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„MANIFEST“, 
Dostarczono nam „Manifest** Nie- 

zależnej Partji Chłopskiej. Odezwa 
ta w tysiącach egzemplarzy rozrzuca- 

na jest po naszych wsiach, Uznana 
za nielegalną Partja Chłopska chce 

jednak istnieć. Jak widać chociażby 

z tej odezwy chłopi nie chcą się za- 

pisywać do partyj nielegalnych. Do- 

wodem tego jest taki dwuznaczny i 

chwiejny ustęp „Manifestu ”: 
Kiedy polieja i szpicie węszyć będzie za 

waszą organizacją na wsi nie dajcie się za- 
straszyć. М. Р. Ch. może istnieć i bez pisa” 
nych legitymacyj. 

„Manifest* jest skierowany  prze- 

ciw marsz. Piłsudskiemu, na którego 
rzuca się N. P. Ch. z całą zajadło- 

ścią. 
Po trupach i krwi chłopskiej przyszedł 

Piłsudski do władzy. Oblecywał ukrócenie 
samowoli bogaczy, żmniejszenie podatków, 
obiecywał ziemię dworską dla chłopów. Za- 
miast tego wzmocnił on władzę obszarni- 
ków i fabrykantów, powiększył podatki chło- 
pom i robotnikom, a zmniejszył bogaczom, 
zwiększył ciężary na policję i zbrojenia; za- 
miast ziemi bezrolnym i małorolnym dał 
dziką parcelację pomiędzy najbogatszych; 
zamiast pracy, zarobków 'i swobód, wzmoc- 
nił ucisk, zwiększył bezrobocie i nędzę! 

Oskarżenia iu rzucane są oczywi- 

ście kłamliwe, lecz nienawiść którą 

'pała owa ekspozytura sowiecka da 

marsz. Piłsudskiego jest charaktery- 
styczna. Zacytujmy jeszcze jedm 
ustęp. 

Chłopi i robotnicy rozumieją, że Piłsude 
ski oszukał lud pracy, że służy tylko wyzys- 

kiwaczom i stają z nim do walki. 
Piłsudski chce ratować się wojną. Na 

rozkaz zachłannej burżuazji angielskiej szy- 
kuje on wojnę ze Związkiem Radzieckim, 

*aby obalić tam rządy robotniczo chłopskie i 
wrócić obszarnikom zabraną 0d nich przez 
chłopów ziemię. Za funty angielskie chce on 
sprzedać chłopów na mięso armatnie. 

„Tak się rysuje marsz. Piłsudski 
w świetle bolszewickiej odezwy. Dru- 

gim znakiem czasu jest rozłam w 

związku chłopskim. Jest io klub 

parlamentarny sąsiadujący z „ Wyzwo- 
leniem*. Wszyscy prowodyrowie tego 

związku, cała jego „dusza i chwała* 

posłowie Dąbski, Bryl, Ledwoch, Wa- 
leron to są dziś zażarci nieprzyjacitle 
Piłsudskiego. Wszyscy to albo bez- 
wstydni paskarze, aferzyści lub zgoła 
złodzieje jak pos. Bryl, albo tacy 
„Zołzikiewicze” ruchu ludowego jak 
pos, Dąbski, którego ograniczoną in- 

teligencję i tępe  karjerowiczostwa 

poakreślaliśmy stale wtedy właśnie 

gdy on był wodzem lewicy, mężem 

sztandarowym pół parlamentu, kiedy 

frzeciw gabinetowi p. Witosa wysię* 

pywał z mową imieniem całej opozy” 
cji polskiej. Dziś to ludzie, którzy 
spekulują na upadek rządów marsz. Pił 
sudskiego. 

Od tych figur oddzieliła się gru- 
pa inna, niewątpliwie także bardzo 

radykalna pod względem społecznym, 
lecz uczciwsza osobiście pod kierow. 
nictwem posła Henryka Wisłockiego. 

To wszystko 'są fakty. 
A oto na szpaltach prasy zwalcza: 

jącej rząd Piłsudskiego stale, uparcie i 
tendencyjnie-kłamliwie sam marsz. 

Piłsudski identyfikowany jest z tłem 
takich właśnie zakazanych figur. Nie- 
dawno na szpaltach „Dzien. Wil* 
(umyślnie bierzemy pismo jakkolwiek 
najmniej z całej endeckiej prasy pro- 

wincjonalnej odpowiedzialne lecz tem- 

niemniej charakterystyczne) czytaliśmy, 

że poglądy marsz. Piłsudskiego 

oświetla pisemko „Wolrość*. Takie 
są właśnie metody «nieprawdy, bez- 
Wstydnej nieprawdy. „Wolność” jest 

v: pisemko redagowane przez p. Ta- 
jdeusza _ Wieniawę-Długoszewskiego 
(iednoimiencika, lecz bynajmniej nie 

brata pułkownika), pisemko * zbliżone 
O pos, Wojewódzkiego z N. P. Ch. 

i poświęcone śmiesznej i obrzydliwej 

aatyreligijnej propagandzie i bluźnier- 
czym  wykrzykem. Rząd podkreśla 
łewój pozytywny stosunek do kalo- 
lickich tradycyj narodu, rząd zamyka. 
N. P. Ch. i jego kierowników pakuje 
do więzienia, a pisemka uprawiające 
nieprawdę zawodowo utożsamiają 
poglądy marsz. Piłsudskiego-z po- 

glądami takiej „Wolności”, I na to 
niema rady, gdyż hamować to może 

tylko wzgląd na moralną odpowie- 
dzialność, którą odczuwają jedynie 
ludzie uczciwi. M. 

! 

- Wilno. Sroda 27 kwietnia 1927 r. 
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Stan bojody armji czerwonej, 
MOSKWA, 26—IV. FAT. Na porządku dziennym wczorajszego 

posiedzena wszechzwiązkowego zjazdu Sowietów znajdowała się 
sprawa przygotowania obrony państwa i stanu czerwonej armji. 
Sprawozdanie w tej sprawie wygłosił komisarzispraw wojskowych 
Woroszyłow, który w długiej mowie wskazał na to, że wzmożo- 
ne zbrojenia wszystkich państw, w tej liczbie i najbliższych 8а 
siadów Związku, zmuszają rząd związkowy do zwrócenia specjal- 
nej uwagi na sprawę czerwonej armji. . 

Woroszyłow kategorycznie zaprzeczył wiadomościom o kon- 
centracji wojsk sowieckich w Mandżurji orąz oświadczeniu angiel- 
skiego ministra wojny w izbie Gmin, jakoby Sowiety przygoto 
wały sę do wojny chemicznej. Według Woroszyłowa liczebność 
armji czerwonej znajduje się na poziomie ubiegłych dwóch lat, 
Co sę tyczy sprawy technicznego uzbrojenia i obrony chemicz- 
nej, to pod tym względem Związek Sowietów znacznie ustępuje 
państwom zachodnim. 

Woroszyłow wyraził przekonanie, że o ile czerwona armja, 
a zwłaszcza świadomość polityczna żołnierza i ulepszenie tech- 
niczne rozmaitych rodzai broni rozwijać się będą w tym samym 
tempie jak dotychczas, to niezadługo uzbrojone sły związku So: 
wieckiego będą w stanie z powodzeniem wykonać swoje obo- 
Wiązki obrony państwa, gdyby to się okazało koniecznem. 
L IS i a ŁTIDOWA 

Sensacyjne wynurzenia p. Benesza. 
Šis 

PRAGA. 26 4. PAT. „Pondelny List” organ wykluczonego ze stron- 
nictwa narodowych socjalistów posła Stribrnego Ogłasza sensacyjne spra- 
wozdanie z konf'rencji dziennikarzy z ministrem Beneszem. Minister Be. 
nesz miał powiedzieć między innemi, że zadaniem Czechoslowacji jest 
zmniejszenie wpływu Włoch w Europie Środkowej, zbliżenie Małej Ententy 
z państwami bałkańskiemi i podjęcie współpracy z Węgrami. Na Polsce— 
mówił jakoby min. Benesz— polegać nie można, jest ona bowiem „Bałka- 
nami północy*. Grozi jej konflikt w związku ze sprawą litewską i ze Spra- 
wą korytarza. Musimy przeto bronić ;się przed wciągnięciem w orbitę poli- 
tyki povskiej. Dlatego należy ograniczyć wzajemne wizyty delegacyj parla- 
mentarnych. 

«Pondelny List» zapowiedział zgóry. zaprzeczenie tej - wiadomości, 
które istotaie się ukazało o pólnocy na łamach «Prager Presse» z podpi- 
sami 15 redaktorów pism praskich, którzy brali udział w konferencji. Za- 
przeczenie to określa rewelacje organu posła Stribrnego jako wyssane 
z palca, 

  

Niemcy odczuwają brak żywności. 
Przemówienie min. gospodarstwa Rzeszy p. Schielego. 

BERLIN, 26. Vi. PAT. Na zebraniu parlamentarnej frakcji niemiecko= 
narodowej w Hamburgu minister gospodarstwa Rzeszy Schiele stwierdził, 
że sytuacja gospodarcza Rzeszy ciągle jeszcze pozostaje pod wpływem 
biekady żywnościowej, wskutek czego daje się odczuwać brak średków 
żywności. Rozwiązanie zagadnienia gospodarstwa niemieckiego leży na 
linji wyrównania tarć na rynku wewnętrznym i ochrony pracy rodzimej 
przez odpowiednią zagraniczną politykę handlową, Wwóz środków żywno- 
ściowych kosztuje Niemcy od 3 do 4 miljardów marek rocznie. Należy 
więc zwrócić szczególną uwagę na podniesienie rolnictwa i na skierowanie 
emigracji ludności z miast na rolę. 

Przemówienie swe zakończył minister Schiele wezwaniem do pracy 
nad podniesieniem rolnictwa. Iglą magnesową polityki niemieckiej mówił 
minister — jest to, co naród stworzył w przeszłości. Magnes ten wskazuje 
Niemcom jeden kierunek, a mianowicie drogę na Wschód, : 

Co oznacza mowa min. Schielego  praktycei 
BERLIN, 26—IV. PAT. W artykule p. t.: «Minister rolnictwa zwalcza 

traktat hanałowy z Polską» omawia dzisiejszy «Vorwaerts» niedzielną 
mowę ministra Schielego i stwierdza, że programowa mowa p. Schielego 
oznacza w prąktyce, że jego ministerjum będzie się sprzeciwiało zawarciu 
traktatu handlowego z Polską, który może dojść do skutku tylko w 
drodze ustępstw niemieckich w dziedzinie agrarnej. 

Co należy przypomnieć Litwie. 
'PARYŻ, 26 IV PAT. „L Oeuvre* aprobuje stanowczo demarche do- 

konane w Kownie przez poslėw Anglji, Francji i Wioch celem ostrzeže- 
nia rządu litewskiego przed wszelkiego rodzaju próbami podjęcia na nowo 
sprawy litewskiego statutu terytorjainego. Dziennik dodaje, że właściwem byłoby przypomnieć Litwie o istnieniu Locarna oraz stwierdza, że Europa 
Wschodnia nie może być terenem nowych nieporozumień. 

Akcja antykomunistyczna rządu francuskiego, 
'PARYŻ. 26.IV. Pat. <Pett Journal» donosi z Bone (Algier), że w wy- 

głoszonem tam przemówieniu minister Sarraut nawiązując do działalności 
komunistów oświadczył, że właśnie dlatego, iż Francja zdołała zachęcić 
krajowców do dobrowolnego współdziałania, rząd francuski występuje 
przeciwko tym, którzy pragną zniszczyć bądź też - uniemożliwić lo współ: 
działanie. Nie pozwolimy tknąć tego nikomu— mówił minister—powstajemy 
przeciwko pewnym stronnictwom służącym sprawie zagranicy, a nie świa- towego proletarjatu i ostrzegamy: «Nie tędy droga!» 

Prez. Coolidge o konflikcie chińskim. 
NOWY YORK, 26—IV. PAT. Przemawiając na bankiecie wydanym 

przez prasę prezydent Coolidge powiedział między innemi, iż Stany Zjedn. 
odczuwają głęboką sympaiję dla Chin i będą popierały ich słuszne dąże- 
nia do odzyskania wolności i jedności narodowej. "Wysyłka amerykańskich 
sił morskich i lądowych do Chin dokonana była bez żadnych zamiarów 
agresywnych i miała na celu wyłącznie ochronę obywateli amerykańskich 
przed gwaliami i grabieżami, ` 

ESTA 

Tekst projektu konwencji rozbrojeniowej, 
GENEWA, 26,1V PAT. Komisją przygotowawcza konferencji rozbro- 

fjeniowej zakończyła rozpatrywanie tekstu projektu konwencji w tej formie w 
jakiej wyszedł z zakończonego pierwszego iczytania. Po aługiej dyskusji 
przewodniczący oświadczył, że tekst projektu został przyjęty. W związku 
2 tem ZY komisji London wygłosił — dłuższe przemówienie 
OŃcowe. 

: 

„Tęsknota“ Niemiec do rozbrojenia. 
GENEWA, 26. IV. Pat, (Szwajcarska agencja telegraficzna) Po zam- 

knięciu sesji komisji przygotowawczej hr. Bernsdorf przyjął dziennikarzy, 
którym oświadczył, że malo jest zbudowany przez fakt niewielkiej gorii- 
wości z jaką poszczególne rządy odnosżą się do rokowań  rozbrojenio- 
wych. Opinja publiczna oczekuje rozbrojenia, przyczem jak dotąd pomimo 
wielkich postęsów w dziedzinie sądownictwa rozjemczego Szereg prób 
doprowadzenia do rozbrejenia nie dał pozytywnych wyników. Zgromadze- 
nie Ligi Narodów i opinja publiczna powinny wywrzeć wpływ na rządy, 
aby obecne prace do takich pozytywnych wyników doprowadziły, Pod 
słowem «rozbrojenie» Niemcy rozumieją ograniczenie stańu ilościowego 
wojska, rezerw, materjałów przez wojsko używanych oraz zapasów tych 
materjałów we wszystkich trzech rodzajach broni. W końcu hr. Berusdotf 
wyraził nadzieję, że Rosja weźmie udział w drugiem czytaniu projektu 
konwencji rozbrojeniowej. 
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„Nowa Prawica” we Francji. 

Pisaliśmy już na tem miejscu o 

książkach p. Alfreda Fabre-Luce'a. 

Nie należy. go mieszać z jego stry- 
jecznym bratem Robertem, założycie- 

łem grupy „Nowej Prawicy* (Droite 

Nouvelle), której organem jest miee 

sięcznik Wers LUnitć, redagowany 
przez panią Th. Darel. W liście dzi- 
siejszym chcielibyśmy czytelników 
poinformować o ruchu „Nowej Pra- 
wicy*. Aby rozumieć dążenia danego 
narodu nie należy bagatelizować rze- 
czy, które dziś mogą się nam wyda« 
wać drobnemi i znikomemi. 

Pana Roberta Fabre-Luce'a pozna: 
łem na zebraniu kilkunastu publicy- 
stów francuskich i cudzoziemskich, 
zastanawiających się nad zagadnie- 
niem, czy „porozumienie europejskie* 
jest możliwe. Przedstawił nas nawza* 
jem p. Domenico Russo, znany ka- 
tolicki pisarz italski. 

— Panu, rzekłem odrazu założy- 
cielowi „Nowej Prawicy”, porozumie- 
nie europejskie wogóle jest niepo- 

trzebne. Wystarcza panu porozumie- 

nie z Niemcami... 

— Widzę, że nie zna pan moich 
idei dokładnie, odparł p. Robert Fa- 
bre-Luce. : 

— Ależ znam je bardzo dokłade 
nie. Czytuję pański organ, byłem na 
pańskim odczycie w Club de Fau- 
bourg, czytałem też pańską pochwałę 
pióra znanego  defetysty Armanda 
Charpeniier'a na łamach radykalnej i 
ku Niemcom ; zerkającej Volonfć... 
Zatem pańskie idee znam i nie po- 
dzielam ich, | 

— Musimy o tem pomówić sze- 
rzej, odparł p. Fabre-Luce. 

Spotkaliśmy się wczoraj. Rozma- 
wialiśmy długo. Mój osobiście sympa- 
tyczny rozmówcą powiedział mi prze« 
dewszystkiem jaki jej program wew- 
nętrzny „Nowej Prawicy*. 

— Nasz ruch jest reakcją przeciw 
materjalizmowi, jaki Francję zalał, Na- 

ród bez religji—to naród zatruty. Pań- 
stwo francuskie pojednało się już z 

Watykanem. To nie wystarcza: musi 
się pojednać z religją katolicką. Wie- 
my, że to zadanie trudniejsze i więk- 
szego wymagające wysiłku. Ale tyko 
w katolicyzmie widzimy ratunek prze- 
ciwko žmniejszeniu się dzietności we 

Francji. Pozatem jesteśmy przeciwko 
centralizmowi. Jeśli Francja tie pój- 

- dzie na fdrogę deceniralizacji i regjo- 
nalizmu—to nap. taka sprawa alzacka 
bęczie się ciągle jątrzyć... 

— Na to wszystko się zgadzam, 
odparłem. Tego rodzaju opinje nieraz 

już glosiłem. Jakie są jednak pańskie 
poglądy społeczne? 8 

— Jesteśmy za wzmocnieniem wła- 

dzy wykonawczej we Francji, ale u- 
ważamy, że trzeba służyć ludowi, aby 

zasłużyć sobie na jego wdzięczność. 
Pod tym względem stoimy na stano- 

wisku encykliki Papieża Leona XII 
Rerum novarum, jesteśmy przecież 
wrogami demagogji i nie uważamy 
aby „służyć ludowi* oznaczało „schłe- 
biać masom*. Rządzić skutecznie i z 
pożytkiem w każdym kraju może 
tyiko elita. Chodzi tylko o to aby 
była mądra. 

— A polityka zagraniczna „Nowej 
Prawicy *P ‚ 

— Uwažamy, že rola Francji nie 
była dotychczas došė „europejska“. 
Jesteśmy przeciwni temu, aby Francja 
wiązała sobie ręce oddzielnym soju- 
szem, bo to może spowodować prze- 
ciwko nam sojusz groźniejszy. inte- 
resy Francji harmonizują się dziś z 
interesami Europy całej i. dlatego 
Francja powinna praktykować politykę 
sojuszu z Europą... : 

— Wybaczy pan, ale tego nie ro- 
zumiem. «Europa» istnieje w geogra- 

fji. Niema jej jeszcze w polityce. W 
Europie są narody mające interesy 
wspólne, równoległe, rozbieżne, albo 
żadne, Francja może się sprzymie- 
rzać z pewnemi narodami, ale nie z 
«Europą». Chyba, że przez «Eurc- 
pę» rozumie pan «Miiteleuropę», a 

raczej Niemcy... 

— To pewne, że jesteśmy prze- 

Paryż, 21 kwietnia. 

ciwko, polityce okrążania Niemiec. 

— Więcej: napisał pan w: Vers 

VUnite, w peździerniku 1926 roku, że 

jest pan nie za rewizją, ale za «zniesie- 

niem» Traktatu Wersalskiego,tej„plamy 
na dziejach Francji*. Z tego rodzaju 

„Nową Prawicą* nie porozumiemy 

się nigdy. A:gdyby ona zyskiwała o- 
pinję francuską —wypowiemy jej wal- 
kę nieubłaganą, odwołamy się do 

waszej opinii, zapytamy się kombatan- 

tów, czy po to półtora miljona ich 
braci zginęło, aby teraz „znosić* 
Traktat Wersalski?.. Założył pan w 
Berlinie sekcję niemiecką »Nowej 
prawicy» pod przewodnictwem posłą 
Martina Spahn'a, b. centrowca. Do 
zarządu należą: prof. Oito Hótzsch, 
baron won Schręnk-Notzing, baton 
von Gleichen-Russwurm, Dr, Siegfried 
Weber i inni. Że ci panowie pana 
popierają temu się nie dziwię, Chcą 
pana użyć zaznarzędzie. A potem pa- 
na „puszczą w trąbę*... 

— Mój panie, odpowiedział p. 
Robert Fabre-Luce, Niemcy istotnie 
próbowali się posługiwać «Nową Pra- 
wicą» w ich wałce z Polską, Wieczo- 
ry całe spędzili na przekonywanie 
mnie, że Polska się „rozleci*. Ale ja 
im wykazywałem, że czy się „rozleci* 
to-czas pokaże, ale w każdym razie 
dziś należy uszanować jej niepodle- 

głość. į 
Po chwili dodał twórca «Młodej 

Prawicy»: 

— Przykro mi, że uważa mię pan 
za przeciwnika Polski. Tak nie jest, 
Przyszłość Francji rozgrywa się na 
wschód od jej „granic. Ponieważ Niem- 
cy są pierwszym krajem na wschód 
od nas leżącym, to nie dowód abyś- 
my nie interesowali się przyszłością 
Słowian wogóle a Polski w szczegól- 
ności, Przyszłość Polski jest nawet 
większa i bogatsza niż przyszłość 
Niemiec, albowiem Polska jest cywili- 
zacyjnie krajem młodszym. Chodzi 
tylko o to, czy Polska będzie umiała 
się rządzić, czy nie popadnie w anar- 
chię, jaka była przyczyną jej pierwsze- 
go upadku.., 

Tu trafił p. Robert Fabre-Luce w 
moją czułą strunę. Powiedziałbym na- 
wet, że w każdej dyskusji z inteligent- 
nym cudzoziemcem zagadnienie to 
jest Achillesową piętą Polaka. Jeśl 
na tę uwagę Polak umie odpowie- 
dzieć zwycięsko—jego rozmówca jest 
przekonany. Odpowiedziałem jak u- 
miałem. P.Fabre-Luce poprosił abym 
mu to napisał, to chętnie ogłosi w 

swym organie. A pozatem wyraził 
chęć nawiązania bliższego kontaktu z 
Polską. 

Kazimierz Smogorzewski, 
L 

Kiereński został zniewažony 
przez oficera 

NOWY-YORK, 26,1V PAT. Kie- 
reński został ponownie czynnie znie- 
ważony na bankiecie, urządzonym na 
jego cześć w Chicago. W czasie ban- 
kietu przystąpił do Kiereńskiego pe- 
wien były oficer armji carskiej i ude» 
rzywszy go w twarz, zawołał: „Oto 
masz pamiątkę za to, coś wyrządził 
oficerom rosyjskim*| 

Echa fajemniczego zgonu min. 
Hoetlego. Ё 

BERLIN, 26. IV, PAT. W wydziale 
dyscypl'narnym  berliūskieį izby są: 
„dowej toczy się obecnie sprawa na- 
czelnego lekarza więzienia śledczego 
dr. Thielliego oskarżonego o kary- 
godne zlekceważenie swoich obowiąz- 
ków. Między innemi dr. Thiellie os- 
karżony jest o to, że przez niedbal- 
stwo swoje spowodował zgon byłego 
ministra poczt Hoetlego, który osa- 
dzony w więzieniu w związku ze 
sprawą nadużyć Вагта!а zmarł za- 
truty morfiną. 

Sensacyjny proces. 

"WARSZAWĄ, '26 IV. (żel.wł, Słowa( 
Jutro w Sądzie Apelacyjnym rozpo” 
czyna się sensacyjny proces Króli- 
kowskiego, skazanego przez sąd O- 
kręgowy na dwanaście lat więzienia 
za zamordowąnie i poćwiartowanie 
kobiety, której zwłoki znalezione w 
walizce na Dworcu Wschodnim. Pio- 
ces potrwa kilka dni. 

  

Sejm i Rząd. 
Rada Ministrów. ' 

WARSZAWA, 26 iV. (żel. wł Słowa) 
27 b. m. odbędzie się posiedzenie 
Rady Ministrów; na porządku dzien- 
nym projekt rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej o prawie prze- 
mysłowem oraz projekt rozporządze- 
nia Rady Ministrów w sprawie trybu 
sprzedaży gospodarstw wzorowych. 
Pozatem Rada Ministrów ma rozpa- 
trzyć wniosęk Ministra Pracy i Opie- 
ki Społecznej o zawieszeniu w  sto- 
sunku do pracowników umysłowych 
niektórych przepisów ustawy o za- 
bezpieczeniu na wypadek bezrobocia 
i przedłużeniu okresu wypłaty za- 
siłków. 

Czy Sejm będzie zwołany? 

WARSZAWA, 26-1V (żel.wł.Stowa) 
Jak się dowiaduję dziś ma być zde- 
cydowana sprawa zwołania nadzwy- 
czajnej sesji Sejmu. Rozchodzi się o 
to czy nadzwyczajna sesja sejmu ma 
być zwołana w ciągu maja czy też 
Sejm będzie zwołany dopiero w pa- 
ździerniku na normałną sesię budże- 
tową. Dziś właśnie w Belwederze od- 
była się późnym wieczorem parugo- 
dzinna konferencja vice-premjera Bar- 
tla z Marszałkiem Piłsudskim, W 
kołach politycznych przypuszczano, 
że w trakcie tej konferencji sprawa 
zwołania Sejmu została zdecydowana. 

Ustna ankieta w sprawie go- 
spodarki socjalnej, 

WARSZAWA, 264V, PAT, W dniu 
25 b. m. odbyła się w Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu pod przewod- 
nictwem p. ministra inż. Kwiatkow= 
skiego całodzienna ankieta ustna w 
sprawie całokształtu państwowej go- 
spodarki socjalnej. 

Następcą pos, Perla. 
Do Sejmu na miejsce po zmarłym 

dr. Feliksie Perlu powinien był wejść 
z listy P.P.S. b. prezydent Łodzi a 
ostatnio starosta p. Aleksy Rżewski, 

Ponieważ p. Rżewski opuścił sze- 
regi P.P.S. zrzekł się on przypadają- 
cego mu mandatu 

Z kolei największą ilość głosów 
przy wyborach otrzymał radny miejski 
i naczelnik wydziału wschodniego M. 
S.Z. p. Tadeusz Hołówko, ale i on 
również postanowił nie przyjmować 
mandatu, aby zatrzymać stanowisko 
urzędowe. 

Wobec tego mandat po zmarłym 
dr. Feliksie Perlu obejmie działacz 
P.P.S. na Górnym Śląsku p. Pająk: 

Ujednostajnienie kształcenia 
kleryków. 

W Kielcach odbył się zjazd księ- 
ży rektorów i profesorów seminarjów 
duchownych ze wszystkich  djecezji 
polskich, Przybyło kilkudziesięciu 
przedstawicieli. 

Celem zjazdu było ujednostajnie- 
nie mów nauczania w seminar- 
jach, które dotychczas były odmien-. 
ne dla każdej dzielnicy istały na nie- 
równych poziomach. 

Zjazd był właściwie ostatecznem 
zakończeniem rozpoczętych już od- 
dawna prac w tym kierunku i defini- 
tywnie ustalił nowy program nauk dla 

„kleryków, który obecnie obowiązywać 
będzie we wszystkich semlnarjach 
katolickich Polski. 

Prawnicy rumuńscy w Kra- 
kowie. 

KRAKÓW. 26 4. PAT, Wieczor- 
nym pociągiem pośpiesznym przyby- 
ła do Krakowa wycieczka prawników 
rumuńskich jwśróa których znajduje 
się burmistrz Bukaresztu. 
dHEEOODCGEEGRRREELAGORETENAOGEOKA 
: Wkrótce ukaże się największy " 
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NIEŚWIEŻ. 

— Mowa o temsamem. Wła- 
ściwie tytuł może trochę  fałszy» 
wy, gdyż nie mam zamiaru mówić 
tu o czemkolwiek, jedynie podam 
oświetlenie pewnych faktów z dwóch 
stron; każdy uczciwie patrzący na 
sprawę wyciągnie sam odpowiednie 
wnioski. — Chodzi tu o wzajemny sto- 
sunek Związku Zawodowego Robotni- 
ków Rolnych do Związku Ziemian; 
charakteryzuje go doskonale uchwała 
Zjazdu Powiatowego Związku Robot- 
ników Rolnych, oraz krótki memorjał 
złożoay włedzom przez Związek Zie- 
mian jako wyjaśnienie w tychże spra- 
wach. i 

Uchwały Związku Zawodowego 
Robotników Rolnych powzięte w Nie- 
świeżu brzmią tak: 

1) Zebrani delegaci oświadczają, 
że w razie nieuwzględnienia ich żą- 
dań przez Nadzwyczajną Komisję 
Rozjemczą co do utrzymania drugiej 
krowy i zwiększenia ilości ziemi pod 
kartofle, poprą całkowicie zarządzenie 
Związku Zawodowego Robotników 
Rolnych Rzeczyps. Pol., nie wylą- 
czając akcji strejkowej. 

2) Zjazd stwierdza, że obszarnicy 
z pośród masowo zwolnionych ro- 
botników rolnych ugodzili znikomą 
ilość poszukujących pracy. W zwią- 
zku z tem należy się spodziewać 
wielkiej liczby eksmisji pod gołe nie- 
bo. Aczkolwiek władze państwowe 
dokładnie były poinformowane o tym 
stanie rzeczy, to jednak nie uczyniły 
nie rzeczowego, by klęsce szykanowa- 
nia i wyniszczania robotników rol- 
nych zapobiedz.—Zjazd kategorycznie 
domaga się od rządu: a) uregulowa- 
nia sprawy poszukiwania pracy, b) 
zabezpieczenia dachu nad głową, 
c) wypłacanja zasiłków bezrobotnym 
robotnikom rolnym. — W parcelowa- 
nych majątkach, w których obszarni- 
cy pozwalniali robotników rolnych 
celem pogwałcenia przepisów praw o 
reformie rolnej, Zjazd poleca robotni- 
kom rolnym z takich majątków, któ- 
rzy ziemi nie otrzymali, by nie wy- 
prowadzali się z budynków dworskich, 
broniąc w ten sposób swego prawa 
do ziemi, przyznanego ustawą o wy- 
konaniu reformy rolnej.— Za mogące 
wyniknąć stąd następstwa robotnicy 
rolni zdejmują z siebie odpowiedzial- 
ność, wzywając jednocześnie rząd, By 
pomógł robotnikom rolnym w ic 
walce o przestrzeganie praw obowiązu- 
jących w Polsce, które przecież i ob- 
szarników obowiązują, 

3) Zjazd żąda wprowadzenia Kas 
Chorych w celu ubezpieczenia robot- 
ników rolnych narówni z robotnika- 
mi miejskimi". 

Takie były uchwały Związku Za- 
wodowego Robotników Rolnych! 

W odpowiedzi na to Związek 
Ziemian rozpisał ankietę wśród swo- 
ich członków w celu zebrania dokład- 
nych danych o „masowem* zwalnia- 
niu robotników. Okazało się, że w 
ogromnej większości folwarków wo 
góle nikogo nie zwolniono, w nie- 
których zwolniono jednego, dwóch 
lub maksymalnie trzech, a tylko w 
jednem wyjątkowo dużem gospodar- 
stwie zwolniono pięciu robotników 
na ogólną ilość... 05 rodzinl-— Trud- 
no chyba takie postępowanie ziemian 
nazwać „masowem zwalnianiem“ i 
„Szykanowaniem i wyniszczaniem ro- 
botników. rolnych*, 

Operowanie takiemi zwrotami nie 
można nazwać inaczej jak tanią. de- 
magogją. To też słusznie Związek 
Ziemian w memorjale swym do Sta- 
rostw tak „isze: 8 

„Zmiany personalne w składzie 
słuzby folwarcznej w majątkach zrze- 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
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szonych w  Nieświeskim  Oddziałe 
Kresowego Związku Ziemian w bie- 
żącym roku nie przekraczeją normal- 
nych zmian w latach ubiegłych. Prze- 
sunięcia w składzie służby folwarcz- 
nej są tego rodzaju, że w przewa2- 
nej ilości wypadków na miejsce zwal- 
nianych robotników folwarki przyjmu- 
ją nowe siły robocze. 

Zmiany te tłumaczą się koniecz- 
nością doboru pracowników o odpo- 
wiednich kwalifikacjach moralnych. Z 
tego wynika, że redukcja w skutkach 
swych wywołująca zjawisko bezro- 
bocia na terenie powiatu miejsca 
nie ma. 

Ostatni zjazd delegatów Związku 
Zawodowego Robotników Rolnych 
odbyty w Nieświeżu w dniu 20-go 
marca rb. zjawisko rzekomych rugów 
i bezrobocia w tendencyjny i nieistot- 
ny sposób ujął. Kierownicy pomienio* 
nego Związku w dążeniu do spopu- 
łaryzowania swych zabiegów i uza« 
sadnienia celowości istnienia Związku 
a zwłaszcza jego władz, nie cofnęli 
się przed demagogją, ujmując uchwa- 
łę zjazdu w formie groźby i ultima- 
tum nie tylko pod adresem Związku 
Ziemian, lecz i Rządu, Stwierdzamy 
że nastroje fogółu robotników rol- 
nych są wręcz niezgodne z tenden- 
cyjnem zobrazowaniem ich w uchwa- 
łach zjazd. 

„Zwłaszcza charakterystycznem jest 
stanowisko zjazdu w sprawie prawne- 
go i ustawowego załatwienia zatargu 
o zawarcie na rok bieżący umowy 
zbiorowej.—Pertraktacje w komisji po- 
lubownej w swoim czasie do skutku 
nie doszły. Stanowisko przedstawieli 
Związku Ziemian w tej sprawie było 
wysoce ugodowe, gdyż, nie zważając 
na trudną sytuację Ziemian w związku 
ze stwierdzonym urzędowo nieurodza- 
jem, zaproponowali utrzymanie wa- 
runków umowy zbiorowej dotychcza- 
sowej. Status quo został w roku bie- 
żącym utrzymany na terenie całej 
Polski, natomiast miejscowy Związek 
Robotników Rolnych z tychże dema- 
gogicznych względów dąży do rewizji 
umowy dotychczasowej bez dosta- 
tecznych podstaw i argumentów rze- 
czowych. A 

W tem stadjum rozstrzygnięcie 
sporu należy ustawowo ido nadzwy- 
czajnej komisji rozjemczej, wyrokowi 
której Związek Ziemian oczywiście i 
lojalnie podporządkowuje się; nato- 
miast Związek Robotników Rolnych 
zgóry dyktuje swe warunki tejże ko- 
misji, w skład której wchodzą przed- 
stawiciele wszystkich zainteresowanych 
Ministerstw i grożą strajkiem w razie 
nieuwzględnienia ultymatywnych żądań 
Związku, Rzucanie haseł demagogicz- 
nych w tym wypadku występuje ja- 
SKTAWO, 

Jednocześnie do rzędu kategorycz- 
nie niedopuszczalnych sposobów mą- 
cenia umysłów przez _ kierowników 
Związku Robotników Rolnych należy 
fakt wprowadzania w błąd robotników 
iż każdy ze zwolnionych ma prawo 
do nadziału ziemi z majątku, w któ- 
rym przed zwolnieniem służył. Takie 
w celach demagogiczno-agitacyjnych 
wypaczanie odnośnych artykułów u- 
stawy o reformie ;rolnej wprowadza 
zamęt; natomiast nakaz nieopuszcza- 
nia mieszkań w ustawowym terminie 
wywołać musi nieprzywidziane w 
skutkach konsekwencje i niepożąda- 
ne zatargi. ; 

Stwierdzamy więc celowe i sztucz- 
ne zaognienie stosunków przez władze 
Związku Robotników Rolnych*. 

Krótkie i jędrne ujęcie sprawy 
przez memorjał Związku Ziemian nie 
potrzebuje komentarzy. Żałować moc- 
no trzeba, że Związek Robotników 
Rolnych zamiast spokojnie pracować 
dla dobra swych członków i spole- 
czeństwa całego, zajmuje się Szerze- 
niem fermentu, który nikomu, nawet 
-samym robotnikom korzyści nie „L 
nosi. | 

@ głębiach tajgi I nad wodami Bojkułu. 
Sąd 

(Dokończenie). 

Otóż ten krzyżyk wkrótce go zgu- 
bił Nie przeszły dwa tygodnie jak 
skończyły się nam zapasy żywności, 
j mój towarzysz wybrał się na barny; 
ale tegoż wieczora wrócił jakiś niewe- 
soły, markotny.—Kiepsko z nami Wa- 
niu—powiada. Nadstawiłem ucha, a 

on prawi dałej: ; 
—Kiepsko, bardzo kiepsko! Widzia- 

lem w lesie Miszkę-tunguza z psem: 
on nas wyśledzi, a robociarze z ko- 
palni urządzą na nas obławę. 

— A Miszka-tunguz widział 
bie? 

— Nie, bo schowałem się za gru: 

by cedr i pies nie poczuł bo wiatr 
wiał na mnie. 

— Kiedy tak, to uciekajmy zaraz! 
— Ciemno już i śnieżna zamieć 

'rozhulała się nadługo. Poczekajmy do 
jutral : 

Ale było już późno. Bo tejże nocy 
nad ranem obława wykryła naszą kry- 
jówkę. Nie zdążyliśmy broni pochwy * 
cić, gdy nas opadła zgraja robocia- 
rzy z tunguzem naczele. Skrępowa- 
no nas jak baranów i rzucono па 
śnieg; a kaźdy przechodzący klął nas, 
ma czem świat stoi, znęcał się i ko- 
pał nogami. 

cie- 

leśny. 

— No, myślę sobie Iwanie Andre" 
czu, teraz już nadszedł koniec! I tyl- 
ko modlę się do Świętego Mikołaja, 
jak mnie nauczyła nieboszczka-matka 
moja. 

A oni wywlekli nas na polagę, po- 
stawili na kolana i wnet zaczęli są- 

dzić. ‚ ai 
Wystąpił Simon Prokopowicz, naj- 

starszy z robotników, siwy już czło” 
wiek i powiada: aaa 

— Klaniajcie się nam, łotry, bo 
my wasi sędziowie. Niemamy tu pro- 
kuratora ani adwokata—brechuna, jak 
'w Sądzie Okręgowym: ałe to zbytki! 
Nol przyznawajcie się do winy. To 
tyś zabił przed 3 miesiącami Wasila 
Mironowa. gdy szedł po zakupy do 
miasta? —pyta sędzia mego towarzy- 
sza, 

— Nie ja, nie ja, jej Bohu —nie 
jal Żeby się ziemia podemną zawaliła, 
żeby mi oczy pękły... 

Wziął sędzia strzelbę do ręki, o* 
braca ją na wszystkie strony i poka- 
zuje kolegom. I wszyscy poznali, że 
to strzelba Mironowa. 

Zkąd masz tę strzelbę? 
— Kupiłem ją od Mironowa, gdy 

ten szedł do miasta. Zapłaciłem 10 
rubli i w dodatku dałem butelkę spi- 
rytusu. 

З т О: 

Koromcja Obrozu Ostroktamshiego, 
Oględziny, oczyszczenie i zabezpieczenie cudownego 

obrazu, 
Wczoraj w wielkiej sali województwa odbyło się pod przewodnictwem 

J. E. ks. biskupa Michalkiewicza walne zebranie Komitetu, organizującego 
uroczystość Koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Przewodnicy poszczególnych sekcji składali sprawozdanie z dotych- 
czasowej czynności; kooptowano członków; zgłaszano wolne wnioski. 

Najogólniejszy przedstawia interes treściwe sprawozdanie p. konser 
watora j. Remera-z przebiegu oględzin cudownego obrazu tudzież odświe- 
żania go i zabezpieczania przez przybyłego do Wilna prof. Rutkowskiego. 
Sprawa kompetentnej lustracji obrazu Ostrobramskiego była poruszona 
już w listopadzie 1925-go. Przystąpiono atoli do niej dopiero 13-go 
kwietnia r. b. Е 

Dokładne obejrzenie *obrazu tudzież stwierdzenie, że np. nie grozi 
mu t. zw. robak, było konieczne. Wskazywała na to sama już rysa prze- 
cinająca twarz Najśw. Maryi Panny. Znaczyła ona aż nadto wyraźnie, że 
nacisk .z góry (wygięcia się belkowania ołtarzowego lub muru) :musiał 

spowodować rozejście się desek (siedmiu) na których malowany jest obraz 
i których spojenie widocznie puściło. Za lat najdalej kilka obraz nietknięty, 
uległby zniszczeniu. 

‚ — Obraz wpu-zczony był w mur nad ołtarzem. Wyjęcie go połączone 
było z niesłychanemi trudnościami i wielkiemi obawami, aby, strzeż Boże, 
w najlżejszej nawet mierze drogocennej relikwii nie uszkodzić. Szczęśliwie 
wszystko się udało głównie dzięki wielkiej w tych rzęczach biegłości prof. Rut- 
kowskiego. Ę ` 

Szata Matki Boskiej była, jak się okazało, przybita gwoździami do 
desek, na których malowany jest obraz. Pod szatą znaleziono grubą 
warstwę kurzu, kopcia, pleśni... Malowidło już uległo w wielu miejscach 
zniszczeniu. Oczyszczone i doprowadzone do porządku zajaśniało pełaym 
blaskiem. Osobliwie twarz Matki Boskiej, otarta z grubego kurzu oraz 
zmyta chemikaljami, odzyskała pierwotną swoją jasność, pełną niewysło- 
wionego uroku. 

Szata będzie z powrotem przymocowana do malowidlažtak, aby łat- 
wo było w każdej chwili zajrzeć pod nią i przekonać się, że malowidło 
i obraz w dotrym są Stanie. Oczywiście, że deski będą mocao spojone 
i rysa z twarzy Matki Boskiej zniknie. Po za tem nie bądzie już obraz w 
mur wpuszczany, czyli. wmurowywany. 

Zarówno p. Remer, jak przewodniczący komisji, która obraz przy- 
prowadza do porządku, ks. biskup Michalkiewicz, wielokrotnie, z nacis- 
kiem podkreślali. że żadne przemalowywania nie będą miały miejsca. Pę- 
8 g dotknie obrazu. Będzie jedynie zabezpieczone od ruiny to, 

co jest. 
Korony też nowe będą wierną kopją znajdujących się obecnie na 

obrazie. Będą tylko szczerozłote. . 
Prasa wileńska i zamiejscowa podała mylną wiadomość, że złożono 

już dobrowolnemi ofiarami wystarczającą ilość złota na obie korony. Tak 
nie jest! Złota jeszeze jest za mało, złota braknie a już jubiler p. G-rzu- 
chowski lada dzień musi przystąpić do wykonywania koron (nota bene, 
nie pobierając za ich wykonanie żadnej zapłaty!) ' 

Jeżeli przeto ma kto chęć i zamiar dorzucić swoją szczyptę złota do 
szlachet1ego kruszcu, z którego będą odlane korony Matki Boskiej—niech 
daje nie zwłekając. 

Dlatego zaś aby nle pojawiały się w prasie wiadomości mogące — 
mimowoli: — zaszkodzić przedsięwziętemu dziełu, utworzona została spe- 
cjalna Komitetu sekcja prasowa, która całej prasie służyć będzie jaknaj- 
pewniejszemi informacjami i wydawać będzie od czasu do czasu komuni- 
katy, Sekcję stanowią pp. ks. kanonik Lucjan Chalecki szambelan papieski, 
b. kanclerz Kurji, sekretarz generalny Komitetu, konserwator prof. J. Re- 
mer, prezes Syndykatu dziennikarzy Cz. Jankowski i kierownik Wydziału 
Wyznań W. Piotrowicz. Telefon przewodniczącego 400, adres mieszkania 
Zygmuntowska 4. 
ESS VTAT AUSTRIA TI ET COBY ERO T RECT TA KTÓ DURIS ITS 

_2000 żołnierzy utonęło pod Nankinem. 
SZANGHAJ, 26.IV, PAT. Dwa statki, które holowały 12 wielkich galer 

przewożących wojska północne z północnego na południowy brzeg Yang-Tse w 
pobliżu 
utonęło dwa tysiące żołnierzy. 

Powodzie 

ankinu zatopione zostały przez artylerję fortów Nankinu, przyczem 

wiosenne. 
Setki ofiar na Missisipi. 

* NOWY-YORK, 26.1V, PĄT. Wylew rzeki Mississipi trwa w dalszym ciągu. Liczba 
ofiar wzrosła do 600. Wczoraj wieczorem zalanych zostało 6 miast, a w tej liczbie 
Arkanzas-City, gdzie wysokość wody sięga 6 stóp. Jak obliczają pod Mempbisem prze- 
pływa dwa miljony stóp sześc. wody na godzinę, to jest 10 razy więcej niż normalnie. 

Powódź w dorzeczu Łaby. 
BERLIN, 26JV, PAT. Powódź w dorzeczu Łaby rozszerza się coraz bardziej. Do 

powodzi dołączyła się obecnie burza i grad. Dzienniki stwierdzają, że szkody wyrządzo- 
ne przez katastrofę w całym Hannowerze 
szłorocznej. 

przewyższają nawet szkody powodzi ze- 

Tragiczny lot. 
NEW-PORT, 26.1V PAT. Lotnik angielski mjr. Noel Dawid, który 

czynił przygotowania do odbycia lotu ponad Antlantykiem do Nowego- 
Yorku bez lądowania zabił się dzisiaj na skutek upadku samołotu pode. 
czas próbnego lotu. 

Sejm Sląski akcjonarjuszem spółki lotniczej. 
- KATOWICE, 26.IV PAT. Kamisja budżetowa sejmu śląskiego na 

wniosek rady wojewódzkiej uchwaliła na dzisiejszem posiedzeniu przystą- 
pienie do akcyjnej spółki łotniczej z udziałem 400 tys. zł. 
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A Mironowa zabili.nie tu a pod 
miastem. : 

— A cóż wy tu robicie w lesie? 
— Ot, żyjemy sobie jak brodiagi, 

co nie mają paszportów. Połujemy na 
sarny i jełenie—skóry sprzedajemy i 
tym się żywimy. Aleśmy uczciwi 
dzie, nie zbójel 

Słyszę ja, jak gładko Iže i wykrę- 
ca się mój kolega—i sam nabieram 
otuchy: anuż — ujdzie na sucho! 
Wtem jeden z młodych robotników 

dostrzegł u mego towarzysza na Szyi 
jedwabną wstążeczkę; pociągnął i wy« 
dobył krzyżyk. Struchlałem, bo na 
wstążeczce były krwawe ślady. 

— Poznajecie to? pyta sędzia u 
gromady. 

1 Nosa krzyknęli jednogłośnie: 
Poznajemy/ To krzyż  Andrzeja—nie- 
boraka! Tu kilku młodych robociarzy 
rzuciło się na mordercę ze wzniesio- 
nemi oskardami, Ale stary krzyknął 
na nich: „stać i ani z miejscal“ | 

Patrzę na kolegę—i widze'że stoi 
blady, blady, bielszy od śniegu, A rę: 
ce i nogi mu dygoczą. 

Tak zgnębił go ten krzyżyk złoty, 
że i głowę straciłł—| nagle buchl pa- 
da do nóg trzem sędziom. 

„Litości, ojcowie, litościil* Ale za- 
trzymał go najstarszy z sędziów i 
znowu pyta: 
—Nie wszystko jeszcze powiedział... 

a co robił przy tobie Iwan? Pomagał 
ci mordować ludzi? Tak, czy nie? 

* Tu i u mnie zadygotały ręce i no- 
gi. Poczułem śmierć nad głową. Le- 

„Fascinafa“. 
008490404444406646044466664406464 

żę tylko i szepczę paciorek do. św. 
Mikołaja. . 

l dziwna rzecz... nie wiem co się 
stało z mym towarzysem, tylko wi- 
dzę, że wstał na nogi, spójrzał śmia* 
ło w oczy sędziom i powiada: 

— Nie, lwan nie mordował ludzi... 
Spotkałem go w lesie i wziąłem go 
do siebie, aby mi gotow ł barszcz i 
kaszę, gdy ja pójdę na rozbój! 

I od tej chwili postanowiłem mo- 
dłić się za jego duszę—i ой 10 łat 
już zakupuję za niego mszę żałobną 

Odeszli sędziowie na stronę i na- | 
radzają się, jak mają ukarać towarzy- 
sza. A ja wszystko słyszę. 

— Powiesić gol mówi jeden, 
A dwaj odpowiadają „Za mało 

męki!" : ! 

— Utopić w przeręblu! mówi dru 
gi, a dwaj na to: , 
—Co to znaczy utopić? A małoż-to 

uczciwych ludzi co rok topi się w. 
rzekach? Za mało. męki! 

Tu wystąpił naprzód najstarszy z 
sędziów, potrząsnął głową—i zawołał 
gniewnie: 

— Co tu myśleć o rodzaju kary? 
My wiemy dawno od naszych ojców 
dziadów—sybiriaków—jak się po- 

stępuje z tymi, co połują przy dro- 
dze na garbusów! Hej chłopcy, przy- 
wiązać tego nicponia do drzewa, —a 
nagrzać dobrze na ogniu kociołek 
želaznyl 

Gdy usłyszał te słowa mój bied- 
ny towarzysz,—rzucił się do nóg sę- 

Międzynarodowa konferencja ekonomiczna. 
Konferencja prasowa z p. H. Gliwicem. 

WARSZAWA, į26.IV. PAT. We 
wtorek 26 kwietnia 6 godz. Ó-ej po- 
południu odbyła się u p. ministra 
spraw zagranicznych konferencja pra- 
sowa dla przedstawicieli całej prasy 
polskiej, na której p. Hipolit Gliwic 
poinformował obecnych o pracach 
przygotowawczych delegacji polskiej 
na międzynarodową konferencję eko- 
nomiczną w Genewie. 

P. Gliwic rozpoczął swoje interesu- 
jące wywody od zaznaczenia, że o 
przyczynach zwołania międzynarodo- 
wej konferencji ekanomicznej bardzo 
dużo się pisało i mówiło. Są one dla 
wszystkich jasne i wracać do przed- 
miotu tego niema potrzeby. Program 
konferencji obejmuje cały szereg naj- 
żywotniejszych spraw. Przygotowana 
przez komitet przygotowawczy i przez 
sekretarjat Ligi Narodów dokumentacja 
zapełnia całe tomy. Najważniejsze 
kwesije około których obracać się 
mogą debaty konferencji są to spra: 
wy, dotyczące wszelkich restrykcyj i 
ciągłych reglamentacyj na które na- 
tyka się międzynarodowa wymiana 
towarowa oraz sprawy organizacji 
przemysłu w skali, wychodzącej poza 
granice poszczególnych państw, 

Połska delegacja wiele trudu i cza- 
su poświęciła na odpowiedaie przy- 
gotowanie się do wszystkich proble- 
matów, znajdujących się na porządku 
dziennym. Oprócz szeregu plenarnych 
posiedzeń odbyto cały szereg posie- 
dzeń w komisjach z udziałem rzecze- 
znawców. Wytężona praca odbywała 
się także w szeregu podkomisyj. Sta* 
nowisko delegacji polskiej podykto- 
wane jest potrzebami naszego życia 
ekonomicznego i wynika logicznie ze 
swoistej struktury gospodarki naszej, 
sprowadzającej sie do tego, że będąc 
organizmem o przejściowym charakte- 
rze z kraju rolniczego do kraju prze« 
mysłowego powianiśmy być . narazie 
krajem w równej mierze rolniczym, 
jak i uprzemysłowionym. W danym 
momencie przeto chodzi o zwiększe- 
nie naszej konsumcji, chodzi nietylko 
nam, ale i całemu światu gospo- 
darczemu 0 to, żeby spożycie 
nasze wydatnie się  „wigkszylo. 
Droga zaś do tego prowadzi przez 
udoskonalenie rolnictwa, co wymaga 
nakładu kapitałów, przez zatrudnienie 
zbędnych rąk w przemyśle, co z ko- 
lei wymaga ochrony przemysłu przez 
rozbudowę eksportujących gałęzi prze- 
mysłu górniczego i przeróbczego, co 
znowu wymaga dopływu kapitałów 
oraz odpowiedniej pieczy na cało. 
ksztańłem przemysłu; wreszcie przez 
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dziemu i zawył jak wilk, wijąc się i 
czołgając po ziemi. 

— Litości, ojcowie, litości!  Zarz- 
nijcie, zastrzelcie lub powieście, tylko 
nie męczcie! Ot, przywiązaliście mnie 
do drzewa i zostawcie na noc, na- 
zajutrz wllcy mnie zjedzą i tylel Tyl- 
ko nie męczcie! | 

Splunął na ziemię sędzia-robotnik, 
- odwrócił się i kopnął leżącego nogą. 
Podszedł do ognia, napełnił fajkę i 
zapalił. A gdy kociołek rozpalił się d: 
czerwoności i białe iskry zaczęły po 
nim skakać, dał znak ręką. 

Dwóch chłopów jeszcze mocniej 
przywiąrało mego - towarzysza do 

drzewa, a trzeci wziął obcęgami ko- 

ciołek i włożył na głowę skazańca, 

Nieludzki ryk, ni to pisk, ni to 
jęk, rozległ się po lesie całym. Oczy 
pękły mu z trzaskiem, zlazła skóra 
z twarzy i szyi, a dokola rozszedł 
się swąd, jak od wieprza, którego 
smalą nad ogniem. Zatrzepotał się 
cały mój towarzysz jak gołąbek, spu- 
ścił głowę i wyzionął ducha. I ja le- 
żę jak martwy ze strachu, gdy wtem 
czuję, że ktoś mnie trąca. Odkrywam 
oczy, patrzę — stoi nademną sędzia 
leśny i pyta: 

— Widziałeś, łotrze! 
— Oj, widziałem, ojcz widziałem! 

I bęc mu w nogi. ‚ 
— To zapomnij, coś widział i 

słyszałl A jeżeli doniesiesz „naczal- 
stwu* — to samo z tobą -zrobimy, 
amiętajl język weź na cuhunder. 

Zdrojowisko położone nad М№етпей i otoczone olbrzymiemi 
Radjoczynne solanki. 

Kąpiele słoneczno-powietrzne. Plaża nad Niemnem. Kąpiele 
5 kaskadowe. 

SUCHO, SŁONECZNIE, WESOŁO, TANIO. 
Dużo ładnych spacerów i wycieczek. Rybołówstwo. Grzybobranie. 

Sezon od 15 maja do 20 września. 
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możność ulokowania poza granicami 
kraju tych rąk roboczych, które ani 
na roli ani w przemyśle narazie nie 
mogą być zajęte. Jest zatem rzeczą , 
zupełnie jasną i leży nietylko w in- `° 
teresie Polski, ałe całej gospodarczej 
społeczności świata, by repartycja ka- 
pitałów nie ominęła kraju naszego, 
by eksportujące warsztaty pracy mog- 
ły się rozwijać i stawać się większe- - 
mi spożywcami towarów fabrykowae 
nych przez kraje wysoko uprzemy- 
słowione oraz by emigracja znajdy* 
wała poza granicami Polski pole 
praty, 

Nie można się łudzić, by konfe- 
rencja tak licznie obesłana mająca 
tak ogromny program, jak obecna 
mogła odrazu dojść do skutków re- 
alnych. Jest to tembardziej trudne, 
że poszczególne kraje są reprezento- 
wane nie przez delegacje właściwe, 
lecz przez delegatów reprezentujących * 
rozmaite warstwy społeczne oraz roz- 
'maite dziedziny życia gospodarczego. 
Decyzje konferencji nie mogą przeto 
obowiązywać poszczególnych rządów 
i konferencja będzie . zmuszona ogra- 
niczyć się do zaleceń. jeżeli jednak 
nie można oczekiwać żadnych 'skul- 
ków doraźnych od konferencji, to 
niemniej znaczenie jej jest doniosłe. 
Stanowi ona pewną erę w międzyna- 
rodowych stosunkach ekonomicznych, 
daje możność pewnego zetknięcia się 
i wzajemnego poznania łeaderom ży: 
cia gospodarczego we wszystkich je- 
go przejawach na całym świecie i 
doprowadzić może do wyłonienia 
pewnych Stałych ciał, gdzie będą 
mogły być opracowywane i przepro- 
wadzane zupełnie realne wnioski, do- 
tyczące najważniejszych, często naj- 
bardziej palących stron ' gospodarki, 
„jak poszczególnych narodów, tak i 
całokształtu ekonomicznego świata. 

GENEWA, 26.1V, P.A.T. Szwajcarska 
aRęecA telegraficzna komunikuje: Do chwili 
obecnej 36 państw zgłosiło swój udział w 
rozpoczynającej się dnią 4 maja międzynaro- * 
dowej konferencji ekonomicznej. Spodziewa- 
ne jest także zgłoszenie udziału ze strony 
Brfzylji i Argentyny. Pozatem na konferen- 
cji będą reprezentowane międzynarodowa 
izba handlowa w Paryżu, rada administra- 
cyjna Międzynarodowego Biura Pracy, Mię- 
dzynarodowy Instytut Rolnictwa w Rzymie i 
Międzynarodowe Zjednoczenie Kooperatyw. 
Porządek dzienny narad konferencji składa 
się z dwóch części. Pierwsza część jest cha- 
rakteru ogólnego. Jest to mianowicie bada- 
nie obecnej sytuacji ekonomicznej oraz naj- . 
lepszych środków dla przezwyciężenia trud- > 
ności ek-nomicznych i uniknięcia konfliktów. 
Druga część (porządku dziennego dzieli się 
na trzy grupy bardziej specjalne. 

EEEJERZEEZ!    

* ul. Mickiewicza 17 
vis » a - vis hotelu Georges'a. 
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Kąpiele: solankowe, 
Hydropatja. Elektroterapia. 

  

Żeś zabił Achmetkę — tatara, to ci 
przebaczymy. Nie robotnik to był, 
tylko „spirtonos“ — chciwa sobaczka, 
co.zdzierała po 20 rubli za butelkę 
spirytusu. Był psem i zdechł jak pies! 
Hej! rozwiązać gol Е 

Od tego czasu obmierzła mi mate 
ka—tajga zielona i kopalnie złota. Bo 
ta tajga, te lasy odwieczne skropione 
są krwią ludzką i łzami wdów i sie- 
rot, co pozostały po zabitych «gar- 
busach». jeszcze dawniej, gdy ludzie 
mieli sumienie, możno było żyć w 
tajdze i przemywać złoto, bo była 
przyjaźń, koleżeństwo. A dziś nikt 
nikomu nie wierzy, Człowiek gdy 
tylko powącha tego przeklętego złota, 
wnet głowę traci i jak wilk patrzy na * 
bliźniego. Dziś gdy z kopalni wraca 
kompania, składająca się z 10 ludzi, 
można zgóry powiedzieć, że i poło” 
wa ich nie dojdzie do miasta: bo w 
dziewięciu zmawiają się na dziesiąte-! 
go,—zabiją go—i pieniądze podzielą; 
potem w ośmiu na dziewiątego, w. 
śiedmiu na ósmego i tak dalej... Rzu- 
cą ciało do lasu, a potem wilcy 1^ 
niedźwiedzie roztrząsają kości ludz- 
kie, krzyża świętego i pogrzebu pro- 
Szące. To też rzuciłem tajgę nazaw- 
sze—niech będzie przeklęta razem ze 
złotem. I poszedłem na Święte morze 
—i ot—służę na parostaiku za mąjt- 
ka. Ale i tu mnie nie dobrzel 

— A czemuż? zapytałem od nie- 
chcenia. Chyba nieregularnie wam 
płacą, albo zle karrnią?



* 
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NIEPRAWDOPODOBNE POGŁOSKI. 
(Nowelizacja ustawy o ochronie lokatorów.) 

Gazety przyniosły mam wiado- 
mošė, że ma niebawem nastąpić nowe- 
lizacja Ustawy o ochronie lokatorów, 
polegająca na tem, że ograniczenie 
moratoryjne do mieszkań jednoizbo- 
wych, ma być rozszerzone do lokali 
dwuizbowych, oraz że nawet po wy- 
roku eksmisyjnym na lokatora niepła- 
cącego (bez względu na wielkość - 
kalu), eksmisja nie może mieć miejs- 
Ca jeżeli właściciel domu nie wyszuka 
i nie odda do dyspozycji eksmitowa- 
nego takiego samego lokalu w czyimś 
innym domu. ' 

Nie bralibyśmy pióra do ręki by 
<walczać podobne pogłoski, uważając 
je za mało dowcipną kaczkę dzienni- 
karską, obliczoną chyba na dyskredyto- 
wanie władzy ustawodawczej, gdyby 
mie smutne doświadczenie dni ostat- 
nich, które nam przyniosło ustawę o 
przymusowem pozostawaniu w miesz- 
kaniach robotników rolnych, których 
uimowy ekspirowały. Ei 

Zresztą coš tam musi byč, ježeli 
w całej Polsce związki  Właścicieli 
Nieruchomości wysłały protesty do 
sfer miarodajnych przeciw zamierzo- 
nej podobno noweli. 

w ostatnich czasach nowe usta- 
wy, w trybie dekretowym, sypią się 
jak z rękawa; ustaliła się nawet naz- 
wa „ustawodawstwa blinowego*, tak 
te ustawy szybko się pieką. Ten poś- 
piech powoduje zapewne częste nie: 
dopatrzenia, czy też niedostateczne 
obmyślenie skutków, jakie one w ży- 
<iu sprowadzają. 

Jeżeliby doktór zabronił dawać jeść 
choremu i zapomniał powiedzieć na 
jak długo, to posłuszny wykonawca 
zakazu mógłby uśmiercić pacjenta. 

Przeoczenie łub niejasność ustawy, 
lub jej niedostateczne obmyślenie mo- 
że spowodować równie opłakane 
skutki. 

Przypuśćmy że projektowana no- 
wela weszła by w życie, jakie skutki 
pociągnie za sobą? : 

Nieobmyślenie skutków ustawy, 
wydanej przypuszczałnie w celu za- 
pewnienia dachu nad głową lokato- 
tów, a traktowanej jednostronnie, by- 
łoby katastrofalne nie tylko dla wła- 
Ścicieli nieruchomości ale dla tychże 
lokatorów i dla państwa. | 

W czasach przedwojeanych loka: 
torowie dzielili się na dwie kategorje 
— uczciwych i nieuczciwych. Pierwsi 
uważali za swój obowiązek płacić 
umówioną tenutę— drudzy tego obo- 
wiązku nie uznawali. : 

Prawo, stojące na straży uczciwe- 
go spełniania przyjętych zobowiązań, 
przewidziało natychmiastową eksmisję 
niesumiennych lokatorów i oni pono« 
gili skutki swego' postępowania. Przy 
takiem postawieniu sprawy, rząd miał 

moralne prawo ściągać należne  po- 
datki z właścicieli nieruchomości, bo 
zabezpieczał im pobieranie dochodów 
z ich nieruchomości. 

Dziś nomenklatura się zmieniła: 
jest kategorja lokatorów głupich t.j. 
tych, którzy, powodując się przesądem 
uczciwości, płacą i rozumnych, którzy, 
korzystając z ustawy o ochronie lo- 
katorów, uważają płacenie za głupotę. 

Ci rozumni nie płacili dotąd tak 
długo jak im na to pozwałała nie- 
skończenie długa procedura. sądowa, 
nie obawiając się następnego uzyska: 

nia zaległości, gdyż meble — jedyny 
widoczny objekt, z którego mogłoby 
się pozyskiwać należność, zawsze 
okazywały Się nie ich własnością. 

Jedynie obawa przed reputacją speku- 
lagtana darmowe parołetnie mieszkanie, 

biła poniekąd hamułcem, gdyż  wła- 
ściciele domów podobnym osobnikom 
łokału swego nie dzierżawili, 

Jeżeli by nowelizacja, jak o niej 
mówią, miała rzeczywiście wejść w 

niego odpowiedni lokal, przy czem 
lokator decydowałby o tem czy ten 
łokal mu odpowiada. Konsekwentnie 
musiałby zapłacić przynajmniej za rok 
z góry, gdyż tego by wymagał gospo- 
darz domu by choć na ten rok mieć 
zapewnioną zapłatę. Lokator zaś nie- 
chciałby płacić, mając zapewnione 
pozostawanie bezpłatne w dawnem 
mieszkaniu. 

Prócz tego lokator wymagałby za: 
placenia za przeprowadzkę a prawdo- 
podobnie jeszcze i .indemnizacji za 
wyniesienie się od bezbronnego ka- 
mienicznika, 

Czy nie wygląda to na usankcjo- 
nowanie wiecznego bezpłatnego zaję- 
cia mieszkania, a taka ustawa czy nie 
mogłaby nosić tytułu exproprjacji 
domów na rzecz lokatorów? 

Przy takiej pokusie, przez ustawę 
lokatorom podsuniętej, czy nie heroiz- 
mem by było płacenie? 

Moratorjum rozszerzone na lokale 
dwuizbowe, czego się również doma- 
gają demagogiczne związki lokatorów, 
rodzi słuszne przepuszczenie że, za 
parę miesięcy, podlegać mu będą i 
następne kategorje mieszkań—dla cze- 
goż by nie? ldąc po raz obranej dro- 
dze, dochodzimy konsekwentnie do 
absurdu w zrozumieniu narodów kul- 
turalnych, zaś do szczytu perfekcji 
ustroju społecznego w ujęciu komu: 
nistycznem. 

Jeżeli państwo chce zapewnić dach 
nad głową tym, co nie mogą a prze- 
ważnie nie chcą płacić za mieszkania, 
niech za nich płaci. Wszak nie pra- 
codawcy płacą bezrobotnym a skarb 
państwa, tj. wszyscy obywatele. Tu 
zaś właściciele domów mają ponosić 
cały ciężar i nie tylko nic od Iokato- 
rów nie otrzymać, ale płacić za nich 
za wodę, kanalizację, stróży e.t.c. 

Gdzie tu logika? 
"A teraz jak i z czego mają płacić 

podatki państwowe i komunalne wła- 
Ściciele nieruchomości? 

Wprawdzie słyszałem kiedyś, jak 
zapalona stróżka domu podczas re- 
wolucji rosyjskiej perorowała przed 
ulicznem audytorjum, że trzeba wszyst: 
ko zabrać burżujom a zmusić ich do 
płacenia podatków—ale wątpić należy 
by minister skarbu podzielał takie 
naiwne koncepcje. 

To też nie ulega wątpliwości, że 
p. minister skarbu postawi swoje ve- 
to przeciw zniszczenia źródła podat- 
kowego, jakim jest własność nieru- 
choma miast polskich. Wie on do- 
skonale, że żadne represje nie pomo 
gą do uzyskania podatków z nieru- 
chomości, które ustawowo Są posta- 
wione dochodu, nawet wtym wypad- 
ku, gdyby tysiące sekwestratorów wy* 
stawiły na sprzedaż wszystkie domy 
wszystkich miast polskich. 

Cóż poczną magistraty gdy wszys- 
cy właściciele domów nie zapłacą ani 
grosza, bo ani grosza mieć nie będą? 

Nie mając żadnych dochodów, 
właściciele domów nie będą mogli 
remontować swych nieruchomości, a 
więc owe zapewnione dachy nad gło- 
wą zaczną ciec, potem się zapadną 
a i ściany runą. Może to tak trzeba, 
może przejdziemy na system barako- 
wy — próby w Warszawie są w tym 
kierunku robione: domy się walą, z 
zagrożonych mieszkańcy  policyjnie 
są wysiedlani a baraki wciąż się no- 
we budują pod Powązkami (symbo- 
liczne sąsiedztwo!) A ustawa o och- 
ronie lokatorów trwa i ma się po- 
dobno pogorszyć jeszcze! 

Zdrowy rozsądek powiada: im 
więcej jest ludności, tem więcej win- 
no się domów budować. Żeby do- 
my budować trzeba włożyć w nie 
kapitał, kapitał zaś nie pójdzie na sa- 
mobójstwo o ile nie będzie miał za- 

życie, wówczas wszelkie skrupuły by bezpieczonej całości i nałeżytego o- 

ustały, a są wszelkie szanse na to, by- 
szeregi głupich stopniały. | 

Właściciel nieruchomości mając w 

ręku eksmisyjny wyrok na niepłacące 

go lokatora, musiałby wynaleść Gta 

procentowania _ Ergo należy znieść 
ustawę o ochronie lokatorów nie da- 
jącą możności nie tylko budowania 
ale nawet remontu domu, t.j. zabez- 
pieczenia całości kapitału, 

o EEC 

— Nie to, nie to, wasze blagoro- 

dje, ale coś się do mnie przyczepiło, 
nie wiem, jak i powiedzieć. 

Nie inaczej, jak kto mnie urzekł. 
Bo to bywają na świecie tacy ludzie, 
COypsują statecznego człowieka, rzu: 
cając na niego urok. I niema na to 
żadnego lekarstwa. Już mnie i oku- 
tzali dymem z cyprysu, i baba zna- 
chorka szeptała nademną, a nic nie 
pomogło. A ; 

— Cóż wam jest takiego? za» 
Pytałem ze współczuciem. > 

Iwan milczał jakiś czas, zażenowa- 
—i potem powiedział cicho, szep- 
m 
— Nie wiem co to takiego. Ale gdy w 

zę wypływamy na Święte morze i 
włatr świszcze między masztami, ja 
słucham i słyszę, że: to mój bied- 
ny kolega jęczy w śmiertelnej męce:.. 
czasem przelatująca mewa lub inty 
jakiptak zakwili... a mnie się tzdaje, 
że to dusza umęczonego płacze i 
skarży się na swoją dolę. | wówczas 
taka tęsknota mnie ogarnia, że Żyć 
Sią nie chce — i szukam noża żeby 
skończyć z sobą... ale wówczas kole- 
dzy mocno trzymają mnie za ręce — 
bo oni wiedzą, co mi jest. Dwa razy 
topiłem się w DRE: — i wyciąg- 
męli mnie. A po co? 

— Et, poszlibyście do doktora — 

gzychlatry; może on wam co pora- 
zi 

— Byłem, byłem, wasze błago- 

Todje! ] cóż z tego? O!, powied ział 
mi pan doktor, że u mnie jest (jakaś 

ichoroba... new... nem... ahal przy- 
pomniałem: nerwowa! | że mi trzeba 
rzucić służbę i iść do szpitala, bo 
tam cisza i spokój... Dziwny człowiek! 
A któż to będzie zarabiał na życie? 
Chyba on? Nie dla nas te szpitale, 
tylko dla bogatych ludzi! A ja tak 
myśle, że lepiej będzie jeżeli na wio- 
snę pójdę do klasztoru pod Jrkuck. 
Pomodlę się nad grobem Świętego 
Inocentego, patrona Sybiru, postawię 
świecę przed Świętym Mikołajem za 
duszę kolegi, to może ich święta moc | 
zdejmie ze mnie te djabelsekie czary! 

ł zamilkł ten czełdon dziki i utkwił 
swe oczy zimne, stalowe w ciemnoś- 
ciach nocy. a : 

'Go on tam widział? Czy przedjoczy- 
ma tej duszy chorej majaczyły cienie 
ofiar które w ciemnej tajdze wyzionę- 
ły ducha pod jego zbójeckim nożem? 
Czy słyszał rozpaczliwy krzyk. boleś- 
ci i konania towarzysza, zamęczone- 
go tak po barbarzyńsku? 

Nie wiem... ale włos mu się naje- 
żył, oczy rozszerzyły się jak u kota; 
a na twarzy znowu się ukazał znajo- 
my mi wyraz cierpienia i trwogi. 

Wtem dał się słyszeć głos boce 
mana: <Wafńka, a gdzie ty przepadł: 

hultaju, wałkoniu? Idź no podnieść 

kotwicę, bo zaraz odježdžamys! 
l Wańka na głos «naczalstwa» 

skoczył na równe nogi, wstrząsnął 
się jak kaczka i zginął w ciemnoś- 

ciach nocy. 
\ Koniec. 

S 

Prawdy te są tak oczywiste, że 
wstyd niemal je przypominać. Każdy 
zdrowo myślący człowiek łacno. zro- 
zumie, że jak nie będzie * nowych 
domów a stare będą się waliły, to 
ilość bezdomnych obywateli będzie 
coraz to większa. Pytanie: dlaczego 
ustawodawstwo zwraca swe wysiłki w 
kierunku uprzywilejowania części oby: 
wateli na czas jakiś, t. j. nim się 
wszystkie domy w gruzy nie rozsypią, 
zaś o innych nie dba wcale, nie pó- 
zwalając faktycznie na rozbudowę 
miast? 

Wszak dziś już nakazują przymu- 
Sowy remont domu i dają pożyczki 
na jego przeprowadzenie. Wolne žar- 
ty, czy można przypuszczać żeby 
właściciel nieruchomości z umysłu 
dom swój niszczył, — na złość komu? 
Gdzie i kiedy słyszano, żeby podob: 
ny przymus istniał, gdy ochrony lo- 
katorów nie było?—a domy i budo- 
wały się i remontowały. Przymusowy 
remont, koszt którego obciąża hipo- 
tekę danego domu, wymaga spła- 
ty zaciągniętego długu i jego opro- 
centowania. Jednocześnie ustawa fak- 
tycznie zabrania pobieranie komorne- 
go; z czego więc właścicieł ma  pła- 
cić? 

Nie trzeba zapominać, że ustawa 
o ochronie lokatorów była ostatni 
raz znowelizowana z tem by w roku 
1928 komorne wróciło do przedwo- 
jennej wysokości; było to w czasie 
gdy dolar był równy 5,18, zł: dziś 
więc pobierane komorne przy kursie 
1 doll.—9 zł. jest prawie o połowę 
mniejsze niż było przewidywane, przy 
czem, dzięki właśnie spadkowi złote” 
go. podatki i wszelkie rozchody na 
domy wzrosły znacznie (dozorcy, wo- 
da, światło, remont, asenizacja, wy- 
wózka śmieci i śniegu), a wobec;prze- 
kroczenia 70 proc. relacji do przedwo- 
jennego komornego, świadczenia pa- 
dają prawie wyłącznie na właścicieli. 

samej więc rzeczy pozorny wzrost 
dochodu przyprawił właścicieli o 
zmniejszenie dochodu, a nię jego po- 
większenie. : 

Jeżeli nowela o której mowa bę- 
dzie przeprowadzona, stan własności 
nieruchomej można będzie określić 
na zero wartości, czyli że niemądre 
ustawodawstwo pozbawi Polskę mil: 
RE wartości w tej własności tkwią- 

cych. 
Czem więc tłómaczyć podobne 

projekty, —ieżeli one rzeczywiście ma« 
ja miejsce? 

Jedynie chyba demagogją — 
Zapłaciliśmy miljon złotych z ubo- 

gich środków ludności, sprowadzając 
z za morza prof. Kemmerera, którego 
rady i wskazówki miały uzdrowić fi- 
nanse i stan ekonomiczny Polski. 

Co mówi ten mędrzec w swym 
wielotomowym referacie w oddziale 
traktującym o ustawie o ochronie lo- 
katorów nie tylko nazywa ją  zabój- 
czą, rujnującą państwo, obniżającą 
kredyt zagraniczny nawet używa naz- 
wy «humorystyczna» ale doradza jej 

najprędsze zniesienie, jako tworu w 
najwyższym stopniu szkodliwego. 

Za tą radą jednak nie idziemy, 
pozostając dziś jedynem państwem po- 
siadającem ochronę lokatorów w dal- 
szym ciągu ją pogłębiając. o 

łacimy ogromne sumy bezrobot- 
nym, czerpiąc je z podatków wciąż 
powiększanych; czy nie mądrzej by 
było te sumy zużyć na kredyty dła 
budownictwa, pod warunkiem że 
żadna ochrona lokatorów istnieć nie 
będzie. Tysiące rąk znalazłoby  zaję: 
cie przy budowie, w fabrykach i war- 
sztatach dostarczających „materjały, 
tysiące nowych domów by powsta- 
wało i dachów nad głowami by nie 
zbrakło, a wszyscy by mieli czem pła- 
cić za mieszkania, właściciełe zaś do- 
mów mieliby czem płacić podatki, 
któreby od czynnych wpływały fab- 
ryk. Polska by uzyskała podstawy do 
trwałego rozwoju, wzmożenia siły: 
podatkowej, nie tracąc pieniędzy na 
otrzymywanie rentjerów na kosztjspo- 
łeczeństwa pasożytniczących. 

Polska jest ekonomicznie chora, 
wymaga więc do uzdrowienia genjal- 
nego a przynajmniej mądrego Hipo- 
kratesa;—jeżeli zaś prawdą jest że 
ustawa o ochronie lokatorów ma być 
w omawiany sposób nowelizowana, 
okazało by się,że uzdrawiać ją prag- 
ną osoby zazdroszczące sławie He- 
rostratesa. 

Miejmy nadzieję, że cała ta histo- 
rja okaże się tylko zwyczajną plotką, 
puszczoną w celu zdyskredytowania 
ludzi ster nawy państwowej obecnie 
dzierżących. 

St. Wańkowicz. 
SNET TOWORECZIE GAJ: 1 TR ZDZ ZE KOWAECER 

NADESŁANE. 

Impreza w „Zaciszu“. 
Ruchliwy i zapobiegliwy p. Maciej, 

dyrektor popularnej i zawsze miłej 
zwłaszcza w porze letniej restauracji 
„Zacisze*, idąc za prądem czasu 
sprowadził z Małopolski doskonały 
zespół muzyczny pod kierunkiem p. 
Stanisława Wołdarskiego. 

Zgrany i doborowy kwintet wyko- 
nuje utwory operowe, zaś lżejszy re- 
pertuar daje w nowoczesnej oprawie 
t. į. z pomocą saksofonu i jazz-bandu. 
Świetni muzycy, stosując umiejętnie i 
z umiarem modne dziś instrumenty, 
sprawiają, że gra ich stoi na wyso- 
kim poziomie artystycznym, czem za- 
skarbiają sobie szczere uznanie gości. 
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po krótkich cierpieniach zmarła na Litwie dnia 19 kwietnia 1927 roku przeżywszy lat 54. 
\ 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we czwartek 28 kwietnia b. r. w Kościele Św. Ducha 
(po Dominikańskim) o godzinie 9 rano, o czem zawiadamia pogrążona w głębokim żalu 

Rodzina. 
PSK T STALO 

Oświadczenie Kurji Metropolitalnej. 
W N-rze 16 «Białoruskiej Kryni- 

cy» z dnia 15.IV.1927 r. zostało о- 

głoszone oświadczenie ks. Adama 
Stankiewicza, że ]. E. ks. arcybiskupe 

metropolita wileński Romuald Jałbrzy- 
kowski zabronił wspomnianemu księ- 

dzu współpracować z B. Ch. D. na 
gruncie politycznym i, że przez to Ks, 

Stankiewicz. został zmuszony zrzec się 

stanowiska zastępcy prezesa B.Ch,D. 

Za «Białoruską Krynicą» powtarza to 

samo w Nr. 46 z dnia 23 kwietnia 

1927 r. „Vilniaus Aidas“. 

Wobec tego Kurja Metropolitalna 

Wileńska zmuszona jest oświadczyć 
że dnia 11.1V.1927 r. J. E. ks, arcy- 

biskup-metropolita Romuald Jalbrzy- 

Badanie gospodarki 
Dnia 25 kwietnia odbyło się po- 

siedzenie wyłonionej przez Radę tmiej- 
ską specjalnej koinisji dła zbadania 
gospodarki na rzeźni miej- 
skiej. 

Na posiedzeniu tem omawiano 
sprawę kontraktu, na podstawie któ: 
rego Sznejdeman otrzymał w dzierża- 
wę kiszkarnię przy rzeźni miejskiej. 

U niektórych z członków komisji 
przejawia się tendencja patrzenia na 
tę sprawę wyłącznie z punktu widze- 
nia formainie prawnego z pominię- 
ciem strony gospodarczej, drudzy zaś, 
przyznając, że z punktu widzenia 
prawnego Magistrat, upoważniony u- 
chwałą Rady miejskiej do oddania 
kiszkarni Sznejdemanowi, postąpił le- 

_KRO 
27 Du 
Teofila B. 

Jutro 
Pawła od K. 

Spostrzeżenia o Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

z dnis 26—1IV 1927 r. 
Ciśnienie 1 
šrednie / 143 

Temperatura 
Eėediii ) +- 290 

OS 
prakt ożający |. Południowo-Zachodni 

U w a gi: Półpochmórno. Deszcz: Wi- 
chura. Minimum za dobę -1- 29C. Maximum 
za dobę - 99C. Tendencja barometryczna: 
spadek ciśnienia. 

  

Wsch, sł. o g. 4 m. 15 

Zach. sł. o g.18 m. 51 

  

KOŚCIELNA. 
— Pozwolenia na Msze św. 

polowe. Kurja podaje do wiado- 
mości Wielebnego Duchowieństwa, 
że stosownie do przepisów prawa 
kanonicznego i do uchwały Zjazdu 
XX. Biskupów w Częstochowie, Or- 
dynarjat pozwolenia na Msze św. po- 
lowe nie udziela. Sprawa nabożeństw 
dla wojska należy do kompetencji 
J. E. Ks. Biskupa Polowego. 

— Składanie ofiar na koron 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. W 
związku z notatkami, jakie się ukaza- 
ły w niektórych pismach o tem, jako- 
by na nową koronę Matki Boskiej 
Ostrobramskiej napłynęły już ofiary 
w dostatecznej ilości, Kurja Metropo- 
litalna stwierdza, że wiadomość ta 
nie odpowiada prawdzie, i prosi 
wszystkich wiernych o dalsze jak 
najszybsze składanie ofiar na złotą 
koronę w celu najrychlejszego ukoń- 
częnia robót, związanych z koronacją. 

— Firma „Gorzuchowski* wy- 
kona roboty jubilerskie przy 
obrazie Ostrobramskim. Dowia- 
dujemy się, że roboty jubilerskie przy 
koronach Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej i zmontowanie szat powierzone 
zostało przez komisję pod przewod-- 
nictwem J, E. Biskupa Michalkiewicza 
firmie wiłeńskiej Gorzuchowskiego, 
prezesa cechu co komisja pode 
kreśliła w protokule prac konser- 
watorskich. : 

URZĘDOWA. 

— Wojewoda wileński 'przyjął 
w dniu wczorajszym delegację  zrze- 
szenia stowarzyszeń polskich w spra- 
wie obchodu 3-go Maja. | 

— Posiedzenie wojew. kom. 
ochrony lasów. W dniu 30 bm. 
odbędzie się w Urzędzie Wojewódz- 
kim posiedzenie wojewódzkiej komi- 
sji ochrony lasów, na którem rozpo- 
znane zostanie kilkanaście spraw. 

— Konferencja w sprawie ra- 
dio-stacji. W dniu dzisiejszym obra- 
dować będzie w urzędzie wojewódz* 
kim komisja, przedmiotem obrad któ- 
rej będą sprawy ściśle związane Z 
budową w Wilnie nadawczej stacji 
radiowej. W skład tej komisji wcho- 

N 

kowski w myśl wymagań prawa ka- 

nonicznego udzielił upomnienia ks. 

Adamowi Stankiewiczowi, by nie pi- 

sywał do „Krynicy*, ani też popierał 

w jakikolwiek sposób wspomnianej 

gazety dlatego, że ona często wystę- 
puje niezgodnie z zasadami, któremi 

mają kierować się katolicy. 
Pracy na polu politycznem nie za- 

braniał, bo przecież i nadal ks. Stan- 

kiewicz jest posłem na Sejm; co się 

zaś tyczy B. Ch. D., to pod tym 

względem |. E. Ks. Arcybiskup 
zwrócił uwagę, że i to stronnictwo 

ma za sobą czyny, nie dające się po- 

godzić z prawdziwą chrześcijańską 
demokracją. 

na rzeźni miejskiej, 
galnie, tłumaczą, że fakt ten nie wy- 
klucza tej okoliczności, że monopolo- 
we warunki umowy są bardzo zy- 
skowne dla przedsiębiorcy, natomiast 
szkodliwe dla właścicieli bydła, odda- 
wanego na rzeźnię, rzeźników i kon- 
sumentów, 

Na razie żadnej decyzji nie po- 
wzięto i uchwalono zwołać następne 
zebranie komisji w sobotę, dnia 39 
kwietnia o godz. 5,30 po połud. i 
zaprosić na to zebranie kierownika 
oddziału miejskiego samorzadowego 
urzędu wojewódzkiego p. Dzenaje- 
wicza i lekarza weterynarji na rzeźni 
miejskiej p. Łaszkiewicza w celu o- 
trzymania od nich bliższych  infor- 
macyj. 

ARENA TAOES RSA KTA WÓDZ 

dzą: naczelnik wydziału bezpieczeń- 
stwa U. W. Kirtiklis, nacz. wydziału 
rolnictwa p. Szaniawski, inżynier Ka- 
miński, oraz majorzy: Ertel i Koc. 
Kierownictwo nad pracami przy bu- 
dowie stacji obejmie p. inż. Kamiński, 
który też jest głównym inicjatorem 
budowy tej stacji, 

— Prezes Okręgowego Urzę- 
du Ziemskiego w Wiinie p. St. Łą- 
czyński nie będzie przyjmował inte 
resantów w dniu 27, 28-i 29 kwiet- 
nia 1927 roku. ‘ 

— (o) Nowe przepisy kasowo- 
rachunkowe. W ostatnim Nr. „Dz. 
Ustaw* ukazało się rozporządzenie 
Min. Spraw Wewnętrznych, wpro- 
wadzające z dniem 1 lipca r. b. we 
wszystkich związkach komunalnych 
nowe przepisy kasowo-rachunkowe. 

— Jak ma być w dniu I maja. 
Dziś odbędzie się w urzędzie woje- 
wódzkim konferencja w sprawie prze- 
widywanych manifestacjj w dniu 1 
maja. Na konferencję tę zaproszeni 
zostali przedstawiciele P.P.S. oraz za- 
wodowych związków polskich i 2у- 
dowskich. 
/ | я SAMORZĄDOWA 

— Wybory do rad gminnych. 
W połowie maja b. r. w powiecie 
Wileńsko-Trockim w 9 gninach odbę- 
dą się wybory do rad gminnych. W 

Ę związku z tem starosta wileńsko-troc- 
ki wydał odpowiednie zarządzenie, 
mianował przewodniczących  komite« 
tów wyborczych, odbył z nimi facho- 
wą konferencję i t. d. słowem przy- 
gotował aparat wyborczy. Teraz za» 
leżeć będzie od samych  mieszkań- 
ców poszczególnych gmin czy potra- 
fią wybrać z pośród siebie odpowied- 
nich ludzi do rad gminnych, którzy 
wspólnie z wójtami umiejętnie potra- 
fią rządzić gminą. 

Rzeczą jest całkiem jasną, że już 
teraz przy wyborach do rad gminnych 
partji polityczne bedą się starały za 
wszełką cenę przeprowadzić swoich 
kandydatów by uzyskać odpowiedni 
Ją na wypadek 
ejmu. L 

Będzie to dla nich próbą sił. 
Już od kilku tygodni uwija się po 

powiecie poseł Helman i demago- 
gicznemi hasłami karmi ludność. 

Pomijając całą groteskowość tego 
humorystycznego „działacza społecz- 
nego" i jego agiłatorów ze związku 
drobnych rolników, stwierdzić musi- 
my, że działalność tego rodzaju 
„partji* może być w najwyższym sto- 
pniu dla przyszłości samorządu na te- 
renie ziem wschodnich szkodliwą. 

Z tego też względu wyborcy win- 
ni z całą stanowczością zwalczać wy- 
stąpienia tego rodzaju demagogów, 
którym chodzi o mandat poselski, a 
nie o dobro ludności wiejskiej i sa- 
morządów. 

MIEJSKA. 
— (x) W sprawie pożyczki za- 

gran, dla m. Wilna. jak wiadomo 
Magistrat m. Wilna ubiega się już od 
dłuższego czasu © pożyczkę zagra- 
niczną dla miasta. 

wyborów do 

W  puszukiwaniu zło- 
dzieja miljonów. 

O złodzieju miljonów z Królew- 
skiej Huty brak w dalszym ciągu 
wszelkich śladów. Pisma gdańskie i 
polskie podawały wprawdzie, że Kes- 
sler miał się znajdować w ostatnich 
dniach w Gdańsku, ale Ścisłe śledz- 
two przeprowadzone w Gdańsku przez 
komisarza P. P. z Królewskiej Huty, 
p. Dudę, wykazało, że pogłoski te 
były bezpodstawne i że puścił je w 
obieg jeden z kupców w Królewskiej 
Hucie, który chciał uzyskać zaliczkę 
na nagrodę wyznaczoną za wykrycie 
złodzieja. 

Ostatnio śledztwo wróciło z po- 
wrotem do początkowych poszlak, 
coraz silniej bowiem utrwala się po- 
dejrzenie, że Kessler miał wspólników. 
Coraz jaśniej zarysowuje się niemo- 
żność niedostrzeżenia kradzieży przez 
urzędników i woźaych wbecnych w 
lokalu, w którym znajdowała się 
paczka z pieniędzmi, Wszyscy ci u- 
rzędnicy i woźni zostałi aresztowani. 
Mocno podejrzany jest również kie- 
rownik Urzędu Trocha, mimo, że 
został wypuszczony na wolną stopę. 
Wbrew oczywistej konieczności bo- 
wiem nie zarządził skuteczniejszych 
środków ostrożności. Zresztą przy« 
szłość urzędnicza Trochy wykazuje 
ciężkie skazy. Orzeczeniem sądu dy- 
scyplinarnego pierwszej instancji ska- 
zany został na wydalenie ze służby. 
Sprawa ta znajduje się jeszcze w 
wyższej instancji. 

Pewne światło na czyn i na wspól- 
nictwo z Kesslerem rzucają okolicz- 
ności, które udało się w ostatnich 
dniach ustalić, Kessłer był tajnym 
członkiem Volksbuadu, do której ta 
organizacji należy także Trocha. Wska- 
zują na to pozatem szczególniejszego 
rodzaju głosy pism niemieckich na 
G Śąsku i Niemczech, które w 
związku z kradzieżą wyrażają się naj- 
pochlebniej o Kessierze. W czynie 
tym upatrują pisma niemieckie brak - 
podstaw do wydania Kesslera wła- 
'dzom polskim, gdyby znalazł się na 
terytorjum  niemieckiem, a to na tej 
podstawie, że pieniądze skradzione 
nie były własnością prywatną, a tylko 
Państwa Polskiego, wobec tego zda- 
niem tych pism, należy uważąć czyn 
ten nie za pospolitą kradzież, ale za 
przestępstwo polityczne, za które 
Niemcy 'nie są obowiązane wydać 
zbrodniarza, ' 

W świetle tych okoliczności coraz 
bardziej umacnia się przypuszczenie, 
że Kesslerowi udało się istotnie prze- 
dostać się do Niemiec, gdzie przeby- 
wa może pod szczczególniejszą opie- 
ką Volksbundu. . 

Przypuszczenia idą nawet jeszcze 
dalej. Kessler, jako były. marynarz 
niemiecki z czasów wojny światowej, 
przebywał w niewoli angielskiej i o 
tym czasie nieraz wspominał z pew- 
nym sentymentem. Często też w to- 
warzystwie wyrażał się, że marzeniem 
jego jest dostać się do Kalifornii. 
Wobec czasu, który upłynął 6d po: 
pełnienia kradzieży i wobec opieki, 
której może zażywać, nie jest wy- 
kluczone, że w tej chwili znajduje 
się już bezpiecznie na jakimę okręcie 
niemieckim w drodze do Kalifornji, 
gdzie, jak sądzi, będzie mógł spo- 
kojnie korzystać z miljonów, skra- 
dzionych w polskim urzędzie. 

Pertraktacje te odbywają się za 
pośrednictwem Ministerstwa Skarbu, 
które onegdaj wezwało prezydenta 
Bańkowskiego do Warszawy. Pobyt 
p. prezydertta potrwa prawdopodobnie 
kilka dni. 

— (x) Nowa chorągiew dia 
m. Wilna. Chorągiew m. Wilna, 
która powiewała dotąd stale na basz- 
«ie Góry Zamkowej, uległa ostatnio 
znacznemu zniszczeniu. Wobec po- 
wyższego Magistrat m. Wilna na 
ostatniem swem posiedzeniu uchwalił- 
zakupić aową chorągiew i wyasygno- 
wał w tym celu sumę 200 zł. 

— (x) Nowa taryfa opłat miej- 
skich za ubój bydła i oględziny 
mięsa. Na posiedzeniu w dniu 27 
stycznia rb. Rada miejska uchwaliła 
podwyższyć pobieranie opłat mie|- 
skich za ubój bydła, oraz oględziny 
mięsa na rzeźni miejskiej. 

Uchwałę rę przesłano w swoim 
czasie do p. Wojawody, który jej nie 
zatwierdził, a skierował po zaopinio- 
wania do Ministerstwa Spraw Wewn. 
które dotąd jeszcze sprawy powyż- 
szej nie zwróciło. 

W myśl tej nowej taryfy opłaty 
za powyższe czynności pobierane 
będą jak następuje: 

Za ubój koni — od sztuki 6 zł, 
dotąd 4 zł —wotów i krów—6 zł, do- 
tąd 4 zł jałówkek — 4 zł. 
wieprze 4 zł., dotąd 2 zł, — prosiaki 
do 2 pudów żywej wagi 1 zł., owce, 
ciełęta, kozy 1 zł. 50 gr. dotąd 1 zł
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Za oględziny 1 kg. wędlin 10 gr., 
a, gr., K gr., do- 

t „wołowiny 10 gr. dot 
Тг siekia) 10 gr., doła T Ę: 
baraniny 10 gr., dotąd 7 gr. i koniny 
10 gr., dotąd 7 gr. 

— Przegląd dorożek. Na pod- 
stawie Rozporządzenia Nr. 13, b, De- 
legata Rządu w -Wilnie (Dz. Urzędo- 
Wy Nr. 6 poz. 363 ех 1923 г.), w 
myśl $ 6 Instrukcji dla dorožkarzy, 
Wyznaczono przegląd dorożek w r. b. 
ma placu rynkowym „Łukiskim” w 
dniach i pórządku następującym: 

W dniu 7 maja odbędzie się prze” 
gai dorožek od Nr. 1 do 150, w d. 

maja od Nr. 151 do 270, w dn. 11 
maja od Nr. 271 do 390, w dn. 12 
maja od Nr. 391 do 510, w dh. 14 
maja pozostałe. 

* Wszysikie dorożki we wskazanym 
terminie z zastosowaniem się do po- 
rządku kclejności na oznaczone miej. 
sce winne być dostarczone przez 
swych właścicieli do' przeglądu o 
godz. 9 rano. 

Właściciele, którzy nie dostarczą 
swych corożck dó przeglądu w wy- 
żej oznaczcnym terminie i nie zglo- 
szą do dnia przeglądu uzasadnionych 
powodów, będą pozbawieni prawa 
uprawiania swego zawodu, oraz w 
myśl $$ 20, 23 i 24 tejże lnstiucji 
ulegną karze grzywny do 200 złotych, 
lub aresziu do dwóch miesięcy w 
drodze postępowania karno-admini- 
stracyjnego. 

Pojazdy dorożkarskie, Jliberja i 
uprząż, jak również dokumenty po- 
winne być dostarczone do przeglądu 
w zupełnym porządku, gdyż po prze- 
glądzie mie będą wyznaczane terminy 
dodatkowe. | 

— Ruch autobusowy na szla- 
ku Wilno - Niemenczyn. Wledze 
wojewódzkie wydały dwom firmom 
autobusowym zezwolenie na urucho- 
mienie komunikacji autobusowej na 
szlaku Wilno-Niemenczyn-Wilno. 

W związku z tem opracowany zo- 
stał rozkład dla maszyn tych firm. 

Odjazd maszyn z Wilna (piac Ka- 
tedralnv) odbywać się będzie w go- 
dzinach: 4-ej, 5-ej, 18-ej i 19ej. Z 
Niemenczyna o godz: Ó-ej, 7-ej, 19 
m. 30 i 20 m. 30. 

— „Nie będę rozmawiał”.. 
Wczoraj przed godz. 10-ią wieczór 
zgasła raptownie w kiiku punktach 
miasta elekiryczność. Ciemności po- 

- chłonęły m.ędzy innemi wylot ulicy 
Mickiewicza i ulicę Kwaszelną. Wo- 
bec tego zwróciliśmy się io Elektrow- 
ni Miejskiej z zapytaniem czy uszko- 
dzenie jest poważne i czy prędko mo- 
żemy Się spodziewać Światła, Na to 
otrzymaliśmy w aroganckim tonie od- 
powiecź dyżurnego montera, który nie 
chciał ujawnić swego nazwiska, że 
nie będzie rozmawiał... 
. Sądzimy, że w to powinny wgląd- 
nąć władze Elektrowni i pouczyć pod- 
legły personej, jak ma się zachowy- 
wać gdy się zwracają doń abonenci. 

PRACĄ i OPIEKA SPOŁECZNA 
— (o) Przychodnia kasy cho- 

rych na Antokolu pozostaje. jak 
się aowiacujemy, zarząd kasy cno- 
rych poddał rewizji swą uchwałę o 
skasowaniu przychodni na Antokolu 

-i postanowił pozostawić ją na miej- 
scu i znacznie rozszerzyć. 

SZKOLNĄ 
— Kurator Okręgu Szkolnego 

Wileńskiego Pan Dr. Antoni Rynie- 
wicz onia 26 b. m. wrócił z Warsza- 
wy i objął urzędowanie. 
_— Reorganizacja sem narjum 

prawosławnego. Dowiadujemy się, 
że w miejscowem prawosławnem Se- 
minarjum duchownym ma nastąpič 
pewna reorganizacja. Stanowisko. dy- 
rektora wyoziału ogólnokształcącego 
ma być zupełnie skasowane, a pieczę 
nad całem seminarjum sprawować 
będą rektor seminarjum i inspektor. 
Seminarjum przekształcone zostanie 
na państwowe 9-cio klasowe seminar- 
jum z wydziałem ogólnokształcącym. 

— Wyjaśnienie. W związku z 
notatką, jaka się ukazała w Nrze 
z dnia 23 kw. „Słowa* pod tytulem 
„Związkowe dobrodziejstwa* Sekre- 
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Jak skorzystałem z pieniędzy 
ecatteau? 

Staralem się zwracać jaknajmniej 
uwagi swoją osobą. Mokre ubranie i 
zmięty kołnierzyk, ręce i twarz za- 
krwawione, nadawały mi pozory od- 
pychające, to też nie pragnąłem być 
widziany. Na szczęście wszedłem do 
hotelu w czasie obiadu, gdy wszyscy 
gościę hotelowi zebrani byli w sali 
jadalnej, dofarłem wigc do swego po- 
koju nie widziany przez nikogo. 

| Po doprowadzeniu do porządku 
ubrania, twarzy i rąk, udałem się na 
posiłek. O wpółdojedenastej wróciłem 

do swego pokoju i przejrzałem łup, 

zdobyty na Lecatteau. Byłem nięco 
rozczarowany. Jedynie list adresowany 
do kapitana Brewera miał dla mnie 
pewne znaczenie, pozatem znalazłem 
banknoty w sumie dwudziestu jedne- 
go tysiąca piastrów, co stanowiło o- 
koło sześćdziesięciu funtów sterlingów. 
Z tego dwadzieścia funtów było ceną 
kupna mojej osoby, mogłem więc je 
scbie przywłaszczyć. tembardziej, że 
po zrachowaniu mych «kapitałów», 
miało mi pozostać tylko dwadzieścia 

tarjat Związku Polskiego Nauczyciel- 
stwa Szkół powszechnych w Wilnie 
prosi nas (ei następują- 
cego wyjaśnienia: 

Wychodząc z założenia, iż wśród 
roblemów, składających się na po- 
cie szkolnictwa mauczyciel stanowi 

problem najistotniejszy, Związek P. 
N. S.P. na czoło swych prac wysu- 

nął hasło samokształcenia i dokształ- 
cania się nauczycielstwa. Temu celo- 
wi służy szereg wydawnictw  perjo- 
dycznych organizacyjnych, jak: Praca 
Szkolna, Ruch Pedagogiczny, Polskie 
Archiwum Psychologii i szereg in- 
nych. 

Praca w tym kierunku znajduje 
również swój wyraz w organizowaniu 
co roku sieci kiirsów dokształcają- 
cych dla nauczyciełstwa, w postaci 
referatów, wygłaszanych ra zjazdach, 
lekcy] i t. d. 

Na terenie Wilna staraniem miej- 
scowej organizacji od lat już kilku 
planowo co roku w okresie Świąt i 
feryj letnich prowadzone są kursy, 
zadaniem których jest pogłębienie 
wiedzy zawodowej nauczycielstwa. O 
wartości tych kursów—świadczy ich 
frekwencja, która początkowo wyka- 
zywała 69 osób, a ostatnio wzrosła 
do 235 osób. Kursy te każdorazowo 
były prowadzone za zezwoleniem Ku- 

sa Szkolnego. 
odać należy, iż staraniem” Zw. P. 

N. Sz. P. w Wilnie w okresie zbliża- 
lacych się feryj wakacyjnych zostanie 
uruchomionych 8 kursów poświęco- 
nych powyżej wskazanym celom. 

oniżej podajemy dane, które niech 
będą odpowiedzią na postawione za- 
rzuty. 

Wpisowe dało w sumie 3657 zł. 
wydatki zaś wyniosły 3214 zł. 

Uruchomiono 6 grup kursów, pra- 
cowało na kursach 18 prelegentów, 
godzin wykładowych było 468, licząc 
5 zł za godzinę otrzymamy 2340 zł. 

Następnie usługa—woźai —240 zł., 
noclegi 234 zł., koszta administracji 
i organizacji kursów—400 zł. 

Dochód dał 443 zł. i został prze- 
znaczony na wydatki, związane ze 
Zjazdem Wojewódzkim (16, 17 i 18 
czerwca r. b). Wyjaśnić wypadnie i 
to, iż żadna z prowadzonych grup 
nie liczyła 112 osób, jak mylnie po- 
daje autor wspomnianej notatki — 
maximum grupa liczyła 56 osób. 

— Program tygodnia Daru 
Narodowego na cele oświatowe 
Poiskiej Macierzy Szkolnej Z.W. 2-go 
maja wieczorem o godz. 8-ej przed- 
stawienie w Reducie „Szn* Kruszew- 
skiej, poprzedzony okolicznościowem 
przemówieni prof. M. Limanow- 
skiego. Dn,.3-go maja kwesta ulicz- 
na, Dn. 4 i 5-go maja kwesta w lc- 
kalach zamkniętych. 

Nadto we Środę dn, 4-go Związek 
Literatów urządza na Dar Narodowy 
P. M. Sz, artystyczny wieczór. Dr. 
6-go maja procent od dochodu w ki- 
nach. Dn. 7-go mała „Czarna kawa” 
w Sali Gcorge'a. Dn. 8-go maja ze- 
bawa w ogrodzie Bernaidyńskim. Dn. 
9.g0 maja kwesta w lokalach na bi- 
bijoteki i latarmie projekcyjne. 

AKADEMICKA. 
— Listy wyborcze na Ogólny Zjazd 

Akademicki i M. K. A. Okręgowa Kom- 
sja Wyborcza m. Wilna niniejszeni podaje 
do wiadomości, że w dn. 25 kwieinia 1927 r. 
zostały zgłoszone następujące listy wybor- 
cze: Lista Nr 1 Młodzieży Narodowej. Kan: 
dydaci na Zwyczajny Zjazd Ogólny Związku 
Narodowego Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej; 1 Kowalski Marjan, 2 Zajączkowski 
Kazimierz- Wacław, 3 Nasutto Henryk, 4 No- 
wakowski Edward, 5 Turto Michat, 6 Willa- 
mowicz Michał, 7 Puchalski Ryszard, 8 Pień- 
kowski Jan, 9 Kwiatkowski Henryk. Kandy- 
daci do Wileńskiego Komitetu Avademicsie- 

go: 1 Willamowicz Michał, 2 Hoffman Wło 
mierz, 3 Grzyb Hieronim, 4 Pieńkowski 

an, 5 Babicki Władysław, 6 Małachowski 
tanisław. 

Lista Nr 2. Bloku: Polskiej Młodzieży 
Demokratycznej Niestowarzyszonej i Pol- 
skiej Młodzieży Ludowej. Kandydaci na 
Zwyczajny Zjazd Ogólny Związku Narodo- 
wego Pol. Młodz, Akadem. 1 Czarnous Sta- 
misław, 2 Zabielszi Henryk, 3 Engelhardt 
Bronisław, 4 Gasiulis Władysław, 5 wójcik 
Stanisław, 6 Piłsudska Wanda, 7 Packiewi- 
czówna Jadwiga. Kandydaci do Wileńskie* 
go Komitętu Akademickiego: 1 Zabielski 
Henryk, 2 Czarnous Stanistaw, 3 Gasiulis 
Władysław, 4 Ambroziak Jan, 5 Ehrenkreut- 
zówna Emiija. 

1 

funtów, po uregulowaniu rachunku 
z kapitanem Brewerem.  Pozostzłe 
czterdzieści funtów postanowiłem od- 
dać ich właścicielowi, lecz nie chcia- 
łem się śpieszyć, gdyż wolałem by 
jaknajpóźniej mógł niemi rozporządzać. 
Po długim namyśle, włożyłem ban<- 
noty do koperty, zaadresowanej na 
imię p. Lecatteau, na ręce generalnego 
konsuła Wielkiej Brytanji w Smyrnie. 
Kopertę tę włożyłem do innej, którą 
wysłać miałem do dyrektora poczty 
na Malcie. 

Uwagę moją zwrócił list, adręso- 
wany do kapitana Brewerą, ostrożnie, 
końcem scyzoryka, otworzyłem ko- 
ertę. Odrazu zorjentowałem się, że 

był to spis towarów, wchodzących w 
skład łądunku kontrabandy, wysyła- 
nej na Herkulesie. Przepisałem go, 
poczem odłożyłem do koperty, którą 
starannie zakleiłem. 

Zmęczony przejściami, które mia- 
łem dnia tego, zacząłem się rozbierać. 
Lecatteau nie mógł mnie tej nocy na- 
paść, na wszelki jednak wypadek 
zamknąłem drzwi ua klucz i zastawi- 
łem krzesłem. Spokojnie położyłem 
się do łóżka. 
"Los mego wroga nie niepokoił 

mnie. Oczekiwała go ciężka noc, za- 
służył na to całkowicie. Stephanides 
również nie był *w stanieg rozmyślać 
tej nocy nad pomstą, lecz należało się 

э 

Jednocześnie Okręgowa Komisja Wybor- 
cza žonuuituje, że zostały utworzone nastę- 

ce 
Główny, |— Instytut Śniadeckich (Nowo- 
gródzka 22), Nr 3 COD 
go (Zakretowa 15) i Nr 4 — 
kolska. 

Czartoryskie- 
Klinika Anto- 

RÓŻNE 

— Sprostowanie. <«Ciaz. Warszawska» 
wczorajsza tendencyjnie oświetla notatkę 
<Słowa» z soboty, o krążących w mieście 
plotkach o neutralizacji Wilna. Istotnie mu- 

simy przyznać, iż nasz reporter wadliwie tę 
notatkę zredagował, niezgodnie z własną in- 
tencją. Chodziło żo zanotowanie, że ciemne 
dakieś indywidua w nieznanych celach sze- 
rzą tego rodzaju pogłoski, tymczasem wa- 
dltwa konstrukcja stylistyczna notatki mo- 

gła istotnie wywołać inne wrażenie. 

— IX Środa Literacka. Ostai- 
nią Środę Związku Literatów wypeł- 
nił referat p. W. Hulewicza © pre- 
mjerze „Farysa* Miłaszewskiego w 
Teatrze Narodowym, wraz z recyta- 
cjami fragmentów tego utworu, —- 
dzież sprawozdanie p. St. Węsław- 
skiego z książki Huiewicza o Bettho- 
venie p. t. „Przybłęda Boży*. Na za- 
kończenie pp. Hendrychówna i prof. 
Ludwig śpiewali pieśni, z „Parsifala* 
i „Tristana*. Osób było n»rzeszło 30 

Najbliższą Środą Literacką (27 b. 
m,) wypełni referat p. H. Romer- 
Ochenkowskiej na temat „Wspomniee 
nie o Wiktorze Hugo i jego stanc- 
wisko wobec Polski* — oraz dalsze 
sprawozdania z newych książek człon= 
ków Związku. 

Początek o godz. 8 wiecz. w lo- 
kalu Bibljoteki Wydziału Sztuk Pięk- 
nych U. $. B., ul. Św. Anny 4. Wsięp 
dla członków i wprowadzonych gości 

Następna Środa Literacka (da. 4 
maja) odbędzie się po, raz pierwszy 
publicznie, na dochód Daru Narodo- 
wego Polskiej Macierzy Szkolnej. Bę- 
dzie te urozmaicony wieczór autorski › 

ioje Obwodowe: Nr 1 — Gmach $$ 
r 
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eK Poloni at a DAS oczekiwany 
arcyfilm! Teatr 39 

ul. A.-Mickiewicza 22, BH Nad program: „Ojcowie | Dzięc” PETR TNS 
Na scenie występ znanego humorysty-tancerza MAKSA _ BOCZKOWSKIĘGO, e 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

  

Dziś będzie 2 66 dramat w S-miu aktach, Nad 
wyświetlany film „Czerwone serce program: <KAWALERSKI PO- 
MYSŁ» groteska w 2-ch aktach. Początek seansów: w niedzielę 
sobotę od godz. 4 i inne dnie od 
W  Poczezalniach koncerty radjo. 

Ф 
i święta od godz. 3, w 

z. 5. Cena biletów: parter—60 gr., balkon —30 gr. s 
statni seans o godz. 10. 

  

  

e Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). ion „KADET MARYNARKI" s 

dad? - DZIŚ PRBMJERAI < 6 dzial о- 
© e „Helios“ Monumentelny film p. t, „Przez miłość do sławy "nliszych "areystów Paryża. Z 

uli. Wileńska 38, 

SPORT. 
Zarząd Towarzystwa Wioślarski:- 

go w Wilnie 

wzywa wszystkich swych Członków i Człon- 
winie, do przybycia w piątek 29 kwietnia, o 
godz. 7-ej wieczór, do lokalu zimowego, Mi- 
ckiewicza 15, w celu GO ona porAdkn V 
defiladzie łodzi, w dniu Święta Narodowego 
3 maja, na :rzece Wilji. 

$   

Drugie zwycięstwo „Ogniska“ 
kolejowego. 

Sobotnie zwycięstwo «Ogniska» nad «Ро- 
gonią» w stosunku 3:1, po ostatniem zwy- 
cięstwie tego, najmłodszego w naszej A kla- 
sie klubu, nad Makkabi (3:0) może być tło- 
maczone wysokim poziomem gry <Ogniska>. 
Tak jednak nie jest. Sobotni wynik w żad- 
nym razie nie odpowiadał przebiegowi gry. 

W początku gry <Pogof> wysuwa sze- 
reg dobrze przeprowadzonych ataków, które 
jednak rozbijają się 0 doskonzłego bramka- 
rzą «Ogniska», wyraźną niedyspozycję strza- 
łową młodych «poganiaczy» iub wreszcie. w 
decydującym momencie psute są przez sła- 
bego Karpowicza. Doskon.ła w tym dniu 
omoc «Pogoni» 
jem pcha atak ku bramce, lecz napróżno. 

Do przerwy lewoskrzydłowy «Ogniska» 
przebja się i wykorzystywując błąd. obrony 
strzeja pierwszą bramkę. 

Po pauzie <Pogoń>» wyrównywuje <głów- 
ką» Halickiego jednak pod koniec gry traci 
dalsze dwa punkty. Nie pomogło i przesta- 
wienie ataku, «Pogoń» schodzi z boiska po- 
konana li tylko dzięki wyraźnemu uśmiecho- 
wi losu i świetnej wprost obronie Zienkie- 

poetów i kompozytorów wileńskich. Świcza, któremu dzielnie sekundowała obrona. 
— Odezwa T-wa Opieki nad 

zwierzętami. Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami wydało odezwę, w 
której podkreślając, że wojna świato- 
wa ujemnie wpłynęła na psychikę 
ludzką zabijając w ludziach poczucie 
litości, wzywa do zwalczania znęcania 
się nad zwierzętami, co niesiety tak 
często u nas ma miejsce. 

TEATR i MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance. <Być albo 

nie być». Dziś o g. 8-ej w., po raz ostatni 
tragikomedja w 4 odsłonach G. Olechow- 
skiego «Być albo nie być. — - x 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 
— Premjera <Bajki>. Jutro po Ak 

pierwszy komedja w 3 aktach Aleksandra 
Czaplickiegp <Bajka>. 

Ceny zwykłe. 
Pojutrze— «Bajka». 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzi- 

siejsza premjera <Simony, Dziś na reper- 
tuar Teatru Polskieao wchodzi ostatnia no- 
wość Paryża—«Simona» —Devala. ° 

Komedja ta osnuta na tle ciekawego 
problemu, pełna zabawnych sytuacji, a wy- 
konana przez najlepsze siły naszego zespo- 
łu z M. Malanowicz Niedzielską, W. Mali- 
nowskim i K. Wyrwicz- Wichrowskim na Cze- 
le, niewątpliwie wzbudzi wielkie zaintereso- 
wanie 

Reżyseruje K. Wyrwicz-Wichrowski* De- 
koracje W. Rakowskiego. 

Przedstawienia uroczyste. Ku 
uczczeniu rocznicy Konstytucji majowej Te- 
atr Polski wystawia w niedzielę 3-go maja 
og 3 m. 30 pp. <Damy i huzary»—Al. Fre- 
dry (dia młodzieży), wieczorem zaś o g. 8 
m. 15—«Radziwiił Panie Kochanku» kom. j, 
Kraszewskiego, poprzedzona specjalnem prze- 
mówieniem, oraz odegraniem hymnu naro- 
dowego. Oba przedstawienia odbędą się na 
rzecz Koła Prawników Studentów Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego. 

RADJO. 
Program stacji warszawskiej" 

12.00. Komunikat meteorologiczny. 
15.00—15.25 Komunikat gospodarczy. 
15.30—15.55. Wykład dla maturzystów z 

cyslu «Historja Polska» —wygł, prof. Henryk 
Mościcki. 

16.00—16.25. Wykład dla maturzystów z 
cyklu «Literatura Polska» p. t. <Adam Asnyk» 
—wygł. p. Gąsiorowska Szmydtowa, 

16.45—17.10. Program dla dzieci «Miś i 
Micia»—wykonają pp. Wanda Tatarkiewi- 
czówna i Benedykt Herta. ‚ 

17,15. Wykonawcy: Orkiestra powiększo- 
na P, R. pod dyr. Józefa Ozimińskiego, Se- 
weryn Śnieckowski (obój solo) i prof. Lud- 
wik Urstein (akomp). | 

18,40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.25. «Skrzynka Rerdpu moko: 

reepondrurją bieżącą omówi Dr. Marjan Stę- 
wski.- 

ti 19.30—19.55. Odczyt p. t. <Komunika- 

spodziewać, że "nazajutrz stanie się 
bardziej wymagający i zażąda zwrotu 
pieniędzy danych za zbiegłego nie- 
wolnika. Lecz Lecatieau nie miał pie- 
niędzy przy sobie, utrudni to zawar- 
cie umowy i ułatwi. wyjazd mój ze 
Smyrny. Stary skąpiec wydał na mnie 
dwadzieścia funtów, spodziewał się 
zaś zarobić przy sprzedaży niewolnika 
podwójnie. Będzie więc żądał pięć- 
dziesięciu do sześćdziesięciu funtów. 
Stąd powstanie gótąca sprzeczka, 
znałem już na tyle Stephanidesa, 
żeby módz powiedzieć, że nie daruje 
on swego. 

Jaką decyzję mogł powziąć Le- 
catteau, po uwolnieniu się? Wściekły 
na wieść o tem, że odpłynąłem na 
Herkulesie, zechce przedewszystkiem 
zatelegrafowąć do kapitana Brewera 
oraz do przyjaciół swych w Angiji, 
by przestrzedz ich przed. ukrytym w 
trawie wężem. Tutaj musiałem wdać 
się w zawiłe obliczenia, kablogram 
potrzebował jedenastu do dwunasiu 
dni, by dojść ze Smyrny do Londy- 
nu. Kapitan zapewniał mnie, że Her- 
kules, wbrew skromnemu swemu wy- 
glądowi jest parowcem szybkim. Za- 
trzymywał się tylko w Gibraltarze, 
Kablogramy Lecaiteau nie dojdą za- 
pewne na czas. A jednak był to 
wniosek bardzo niepewny, podróż 
poza Gjbraltarem mogła być bardzo 

Atak «Ogniska», prócz prawego skrzydła do- 
bry, pomoc słaba. W «kogoni» dobra po- 
moc, niezły stosunkowo, ale pozbawiony 
strzałów atak i słabe tyły. Specjalnie wyróż- . 
nił się pracowity Baniak i Degutis. * 

Zaznaczyć należy, że wyraźne niepowo- 
dzenie «Pogoni» nie pozwoliło jej nawet wy- 
korzystać karnego, podyktowanego za rękę 
Karmazyna. t % 

Sędziował p. Wiro-Kiro sympatycznie. 
Publiczności, jek na dzień dżdżysty w" 

е d 
li L ai ПЕВЕЕАНСИТЧ НоОЕЙ 

cja»—wygł. prof. A. Janowski (z cyklu «Co 
każdy o Polsce wiedzieć powinien»). 

19.55—20.15. Komunikat rolniczy. 
20.15—2030. Przerwa. Przypuszczalnie 

komunikaty. W. czasie przerwy nadany bę- 
dzie komunikat Messager Polonais w języku 
francuskim. 

22.00. Sygnał czasu. 
rologiczny. 

2030. Koncert wieczorny. Muzyka ope- 
retkowa. 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z ho- 
teiu <Bristol». 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Kradz'eż konserw. W nocy n- 26 

b. m. za pomocą oderwania ókiennicy skra- 
dziono z okna wystawowego sklepu M. Fryd- 
mana (Nowogrodzka 7) konserwy wartości 
330 zł 

Komunikat meteo- 

— Podrzutek. Pod bramą domu Nr. 4 
przy ul. św. Pio'ra i Pawła znaleziono dziec: 
ko w wieku około 6 miesięcy z kartką i na- 
pisem <ochrzczony. Mieczysław». у 

Podrzutka skierowano do przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

. > Skutki pożaru w Sołonojach W 
Czasie pożaru we wsi Sołonoje gm. Dołbi- 
nowskiej spaliło się „dom i chlew Romana 
Kuczewskiego,, dom, dwa chlewy Maksymi* 
ljana Bilkiewicza, dwa domy, „stodoła, dwa 
pichrze i dwa chlewy Daniela Kurjanowi- 

cza, stodoła Antoniego Maszońskiego, oraz 
dwa chlewy Tymoteusza Kurjanowicza, 

Pożar stłumiono |dzięki zrujnowaniu kil- 
ku budynków, gdyż w przeciwnym razie 
spłonęłaby cała wieś, licząca 40 gospo- 
arstw. 

Przy gaszeniu 
Roman Kuczewski, 

cy lekarskiej. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
—› (п) Ceny w Wilnie z dnia 26 

kwietnia rb. už 
Ziemiopło: żyto loco Wiina 45 — 

46 zł+ za 100 klg., owies 41—45 (zalež- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 43— 

żaru został poparzony 
króregt udzielono pomo- 

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 powodu 
bezdroża. Wielkie zapotrzebowanie siana i 
słomy nie tylko przez Wilno ale i przez oko- 
liczne wsie wskutek opóźnienia wiosny вро- 
wodowało zupełny brak tych produktów na 
rynku wileńskim. * 

burzliwa. Zasypiałem już, gdy nagła 
myśl oświeciła mój mózg, wybuchnę- 
łem śmiechem. 

Nazajutrz wstałem bardzo wcześ- 
nie; miałem dużo pracy na cały ra- 
nek. Najpierw otworzyłem koperty, w 
'których schowałem czterdzieści fun- 
tów dla Lecatteau, schowałem pienią- 
dze do pugilaresu i podarłem koperty. 
Po pierwszem śniadaniu powróciłem 

o pokoju z pliką blankietów e Pra к 
A 'rego wzywalem patetycznie, w imie- 

lan mój był dziecinnie prosty: 
zagwoździć linje kablograficzne, wy- 
syłając taką ilość depesz, jaką opła- 
cić mogę czterdziestu funtami sterlin- 
gów. Miało mi wystarczyć mniejwię* 
cej na czterdzieści kablogramów, po 
pięćdziesiąt słów każdy. Pełen zapału 
zabrałem się do dzieła. 

do Sw ) U 
telė zależy ch „ód, pachą. 

Rozpoczęłem od premjera mini- j 
strów, winszowałem mu rezuliatów 
jego owocnej pracy i ofiarowywałem 
honorową prezesurę w Lidze Patrjo- 
tów w Smyrnie. Następny kablogram 
zaad'esowałem do Sekretarza Stanu 
Spraw Zagranicznych, z zapytaniem, 
czy traktat pokoju pomiędzy Turcją 
a Anglją prędko zostanie podpisany, 

Generalny dyrektor poczty otrzy- 

mać miał rozpaczliwe wezwanie, by 

zaprzeczył krążącym pogłoskom, o 
podniesieniu taksy korespondencji z 
Angiją do czterech pensów za list. 

Wąydaw:e Stanstiaw Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny zą ogłaszecia Zenon Ławiński. 

Sceny w naturalnych kolorach, Na scenie pierwszy raz w Wilnie, gościnne wystepy jedynego w 
Polsca Imitatora muzycznego, nasladowcy ptaków, zwierząt i t. d. p. MIRO MALTANI. 

z wszędobylskim  Bania- | 

@ 
@ 

  

sol nawozowa <CHURZUW», 
poleca Hodowla i Skład Na- 
sion S. Wilpiszewskiego, 

Wielka 15 (Szwarcowy 1), 
Sklep rolniczy. 

Dr W.Umiastowskr 
choroby płuc, przyj- 
muje od 6—7-ej wiecz, 
prócz dni świątecz- 
nych i przedświętecz- 

Nasiona, 
nych, 

ui Żeligowskiego 5. 
TELEFON 

Mieszkanie 
remontowane, sło- 
neczne do wyna- 
jęcia 7 pokoi, wy- 
gody. Kościuszki 14 

(ESA 

  

    
    

   

  

     

   

  

  
  

  

(Antokol). Spytać 
dozorcę, A 

2 ч 3 
nn A Lokal Naa Mii 

DOKTOR | Antokolskiej (w ogro: 
D ŻELDOWICZ dzie) poszukuje się 

* natychmiast na lato. 
chor'WENERYCZ. | Oferty do Biura Ogło- 
NE, MOCZOPŁĘ. | szeń J. Kariin. Nie- 

PRF: s 2 p 1 ORNE, Е miecks 22, tel. 605. 

Rf "os -, СО ALL L 
s Kazimierz Biažejewcz „|| „Gap Gotówkę 

‹ я w każdej sumie na 
Inżynier Mierniczy Przysięgły $ Zęldowiczowa z 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ na ulicę OB = lokujemy | najdo 
Objazdową 8 (w pobliżu Urzędu KOBIECE, WENE. | | godniej 

Ziemskiego), telefon 12—30. AE zz: Dom Handl "Kom. 
Pomiary, parcelacja, komasacja, ' 3 & Р ‚ prz 122 iod 46 ZĄCHĘTA fkwidacja serwitutów, ekspertyza | ul.Mickiewicza 24 Gdakskz 6 BT. и 

+ sądowa, kreślenie planów. в tel. 277 е ;'Ч&:’ 
+ a ZES 
9999999999 9000000 W. Źdr. Nr. 1. : 

SŁYNNA Akasserta PRZENIESC TAB 
. k WRÓŻKA - CHIROMANTKA Wi Smiatowska |, Boe pi 

Sa nowi RE a przyjmuje od godz. wodnym kupimy 
wnozyęa ZepołcoDowh "Tzepowiata. | 1019 Micziówicza natychmiast przy 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 46.m. 6 10000 dolarów 
it d. Kto chce poznać przyszłość, WZP, Nr 63 Żaośń i 
naležy pošp'eszyč, poniewaž wkrėtoė | ———— Dow BĘ. <Zachę. 
a w sj AE. ZE Krawco e: Gdsńska ę 
wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6, schody wa й 05, > 

1 piętro tel. 9—05. 1       
Lekcyj francus- 
kiego udziela ruty: 
nowana nauczycielka“ 
Mickiewicza 45 m. 4* 
od godz. 1—3. 

1 ponter i seter 
165 (mieszany), 

j duży, okazyj* 
nie do sprzedania, 

—BARDZO TANIO | 
Adres: Dzielna 30 m. 5 
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ma orawo. (Zarzecze) nanrzegiw Krzyża _| przyjmuje obstalunki. 
PRERPOPSRREOPYOOPOLOPREWG Šzyje te: W domach 

Upoważniony przez M. R. R. B Pas 
MIERNICZV ; ` 

J. LOKUCIEWSKI $ Dr Gz. KONECZNY 
Wilno, ul. Micklewiėza 42, m, 7. Guess meto 

Przyjmuje do PARCELACJI 6 Sztuczne zęby. Porce- 
i LIKWIDACJI majątki ziem: $  janowe korony. 
skie mając stale chętnych nabywców $ Mickiewicza 11 —- 8 

na parcele 1 zaścianki. % Wojskowym i urżęd- 

V9RGOE<LOPOPOG>+"<- Nikom zniżka i na 
A NN raty. 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
įpondeneyins prof. 5>ekulowicza, W WARSZAWIE 
Warszawa, L Kursa wyu- Kaucjonowany i Koncesjonowany 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 
wości kupieckiej, korespondencji DOM KOMISOWY ZLECEŃ 
handlowej, stenozrafji, nauki handlu, Įgnacego BERGERAĄ 
prawa, kaiigrafji, pisania na maszy- 3 

nach, Po ukończeniu cz W z Nr. 22. 
DAJCIE PROSPEKTOW! С JE we wszystkich sprawach 

— 2А ПЁ ж w sądach, urzędach pańsiwowych, 
GIEŁDA WARSZAWSK £ komunalnych oraz hipotekach, przy- 

26 kwietnia 1097 r. czem prya zainteresowanych do 
Dowizy i wajuty: arszawy zbyteczny, 

Trans Зога. — Карос 
Dolary 802 804 890 3 
Holandja 357,00 35780 357, — gacie 

Loniyy 4 ою @ы $ ROWERY $ „Var: * ! RZ - 
Paryż 35,04 _ 35,13 | 3405 wiedeńskie : ф 

;:"81 (AŻ 17258 — П9 lekke Roa & : wajcarja я bi 

ai: iedeń .85 . 5, s 
Włochy 51— 5010 49,98 Sklep uniwersalny  $ 

Papier: Procentowe i ZAŁKIND с 

5 pr. pożyczka konw. 67,75 68— — — $ : 

Dolarówka 55,50 55.30 — — ' ul. Wielka 47. 

  

Pożyczka kolejdówa 102,50 
8 pr. listy zastawne Banku Qosp. Kraj. 91.00 
8 pr. Państw. Banku Rol. 91,00 
4 i pół proc. ziems. zł. 66,— 65,—, 
8 proć. warsz. złot. 82,— 83, — 
5 proc. warsz. —,— 70,— 
48 proc. warsz. 64.50 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 26 kwietnia 1927 r. 

PŁŁOROOOLPOOGSOEP$2 

<ABLETyN 
KEFIROWE 
DO UŻYTKU DOMOWEGO „ Banknoty. 

Dalary St. Zjedn. 8,931/, 8,92 RA O0WEŁOREW 

Czeki i wpłaty, 60 PUDEŁKA 

Londyn 43,47 j pól. FABR. CHEM. FARM, 
Złoto. PZŻ) 2 z, 

Ruble 4,661/» 4,66 bwfpogulechi 
Listy zastawne. WARSZAWĄ 

Wil. B. Z. zi, 100 51,70 51,20 51,50 

    

Następna depesza zapytywała mi- cję urzędnikowi, który zamarł z otwar- 
nistra Skarbu, czy zechce przyjąć temi ustami, gdy ujrzał stos depesz. 
dwieście tysięcy funtów, złożonych po odzyskaniu zimnej krwi zliczył 
przez wdzięcznych obywateli Słowa- głowa i zażądał około czterdziestu 
ków, podobnej treści depeszę wysła- gwuch funtów sterlingów. 
łem do Lorda Kanclerza, lecz, oba- Głosem złamanym oświadczył yii 
wiając się, że wymieniona duża SU- biedny ten człowiek, że przy najlep: 
ma może istotnie zwrócić ich uwagę, szych chęciach, ostatni kablogram nie 
zmniejszyłem ją do dziesięctu funtów. przyjdzie na miejsce wcześniej, jak 

I tak dalej, długa lista adresatów dnia następnego o szóstej wieczór. 
kończyła się na ministrze Pracy, któ- Wytlomaczywszy mu, že wszyst- 

kie kablogramy są niezmiernie po 
niu eksportujących handlowych do- ważnej treści, wydarłem mu  obietni- 
mów angielskich, by przygotował cę że nie poda ani jednej depeszy 
jaknajprędzej wielką ilość muślinów prywatnej, dopóki moje wszystkie n 
dla przewiezienia pomidorów. 6 „atak 3 

O jedenastej położyłem pióro i ° Рофет  zalatwilem formalności 
wygodnie rozparty w fotelu przejrza* paszportowe i zjadłem śniadanie 
łem me elukubrzcje: było trzydzieści Costi: Po wypiciu kawy i kieliszka 
kablogramów do Anglji i dwadzieścia likieru, w dobroczynnym cieniu we- 
eden na Gibraltar. Adresaci nie byli randy, powróciłem do hotelu. Zapa- 
znalezieni trafem tylko. Miałem i w kowałem walizę, zapłaciłem rachunek, 
tem myśl ukrytą. Osoby prywatne żegnając się z rządcą hotelu opowie- 
żałowałyby paru funtów па odpo- działem mu, že jadę "do "Bournabat 
wiedź, urzędy zaś dadzą odpowiedź, na dwa dni przed wyjazdem do Kon- 

lub zadadzą pytanie, chcąc wyjaśnić stantynopola. Wobec chłopca hote-. 
tę sprawę. Im większe przez to miało lowego, który wyniósł moje rzeczy, 

być zagwożdżenie linji tem lepiej dla zawołałem taxi, nakazując mu zawie- 
mnie: zienie mnie na stację francuską. Po 

Aby Lecatteau mógł się dowiedzieć, odjechaniu od hotelu, kazałem  za- 
jak zużytkowałem jego pieniądze, po» kręcić i skierować się ku przystani 
dałem wszędzie jego adres inazwisko. w stronę stojącego na kotwicy Her- 

Pośpieszyłem do biura k blotele- pylesa. ` 
grafu i wręczylem swą koresponden. 
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