ście nie miałem Przy sobie nic kom- 

chciało wiedzieć zbyt dużo o rze- promitującego; wyłął pieniądze, fajkę 
czach, które wcałe do niego nie na- i tytoń, zapałki, ołówek i scyzoryk. 
leżały. Powtórzę panu szczegółowy _ Lecafteau ubejrzał to wszystko 
„jego rysopis. (Tu wyjął jakiś papier z bardzo uważnie. 
kieszeni). „Pięć stóp jedenaście cali — To są pańskie klucze? 
wysokości, dobrze zbudowany, włosy — Tak — odrzekłem. 
jasne, oczy niebieskie, cera świeża, na — Może być, że palnąłem stcasz- 
prawem jego ramieniu jest wytatuo- ne glupstwo, lecz sądzę, że nie omy- 

; Indywiduum to iiłem się. Pójdę do hotelu zajrzeć do 
włada doskonale językiem francus- pańskiej walizy. 
kim, lecz z odcieniem cudzoziemskie- a te słowa serce przestało mi 

„go akceniu*. Czy nie uważa pan, jż bić, _ walizce miałem notes w ktė- 
ten rysopis odpowiada panu aż do rym „  Otowałem sobie litery i słowa 
najmniejszych szczegółów? Dziś ra- z karth  «nalezionej przy człowieku z 
no zauważyłem smoka wytatuowane- kufra. Z dzie go niezawodnie. 
go na ramieniu pańskiem. Próbo:. ałem przestraszyć go. 

— Tak pan sądzi? Ja jednak twier- — To może źle się skończyć, — 

dzę, że opis ten mógłby odpowiadać rzekłem. — Dosyć mam już tych żar: 
wielu ludziom, Co zaś dotyczy wyta- tów. Może ma pan z kimś jakieś po- 

mita komedja w 3 aktach Abramowicza i. 

SŁO WO 

Kino- 
teatr. „Helios“ 

ul. Wileńska 38, $ 
DZIŚ! Arcypikantny erotyczny film! 

Sensacja doby obecnej! 
W rol. główn. Szampańska MARJA CORDA jako modna żoneczka i niezrównany HARRY 
LIEDTKE. Nad program; +Wesota Komedja>. Seansy o godz. 4, 6, 8 1 10 min, 15. й R 

  

„Pani nie chce dzieci*...? 

  

B Tes: „Polonja' g Mm Teatr э› 

E UANEMEGAMMAM WŁ. Zwirliicza. 

Dziś na ekranie 
wielka premjera! 93 

JM ul. A. Mickiewicza 22 M odkrywcy <nauk tajemnych» P. SILVESTRO VISKONTI w nowym programie. 

Wszystkie «tajemnice» będą objaśnionie. 

(<GOLGOTA 5ERC>) Wzruszające arcydzieło 
w 12 akt. Na scenie: występy znakomitego 

t я VI „BOY Zdemiskow anie 
Tajemnice Chiromantji, tajemnice podziemia i wiele innych mag. doświadczeń. 

Ojcowie i Dzieci* 

I
M
 

9
9
4
 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5).   (
2
9
4
9
 

wyšwietlany film 99 
Wielkiego. Początek seansów: w niedzieię i šwigta od godz. 3, w sobotę 
iinne dnie od godz. 5. Cena biletów: parter—60 gr., balkon —30 gr, W 
koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10. 

Dziś będzie į“ wielki 10-cio aktowy  drą- 
mat z Czas0wW ° ryka 

ocz. 4 
kalniach 

Mlyn w Sans-Souc 

  

Bilety sprzedaje kasa biletowa <Orbis» 
ul. Mickiewicza 11. 

Początek punktualnie o g. 8-ej w, 
— Teatr Polski _(sala <Lutnia»). Dzi- 

siejsza premjera. Dziś po raz pierwszy 
grana będzie przezabawna krotochwila Ga- 
vaulta «Złota ciocia» (Ciocia z Honfleur). 
Humor tej krotochwili walczy o lepsze z jej 
bezpretencjonalnością, a tytuł sztuki, nie 
tyle się odnosi do bogactwa materjalnego 
przemiłej cioci, ile do jej cnót: złotego ser- 
Ca i złotego humoru. 

Jakkolwiek jednak «Złota ciocia» pocho- 
dzi z prowincji i ma tradycje bardzo mo- 
ralne, jednakże przez wzgiąd na jej licznych 
siostrzeńców i daiszą rodzinę, dosadnie re- 
prezentowaną w sztuce, widowisko to nie 
jest odpowiednie dla dorastającej młodzieży. 

«Złota ciocia» wypełni repertuar do 
wtorku włącznie, w środę zaś 27-go bm. 
ujrzy Światło kinkietów najnowszy utwór 
komedjowy francuski «Simona» — Devala z 
M. Malanowicz-Niedzielską w roli tytułowej. 

— Jutrzejsza popołudniówka w Te- 
atrze Polskim. — <Pociąg-widmo». Sen- 
sacyjna ta sztuka, kióra w sezonie bleżącym 
osiągnęła rekordowe powodzenie, W una bę- 
dzie jutro po raz 20:ty o g. 3 m. 30 pp. 

— Dzisiejszy recital fortepianowy 
Е. Krcwer. Dziś o g. 5-ej pp. w gmachu 
Teatru Polskiego odbędzie się recital forte- 
pianowy świetnej pianistki Fanni Krewer. 
Program, poświęcony całkowicie utworom 
F. Chopina: Fantazja F—moll, Nocturne 
Fis—dur, Baliade As—dur, Valse As—dur, 
Sonata H— moll, 3 etudy, Scherco cis—moll, 
Bercouse, Polonaise As—dur. ° 

Bilety w cenie od 50 gr. do 3 zt. 50 gr. 
sprzedaje kasa Teatru Polskiego 0d g. 11 r. 

- — Poranek symfoniczny w Teatrze 
Polskim. Poranek symfoniczny, poświęcony 
utworom P. Czajkowskiego, który odbędzie 
się w niedzielę 24 bm. w Teatrze Polskim, 
obudził wielkie zainteresowanie wśród zwo- 
lenników popularnego kompozytora. 

W prog amie: Symfonja Nr 4, Koncert 
skrzypcowy, óraz <Kapryzż włoski», utwór 
w Wilnie rzadko wykonywany. Udział bio- 
rą: Wil. Orkiestra Symfoniczna pod dyrek- 
cją A. Wyleżyńskiego, jako solista wystąpi 
świetny skrzypek-wirtuoz prof. Herman So- 
łomonow, którego ostatnie występy w Wiel- 
kopolsce cieszyły się wielkiem powodze- 
niem, + 

Początek o g. 12 m. 30 pp. Kasa czyn- 
na codziennie od g. 11 r. bez przerwy. 

— Jutrzejszy koncert G. Ginsburga 
w Teatrze Polskim. Jedyny w Wilnie wy- 
stęp świetnego młodego pianisty  rosyjskie- 
go Grzegorza Ginzburga, który się odbędzie 
jutro w niedzielę o g. 6ej pp. w Teatrze 
Polskim (<Lutnia») wzbudził zainteresowa- 
nie zupełnie wyjątkowe. Niebywałe sukcesy 
G. Ginzburga na konkursie międzynarodo- 
wym im. Chopina odbiły się żywem echem 
także wśród melomanów wileńskich. 

W programie koncertu jutrzejszego u 
twory Chopina i Liszta w których wykena- 
niu Ginzburg specjalnie celuje. 

Pozostałe bilety (od 75 gr. do 5 zł.) w 
kasie Teatru Polskiego. > 

— Szopka Cyrulika Warszawskiego. 
Dziś w Sali Kasyna Oficerskiego (Mickie- 
wicza 13) wystawiana jest Szopka Cyrulika 
Warszawskiego, której niebywałe dowcipy 
święcą wielkie tryumfy wśród wileńskiej 
publiczneści. 

Ceny miejsc od 1 zł. do 4 zł. 
Początek o g. 7 m. 15 i 9 m. 15 w. 
Szatnia nie obowiązuje. 

RADJO 
— Program stacji warszawskiej. 
15.00—15.25. K munikaty, gospodarczy 

i meteorologiczny. 
15.30—15.55. Odczyt z cyklu <Historja 

Polski» (dla maturzystów)! 
16.00—16.25. Odczyt z cyklu 

Powszechna» (dla maturzystów). 
16.45—17.10, Odczyt p.t. «Najciekawsze 

szlaki wycieczkowe w Polsce — Pojezierze 
Brodnickie». < 

17.15. Koncert popołudniowy popularny. 
Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Jana 
Dworakowskiego, p. Nina Stokowska (skrz.) 
i p. Helena Perkowska (śpiew). 

18,10—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.25. Odczyt z cyklu «Twórczość 

Adama Mickiewicza». 
19.30—19,55. Pogadanka z działu «Ra- 

djokronika». : 
19.55—20.15. Komunikat rolniczy. 
20.30. Koncert wieczorny, 
22.30, Transmisja muzyki tanecznej 

hotelu «Bristol». 

<Historja 

    

rachunki i myli się co do osoby. 
Proszę uznać swą omyłkę i wypuš- 

"cić mnie natychmiast, w przeciwnym 
razie oddam tę sprawę w ręce kca- 
sula. 

Lecatteau nie dał się złapać. 
— Nie mylę się bynajmniej, jeśli 

zadaję sobie tyle trudu, to tylko dla- 
tego, aby dowieść, że jest pan chyt- 
rym kłamcą. Za godzinę będę tu zno- 
wu. Bardzo wygodnie poczeka pan 
tu na mnie. Krzyki są zbyteczne, 
Ściany są grube i nikt nie usłyszy 

wołania. i 
, To mówiąc wyszedł. ! 

Jestem z natury raczej ©6ptymistą. 
A jednak nie widziałem wyjścia z tej 
opłakanej sytuacji, chyba cud mógł- 
by mnie ocalić, za godzinę miał po- 
wrocić Lecattgau stwierdziwszy praw» 
dę swych podejrzeń. Przypominając 
sobie jega krwióżercze słowa, wybo- 
wiedziane w rozmowie z ojcem Cha- 
belle, byłem przekonany, że nie o- 
mieszka je uskutecznić, z chwilą gdy 
ma mnie w swyth szponach i nie 
cofnie się przed niczem, by mnie u- 
nieszkodliwić. * 

Pewien byłem, że oto nadszedł 
kres mego życia, zapytywałem siebie, 
jakiego rodzaju śmierć przygotowy- 
wał dla mnie Lecatteau. Dla uniknię- 
cia wszelkich konsekwencyj przyjmie 
zapewne 'płan przyjaciela swego ojca 

Chabeile. Wypadki utonięcia zdarzają 
się w porcie nader często, a jeden 
trup więcej lub mniej nie wzruszy- 
Greków. Oczywiście, gdyby poznano 

Wydawca Stansllaw Mackiewicz Redaktor w/z Czesiaw Karwowski. -- Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

  

a o sól nawozowa <CHORZÓW», = DQ naiecią ® 
a poleca Hodowla i Skład Na = || wynajęcia 
= sion S. Wilpiszewskiego, m mieszkanie 5-cio 
s 9 wieka 15 (Szwatcowy 1), = pokojowe, słoneczne, 
a Sklep rolniczy. Wiwulskiego 16, m. 10 
  

  

  

  

    

   
   

    

    

    
   

  

FERM ANDRA DOETÓR ZAGINĄŁ 
ы ucz : + + į wi jm 

pi z piękności sei filmowa, pielęg- i, ZELDOWIG 2. a: K 
je swą cerę tylko codziennym masażem FOKS-TERJER, i 

twarzy aparatem <NAILA>. Aparat Naila | chor. WENERYCZ- śle Ai U wabi 
jest to ostatni wynalazek z dziedziny kosme- | NE, MOCZOPŁC. |$ <a: Uprasza 
tysi obecnej doby. Codzienne używanie SKÓRNE 2 4 RR za R 
kremów wycieńcza skórę i powoduje przed- | 0d 10-1, od 5-8 w, | Ew BE SĘ SE Sierą- 
wczesne tworzenie się zmarszczek, nawet u > EU x 
śś w aa Pe ak Nails. wy. DOKTÓR — 

ądZ8 zmarszczki, wa oDwiśnię: p 1 

cie policzków, podbródka, krosty, wą, 8.Zeldowiczowa w AŻ ! pi 
gry, ożywia zmęczoną muskuląturę twarzy. | KOBIECE, WENE. staniė, a rym 
Cała twarz zwiędła iblada nabiera Świetnej | RYCZNE i ehor, | gów%, A AE 
różowej karnacji. Aparat Nalla w eleganckiem | DRÓG MOCZ, i |= s 

Etui wraz z kremem Zł, 18, В ke = s E 8, 
LLU ckiewicza SPL 12 

SZWEDZKI-KU LLER tet. 217 Spólnik 
т Ор МЕа BORA 

dwuręczny, podwójny aparat do samomasa- ER 
ża calego ciała, długości 47 centymetrów z Akuszerka o kra : 
najlepszej gumy. osób otyłych cyrkulacja WY; Smiałowska larów do  prowa- | 
krwi jest nader powolną, a następstwami te- rektnie Galfcod dzenia na wiekez 
go są coraz większe ilości tłuszczu nagroma- Ką I EE. skalę o 
dzonego w organizmie, artretyzm, skleroza B 46 e п pobilźe miast 
it. p. Aby zapobiedz należy masować się wZP X 3 Wileńskie eż 

codziennie aparatem <SZWEDZKI—KUL: Ра Kalusomo-Hanala“ 
LER». Aparat ten odmładza ciało, usuwa ———| we kaucjonowane 
byteczny tłuszcz z brzucha, bioder, ramion, ul. Mickiówicza 21 

łydek, uszczupla bez specjalnej dyety. Pow- Dr. 6. Wolfson * tel. 152 , 
szechnie znaną jest skuteczność masażu weneryczne, - - 
Szwedzkim—Kullerem, gdyž tylko ten apa- 
rat posiada skutecznie działające wgłębienia płciowe i 

moczo- i 
skórne. ui. Lekcyj francus- 

kauczukowe. Cena reklamowa Zł, 27. 
Aparaty te wysyłamy: za zaliczeniem pocz- 

towem. 

DOM HANDLOWY LABOR, 
Bydgoszcz, Gdańska 131. 

Żądajcie bezpłatnych prospektów. 

— ТЯ ВОЛЕНОНЕ ВО ЕНЕ 
WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Przywłaszczenie. Juljan Karkocki 
(Landwarów) zameldował iż Feliks Łosicki 
(Swlerkowa 18) przywłaszczył różne części 
od autobusu wartości 900 zł. 

Dochodzenie w toku. 
— Oszustwo. Dn. 21 bm. właściciel 

sklepu obuwia Aron Tunkiel (Niemiecka 19) 
dał dozorcy domu F. Siegielowi odnieść 
pakunek, zawierający 20 par obuwia, do 
zajazdu Kiejnera (W. Siefańska 10). Po 
przyjściu na podwórko tego domu Siegiel, 
nik nie pytając © nazwisko, oddał komuś pa* 
kunek. Po pół godz. ustalono iż Siegiel padł 
ofiarą oszustwa. 

— Pijaństwo przyczyną Śmierci. W 
nocy na 22 bm. nagie zmaił wskutek nad- 
miernego użycia alkoholu żebrak 70-letni 
Marcin Misiuro. Zwłoki zabezpieczono. 

— Kradzież płótna. W nocy na 22 
bm. z okna wystawowego skiepu Estery Zoł- 
tak (Wielka 21) skradziono różne płótno 
wartości 490 zł. 

— Wściekły pies. We wsi Kowalitka 
gm. Mickuńskiej wściekły pies pokąsał Sta- 
nisławę Kieżunową. Pies został zabity. 

Wileńska 7, tel. 1067. kiego udziela ruty. 

nowana nauczycielka- 
Dr Cz. KONECZNY Mickiewicza 45 m. 4. 

Choroby zębów, Od godz. 1—3. 
chirurgja jamy ustnej, 
Sztuczne zęby. Porce- 
__ lanowe korony. 
Mickiewicza 11 — 8 
Wojskowym i urżęd- 
nikom zaiżka i na 

raty. 

Dr W.Umiastowski 
choroby płuc, przyj- 
muje od 6—97-ej wiecz. 
prócz dni świątecz- 
nych i przedświętecz- 14 

nych, 
ul. Żeligowskiego 5, 

  
  

  
  

. . 

Pianino 
do sprzedania, 

Dąbrowskiego 4, m,. 

  

gubione książkę: 
wojskową, rocz- 
nik 1895 wyd, 

przez P. K, U. Lida, 
imię Stanisława 

„ Zołędzia. 
Unieważnia się. 

POORRNODNASASONEADROKOGNAROGCSNNSKLEK 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie 
daje do publicznej: wiadomości, 2 
Komisja Ziemska w Wilnie na posiedzeniw 
w dniu 31 maja 1926 r. postanowiła wdrożyć 
postępowanie scaleniowe: 1) na obszarze 
około 495,05 ha gruntów nadziałowych, nale- 
żących do gospodarzy wsi Poszumień, gmi- | 
ny i powiatu Święciańskiego, 2) na obszarza 
około 1 ha gruntów zaścianka Poszumień 
lll, tejże gmiuy i powiatu własność Justyna 
Błażysa, włączonych celem sprostowania 
granic, łącznie na obszarze około 406,05 ha. 

Powyższe orzeczenie uprawomocniło się: 
w dniu 27 listopada 1926 roku. 

Nr 202-VI: 

В Nieudane „bankructwo, KA Ma 

Przed kilkoma dniami grono kupców 

wileńskich i przedstawicieli tirm łódzkich 

zwróciło się do władz śledczych, zawiada- 

miając je, że lirma <Bracia Puńscy» Szawel- 

ska 5, ogłosiła fałszywą upadłość. 
Bracia Puńscy nabyli dużą pariję towa. 

ru w różnych firmach wileńskich i łódzkich 

poczem sprzedali część towaru, część zaś 

wywieźli. Wobec zgłaszających się po na: - 
leżność wierzycieli mesumiena' nicy uda- wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6, schody 
wali bankrutów. Zarządzono ację, którą na prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 

dził w ubiegły / i 

p. Mościcki. Władze s: 5, złych (S 4400 4 e eee = Kazimierz Błażejewcz ż 
1 

materjalu stwierdzająCe> giiczewOŚĆ PIE 

Inżynier Mierniczy Przysięgły 

Urzędu ; 

skich nałożyły areszt owary złożone w 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ ma ulic 

Ziemskiego), telefon 12—30. 

składach naleząeych do „nalwersantów; przy { 
ul. Oszmiańskiej 6 i Szawelskiej 5. Wyjaśni- , 

Objazdową 8 (w pobliżu 

Pomiary, parcelacja, komasacja, 
I kwidacja serwitutów, ekspertyza 

ło się, że przy licytacji towary pozostałe w 
składzie nabyli członkowie rodziny Puńskich. 
Jednemu z braci udało się schować część V 

sądowa, kreślenie planów. | 

чЕлитиленниктивасетотиине 

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka <_enorman, która 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, 6 miłości 
itd. Kto chce poznać przyszłość; 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża,, [ub zupełnie _ przestaje 

       

  

towaru i uciec, drugi—Szmul został areszto- 
wan, 3 

У "A. 
Straty jakie poniosły firmy obliczane są ® 

na sto osiemdziesiąt tysięcy. 4 

mego trupa, sprawa nabrałaby roz- na podejrzenie 0 morderstwo, usu- 
głosu, lecz jeśli Lecatteau będzie dzia- wał mię zupelnie z drogi swej i za: 
łał zręcznie, hipoteza samobójstwa rabiał na sprzedaży mojej osoby. Za-- 
byłaby przyjęta. ; pewnił sobie milczenie starego kupca 

Przerywając rozmyślania O sposo- . 
bie, w jaki pozbędą się „mnie moi tacie miałem zniknąć bez śladu. Char- 
wrogowie, zdecydowałem zająć 516 dak jest to małe miasto tureckie, ро- 
wyszukaniem jakiejś deski ratunku. łożone w głębi wilajetu, którego nie 
Mimowoli prawie, zapominając o osta- znam nawet nazwy. Gdy się tam znaj- 
taich słowach mego, wroga, krzyknąłem dę, wszelka nadzieja powrotu zniknie 
jaknajgłośniej: «Ratunku». Rezultat był na zawsze. Niewolnik Turkal.. Jakaż 
jaknajgorszy. Stephanides wbiegł na miała być odtąd moja egzystencja? 
schody i zawył, jak zraniony tygrys. W tej chwili złożyłem przysięgę, że 
Rzucił się ku mnie z krzykiem: jeśli tylko będzie to w mej mocy, 

— Ty krzyczeć, ja słyszeć ciebie, oddam Lecatteau piękaem za nado- 
ja skończyć z tobal bne. ` 

Wcisnął mi kawał drzewa między Widocznie postanowienie to roz- 
zęby i związał jego końce Sznurem budziło moją energję. Postanowiłem 
styłu głowy, w ten sposób zakneblo- wydostać się stąd, za wszelką cenę. 
wał mi usta bardzo boleśnie. Z gry. Na ścianie, po lewej stronie odemnie, 
masem zadowolenia przyglądał się wisiała różnych rodzai broń. Może 
swemu dziełu, poczem kopnął mnie zdołam uchwycić jaki sztylet, lub 
silnie w bok. nóż? Lecz w jaki sposób mógłbyń: 

Šwinial — krzyknął, Wszyscy się uwolnić z więzów? Palce miałem 
Anglicy — świniel Ty Świnia! Lecutta wolne, lecz ręce, mocno skrępowane, 
też świnia! Jedna świnia sprzedać dru- nie mogły się poruszyć. Nogi miałem 
gą świnię! Teraz ty mój. ,Ja płacić luźniej nieco związane, pomogła ,mi 
dwadzieścia funtów. Ja sprzedać czter- to do przesuwania Się. Potoczyłem 
dzieście funtów. Ty pojechać Char- się pod ścianę. Minęło sporo czasu, 
dak, ty niewrócić do Smyrnyl zanim przy tym sposobie lokomocji 

Kopnął mnie jeszcze raz,  wybu- zdołałem położyć się w sposób od- 
chnął śmiechem i wyszedł. powiadający moim zamiarom, t. zi% 

A więc Lecatteau sprzedał mnie kolana moje znalazły się pod szabią, 
na niewolnikal... Wilem się z bółu i wiszącą na gwoździu. W chwiii gdy 
wściekłości, leżąc w więzach na pod- starałem się zrzucić ją, podnosząc 
daszu. Dlaczego miałbym wątpić w nogę, dosłyszałem lekki szelest i, od- 
słowa StEphanidósa? Plan Lęcatteau wracając się, ujrzałem przed sobą 
miał dlań trzy zalety: nie narażał się córkę StEphanidesa, 
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biorąc go jako wspólnika. W rezule- | 

. 

że Okręgowa | 
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