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Międzynarodowa konferen= 
cja byłych wojskowych 

w Luksemburgu. 

Paryż, 26 kwietnia. 
W krajach sprzymierzonych w 

czasie wojny 4 i pół miljona byłych 
Y wojskowych jest zorganizowanych w 

związki. Z tei liczby 30 związków — 
grupujących 3.235.000 kombatantów 
płacących regularne składki i należą- 
cych do 9 krajów sprzymierzonych— 
Są członkami Międzysojuszniczej Fe- 
deracjį Byłych Wojskowych, czyli 
znanego w Polsce FIDAC'u. W daw- 
nych krajach nieprzyjacielskich 3 mil- 
jonv byłych żołnierzy jest zorganizo- 
wanych; lwia ich część, bo 2 j pół 
miljona, przypada na Niemcy, atoli 
Niemcy, Austryjacy, Węgrzy i Bułga- 
rzy żadnej wspólnej federacji nie u- 
tworzyli, Istnieją natomiast dwie orga- 
nizacje międzynarodowe byłych woj- 
skowych. 

W Genewie jest siedziba tak zw. 
CIAMAC'u, czyli Międzynarodowego 
Związku Towarzystw Inwalidów i By- 
łych Wojskowych. Grupuje on 16 
związków nałeżących do 8 krajów 
współwalczących i liczy ogółem oko- 
ło 1.800.000 członków. Związek In 
walidów Rzplitej należy de FIDAC'u* 
którego siedzibą jest Paryż, natomiast 
na dwie konferencje CIAMAC'u wy- 
syłał obserwatorów, co odpowiadało 
zresztą życzeniom rządu polskiego. 
Należy stwierdzić, że związki niemiec- 
kie, francuskie, austrjackie i czeskie 

* stanawiące ostoję CIAMAC'u noszą 
arakter społecznie lewicowy. 
W Berlinis ma swoją siedzibę 

IAC, czyli Międzynarodówka Byiych 
Wojskowych, organizacja komunisty- 
czna, grupująca zaledwie jeden zwią- 
zek niemiecki, dwa francuskie i jeden 
belgijski — razem 120.000 czł. 

FIDAC mógł ignorować i igaoru- 
je organizację komunistyczną, als mu- 
siał się jakoś ustosunkować do 
CIAMAC'u. Ostatni, warszawski kon: 
gres FIDAC'u postanowił we wrze- 
śmiu r. ż, zwołać do Luksemburga 
wielką międzynarodową konferencję 
byłych wojskowych celem spróbowa- 
nia współpracy dla wzmocnienia po- 
koju w Europie. Tylko konferencja 
zwołana przez FIDAC ma szanse 
istotnego powodzenia, albowiem do- 
tychczas związki angielskie, 
kańskie, belgijskie, oraz większość 
związków francuskich, italskich i pol- 
skich CIAMAC bojkotowały. Aby je- 
dnak kongres w Luksemburgu nie 
przybrał charakteru niebezpiecznej 
rywalizacji z genewską organizacją, 
zarządy FIDAC'u i CIAMAC'u odby- 
ły w Lozannie (15 listopada 1926) i 
w Bazylei (30 stycznia 1927) wspólne 
prywatne zebrania, w których Zz ra- 
mienia polskich związków uczęstnie 
czył niżej podpisany. Spotkania te 
do niczego nie doprawadziły, ałbo- 

«wiem CIAMAC domagał się przede- 
wszystkiem uznania go przez FIDAC. 
Otóż ten ostatni uważa, że między. 
narodowa stała organizacja byłych 
wojskowych nie ma sensu, że mogą 
się jeno odbywać perjodyczne mię- 
dzynarodowe spotkania. 

Wobec odmowy spar ze 
strony CIAMAC'u, FIDAC stą- 
pił do urzeczywistnienia uchwały 
swego warszawskiego kongresu i ro- 
zesłał już zaproszenia do wszystkich 
związków byłych wojskowych nie- 
mieckich, austrjachich, węgierskich i 
bułgarskich. Zjazd jest zwołany na 
21 i 22 maja do Luksemburga. Za- 
proszone są nań wszystkie związki 
bez różnicy zabarwienia politycznego. 
Delegaci każdego ze związków złożą 

* deklaracje w sprawie pokoju. Na 
zjazd dopuszczone zostaną jednak 
tylko te związki, któro nie będą żą- 
dały rewizji traktatów. Możliwość 
przebudowania FIDAC'u z organi- 
zacji międzysojuszniczej na organi- 
zację międzynarodową jest wykłu- 
czoną. 

` 

Kazimierz Smogorzewski. 

| WSZELKIE MASZYNY BIUROWE 
A CZYŚCIMY i REPERUJEMY 

TANIO, szybko i dokładnie 

3 „BLOCK=BRUN" 
у Oddział w Wilnie 

Mickiewicza 31, tel. 375. 
UWAGA: W roku 1926 warsztaty 

nasze zreperowały 
maszyn biurowych. 
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Nowość wydawnicza 
Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE" 
CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Es Uikiai An, 

z 12 ilustracjami. 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu 
zagranicę 7 zł. Konie czekowe w P. K. O 

amery- | 

lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
. Nr 80259. я p 

Trzy wyroki smierci © Kownie. 
Skazani zostali Poseł Pajauis i por. Tornau. 

Z Kowna donoszą: W czwartek zakończona została w sądzie 
polowym sprawa spisku w armji, mającego na celu obalenie 
obecnego rządu. Wśród oskarżonych 2 osoby cywilne, oraz 20 
wojskówych w tem 1 oficer i reszta podoficerowie. 

Sąd polowy skazał trzy osoby na karę śmierci, mianowicie 
posła do Sejmu Pajau'sa, starszego iejtenantą Tornau i podo- 
ficera Żemajtsa. Pozatem 1 podoficera na 12 lat cężkich robót, 
2 ch na 8 iat, 2 na 6 lat i t. d. 10 oskar:onych uniewinniono. 

Wszyscy skazani wcjskowi zostali zdegradowani i wyklu- 
czeni z armji. 

Skazani na śmierć zwrócili się do prezydenta z prośbą o 
ułaskawienie. 

1 maja w Kownie, 
Z Kowna donoszą: Według oświadczenia komendanta miasta wszel- 

kie demonstracje w dniu 1 maja zostaną wzbronione. 
L a Sakei k a A 

Ewakuacja Zaglębia Saary. 
BERLIN, 29—IV. PAT. Pisma donoszą, iż na skutek przeprowadze- 

nia reorganizacji kolejowej w Zagłębiu Saary stosownie do postanowień 
Ligi Narodów rozpoczęta została ewakuacja wojsk francuskich z  teryto- 
rium Saary. 

Pogląd Ameryki na kwestję rozbrojenia. 
WASZYNGTON. 29.IV. PAT. Hughes przewodniczący delegacji Sta- 

nów Zjedn. na konferencji waszyngtońskiej w sprawie rozbrojenia wygło- 
sił przemówienie, w którym podkreślił konieczność doprowadzenia do de- 
finitywnych, obowiązujących układów między głównemi mocarstwami, aby 
nie paraliżować nacjonalnej obrony, a unikać zbrojeń prowokacyjnych. 
Można zastanawiać się nad tem, czy rozmowy genewskie doprowadzą do 
ograniczenia zbrojeń przez wszystkie państwa i we wszystkich rodzajach 
broni, jednakże prowadzenie tych rozmów w dalszym ciągu jest bardzo 
pożądane: 

Tajny traktat włosko-angielski. 
BERLIN, 291V PAT, „Berliner Tageblatt* podaje z Białogrodu rewe- 

lacje ogłoszone przez „Vreme” w sprawie rzekomego tajnego traktatn 
między Chamberiainem i Mussolinim. Traktat ten, według doniesień „Ber- 
liner Tageblat*, zawiera 6 punktów. Pierwszy dotyczy Besarabji, drugi R 
wspólnego występowania Anglji i Włoch na Dalekim %schodzie, trzeci— 
uznania przez Angiję interesów włoskich na Bałkanach i uznania ;paktu w 
Tiranie. Czwarty zawiera umowę co do współdziałania fiot na morzu Śród- 
zicmnem i rozmieszczenia tych flot. Piąty zawiera zgodę na włączenie 
Tangeru do hiszpańskiej strefy wpływów w Marokku. Szósty wyraża zgó- 
dę na ustąpienie przez Hiszpanję wysp Balearskich Włochom. 

Konferencja Małej Ententy. 
PRAGA, 29—IV. PAT. Konferencja Małej Ententy została urzędowo 

wyznaczona w terminie od 12 do 14 maja. Konferencja odbędzie się w 
miejscowości kąpielowej Jachymów w Czechach. 

O traktat włosko=węgierski. 
BIAŁOGRÓD, 29—iV, PAT. Koła polityczno twierdzą, że rząd jugo- 

słowiański zażądał w Budapeszcie wyjaśnienia co do znaczenia traktatu 
włosko - węgierskiego, Równocześnie zapytał rząd jugosławiański, czy 
Węgry jeszcze zawsze są gotowe zawrzeć z Jugosławią traktat przyjaźni 

  

i rozjemczy. 

Sowiety wezmą udział w konferencji 
gospodarczej. 

BERLIN, 29, IV. Pat. Moskiewski korespondent «Lekal Anzeiger» 
donosi ze źródeł miarodajnych, że rząd moskiewski powziął już uchwałę 
w śprawie wysłania delegacji na międzynarodową konferencję gospodarczą 
w Genewie. Przewodniczącym delegacji sowieckiej mianowany będzie 
prawdopodobnie Kczyżanowski, lub zastępca jego Sokolnikow. Ambasador 
sowiecki w Berlinie Krestinski powraca w przyszłym tygodniu do Berlina. 
Korespondent «Lokal Anzeiger» dowiaduje się z kół dypiomatyczuych, że 
w łonie partji komunistycznej istnieje rozbieżność zdań w sprawie udzialu 
Sowietów w międzynarodowej konferencji gospodarczej. 

Litwinow nie jedzie do Genewy, 
BERLIN, 29—iV. PAT. Biuro Wolffa donosi z Moskwy, że rząd 

sowietów dokonał dzisiaj nominacji delegacji rosyjskiej na światową kon- 
ferencję gospodarczą w Genewie. Kierownictwo delegacji obejmie nie 
Litwinow lccz jeden z rzeczoznawców gospodarczych. 

Wojska północne w Nankinie. 
SZANGHAJ, 28 IV. PAT. Wedle niepotwierdzonych dotychczas do- 

niesień, wojska północne przekroczyły rzekę Yang-Tse i zajęły przed- 
mieście Nankinu. ; 

Czang-Tso-Lin wypędza komunistów. 
LONDYN, 29—IV. PAT. Biuro Reutera donosi z Mukdenu, że Czang- 

Tso-Lin nosi się z zamiarem zamknięcia konsulatów-sowieckich w Mandżu- 
rji. Poinformowani o tych zamiarach Czang-Tso-Lina urzędnicy konsula. 
tów zawczasu wysyłają do Moskwy swoje rzeczy. W Mukdenie obiegają 
pogłoski o akcji wojsk rosyjskich na granicy Mandžurji, Według tychże 
pogłosek kawalerja mongolska pod dowództwem oficerów rosyjskich wkra- 
cza obecnie wgłąb Mongojji. Е 

Strzały do komunistów, 
PARYŻ, 29 IV. PAT. Pisma donoszą z Szanghaju via Londyn, że w 

Kiang-Wan żołnierze nacjonalistyczni, utrzymujący porządek na polu wy- 
ścigowem zmuszeni byli dać ognia do grupy strajkujących, w której sześciu 
zostało zabitych a 27 odniosło rany, Zaaresztowano „150 osób. W okali- 
cach Kiu-Kiang Czang-Kai-Szek zaatakował komunistów: Wywiązała się 
bitwa w wyniku której komuniści cofaęli się. Komunikacja kolejowa po- 
między Szanghajem a Nankinem została przerwane w Czang-Czeu, 

Napad komun'styczny na rojalistów. 
PARYŻ, 29. IV. Pat, «Action Frangaise» donosi, że w Montmorency 

komuniści napadli na zgromadzenie rojalistyczne, cbrzucając rojalistów 
kamieniami i strzelając z rewolwerów. Podczas walki, jaka się w następ- 
stwie tego wywiązała pięciu komunistów i trzech rojalistów odniosło rany. 

Kupcy polscy w Antwerpii. 
ANTWERPJA, 29 1V. PAT. Delegacja kupców i przemysłowców 

polskich przybyła do Antwerpii, gdzie, po zwiedzeniu urządzeń portowych, 

przyłęta została w Ratuszu. Burmistrz w przemówieniu powitaliem pad- 

kreślił więlką doniosłość stosunków handlowych pomiędzy Beigją a Polską. 
Miejscowa izba handiowa podejmoweła gości polskich śniadaniem. Z An- 
twerpji wycieczka polska udaje się do Gandawy. 

  

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 grószy. 
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Chiny i Rosja. 
«Na zakończeniu kongresu zebra- 

nych w Paryżu europejskich delega- 
tów Kuo-Min-Tanga, sekretarz jeneral- 

- my komitetu wykonawczego oświad- 

Czył, iż zerwanie z komunistami jest 
faktem dokonanym. Nacjonaliści chiń" 

scy chcą pracować dla Chin, a nie 

dla trzeciej międzynarodówki». 

(Telegram paryski Pata z dn, 
27-go kwietnia r. b.). 

Natychmiast po wyjściu na jaw 

ścisłych związków i stosunków istnie- 
jących między obozem nacjonalistów 

w Chinach a rządem sowieckim w 

Moskwie; po ścisłem stwierdzeniu, że - 
rząd sowiecki wspiera miljonami rubli 
srebrnych i złotych armję południową 
zwaną kanteńską rozeszły się po Eu- 

ropie alarmy, aż nadto zdawałoby się 

usprawiedliwione, że Rosja bolszewie- 
ka utraciwszy nadzieję zbolszewizo- 

wania Europy własnemi siłami —pod- 

waża kolos Państwa Wschodzącego 
Słońca z jego 400 miljonami ludności 

aby zbolszewizować go i zwalić na 
Europę. Oczywiście Rosja bolszewicka 

szła by w awangardzie torując drogę 

swemu potężnemu pupilowi ku star- 

ciu z oblicza ziemi nawet śladów cy* 

wilizowanych, kulturalnych zachod- 

nich narodów i państw. Taki by wa- 
lec wszystko miaždžący przetoczył 

się od chińskich wybrzeży Oceanu 

Spokojnego po angielsko - francuska- 
hiszpańskie brzegi Atlantyku. 

Jedynie gruatowni znawcy, „duszy 
chińskiej" nie przewidywali „pochło- 
nięcia* Chin przez bolszewików i te- 

go aby setki miljonów Chińczyków 
mogły stać się,.w ręku Rosji, narzę- 

dziem propagandy bolszewickiej na 

świat cały, Oto np. co pisał w arcy- 
poważnym miesięczniku „La Monde 

Nouveau“ *) jeszcze pod datą 15 lu- 

tego b. r. świetny znawca Chin p. 
Borel, b. kotmisarz dla spraw chiń: 
skich na Indje holenderskie (p. Bo- 
rel jest Holendrem o  francuskiem 
nazwisku): 

Jest rzeczą jasną i nie ulegającą 
wątpliwości — pisał — że bolszewi- 
cy skorzystali z chaosu panującego 

w Chinach aby gruntownie zaszcze- 
pić Chinom swoją ideologię. Faktem 
jest, że Kantończycy przyjęli skwa- 

pliwie pomoc rządu belszewickiego, 
zarówno finansową jak militarną i ko- 

rzystają z niej w najobfitszej mierze. 

Lecz byłoby absurdem wierzyć, że 

Chińczycy zarówno północni jak po- 
łudniowi mogą się stać bolszewikami. 

Nota bena pod względem charakteru 

Chińczyk północny różni się od Chiń- 
czyka południowego jak — europej- 

czyk rasy łacińskiej od europejczyka 
rasy gerinańskiej, qu'um Latin diffe- 

re d'un Germain, jak wyraża się do- 

słownie p. H. Borel. 

Doktryna Konfucjusza jest głębo- 
ko zakorzeniona w duszy chińsk ef; 

socjołogiczne jego poglądy i dogmaty 

weszły w krew chińską, w chińskiego 

ducha. Dalej rodziną stanowi w Chi- 

nach jakby samodzielne państewko 
en miniature gdzie powaga głowy 

rodziny, jej autorytetu, jest tradycyj: 

nie swięcie przestrzegana. Nic nie 
jest bardziej „przeciwnego* dla Chiń- 
czyka jak duch bolszewicki, jak bol- 

szewicka idsologja. „Z chwilą gdy 
Kantończycy — pisał dosłownie p. 

Borel — wraz ;z Kuo-Min-Tangiem, 

wykorzystawszy pomoc militarną i fi* 
nansową Rosji bolszewickiej, dopną 
swego celu, odseparują się co rych- 

lej od niej*. 

Fakty zaszłe ostatniemi czasy, 
najświeższe z Chin wiadomości wy: 

kazały aż nadto jasno, jak dalece 
miał rację znakomity holenderski ob- 

serwator. : 

Równo w miesiąc po ukazaniu się 
w paryskim „Monde Nouveau“ rozpra- 
wy H. Borela czyli 15 marca r. b. 
rozmawiał osobiście p. Jules Sauer. 

wein, wielki publicysta francuski w 
Mugdenie z Czang-Tso-Linem. Dy- 
ktator północnych Chin powiedział p. 

*) Głównem jego zadaniem jest propa* 
gowanie wszecheuropejskiej unji ekonomicz- 
nej. 

Sauerweinowi najwyraźniej, że gotów 
jest zawrzeć pakt i wejść w aljans z 
dyktatorem Chin południowych, 
Czang-Kai-Szekiem pod jedynym wa- 
runkiem, że będzie wspólnie położo* 
ny kres wszelkim agitacjom i wpły- 
wom bolszewickim w Chinach, że 
bolszewicy będą „wypędzeni z Chin*; 

— Wiem—mówił Czang-Tso-Lin— 
że Czang-Kai-Szek ich, bolszewików 
nie lubi. Jestem przekonany, że więk- 
szość Kantończyków potrafi wyzwolić 
się z pod bolszewickiej feruły. 

I jeszcze oto jakiemi słowy za- 
kończył marszałek rozmowę swoją z 
korespondentem najpotężniejszych or- 
ganów prasy w Europie i Ameryce: ° 

— Zaklinam: dopomóżcie naml 
To, co się tutaj dzieje, ma olbrzymie 
znaczenie dła calego świata. Tryum- 
fujący w Chinach bolszewizm, za- 
tryumfuje w świecie całym. Miejcie 
się na baczności! Społem z Niemcami 
iz Polską powinniście wyprzeć so- 
wiety z Europy. Resztę już ja biorę 
na siebie. : 

Chiny wbrew legendom o „chiń. 
skim murze" nigdy nie odseparowywały 
się od nacyj cudzoziemskich. W głę- . 
bokiem Šredniowieczu przewędrowy- 
wali Chiny najspokojniej Genueńczy- 
cy i Wenecjanie, Jezuici na przełomie 
z XVII-go wieku na XVIIl-ty przyjęci 
byli przez cesarza Khang-Ksi z wiel- 
kiemi honorami; zapewnioną im zo- 
stała pełna swoboda nauczania. Je- 
żeli wynikały wrogie wybuchy, to 
mające zawsze podkład polityczny. 
Chińczycy bronili zagrożonej suwe- 
renności we własnym kraju. Wystar- 
czy przypomnieć niecne narzucenie 
Chinom wwożenia do ich państwa 
opium  fabrykatu... cudzoziemskiego 
przez East Indja Company. Wystar- 
czy przypomnieć godne Wandalów 
obrabowanie i dewestację zdobytego 
Pekinu przez Anglików w 1860-tym 
roku; zagarnięcie portów; narzucenie 
cksterytorjalności; wyjęcie cudzcziem- 
ców z pod kompetencji sądów chiń- 
skich; wystarczy przypomnieć napis 
u bram dzielnic  eksterytorjalnych: 
Dogs and Chinese no qdmittance 
(Psom i Chińczykom wstęp wzbro- 
niony). Przecież to boleśniejsze na- 

wet niż wileńskie Wospreszczajetsia 
goworit po polski. 

W. świetle takich wspomnień zro- 
zumiałemi się stają 1 ideologja i dzia- 

łalność i program Kuo-Min-Tangu. 
Lecz niech no tylko padną i obowią* 
zywać przestaną umowy—szablą pis 
sane—z roku 1842-g0 i 1860-go, rę- 
czyć można, że stosunki między Pań- 

stwem Wschodzącego Słońca a mo- 
carstwami zachodniemi przybiorą for- 
my najzupełniej correct, nietylko nie 
obrażające prawdziwej cywilizacji lecz 
utrwalające ją właśnie na Dalekim 
Wschodzie. Swoją drogą jednak, bo- 
daj że Anlja nie odzyska swego do- 
tychczasowego w Chinach stanowiska, 
chociażby się stosunki Chin isiędzy- 
narodowe jaknajpomyślniej ułożyły. 

Trudno nie spostrzedz usiłowań dy- 
plomacji chińskiej do wydzielenia 
Anglji z pośród mocarstw europejskich 
Dlatego rząd angielski tak bardzo 
zabiega o utworzenie koalicji przy 

traktowaniu z obecnymi w Chinach 
potentatami; rząd angielski czuje o- 
garniającą go w Chinach splendid 
isolation. Resja bolszewicka nie opa- 

nuje Chiń; utraci niemal wszystkie 
swoje wpływy; może nawet wywołać 
utworzenie się chińskiego wspólnego 
frontu przeciwko rosyjskiemu bol- 
szewizmowi. Lecz. umiarkowany na- 
cjonalizm, pod którego znak zdają 
się wstępować połączone Chiny, bę- 
dzie też i dążył zarazem do możliwie 
najpełniejszego upadku w Państwie 
Wschodzącego Słońca dotychczaso- 
wego prestige'u Anglii. 

Jacz. 
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Sejm i Rząd. 
Wystawa Iotnicza, 

Komitet stołeczny Ligi Obrony 
Powietrznej Państwa organizuje w 
Warszawie w dniach od 2 do 31 maja 
b.r. pod wysokim protektoratem P.- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Igne- 
cego Mościckiego wielką wystawę 
lotniczą, która mieścić się będzie na 
terenie byłej kawiarni Łobzowianki w 
Alejach Ujazdowskich, 

Poseł Rauscher. 
WARSZAWA, 29 iV. PAT. Poseł 

nadzwyczajny i minister pełnomocny 
Rzeszy Niemieckiej p. Rauscher po- 
wrócił w dniu wczorajszym do War- 
szawy i objął urzędowanie. 

Waloryzacji ceł nie będzie, 
WARSZAWA, 29 IV. PAT. Mini- 

sterstwo Skarbu komunikuje, że wia- 
domość podana przez jedno z pism 
warszawskich o powołaniu przez Mi- 
nisterstwo Skarbu specjalnej komisji 
dla zbadania warunków i okoliczno+ 
ści w jakich mogłaby się odbyć wa. 
loryzacja ceł jest pozbawiona pod» 
Staw. Ministerstwo Skarbu nie po- 
wołało w tej sprawie żadnej komisji, 
bo uważa tę sprawę za nieakiuainą. 

Naprawa ustroju rolnego na 
Sląsku, 

WARSZAWA, 201V. PAT. Weczo- 
raj odbyła się м Ministerstwie Re 
form Rolnych konferencja w spra- 
wach sląskich. Ooradom  przewodni- 
czył p. minister reform rolnych prof. 
dr. Staniewicz. Pe zagajeniu obrad 
przez p. ministra Staniewicza, który 
podkreślił konieczność jaknajinten- 
sywniejszej naprawy ustroju rolnego 
na Sląsku omówiono sprawę prze- 
prowadzenia w województwie Slą- 
skiem reformy rolnej i ustalenia za» 
sad parcelacji, komasacji i likwidacji 
serwitutów oraz rolę Państwowegu 
Banku Rolnego na Siąsku. W wyniku 
obrad uzgodniovo całkowicie akcję 
Ministerstwa Reform Rolnych zę Sta- 
nowiskiem województwa Śląskiego w 
tych sprawach, 

Zamykając konferencję p. minister 
Staniewicz podziękował p. wojewo- 
dzie Grażyńskiemu za współpracę, 
oraz wyraził nadzieję, że konferencja 
wyda plon już w najbliższej przy - 
szłości, co dla ludności Sląska bę: 
dzie miało wielkie znaczenie. 

Na otwarcie Targów w Po- 
znaniu, 

WARSZAWA, 29 IV. PAT. P.Mi- 
nister przemysłu i handlu inż, Kwiat- 
kowski udaje się w charakterze przed- 
stawiciela r.ądu na otwarcie między- 
narodowych Targów w Poznaniu w 
dniu 1 maja r.b, Jednocześnie udają 
się tam pp. ministrowie spraw zagra- 
nicznych Zaleski i rolnictwa Nieza- 
bytowski. 

P. H. Gliwic udaje się do 
Genewy. 

WARSZAWA, 29. IV. Pat. W 
piątek 29 kwietnia wyjechał do Gene- 
wy przewodniczący delegecji polskiej 
na międzynarodową konferencję €ko- 
nomiczną p. Hipolit Gliwic. Razem 
z p. Gliwicem wyjechali: zastępca 
członka delegacji wicemarszałek Po- 
niatowski, ekspert delegacji dyrektor 
departamentu Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu Lande oraz sekretarz dele- 
gacji p. Łebkowski i p. Roman z 
Ministerstwa Spraw  Zegranicznych. 
Pozostali członkowie i eksperci dele- 
gacji polskiej wyjeżdżają częściowa 
w sobotę, częściowo w niedzielę. Na 
dworcu odjeżdżających żegnał szereg 
wyższych urzędników Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu. 

Odczyt Skrzyńskiego w Pa- 
ryżu, 

PARYŻ, 29—IV. PAT. W instytu- 
cie Carnegieg» odbył się odczyt b. 
ministra spraw zagranicznych Skrzyń- 
skiego © nacjonaliźmie i internacjo- 
naliźmie. Wśród obecnych był szereg 
wybitnych osobistości między innemi 
ambasador i ambasadorowa Chła- 
powscy, poseł Skirmunt, ambasador 
Laroche i de Panafitu, oraz szereg 
osób ze świata dyplomatycznego, po- 
litycznego, naukowego oraz eliiy to- 
warzyskie] francuskiej i polskiej. 
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| Święto 13-.go pułku ułanów Wileńskich. 
W . dniu dzisiejszym 13%y pułk 

ułanów Wileńskich obchodzi swe 
święto pulkowe. Uroczystość napo- 
zór wybitnie wojskowa, ma jednak i 

  

Pobudka. 

nie wojskowe szersze znaczenie, je- 
żeli weźmiemy pod uwagę jak silne- 
mi, serdecznemi węzłami związany 
jest pułk ułański z Wilnem i Kresami. 

Tu na ziemi Wiłeńskiej z inicja- 
tywy rotmistrza Jerzego Dąbrowskie- 
go powstał jego zawiązek —tu otrzy- 
mał swój pierwszy chrzest bojowy i 
tu imię pułku okryła sława zwycię- 
stwa. Historja 13-go pułku ułanów 
to nietylko dzieje jednostki woisko- 
wej i jej sukcesów wojennych. 13-ty 
pułk ułanów to jeszcze jedno św:a- 
dectwo ofiarnych trudów i wysiłków 
społeczeństwa polskiego, naszego 
ziemiaństwa, inteligencji miejskiej, 
szlachty zaściankowej i młodzi:ży dla 
zabezpieczenia tego dorobku kultu- 
'ralnego jaki pozostawiła tu na tej 
ziemi praca naszych ojców i dziadów, 
a któremu ciągnąca burza od wscho- 
du groziła zagładą. 

Ułani wileńscy w walkach 1918-- 
1921 dowiedli, że społeczeństwo pol- 
skie na Kresach nie tylko potrefi po- 
święcić dla dobra Ojczyzny swe mie- . 
nie i trud wieloletniej pracy, ale rów: 
nież hojną złożyć ofiarę z krwi naj- 
lepszych swych synów. Dlatego właś- 
nie święto pułkowe, uroczyście dziś 
cbchodzone przez 13:ty pułk ułanów, 
jest również drogą chwilą dla wszyste 
kich, jest przypomnieniem jednego z 
bohaterskich porywów które stworzy- 
ły trwały fundament dla naszej teraź- 
niejszej egzystencji. 

W ogniu wojny formował się 13-ty do dalszego oporu. Rozejm zawarty 

mniejszego pojęcia jak z tem bolszewików. Między innemi faki za- 
narzędziem trzeba się obchodzić. Je- bawny epizod miał miejsce w Żołudku 
żeli oddział mimo niesłychanie trud« w czasie marszu z pod Grodna do 
nych warunków po opuszczeniu Wil- Brześcia. Miejscowi żydzi słysząc, że 

‚ na przez Samoobronę postanowił za wszędzie już są bolszewicy wyszli 
wszelką cenę przebić się do swoich, wieczorem spotykać przybyłych ula 
to wszystko to zdziałał zapał ożywia- nów biorąc ich za bolszewików, Ry: 
jący szeregi ułańskie. Zapał ten chło jednak nieporozumienie się wy- 
sprawił że niewyszkolona młodzież, jaśniło i pośpiech z jakim witano bol- 
źle wyekwipowana prawie bez broni szewików sowicie został wynadgro- 
s amunicji biła się tak jak stary za- dzony... : 
hartowany w bojach żołnierz, Zasłu- Niedługo odpoczywał oddział w 
ga w tem niemała dowódców oddzia- 
łu majora Władysława i rotmistrza 
Jerzego braci Dąbrowskich. Dzielni 

został przemianowany na 18 ty pułk 
ułanów. Postój w okolicach Lidy u- 
żyty w celu wyszkolenia pułku przer= 
wany został w pierwszych dniach 
lipca ofenzywą na Mińsk i na jesieni 
pułk oparł się za Łohojskiem na Be- 
rezynie. 

Rok 1920 przerzedził znacznie 
szeregi pułku. Nad brzegami Bere 
zyny po lasach i polach Mińszczyzny 
gęsto pozostały samotne mogiły żoł- 
nierskie. Nad Berezyną padł dzielny 

Z RAJDU NA LITWĘ KOWIEŃSKĄ 

  

dowódcy znaleźli dzielnego żołnierza. 
Partyzanka Dąbrowskiego, a później 
działania trzynastego pułku ułsnów 
zajmują zaszczytne miejsce w  dzie- 
jach jazdy polskiej w wojnie z bol- 
szewikami. Raidy kawałeryjskie na 
Baranowicze, Gródek lub Li:wę przy- 
sporzyły pułkowi laurów. Zwłaszcza 
©em ostatni pod wodzą pułkownika 
Mścisława Butkiewicza, kiedy ułani 
nasi byli już niedaleko Kowna, ope- 
1ując na tyłach armji litewskiej, sze- 
rząc panikę i popłoch, stanowi 
jedną z najzaszczytniejszych kart 
w historji pułku. Rzadko który pułk 
kawalerji może się pochłubić tak 
świetnym rezultatem wyprawy, w któ- 
rej znaczna część armji nieprzyjaciel- 
skiej, wskutek opanowania jej sztabu 
i wzięcia do niewoli jej dowódcy ge- 
nerała Nastopki pozostała niezdolną Baranowicząch, dwa trzy dni Świąt 

Wielkanocnych minęły i szwadrony 
ruszyły na nowe placówki do Snowia 
i Swojatycz. Ułanom zostaly wspom- 

nienia milę spędzonych świąt dzięki 

święconemu, które zorganizowały pa- 
nie z księżną Teresą Sapieżyną na 

czele. t 
Z placówek w Swojatyczach i 

Snowiu marszem, prześliczną -drogą 

przeszedł oddział do Lidy gdzie już 

Piosenka Trzynastki. 
Zamieszczona poniżej piosenka, 

ułożona przez jednego z ułanów, była 

jednym z najulubieńszych śpiewów 

pułku 13-go ułanów Wileńskich w 
okresie walki z bolszewikami. Pewne 

odrębności piosenki, które zauważy 

każdy kto obeznany jest ze specyfi- 
cznemi obyczajami mowy żołnierskiej, 

a ułańskiej w szczególności, powstały 

stąd że piosenka ta śpiewana była 

w okolicznościach  „reprezentacyj- 

nych*. 

Kasztan na wiatr puścił grzywę 
Atak, bitwą-to igraszka, 

  

Major Władysław i rtm. Jerzy Dąbrowski 

Ujęty gen. literski Nastopka ukrył twarz za plecami oficera 
и уввіеспі Dca 13-go Baik uł. wileńskich pułk. Mścisław 

pułk ułanów Wileńskich, przy blasku przez dowództwo Wojsk Litwy Środ- 
pękających pocisków narodziła się kowej nie pozwolił w całej pełni wy” 

"tradycja pułkowa. Idea walki o nie- ciągnąć korzyści z tego brawurowego 

podłeglość Ojczyzny krzepiła serce i raidu. 
ducha żołnierza. A żołnierz oddziału Dzień święta pułkowego przypa- 
Dąbrowskiego był osobliwy. Obok dający na 30 kwietnia jest dniem za- 

twierdzenia przez Naczelne Dowódz- 
two. Wojsk polskich nazwy i numeru 
pułku. Numer swój, tę fatalną trzy. 
nastkę, której przesądni tak się boją, 
otrzymał pułk na postoju w 1919 ro- 
ku w Lidzie gdzie przybył na krótki 
odpoczynek po wzięciu Baranowicz 
w dniu 19-go kwietnia. Nadzieje ca- 
łego oddziału w pierwszych dniąch 
kwietnia 1919 roku biegły ku Wilnu. 
Wszyscy sądzili, że będą mogli, uwa- 
żając to dla siebie za największą na- 
grodę, być w walce o oswobodzenie 

„ Wilna. Niestety poważne wzglądy 
zdecydowały, że pułk działał równo- 
legle z atakiem kwietniowym na: Wi- 
po lecz w kierunku Baranowicz i z 
postawionych mu zadań wywiązał 
się doskonale. 

W zajętych Baranowiczach dopiero 
poraz pierwszy od wyjścia z Wilna 
oddziału Dąbrowskiego  przywdział 
jednolite mundury: szare ułanki z wy- 

  

Książe Eustachy Sapieha i ks. Czetwer- 
tyński. 

uczniaków gimnazjalnych można by- pustkami różowemi, jednolite płaszcze / 
ło zobaczyć sporo ludzi którym Skro- i porządne buty. Dotychczas bowiem 
nie już dobrze przyprószyła Siwizna, każdy chodził w tem co miał i różno - 

a ma czołach Czas i przeżycia pozo--rodność ubiorów była wiełka. Strój 
stawiły głębokie bruzdy. Większość ten między innemi sprawiał, że często 
ułanów zanim wzięła karabin i 
szablę do ręki nie miała naj: 

  

Wrażena teatralnę. 
J. Devala: Simona*, komedja w 3 
aktach wystawiona w Teatrze Pol 
skim i A, Czaplickiego: „Bajka“ ko- 
medja w 8 aktach wystawiona w 

Reducie na Pohulance 4 

Kiedy oto mam zdać sprawę czy 

telnikom «Słowa» z wrażeń moich, 
osobistych, zaznanych na środowej 
premierze „Simony“ Devala, *) staje 
mi odrazu przed oczyma: elegancka, 
cała w kolorze fraise ėcraseė, budu- 
arowa sypialnia. W głębi, w głębokiej 
framudze: łóżko, szerokie d la fran- 

caise; szezlong; gotowalenka tuż na 
lewo, jak cukierek; wszędzie portjery 
franki, sztory; w rogu wysokie drzwi, 
całe oszklone, przez które ów so- 

wizdrzał Andre będzie za chwilę 

skakał z drugiego piętra na bruk 

uliczny.. pardon „ na asfalt, bo rzecz 

dzieje się w Paryżu, gdzie taka panu- 

je wersalszczyzna, i< nawet nikt nie 
jest, broń Boże, wyrzucany. «na bruk» 
jeno—na asfalt, na najgładszy, naj- 
bardziej europejski makadam, na ela- 
styczniuiki beton... albo ja wiem na 
co, w każdym razie nie na ordynarny 
bruk z polnych kamieni, jak np. u 
nas, w Wiiniel 

A w tym sypialnym buduarze p. 

*) Nikomu nawet nie próbuję narzucić 
wrażeń moich osobistych... Owszem, ba:dzo 
namawiam: niech każdy pójdzie sam prze- 

konać się czy można mi rację przyznać. 

w podjazdach ludność wsi i miaste- 
czek brała ułanów Dąbrowskiego za 

Marja Malanowicz - Niedzielska, jak 
cukierek w bombonierce, jak karme- 
lek... i to nawet już Zz papierka roz- 
winięty, co najmniej do.połowy! Jak: 
że urocza, jak pięknal Co za miły 
głos, cały w elastycznych moduiac- 
jach; jakie oczy; jaka świeżość! A jak 
gra prześlicznie, z jakże ujmującą 
szczerością w pasażach amoroso, a z 
taką pełnią nieśmiertelnej kobiecości 
w momentach przemiłego rozkapry- 
szenia! 

Oczy moje, gdy je machinalnie od 
pióra odrywam, padają na mapę wi- 
szącą tuż zaraz na ścianie i odrucho- 
wo obiegają całą Europę. I błyska- 
wiczna przelatuje mi po głowie myśl: 
że my jednak w Polsce mamy teatry 
dramatyczne stojące w przeciętnej 
normie wyżej pod względem kunsztu 
aktorskiego niż np. w Anglji, we 
Włoszech, a nawet niż w Niemczech 
i we Francji. Mówię o czasach bezpo* 
średnio przed wojennych; nie słychać 
jednak aby po wojnie coś się grun- 
townie za kulisami teatrów zagranicz= 
nych zmieniło, Tedy ręczyć mogę, że 
w jakimś Lyonie, Neapolu, Birming- 
hamie lub Stuttgarcie nie zagrają i 
nie wystawią lepiej sztuki Dzvała—jak 
u nas w Wilnie na iej scenie w Lut- 
ni, na którą się wzrusza ramionami... 
Dobrze jeszcze, jeśli się tylko wzru- 
sza ramionamil { 

A potem, momeutalnie po tej re- 
fieksji, przychodzi mi, Bóg wie zkąd, 

Niezrównany wódz prawdziwy 

Dzielny rotmistrz nasz «Łupaszka» 

Karej klaczy zgięta szyja, 

Połysk szabli akselbantów 
I galopem pułk wymija 

Najpiękniejszy z adjutantów 

Jedzie porucznik Masłowski | 

Żegnają się przed nim chłopi, 

Bo ma wygląd proboszczowski — 

Za to srodze czubów kropi. 

A saś potem tuż na przedzie 
Zaraz pierwszy pluton dąży, 

Karazniewicz przed nim jedzie 

I Tyszkiewicz podchorąży. 

Piękny arab się osadził, 

Konie raźno zaparskały, 
To Borowski poprowadził 

na myśl, że jednak musi być n esły- 
chanie przyjzmnie grać z taką part 
nerką jak p. Marja Malanowicz-Nie- 
dzielska i że p. Karol Wyrwicz-Wich- 
rowski musi być chwilami bardzo, 
bardzo szczęśliwy! Co mu się też i 
należy. 

Właściwie mówiąc rola Andrzeja 
nie jest akurat dla p. Wyrwicza skra- 
joną; na szczęście jednak dobry arty- 
sta, potrafi ładnie wyglądać nawet we 
fraku nie na jego skrojonym miarę. 
Andrzej jest w grunciu rzeczy okrut- 
nym sowizdrzałem, który wygrywa 
sprawę i pogrąża swego rywala dzię- 
ki jedynie swoim <warunkom zewnęt- 
rznym», swej werwie, swemu "junac- 
twu, swej oczarowującej młodości... 

czywiście, że i dzięki swemu spry- 
towi i owemu «z głupia frant», któ- 
remu p. Wyrwicz umie zawsze dać 
wyborny wyraz, o wysokim w dodat- 
ku, komizmie. P. Wyrwicz wygrywa 
ten drugi atut; bo—bo tylko ten atut 
ma w ręku; resztę partji prowadzi, 
jakby się szachista wyraził, pionkami... 
ale i bez figur osięga wcale ładne 
rezultaty. 

S:tuka mogłaby śmiało mieć ty- 
tut: «Chwila przełomowa», Pokazana 
nam jest bowiem nascenie dosłownie 
chwila, kiedy p. Simona ‚ , . zmienia 
kochanka. Proces to, u większości 
kobiet (a i mężczyzn) nie skompliko- 
wany. Zasypia się, dajmy na to, jak 
w sztuce, Devala, w objęciach nieja-     

Peas obok 
utkiewicz. 

dowódca drugiego szwadronu por. 
Nawrocki. Lipcowa ofenzywa bolsze- 
wicka również nie mało pochłonęła 
ofiar. W nurtach Niemna znalazł 
śmierć por. Sokoliński. 

Jesień 20 roku, walki z armją ko- 
wieńską, świetny raid na tyły nie- 
przyjacielskie dopełniają wojenną hi- 
storję Trzynastki, znaczoną śladami 
krwi i blaskiem zwycięstwa. < 
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Obszarników pluton cały, 
Podniesiona dumnie głowa, 
Na sytego patrzeć miło, 
Btyszczy w stońcu nos sążniowy— 
Jedzie wachmistrz pan Strumitło. 

Strój staranny,wygląd pański, 
Ale cichy głos nieśmiały, 
Jedwabisty wąs ułański- 
To dowódca doskonały 

Choć w głębokie tyży kroczy, 
Wie że wojna to nie żarty, 
Niedba o ludzie i konie 
Byle byty warty, warty. 

Pierwszy pluton. kwiat młodzieży 
Rausieccy i Węckowicze 
'Dobierany kwiat rycerzy— 
Wszystkich nawet nie policzę, 

Dalej mały konik siwy, 
Pełen chwały i zasługi, 
Konopko ułan prawdziwy, 
Poprowadził pluton drugi. 

Długa postać przygarbiona, 
I niewinnie chytra minka, 
Jedzie przed trzecim plutonem 
Pan porucznik Karolinka 

A na podjazd w ciemne nocki 
Po przez lasy i parowy 
Poprowadził Staś Brochocki 
Czwarty pluton swój bojowy. | 

Naszej małej artylerji 
Przykryć nie potrzeba wiele, 
Byłe w sławnej półbaterji 
Pan Szukiewicz był na czele 

  

    

ki:go typowego donżuana, maltretu- 
jącego kobiety (co one, bywa nawet, 

Nowy Orlean zagrożony. 
NOWY ORLEAN. 29.1V. PAT. Sekretarz handlu Hoaver przybył 

wraz z rzeczoznawcami na Polidras w pobliżu Orleanu w miejscu, gdzie 
przekopana ma być dziś w południe tama celem niedopuszczenia do za- 
lania Nowego Orleanu przez wezbrane wody  Mississipi. - W chwili, gdy 
sekretarz handlu stojąc w łodzi dokonywał oględzin wspomnianego miejsca 
rozległy się w oddali trzy wystrzały. Twierdzenie, że chodziło o zamach 
na Hoovera ze strony farmerów pragnących przeszkodzić przerwaniu tamy 
i zalaniu ich ferm jest zupełnie nieprawdopodobne. 

LONDYN. 291V, PAT. Według doniesień „Daily News* z Waszyng- 
tonu strzały, jakie rozległy się w chwili, gdy sekretarz handlu Hoover do- 
konywał oględzin tamy, która ma być przerwana dla przeszkodzenia zala- 
niu miasta Nowego Orleanu przez wezbrane wody Mississipi oddane były 
w kierunku łodzi, w której znajdował się sekretarz handlu. 

Półtora miljona bel bawełny pod wodą. 
PĘZ=IENOWY ORLEKN, 29.1IV. PAT. Jak donoszą ze źródeł miarodajnych, 
zśpowodu wylewu Missisipi zatonęło półtora miljona bel bawełny. 

    

Ostatnie rozgrywki w Nicei, 
NICEA. 29.IV. PAT. W konkursie o puhar narodów (nagroda mi- 

nistra spraw zagranicznych) pierwsze miejsce zajęła Anglja, drugie Belgia, 
trzecie— Francja, czwarte—Hiszpanja, piąte—wWłochv, szóste Polska. Ekipa 
holenderska wycofała się. Sądząc z iłości i jakości wygranych nagród 
przewidywać można, iż w ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce przypadnie 
w udziale Francji, drugie—Polsce, trzecic—Anglji, czwarte—Belgji, piąte— 
Hiszpanji, szóste— Włochom, siódme—H olandji. 

Nowy zarząd Polskiego Radja. 
EP WARSZAWA, 29.1V PAT, Na posisdzeu:u rady zarządzającej Polskie- 
Radja w dniu 28 bm. na jednego z wiceprezesów Rady wybrany został 
płk. B. |[awor, szef wojsk łączności, delegat z ramienia rządu mianowaay 
przez Ministerstwo Poczt t Telegrafów. Na temże posiedzeniu do komite- 
tu wykonawczego Polskiego Radja wybrany zos'ał dyrektor Polskiej Agen= 
cii Telegraficznej p. Piotr Górecki, również delegat Ministerstwa Poczt i 
Telegrafów. 

Ostre pogotowie na pograniczu sowieckim, 
Władze sowieckie wydały onegdaj zarządzenie ostrego pogotowia na 

przeciąg 3-ch dni na terenie 15:g0 Osobpograotdieła. 
Zarządzenie to stoi w ścisłym związku z przerzuceniem 27 pułku pie- 

choty sowieckiej ze Słucka do Smoleńska. 

Aresztowanie komunistów w Grodnie. 
Zlikwidowano Okr. Kom. Komunistyczny Zach. Białorusi. 

Onegdaj władze bezpieczeństwa w Grodnie aresztowały Okręgowy 
Komitet Komunistyczny Zachodniej Białorusi w pełaym składzie. Osadzo- 
no w więzieniu 21 osób. 

U aresztowanych znaleziono cały szereg kompromitujących dowodów 
jak pliki odezw Centralnego Komitetu Polskiej Partji Komunistycznej, naj- 
nowsze instrukcje oraz plan akcji wystąpienia podczas pochodu pierwszo 
majowego. Według tego planu miejscowe bojówki komunistyczne miały 
rozbić pochody P.P.S, i związków niescentralizowanych używając w tym 
celu nawet broni palnej, 

  

Pierwszorzędna restauracja i kawiarnia 

KOŁA POLEK 
otwarta z dniem 3 maja w ogrodzie po Bernardyńskim 

poleca się łaskawym względom Szan. Publiczności. Fachowe 
kierownictwo. Rzetelna i szybka usługa. Umiarkowane ceny 

Codziennie koncert 
O liczne odwiedziny uprasza Zarząd. 
  

  

D-r Tadeusz Praschil „ , asyst. uniwa 

W. TRUSKAWCU — 
ord. od | maja w chorobach wewnętrznych, 
sercą i przemiany materji (zimą we Lwowie). 

Własna diatermja i lampa kwarcowa 

wiila Marjówka— 

  

Magistrat miasta Wiina 
ogłasza koneurencję na 
Warunki dzierżawy otrzymać można 

* nikańska 2 pokój 53). Wymagane 
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przecie, że każdy dom gry bynaj- 
mniej nie afiszuje się ze swoją.. spe- 

       

  

  

że lubią), w cudnem rozanieleniu po cjalnością. Wręcz przeciwnie, stara 
miłośnej ekstazie, aby nazajutrz rano 
obudzić się nietylko z głębokiego i 
smacznego fizjologicznego snu, ale i 
„z ułudnych snów”. Właśnie pani 
Simona spostrzega po takiej nocy, 
że pafl przestała kachać swego ubó- 
stwianego tyrana, Tony'ego, i—patrz* 
ciel—czuje coś mocno zbliżonego do 
miłości dla Andrzeja. Jak się rzekło: 
chwila przełomowa. : 

Jak się to stało? Proszę mnie do 
muru nie przyciskać, Odpowiem, jak 
profesor-filolog: Amor flat ubi vultl— 
i basta. Sztuka Devala jest zręcznie 
napisaną, bezpretensjonalną anegdotą 
miłośną—wcale zabawną, całą w nie- 
spodziankach, w miarę pikantną, 

Właściwie dwie tyłko role. Ba ów 
wspomniany Tony (p. W. Malinow- 
ski) jest niezbędny ale nie pierwszo- 
planowy. Byle mocno trzymał w gar: 
ści p. Simonę, byle ona miała od ko- 
go... przerzucić się w ramiona An- 
drzeja. P. Malinowski wszystko zro: 
bił, co od niego autor sztuki wy- 
magał. 

Zachwycony dekoracją i mise-en-scė- 
ne diugiego i trzeciego aktu. tudzieź 
ogólną starannością reżyserji, nie mo 
gę „nabrać przekonania" do pomysłu 
wytapetowania ogromnemi, namalo- 
wanemi kartami jednej z sal gry ka- 
syna w Saint-Jaan de Luz. Wiadomo 

. 

się ją ukryć pod całym pękiem list- 
ków figowych. Ale może p. Wyrwicz 
zajrzał po wojnie z Biarritz do toz. 
kosznego zakątka Francji nad Atlan- 
tykiem i wie, że tam inaczej się dzieje? 

* 

Co zaś do czwarikowej premiery 
w Reducie na Pohulance, to, prze- 
prosiwszy za drastycznošė porowna- 
nia, wyraźmy się, że byla to prze- 
dewszystkiem kolacja podana na zim- 
no przy pogodzie bynajmniej nie za- 
chęcającej do ochładzania się przed 
nocnym wypoczynkiem. 

Garstka publiczności, nie odstra- 
szonej przejmującym chłodem i mże: 
niem iście listopadowego deszczyku 
przy zrywającym się co chwila wie- 
trze od spełnienia obywatelskiego o- 
bowiązku spędzania wieczoru w tea- 
trze, rzucona na parter Reduty, sku- 
piła się momentalnie w pierwszy: 
rzędach krzeseł. Rzewny był widok 
tej jakby przypadkowej rodziny. Po- 
przytulani do siebie panie i panowie 
wysłuchali z heroicznym lecz, nieste- 
ty, antihigienicznym stoicyzmem pierw- 
szego aktu «Bajki» A. Czaplickiego. 
Skorzystano z pierwszego antraktu i 
powdziewano na siebie palta i futra, 
Wówczas uczyniło się na widowni 
raźniej i. weselej. 

La O GŁOS ZE NIKE 
dzierżawę tramwaju na Rntokolu, 

Termin składania ofert do 6 maja 1927 r, 
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Nie był to szampan mrożony, któ- 
ry nam podano; ale i pianka literac- 
ka, którą jest bajeczka p. Czaplickie- 
go, ujdzie podana na zimno. r 

Komedja... za szumny tytuł. Jest 
to miluchny obrazek—miirgerowski, 
de la vie de Bohćme; uscenizowana 
noweletka & la Musseta «Mimi Pin- 
son» lub „Frėderic et Beraerette“. 

Do kawalerskiego pokoiku stu- 
denta o tęgim, sangwinicznym tempe- 
ramencie, lubiącego zakąsić smacznym 
buziakiem solidną kołację przyszedł 
przyjaciel i rówieśnik mieszkający w 
sąsiedniej izdebce na poddaszu sub- | 
jskt apteczny, okrutnie egzaltowany i 
poetyzujący; idealista, marzyciel. Gdy 
tak sobie gwarzą przyjaciele: puk, puk 
do drzwi! Wchodzi prześliczne dziew- 
czątko, jak się rychło okazuje, z głę- 

bakiej gdzieś prowincji, Szuka nieja: 
kiego p. Dratwę, mistrza szewieckie- 
go. Pan Dratwa? Niema takiego w 
cał.j kamienicy. Gdzieby go szukać? 
A któż to móże wiedzieć! Biuro ad- 
resowe zamknięte. Panieneczka decy* 
duje się, na zaproszenie p. subjekta 
aptekarskiego przenocować w jego 
pokoju—podczas gdy on oczywiście 
prześpi się u przylaciela, Czy trzeba 
dodawać, że rozkochał się na zabój 
w interesującej, Spadłej jak z nieba 
naiwnej a prześliczaej Kasieńice, Wikci 
czy Dorotce? l—achl—cóż się staje! 
Korzystając z tego, że jego przyjaciel 
lata po mieście szukając adresu pana



KURIER GOSPODARCZA 
Niechże ten rzut oka, skierowany 

w przeszłość, to obejrzenie się na 
niwę uprawną, dobrem ziarnem za- 
sianą i plonującą, utrwali w nich 
moc i poczucie, że dobrem wojowali 
i niech skupi w koło nich nowy za- 
stęp oraczy i siewców, którzy pracą 
swą skarbiec narodu pomnożą. 

Więc nie okazję do uroczystości 
w Jubileuszu widzimy, lecz możność 
skupienia myśli, woli i serc nad pra- 
cą dokonaną, po to, by z niej czer- 

Rok jubileuszowy C. T. R. 
„ W roku bieżącym upływa pierw- 

szy dwudziestoletni okres pracy Cen- 
tralnego Towarzystwa Rolniczego. 
Stosownie do postanowienia władz 
T-wa jubileusz ten będzie uczczony 
uroczyście na plenarnych zebraniach 
czerwcowych. 

W związku z powyższem Prezes 
C. T. R. p. Kazimierz Fudakowski 
wydał do społeczeństwa odezwę 
treści następującej: pać wzór i siłę do dalszej pracy. 

Dwadzieścia lat minęło od chwili, wzywam tedy tych wszystkich, 
kiedy pod wodzą ś. p. St. Chelchow- kt“ ych dobra wola z pracami C. T. 
skiego społeczeństwo rolnicze utwo- R złączył, wzywam tych, którym 
rzyło pod zaborem rosyjskim insty-|  tyiucja służyła, wzywam wszyst- 
tucję, kióra miała być przedłużeniem ch, komu drogie były i są zadania 
prac T-wa Rolniczego, prowadzonego cele Instytucjj—służenia rolnictwu i 
przez Andrzeja Ża% * wcie- rolnikowi polskiemu, bez różnicy sta- 
leniem najgoręts.,cn pragnień tych nu i posiadania, by w zamierzonych 
czołowych jednostek w rołnictwie na- zebraniach _ jubileuszowych wzięli 
szem, które przed wojną przodowały udział, a dalszem współdziałaniem z 
społeczeństwu polskiemu. Instytucją pomnożyli zastęp ludzi 

Dwadzieścia lat,  wypełnienych dobrej woli, 
pracą rzetelną, w największem i naj- Polsce pokoju Bożego, a dla Polski 
lepszem napięciu myśli i serc ludz- potęgi. (—). 
kich, kierowaną nie tyle na miarę > 

Z Polskiej Dyrekcji istotnych możliwości, ile na miarę 
niezniszczalnego ideału niepodległego Ubezp Wzajemnych 

е * 

Władze Polskiej Dyrekcji Ubez- 

bytu państwowego, wiecznie żywego 
i czynnego w duszy polskiej od cza- 

sów_ rozbiorów. pieczeń Wzajemnych wydały ostatnio 
, Odwracamy kartę żywota pokole- szereg zarządzeń, obowiązujących od 

nia, zapisaną takimi czynami, troską 1-go stycznia r. b.. a zmierzających 
i zmaganiami się o najistotniejsze do zapewnienia ludności maksymal- 
podstawy bytu narodu, jakich oby nych korzyści z przymusowego u- 
już nie urzały pokolenia następne.  bezpieczenia budowli od ognia. 

Ale, że pamięć dziejów minionych / Wspomniane zarządzenia mają na 
zaeiera się, a rzeczywistość obecna celu podniesienie wysokości ubez- 

tak dalece pochłania umysły, ŻE pieczenia przez podwyższenie dotych- 
przyć niewa nieraz prawdę przeszłości, czasowych oszacowań  nieruchomos- 

ci do normy, możliwie bliskiej rze- 
czywistych kosztów odbudowy, przy 

choćby najbliższej, nadając jej kształ- 
ty legendy—niech tedy wiedzą ci, co 

jednoczesnem obniżeniu taryfy opłat 
ubezpieczeniowych. 

przychodzą, że były rzeczy niebywałe, 
z których zrodziło się dzisiaj i po- 

Na terytorjum b. Kongresówki 
normy szacunkowe, a więc i sumy 

wstanie futro. 
N.ech wiedzą, że w ramach tych 

20-siu lat,w żywocie pokolenia mieści ubezpieczenia, zostają powiększone o 
33 1/3 prec., na pozostsłym terenie 
b, zaboru rosyjskiego o 50 proc., w 

się noc, świt i dzień narodu, nie 
wyśnione ani wymarzone, lecz istotną 
pracą wypełnione. _ Małopolsce zaś pozostają bez zmiany. 

l to niech wiedzą, że Polska nie W ten sposób osiągnięty zostanie 
powstaje w chwili, gdy myśl o niej mniej więcej jednakowy poziom о- 
rodzi się w głowie młodzieńca, lub szacowania na całym obszarze dzia- 

łalności Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń 
Wzajemnych, który obejmuje przesz- 

w głowie nowatora, lecz, że istnieje 
od lat tysiąca, bogata pracą pokoleń, 

ło 3 miljony nieruchomości z liczbą 
budowli, wynoszącą około 10 miljo- 

które iem dziedzictwem żyły i prze- 
kazują je następnym, dokładając do 

nów. 
Zmienione 

wspólnego skarbca własne czyny. 

stanowić będą już około 70 proc. 
Bo tyle mocy w narodzie, ile w dzie- 

jach swoich zdołał skupić trwałych 
rzeczywistych kosztów odbudowy; 
dalsze zwiększenie tych norm nie 

czynów, morałnych i materjalnych. 

jest na razie możliwe ze względu na 
Dobrze jest stwierdzić, że tę trwa- 

niedostateczną siłę płatniczą ogółu 
łość zapewnia im miłość, nie zaś 
przykazanie nowej ewangelji, która w 

ludności. Poszczegėlnym ubezpieczo- 
nym pozostaje jednak możność indy- 

nienawiści jednych przeciw drugim, w 
nienawiści do przeszłości, we wza- 

widualnego podwyższenia sumy o- 
szacowania i ubezpieczenia aż do 

jemnej walce klas i jednostek widzi 
postęp ludzkości. 

rzeczywistych kosztów odbudowy. 
Obniżenie opłat ubezpieczenio- 

Dlatego pragniemy uczcić 20 lat 
istnienia Instytucji, której prace w są- 

wych polega na zmniejszeniu składki 
za ubezpieczenia wiejskie w b. za 

dzie jednych były lepsze, innych 
gorsze, lecz wszystkie prowadzone 

borze rosyjskim o 20 proc., na tere. 
nie zaś b. zaboru, «ustrjackiego O 

były i są w istotnej i uczciwej chęci 
wydobycia i utrwalenia tego, co rol- 
ników polskich łączy i jest ich 12 proc. (poza zmnieįszeniem, :doko- 
współnem dobrem, nie zaś tego, co nanem już w roku 1926). Składka za 
ich dzieli. ubezpieczenia w miastach b. zaboru 

Taki rachunek sumienia w łonie rosyjskiego obniżona została o 25 
proc, dla miast zaś b. zaboru au- 
strjackiega w granicach da 30 proc., 

Instytucji samej jest utrwaleniem się 
w prawdzie ideowej, której zastępy 

niezależnie od;redukcji przeprowadzonej 
w roku ubiegłym. 

ludzi służyły i służą; będzie umoc- 

Pozatem przyznane zostały ubez- 
nieniem nas samych w dobie, w któ» 

pieczonym z nadwyżki dochodów z 
rej szerzy Się rozprzężenie ideowe, 
kiedy zewsząd słychać narzekania na 

roku 1925 zwroty w granicach od 5 
do O proc. składki w zależności od 

chwiejność myśli i celów, na anemię 

zaobserwowanej w tym roku pałnoś- 
dusz ij charakterów; będzie stwierdze- 
niem samodzielności myśli społecznej 

ci w poszczególnych województwach. 
Zwroty te będą potrącone przy po- 

w chwili kiedy zachłanność partyjno- 
polityczna jest tak wielka, że podpo- 

bieraniu opłat ubezpieczeniowych za 
rok 1927. 

rządkować sobie pragnie wszelki prze- 
jaw życia społecznego, a gdy nie mo- 

Wreszcie od 1 stycznia 1927 r. 
Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wza- 

że inaczej—przemocą stara się narzu- 
cić swoje piętno tam, gdzie partyjnej 
polityki niema. jemnych zaprzestała korzystać z przy- 

l jeszcze jedno. Żywi Są jeszcze sługującego jej prawa pobierania od 
ci, co Instytucję tworzyli i ofiarną pogorzelców zwrotu opłaty skarbowej 
pracą jej służyli, żywi i w pełai sił. w wysokości 1 proc. od wypłacanych 

normy oszacowania 

ce 

Dratwy, student-zbereźnik bałamuci pominających bardziej jakiś fragment 

dziewczynę, Unosi jej duszę w za: ruin Kartaginy niż—izdebkę studenc- 

światy a usta jej do swoich ust... Za- ką. Ale—ponieważ obaj kawalerowie 
„staje oboje w tej klasycznej pozie i panienka występowali w kostjumach 
dieszczęsny, wystrychnięty na dudka z commedia dell'arte —- Kolombinę, 
idealista. Pjerot, Arlekin— przeto taki ultra-fan: 

Jest inna bajeczka—wierszem. W tastyczny milieu był im najzupełniej 
niej wróbelek z czarną łatką ugania do twarzy. | 
się za dzierlatką. Ale i słowik „przy* Lecz— skądże tytuł „Bajeczka“? 
stawia się* na zabój doniej. Obiecu- Ztąd, że miłość przenosi Kolombina 
je poić ją przez całe życie... najpięk- i Arlekina w świat zaczarowany, że 
niejszemi pieśniami. Duszę dla niej na skinienie Czarodziejki zdaje im się, 
wyśpiewać! Zaś wróbelek szepnął jej że są: ona królewną on królewiczem. 
w uszko... zgoła coś innego. z bajki. Latarnie papierowe to bajecz- 

1 cóż się stało z dzierlatką? nie kolorowe gwiazdy, serpentyny bi- 
Poszła za tym, z czarną łatką... _ bułkowe to promienie i girlandy róż... 

Jak się rzekła—obrazek rodzajowy. W  interpretacjj—zdaje mi. się—p. 
Nie trzeba bystrości Reduty aby Niedźwiedzkiej była Kolombina i naj- 

spostrzedz, że jest jeszcze jednym przykładniej uroczą i w samą miarę 
warjantem nieśmiertelnej historjj Ko- gąską wiejską; Pjerot odrobinę prze- 
tombiny, Pjerota i Arlekina. W mig sadzał w efekiowanej swej „poetycz- 
też Reduta przetransponowała bez- ności”; a znowuż Arlekin nie docią- 
pretensjonalną, studencką anegdotkę gał miłośnego zapału do wysokości 
A. Czaplickiego na—swój stył. Zmo- wskazanej w tym wypadku tempera- 
dernizowała ją, wzmocniła tkwiący w tury. 
miej sentyment, skroiła jej modną szat- Prawda, że „warunki atmosferycz- 
kę, aby przecie podobną była do sza- ne* na widowni i na scenie zgoła nie 
nujących się indywiduów literackich, sprzyjały gorętszemu przejmowaniu 
jednem słowem sfuturyzowała starą się rolą, Niema col Żadna inna rada 
jak świat bajeczkę, die alte Geschich- nie służy. Trzeba gmach teatralny 
źe, nieprzestającą nigdy odradzać opalać zanim Bóg Miłosierny nie roz- 
się „ i— grzeje nam całego naszego, Wilna 

l ku ogólnemu ukontentowaniu rzeczywiście wiosenzemi słońca pro- 

rzecz cała rozegrała się składnie i ład- mieniami. | 
nie, barwnie i oryginalnie na kupie > 
sóżnokolorowych kubów i iumb przy» 

Cz. Jankowski. 

bez których niemasz w: 

SŁOW O 

Przed ogboromi do Rmiy Miejskie 
Nowe wybory odbędą się na za- obwodu miejscowy komitet Wyborczy: ukazał się wspaniały artykuł prof. Stanisła- 

sadzie dotychczas obowiązującej moc- Dia każdego obwodu winne być spo- wa Cywiūskiego poświęcony <Słoww, a 
no przestarzałej ordynacji wyborczej rządzone w porządku alfabetycznym mojej osobie w szczególności. Proszono mię, 
oraz regulaminu wyborczego, zawar- listy osób, uprawnionych da głoso- „m na niego odpowiedział, więc odpo- 

. i т Р adam, z zastrzeženiem, iž jako Wilnianin tych w rozporządzeniu Komisarza Ge. wania, które będą wywieszone do czysłej krwi mam specjalny sentyment do 
neralnego Ziem Wschodnich © wybo« przejrzenia w lokalach miejscowych dwuch osobistości, któtych historja okupacji 
rach do tymczasowych rad miejskich, komitetów wyborczych. Pe oby: A nė wł ozaciZ Fi silnie 
wydanem dria 25 czerwca 1919 r. watel może ustnie lub pisemnie wno- 5 MKS i w Gebas BF, deki A "O RaRO> 

W myśl tego rozporządzenia czyn- sić reklamacje o wpisanie go lub ja- sji! pod pewnemi. OR Naa 
ne prawo wyborcze do rad miejskich kiejkolwiek innej osoby na listę. oni do siebie podobni. Tylko że o ile p. 
mają wszyscy obywatele bez różnicy Kandydatury ma radnych wiuny Wacław Studnicki politycznie pozostał wier- 
płci, którzy: 1) ukończyli łat 21, 2) być zgłoszone na ręce przewodniczą- 

3 

j Z bruku wileńskiego. Z . 
W. <Dzienniku Wileńskim» we czwartek 

odszkodowań za spalone budowie, 
ubezpieczone na mocy ustawy o przy* 
musie ubezpieczenia. 

Z uwagi na zniżkę taryf ubezpie- 
czeniowych, przyznane ubezpieczo- 
nym zwroty oraz poprzednio już za- 
rządzone skasowanie opłat za osza- 
cowania ogółowe budowli, — pod- 
wyższenie norm szacunkowych nie ny tym ideałom, które piastował przed woj- 
spowoduje naogół dodatkowego ob- S 5 : я m ną, 0 tyle p. Cywiūski z niepodlegžošciowca Sążrińia B ieiedkczo ludności, a na- Posiadają przynależność państwową cego głównego komitetu, a lista kan- I kona chisty: (ak jestt) Rai sw 
wet w pewnym stopniu zmniejszy polską; 3) mieszkają stale w obrębie dydatów musi być podpisana conaj- wieikiego endeka. : 
kładki dotychczasowe, natomiast gminy miejskiej conajmniej od 10 mniej przez 60 wyborców. Lista kan- . Artykut prof. Cywińskiego (któremu oso- 

skła a oty! cz; OWE, miesięcy. dydatów powinna zawierać półtora biści: wiele zawdzięczam) zrobił na mnie 
wpłynie wydatnio na wysokość od- М н & y A й i liczba przygnebiające wrażenie. Napisany jest z ta- 
szkodowań 'pogorzelowych, które e mogą korzystać z praw wy- raza tyle nazwisk, ile wynosi liczba kiem' nerwowem rozdrażnieniem, iż zupeł- 
zostaną powiększone w całym b. za- borczych: 1) organy władzy nadzor- radnych. Przewodniczący głównego nie objektywnie wątpię, aby przyczyną te- 

czej, 2) urzędnicy i niżsi funkcjonar- komitetu wyborczego obowiązany jest go rozdrażnienia mogła być wyłącznie moja 
wiadomiości S;romna osoba, Stąd zrozumiały niepokój o 

zdrowie autora, kióre po pracy włożonej w 
uzyskanie dyplomu doktorskiego (z powodu 

porządkowym, którego składamy niniejszem mu serdeczne 

borze rosyjskim 033 1/3 do 50 proc. 
W przyszłości, o ile gromadzony 

materjał statystyczny wykaże możli- 
wość dalszego obniżenia składki, 
Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wza- 
jemnych nie omieszka poczynić uo- 
wych uig ubezpieczonym. 

INFORMACJE 
Płacenie za ziemię obligacjami 

Art. 11 ustawy z dnia 20 lipca 
1925 r. o uzupełnieniu rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
17 marca 1924 r. © przerachowaniu 
zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu 
pożyczek państwowych oraz konwer- 
sji rzeczonych pożyczek (Dz. U. R.P.. 
Nr. 27 poz. 274) nadaje prawo  pier- 
wonabywcom wskazanych obligacyj, 
którzy dokonali konwersji pożyczek 
państwowych z r. 1918 — 1020 na 
podstawie $ 1 — 5 rozporządzenia z 
dnia 6 października 1925 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 105 poz. 786) oraz na pod- 
stawie $ 1 —6 rozporządzenia mini- 
stra Skarbu z dnia 30 listopada 1926 
r. (Dz. U. R. P. Nr. 122 poz. 107) 
do płacenia szacunku ziemi przy za- 
kupie gruntów państwowych obligac- 
jami 5 proc. pożyczki konwersyjnej z 
r. 1924. 

W wykonaniu wyżej podanego 
artykułu oraz ze względu na 8 8 
rozporządzenia ministra Ska'bu z dn. 
30 listopada 1026 r. o sposobie i 
konwersji obligacyj tychże pożyczek 
z lat 1918—1920 Min. Skarbu zawia- 
domiło Min. Reform Rolnych, że wy- 
raża zgodę na to, by przy płaceniu 
szacunku ziemi przy zakupie gruntów 
państwowych były przyjmowane obli- 
gacje 5 proc. pożyczki  konwersyjnej 
z roku 1924 według ich nominalnej 
wartości t. į. przyjmując jeden złoty 
w 5 proc. pożyczce konwersyjnej z 
z r. 1924 jako równy jednemu złote- 
mu obiegowemu, pod warunkiem 
jednak, iż nabywca gruntów jest jed- 
nocześnie pierwonabywcą pożyczek 
państwowych polskich z lat 1918— 
1920, co winien wykazać zašwiad- 
czeniem Urzędu Pożyczek Państwo- 
wych. 

jusze służby bezpieczeństwa publicz. podać do  publicz:ej 
nego, 3) osoby, znajdujące się w czyn- wszystkie ważne listy kandydatów, 
nej służbie wojskowej. Nie mogą też opatrzone numerem е damy 
ok woni: pod kuratelą lub według kołei, w jakiej były zgłoszo- c. istotnie mogło być nadwye 
upadłością i pozbawione praw. ne najpóźaiej na trzy dni przed dniem а : : 

Bierne prawo wyborcze ' posiadają glosowania. BRE yć poty Hak ipo mna so) 
osoby, mające prawo wyborcze czyn- W miastach, mających powyżej re merytorycznie odpowiedzieć można. 
ne, ukończonych lat 25 i umiejące 100000 mieszkańców, dodaje się do Aaa a. e aa ads 
czytać i pisać w jakimkolwiek języku. liczby 45 radnych jednego radaego Barocow. Dise tema Awiedomie 1 celowo, 

. Głosowanie jest tajne i odbywa na każde rozpoczęte 10.000 mieszkań- alia aa ai Da Ne 
się na zasadach proporcjonalności ców ponad 100.000, więc Wilno, po- skości czy niepolskości jest rzeczą płynną, 
Przeprowadzeniem wyborów kieruje siadające obecnie około 200.000 mie- a potem že zastanianie się cyframi osta- 
główny komitet wyborczy, który ma szkańców, musi wybrać 55 radnych PNE aa ZY rusą 
„ważn a zakasać = ue (dotychczas ich było 48). ski tak napisał, iż wygląda drm 0 ja 

właśnie sądził, iż Sejm Wielki stworzył Ko- 

Kiedy nastąpią wybory do Rady Miejskiej. 
misję Bdukacyjną. Tutaj zabawił się p. Cy+ 

Według krążących pogłosek po mają się odbyć prawdopodobnie w 

wiński w małą peti tembardziej, iž jak 
przypominam sobie, to ja właśnie w czasie 

Wilnie wybory do Rady Miejskiej dniu 19 czerwca r. b. 
EEEMMESEZNA 

prywatnej rozmowy zwróciłem mu sam uwa- 

Administracja przedmieść. 

E na ten nieszczęśliwy frazes popełniony na 

Włączenie w swoim czasie do 

CJE przez kasa znaną zresztą 
а nie ze swego. jo 

niu dat i kkdów bistoretnich. PE 
.. 2) Izba Poselska to jest właściwy ter- 

mia dla Izby niższej naszego Sejmu nie we- 
dług 50 ae lecz według zdania 

obrębu m. Wilna znacznej ilości wio- Rai hi Kon powag językowych 1 
sek, które dzisiaj stanowią dalsze prawniczych. Konatytucja 17 Marca -nazy- 
przedmieście miasta z wielu wzglę- wając Izbę Poselską Sejmem popełaia oczy: 

dów niezbędne, uzośledziło jednakże 
pod wzgiędem administracyjaym świe- 
żo włączone miejscowości. Wynika to 
stąd, iż mają one charakter wyraźnie 
„wiejski i nie prędko staną na pozio- 
mie odpowiedn m dla miejscowości, 

wisty błąd języsowy, pisze źle po polsku. 
Prof. Kutrzeba jest tu wasi POWA nau- 

do których stosowany jest system 
administracji miast, 

niezadowolenie z powodu włączenia ZD > 
danej miejscowości do obrębu miasta maz prof. Cywiński. Proszę mi to 

‚ Uważa ona bowiem, iż ponosi  * 3) Piszę marszałek Piłsudski i pax Dmowe 
większe ciężary podatkowe, natomiast ski, bo marsz. Piłsudski piastuje ten stop'eń 
opiekę ma zapewnioną w mniejszej W naszej armji, a pan Dmowski w wojsku 

Skssowanie ustroju gminnego, a 
przedewszystkim urzędu sołtysów 
pozbawiło ludność z jednej strony 
przedstawicieli władzy na miejscu, a 
z drugiej zaś strony przedstawicieli 

4 i kas nie służył. mierze, niż dać to może sejmik ро- ' 4) Do merytorycznych zarzutów p. Cy- 

ludności wobec władzy. Jest rzeczą 
niewątpliwą, iż Magistrat poświęca 

wiatowy. . wińskie, i ; : go zaliczam nawet zarzut 
Wobec powyższego Komisarz Rzą: mojej młodości, skoro p. Cywiński = 

przedewszystkiem i całkowicie uwagę 
dzielnicom w śródmieściu, a nie bę- 

du na m. Wilno, w porozumieniu z wia. W podobnie merytoryczny ep sób mu 
p. Wojewodą przesłał w dniu wczo- owe wan IE 3 1: ademoję 
rajszym do Magistratu m. Wilna wnio- raczej zasługą jego kowplekdh, miacziogiest 
sek wprowadzenia w wioskach, nale- nie dowodem wyższości pana (0 rot. 
żących do mn. Wilna, oraz na dal- Cywiński zmusza mnie do tego tonu). 
szych przedmieściach urzędu miejsco- „ a zarzuty merytorycznie odpowie- 
wych. funkcjonarjuszy z ramienia Ma- cież dowodnićę że nie jadem Vie 1088, prze 
gistratu, [którzy bądąc powołani z To tylko figury z dowcipów rosyjskich 4lo- 
pośród ludności utworzą lącznik po- wodzą, że nie są wielblądami. (Dokaży czto 

dąc nieraz w stanie podołać ich po- między ludnością, a organami władzy V Ta wierblud). Znowu rosyjskošė, panie 
trzebom zapomina o ciążącym na i jednocześnie mogą wykonywać sze- Bi porze, ale to tylko w swojej obronie. 
nim obowiązku w stosunku do dal- reg drobniejszych czynności zleconych 

„szych przedmieść. im przez Magistrat zarówno z zakre- 
Ludność zaś dzielnic zamiejskich su działań własnych jak i poruczo- 

mało uświadoniona i nie przyzwycza- 

Ogromny pożar w 
Onegdaj w mocy wskutek nie- 

ostrożnego obchodzenia się z ogniem 
we wsi Grubinięty gm. Swirskiej pow. 
Święciańskiego powstał ogromny po- 
żar. 

Zanim lokalne straże ochotnicze 
zdołały pośpieszyć na ratunek pio- 

Dla.Pana znajdę i francuskość, Oto na tę 

nych. (x) 

mienie objęły kilka domostw. Zbio- 

d 
bolszewicką CZĘŚĆ Pańskiego artykułu odpo- 

pow. SŚwięciańskim. 

jona do systemu administracji miej- 
Skiej pozbawiona sołtysów nie jest 
w stanie upomnieć się o uwzględnie- 
nie jej potrzeb i wypowiada głośno 

wiem tak, jak wielki Francuz, którego nasz 
Sienkiewicz nazwał Petroniaszem współcze- 
snym, Anatol France, odpowiedział niegdyś 
Huysmanowi. Odpowiedź tę znajdzie Pan 
w książce Broussona Anafole France en 

rowa akcja ratunkowa tamowana bra- 
kiem należytych narzędzi ratowniczych 
nie odniosła pożądanych rezultatów. 
Na ogół spłonęło osiem domów 
„mieszkalnych i inne zabudowania go- 

pantoufles str. 92 wiersz 2 i l-szy od dołu. 
St. M. 

spodarcze, a w nich pięć sztuk bydła; 
Straty wynoszą okoła 60 000 złotych. 

KRONIKA MiEJSCOWA 
— (п) Ceny w Wilnie z dnia 29 

kwietnia rb. Žž . 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 46 — 

47 zł za 100 klg. owies 41—45 (zalež- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 43— 
46, na kaszę 37—41, otręby żytnie 30—831, 
pszenne 32—33. ziemniaki 8.50—10.00 słoma 
żytnia 10—12, siano 18—20. Tendencja na 
żyto zw:żkowa. Dowóz słaby. Wielkie za- 
potrzebowanie siana i słomy nie tylko przez 
Wilno ale i przez okoliczne wsie wskutek 

opóźnienia wiosny spowodowało zupełny 
brak tych produktów na rynku wileńskim, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

przysługuje prawo w każdym posz- 
aaa: ot ae ulgi, 

zwalniać całkowicie o! “ 
datku. m 

— (x) Sprawa požyczki na 
rozbudowę Wilna. W dniu wczo- 
rajszym powrócił z Warszawy do 
Wilna vice-prezydent p. Łokuciewski, 
który brał udział w walnem posiedze- 
miu przedstawicieli Polskiego Banku 
Komunalnego. : 

P. Łokuciewski poczynił w Mini- 
sterstwie Skarbu starania w sprawie 

  

X 

  

      

29 kwietnia 1827 +. 3) na świadczenie tej zmienionej - pożyczki w sumie 50,000 zł. dia Ko- 
Dewizy i ORA Šaras, kapus A achzii oz; m0 mocy władze pay] będą i as mitetu Rozbudowy m. Wilna. P. Ło- 
ay 802 894 8,90 30 Dziś EPO trzymywać odpowiednie subwencje, Kuciewski otrzymał zapewnienie Skar- 

Belgja 124,40 124,71 124,09 Katarzyny Zach. st. o g.18 m. 56 nie przekraczające jednak sum, wyda- bU pomyślnego załatwienia pożyczki 
Holandja 358,— 35800“ 357,10 Jutro \ „wanych dotychczas bezrobotnym da- W czasie jaknajszybszym: Londyn, ы pr S A Filipa i Jak. |. nej gminy w formie zapomóg doraź- _ Podkreślić należy, iż z uzyskanej powi. or 35,05 35,15 3406 _ Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład nych. с : sumy Komitet Rozbudowy m. Wilna aa 2 26,44 Meteorologli 0. 5. В. Jak z powyższego wynika zarzą- będzie udzielał pożyczek w wysokoś- 
Szwajcarja 1720! 17250 17164 2 dnis 29—1V 1927 r. dzenie obecne nie ma nacelu zmniej- ci do 1000 zł. na remont domów, nie Wiedeń ; i 2 z. Ciśnienie BoA szenia przewidziaaych w  budżecje wyłączając domów drewnianych. 

y * й šrednie j świadczeń Daistwowych na rzecz SZKOLNA 
Papiery Procentowe Temperatura | ль bezrobotnych, lecz dąży do bardziej 

5 pr. pożyczka konw. (z — о— frednia i +8 celowego pod względem gospoda:- — Zmiany personalne w Ku: 
D 22 Fi” OMD do ] czym wykorzystania kredytów i do ratorjum. :Poczynając od dnia 1-go 

8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92.00 bę w mm, objęcia tą akcją również bezrobot- maja w Kuratorjum wileńskiego oktę- 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— Egzaminy w policyjnej 

szkole. W dniu wczorajszym ukoń- 
czone zostały egzamina w szkołe po” 

Podniesienie bandery „па PrZY” licyjnej. Obcecny, trzymiesięczny kurs 
stani „Pogoni*. . dla przodowników słuchało sześćdzie- 

W/ dniu jutrzejszym odbędzie się uro- siąt Osób. Na kursie tym prowadzo- 
Czystość podniesienia bandery na przystani ne były wykłady: prawa karnego i ad- - 
sekcji wioślarskiej W. K. S. Pogoń. ministracyjnego, hygjeny, krajoznaw- 

Apel do Cyklistów. g i tp. aa OZ 
ь т й Wilnie przedstawiciel Komendy w 

Wil. Tow. © dł + с pow EA ank A odhcdęmi gust, nel PP. p. inspektor _ Wróblewski był 
3-g0 Maja i zw zee emi ® RA obzcnym podczas egzaminów. 
cie w dniu dzisiejszym o godz. IStej do ją rzecz miasta, a mianowicii - szalowi insp Wil. T-wa Wioślarskiego (Mickiewi- A , a mianowicie od podat- Szalowicza, inspektora szkolnego 

15). At» SAMORZĄDOWA. jų zostały zwolnione: Ogłoszenia u: Chłopickiego, całego szeregu 5 
` — Modyfikacja akcji pomocy rzędowe, wyborcze do reprezantacyj stawicieli warstw społecznych, oraz 

doraźnej. Ministerstwo pracy i opie- publicznych, o zgromadzeniach pu- licznie zgromadzonej młodzieży szkól 
ki społecznej wydało okólnik w spra- blicznych bez pobierania opłaty za powszechnych m. Wilna ze sztanda- 
wie zmodyfikowanej akcji pomocy do- wejście, —ogłoszenia umieszczane w rami. 
raźnej ola bezrobotnych. W myśl te- czasopismach wychodzących co mie- Uroczystość poprzedzona została 

posiedzenie komisji likwidacyjnej by- 
łej gminy Rukojńskiej, na którem bę- 
dzie dokonany podział majątku tej dzie ni ` 
gminy pomiędzy gminy, do których jum. gdzie p'astowat kilka godności, 
została oma włączona, Takież po- 2 między innemi dyrektora gimnaz- 
siedzenia komisyj likwidacyjnych w ! 
stosunku do b. gmia Landwarowskiej 
i Bystrzyckiej odbędą się dn. 4 maja. 

p. Stefan Pogorzelski. Dotychczas p. ‚ ; ш аоаа 
Pogorzelski był w łódzkiem Kurator- 

SPORT. 

„— Święto sadzenia drzew. W 
niu wczorajszym odbyła się uro: MIEJSKA czystość „Święta sadzenia drzew” 

) « przy współudziale p. Wojewody Racz. 
„— (x) Zmiana ustawy miej- kiewicza, Kuratora Wileńsk. Okr. Szk. 

skiej o podatku od piakatėw i p. Ryniewicza, v.-prezydenta p. Łuku- 
szyldów. Magistrat m. Wilna wpro- Ciewskiego, wizytatora szkół pow- 
wadził ostatnio zmianę $ 2 statutu szechnych p. Pogorzelskiego, Komen- 
podatku od plakatów i szyldów, ma danta Wojew. P.P. w Wilnie p. Pra- 

Chcesz być dobrze 

ogołonym, . 

używaj tylko 

mydła do golenia 

sady: 1) doraźaa pomoc państwowa bowe i zawiadomienia o nabożeń- nych kościołach, porzem. nastąpiło 
ma być stopniowo zastępowana przez stwach żałobnych, ogłoszenia osób Sadzenie drżew i krzewów, a miano- 
zatrudnienie bezrobotnych przy celo- poszukujących pracy, szyldy nad lo- wicie: przy placu Bosaczkowym  za- 
wych robotach lokalnych. 2) bezro- kalami związków zawodowych, ogło- sadzono 1000 krzewów i 100 drzew, 

dalszym ciągu korzystać z zapomóg dane przedsiębiorstwo, jak również drzewi kilkaset krzewów przez dzieci 
doraźtych w formie ekwiwalentu za wszelkie ogłoszenia znaki i napisy szkół żydowskich. 
pracę wykonywaną na robotach pro- przedstawicieli państw obcych. Tradycyjną tę uroczystość zakoń: 
wadzonych przez związki komunalne. Qprócz powyższego Magistratowi czono przemówieniami serdecznemi,         

8 pr. Państw. Banku Rol. 91,50 92— nyca dotychczas pomocy pozbawio- gu szkolnego zajdą zapowiedziane „ 
Н pół proc. Jens zł. 63,50 62,25, WO ) Poludniowo-Zachodni nych. już oddawna zmiany personalne. Sta- 

proc. zieris С k ‚ c Komi likwidacyj nowisko jnaczelnika wydziału szkół 
8 proć. warsz. złot. 82,— 81,75 Uwagi: Pogodnie. Minimum za do- h (0) omisje widacyjne. B, 
5 proc. warsz. 69,75 69,50 a : Dziś, dnia 30 kwietnia, odbędzie się POWSZechnych, po wyježdžającym do 
4,3 proc. warsz. 63.50 —— Wa cake za, dode L ё : inej by Warszawy dr. Stetkiewiczu obejmie 

„go okólnika ustalono następujące za- siąc lub częściej—ogłoszenia pogrze- mszą św. odprawioną w poszczegól- | 

„Tien“, botni, którzy dotychczas korzystali z szenia i reklamy firmowe, umieszcza- „przy u!. Kalwaryjskiej (na placu koła 
Daje. obfita akcji ustawowej i doraźacej pomocy ne wewnątrz sklepów, lub w ich ok- Szkoły powsz. nr. 27) zasadzono 20 

) к nie przerwali nie mniej niż „w ciągu nach i odnoszące się do artykułów drzew i kilkaset krzewów; przy ul. 
i nieschnącą pianę -faysowt roku, po tym terminie będą mogli w sprzedawanych, lub wyrabianych przez zaś Beliny zasadzono również kilka
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wygłoszonemi przez poszczególnych raczysty obchėd, na ktorym łaskawie RADJO. Dziś! KORONA NASZEGO REPERTUARU! Arcydzieło przewyższające wszystkie z dotych- 
ary „święta sadzenia drzew*. przemówi ]. Deo A Bandur- ar BB stacji warszawskiej 2: P | 6 czasowych Film, który pigynai so kor więcej od <Ben-Hura» Ž 

; ski, poczem będą obrazki sceniczne, 12.00. K ik RAS. ino- ią“ pierwszą nagrodę świata Я ; 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA: ży? obrazy, deklamacje i chóry. Sło. оу So mavikat meteorologiczn ‚  ©QTetrn* OIONJA 6 przepotężna tragedja, którą przeżyliśmy ©D 

— Zakończenie zatargu w prze- 
myśle drzewnym. Od dłuższego 
czasu pomiędzy właścicielami przed- 
siębiorstw drzewnych i tnrtaków, a 
t. zw. waszownikami istniał zatarg na 
tle nieuregulowanych warunków pła- 
cy. W pewnym momencie zatarg ten 
przyjął tak ostrą formę, że strony 
zwróciły się do Inspektora Pracy o 
interwencję. Obecnie zatarg, dzięki 
tej interwencji został załagodzony w 
ten sposób, że minimum zarobku 
waszownika (z koniem) oznaczone 
zostałe sumą 9 zł. 20 gr. 

AKADEMICKA. 
— Z Koła Polonistów U.S.B. 

W niedzielę dn. 1 maja o godz. 11 i 
pół odbędzie się zebranie Sekcji hi- 
storyczno-literackiejj na którem kol. 
H. Markiewiczówna wygłosi referat 
p. t. „Teatr przyszłości”. 

Goście, wprowadzeni przez człon- 
ków, mile widziani. 

RÓŻNE. 
— (c) Echa jubileuszu prof. 

L. Finkla. Z Wilna na uroczystość 
wręczenia złotego medalu pamiątko- 
wego ku uczczeniu 50-lecia pracy 
naukowej prof. L. Finkla jeździł do 
Lwowa prof. Modelski. 

Z instytucji naukowych wileńskich 
Archiwum państwowe wysyła adres 
czdobny, zaś T-wo im. J. Łaskiego 
pięknie wydany katalog ilustrowany 
zabytków synodu ewangelicko-refor- 
mowanego w Wilnie, z wykaligrafo- 
waną dedykacją od 1-wa do prof. 

Finkla, : 
-- Loterja fantowa. W niedzie- 

lę dn. 1 maja rb. zaraz po sumie od- 
będzie się loterja fantowa na rzecz 
komitelu budowy Kościoła N.P. N. 
M. P. na Sołtaniszkach. 

— Specjalną kolumnę epide- 
miczną wyslały władze centrzlne 
do Postaw. .Do Postaw przybyła z 
Warszawy przeciwdurowa kolumna 
epidemiczna Nr 2, w skład fachowego 
personelu której wchodzą: kierownicz- 
ka kolumny dr. Budzielewiczowa, p. 
Kornelja Czarnecka i p. Zygmunt 
Kwiatkowski. 

Kolumna ta prowadziła już sku- 
teczną walkę z epidemją duru w pow. 
Oszmiańskim. 

— Związek Literatów na Dar 
Narodowy 3-go Maja. W dniu 4-go 
maja odbędzie się w sali Gimnazjum 
im, Mickiewicza (Dominikańska 5) 
pierwsza publiczna Środa Literacka 
w formie wielkiego wieczoru autor- 
skiego wileńskich poetów i muzyków. 
Pod egidą Związku Zawodowego Li- 
teratów Polskich w Wilnie, którego 
rody cieszą się wielką popułarno- 

ścią, odbędzie się ta do.tępna dla 
szerokiej publiczności rewja twórczo- 
ści naszych młodych pisarzy. Nazwi- 
ska uczesiników podamy w dniach 
najbliższych. Bilety wcześniej do na- 

"bycia w księgarni Gebethnera i Wolf: 
fa przy ul. Mickiewicza 5. 

— „Reduta* na dar narodo- 
wy 3-go Maja. P. M. Sz Z. W. 
Oliarny zespół Reduta łącząc się z 
całem polskiem społeczeństwem, da- 
je w poniedziałek dn. drugiego maja 
© godz. 8-ej wieczór piękny „Sen* 
Felicji Kruszewskiej. 

Bilety ma to przedstawienie już są 
w księgarni Św. Wojciecha (Domini- 
kańske 4), w dzień przedstawienia od 
godz, b-tej po poł. w kasie Reduty. 

— Związek Stowarzyszeń Mło- 
dzieży Polskiej wzywa wszystkie 
Stowarzyszenia męskie i żeńskie da 
wzięcia jaknajliczniejszego udziału w 
obchodzie 3-go maja. 

Ponieważ dzień ten jest specjal- 
nie świętem Stow. żeńskich, wzywa 
się wszystkie druhny w poniedziałek 
2-go na godzinę 7-ną do kościoła 
po-Dominikańskiego ala odbycia spo- 
wiedzi. Zaś w dniu 3-go maja we 
wtorek w tymże kościele o godz. 8 ej 
rano msza św. dla druheń i wspólna 
komunja św. Poczem druhny zbiorą 
się w Sali Okręgowej Ogniska na 
herbatę (bułki mieć swoje.) Na godz. 
9-tą stawić się mają punkiuainie dru- 
howie w tejże Sali i wszystkie te 
Stowarzyszenia ze sztandarami wyru- 
szą na plac Katedralny dla wzięcia 
udziału w nabożeństwie i przypuszczal- 
nym pochodzie. 

Wieczorem. zaś dnia 3 maja o 
godz. 7-ej Stowarzyszenia żeńskie ja« 

"ko w dzień swego Święta urządzają 
w Sali Ogniska (Dominikańska 4) u- 

Nigel Worth. 

* CZŁOWIEK Z KUFRA. 
ROZDZIAŁ XVII. 

Beczka na morzu. 

Rozległo się kilka wystrzałów, kilka 
kul uderzyło w wodę w pobliżu mej 
głowy, pozostałe padały coraz. dalej. 
Strzelający domyślał się już tylko, w 
jakim kierunku mogłem płynąć. 

Po pizez mgłę, statek wydawał 
mi się jakąś nieforemną masą, nato- 

miast głosy marynarzy dolatywały do 

mnie wyraźnie; z przerażeniem sły» 

szałem doncśny bas kapiiana, rozka- 
zującego wysłać pogoń wślad za 
miną, 

Spuszczenie szalupy wymagało 
frocnę czasu, lecz nawet mimo tego 

. opóźnienia, nie mogłem oddalić się 
dostatecznie szybko, by szalupa nie 

warzyszenia męskie proszone są o 
przybycie na ten obchód. 

— (x) Wycieczka kolonji pol- 
skiej z Ameryki do Polski [i 
Wilna.W dniu i-go maja rb okrę- 
tem. firmy „Passo* przybywa do 
Gdańska wycieczka Zjednoczenia Pol- 
skiego Rz.-Katol. z Ameryki, w liczbie 
około 500 osób, pod przewodnictwem 
prezesa tegoż Zjednoczenia p. A. 
Kaźmierczaka z kapelauem naczelnym 
ks. B. Celichowskim znanych, jako 
wybitnych działaczy polskich na wy- 
chodźtwie. 

Na spotkanie tej wycieczki wyjeż- 
dżają do Gdańska przedstawiciele Ko- 
mitetu sr. m. Warszawy w osobach 
v:prezesa ks, redaktora W. Kneblew- 
skiegc, gen. Michaelisa i sekretarza 
p. Umiszczeka. Wycieczka zabawi w 
Warszawie od 2 do 8 maja, poczem 
uda sie do Częstochowy, Katowic, 
"Krakowa, Zakopanego, Lwowa, Wilna 

i Poznania. 
Wyjazd -z Polski nastąpi w dniu 

14 czetwca r. b. z Poznania bezpo- 
średnio do Paryża. 

Podkreślić nałeży, iż Zjednoczenie 
to jest największą i najstarszą orga- 
nizacją polsko-katolicką w Stanach 
Zjednoczonych, liczącą obecnie około 
200 000 członków. 

Pozatem zjednoczenie to jest dość 
majętne, gdyż posiada około 9.000 000 
dol. majątku, własny gmach stano- 
wiący główną siedzibę w Chicago, 
olbrzymią bibljotekę polską, własną 
drukarnię nakładową, oraz wydaje 
dwa stałe pisma w języku polskim. 

— Podziękowanie. Za urządze- 
nie święconego dla ułanów 4 szwa- 
dronu 23 p. uł. Grodz. w czasie 
tegorocznych świąt Wielkanocnych— 
składamy najserdeczniejsze podzięko- 
wania W, P. ofiarodawcom, a w 
szczególności Pani Marji Rucińskiej, 
która tak obecnie jak i dawniej nie- 
jednokrotnie w opiece nad ulanem 
wykazywała prawdziwe zrozumienie 
potrzeb żołnierza, przybywała zawsze 
z sercem szczerem i ofiarnością. 

W imieniu 4 szwadronu, 
Wiktor Karassek. major. 

TEATR i MUZYKA, 

, — <Reduta> na Pohulance. Niedziel- 
na popołudniówka «Bajki». Jutro o g. 
4ej pp. po cenach najniższych przedstąwie- 
nie popularne «<Bajki> — komedji w 3 ak- 
tach A. Czaplickiego. 

— Przedstawienie robotnicze «Су- 
da». Jutro o g. S-ej w. przedstawienie za- 
kupione przez Zw. Zaw.. Odegraną zosia- 
nie tragedja w 3 aktach Corneilie'a — Wy- 
splańskiego «Cyd», poprzedzone przemówie- 
niem prof. M. Limanowskiego. 

Pozostałe bilety po cenach najniższych 
od 15 gr. nabywać można w dzień przed- 
stawienia od g. 5-ej pp. w kasie teatru. 

— «Sen» na rzecz Daru Narod. 3 
maja P. M. S. W poniedziałek 2 maja o g. 
8-ej w. przedstawienie «Snu» — Ё, Kruszew- 
skiej na cele Daru Narod. 3 maja P. M. $. 

— Popołudniówka <$nu> — 3 maja. 
We wtorek o g. 4-ej pp. w dniu Święta Na- 
rodowego, odbędzie się przedstawienie po- 
pularne <Snu» — Felicji Kruszewskiej, po 
cenach najniższych, wieczorem zaś o g. S-ej 
<Mąż z grzeczności» — wesoła komedja w 
3 aktach Abramowicza i Ruszkowskiego. 

— Pożegnalny recital G. Ginzburga 
w Reducie. Dziś o g. 8:ej wiecz. wystąpi 
w Reducie po raz ostatni przed wyjazdem 
zagranicę laureat międzynarodowego kon 
kursu Chopina Grzegorz Giuzburg, który zo- 
stał entuzjastycznie przyjęty przez Wilno 
na poprzednim występie w sali <Lu'ni». W 
dniu ubiegłym grał on na wiekim sya:fo- 
nicznym koncercie w Filharmonji Warsz., 
gdzie na skutek osiągniętego wielkiego suk- 
севп, zosiał zaangażowany na najbliższy 
koncert piątkowy. 

W programie: Chopin — Barcarolla 1 
12 etudes op. 25, Schubert — Liszt, Paga- 
nini — Liszt oraz Fr. Liszta — fantazja na 
temat z op. <Don Jnaa»— Mozarta. Należy 
podkreślić w programie jednolitość (Caopin 
i Liszt) będącą specjalnością interpretacyjną 

e 
— Teatr Polski (s.fa <Lutnia). <Si- 

mona» z p. M. Malanowicz-Niedzielską — 
uroczą przedstawicielką roli tytułowej, jest 
codziennie przedmiotem owacji tłumnie ze- 
branej pubiiczności, 

Dziś w dalszym ciągu <Simona>. 
— Popołudniówka niedzielna. <W 

rajskim ogrodzie» — najbardziej kasowa 
sztuka sezonu bieżącego, grana będzie raz 
tylko w niedzielę o g. 3 m. 40 pp. 

Przedstawienie ku uczczeniu dn. 
3-go maja. we wtorek dn. 3-go maja Teatr 
Polski daje dwa widowiska: o g. 3 m. 30 
pp. grane ok <Damy i huzary», zaś o 
g. 8 m. 15 w. «Radziwiłł panie kochanku». 

Przedstawienie wieczorne poprzedzone 
będzie przemówieniem  okolicznošciowem 
prof. J. Wierzyńskiego. E s 

Repertuar Teatru Polskiego zapowiada 
w poniedziałek najbliższy doskonałą kome- 
dję-Csyaulta <Złota ciocia», we środę zaś — 
najnowszą sztukę St. Kiedrzyńskiego <Nie 
trzeba się niczemu dziwić». 

łem przed sobą żadnego ratunku, 
dreszcz przebiegł po mnie, gdy usły- 
szałem krzyk kapitana nakazującego 
Scanlonowi by nie powracał bez me- 
go trupa. 

Pamiętając przysłowie: „Pomagaj 
sobie, a Bóg ci dopomože“, plyną- 
łem jak mogłem najszybciej, używa- 
jąc całej energji i siły, przytem bacznie 
nadsluchiwalem i oglądałem się poza 
siebie: 

Chwile płynęły szybko.  Doleciał 
do uszu mych odgłos spuszczanej 
na wodę szalupy, zrozumiałem, że za 
pięć minut porachunki nasze będą 
skończone. 

Opatrzność jednak czuwała nade 
mną. Ujrzałem przed sobą, jakąś cie- 
mną masę, Była to jedna z beczek, 
na których umocowywane są sieci 
rybackie. Dotknęłem pod wodą gru- 
bej liny, idącej w przeciwnym Herku- 
lesowi kierunku, ujrzałem cały sze* 

mogła mię dogonić. Prócz chwilowe- reg takich beczek. Był to ratunek nie- 
go ukrycia się pod wodą, nie widzie- oczekiwany. 

śladowców dostrzegł moją głowę 

15.30—15.55. Odczyt dla maturzystów z 
działu «Literatura Polska» p.t. <St. Wyspiań- 
ski», wygł. p. Płoszewski. 

16.00—16.45. Stacja nieczynna. 
16.45—17.10. Odczyt p. t. «Garibaldi, — 

bohater Włoch», — wygt. prof. Wi. Dzw п- 
kowski (dział: <Fiistorja Powszechna»). 

17.15. Koncert popołudniowy. 
18,40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19,25. Odczyt p. t. «Pan Tade- 

usz,—z cyklu: «Twórczość Adama Micsiewi- 
Cza»,—wygł. prof. Konrad Górski (dział <Li- 
teraiura Polska»). 

19.30—19.55. Pogawędka z działu <Ra- 
djokronika»,—wygł. dr. Marjan Stępowski. 

1955—20.15. Komunikat rolniczy. 
20.15—20.30. Przerwa. Przypuszcze lnie 

komunikaty, Komunikat Messager Polonais 
w jęz. francuskim. 

22.00. Sygnał czasu. 
rologiczny. 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z ho- 
telu «Bristol». 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Ojcobójstwo na tle zemsty 

osobistej. W dniu 26 bm. wieczo- 
rem we wsi Groskorety gm. Kurze- 
niec pow. Wilejskiego zamordowany 
został 55 letni mieszkaniec tej wsi 
Naum Malkiewicz. Sledztwo wykazało, 
że mordercą jest syn Aleksander lat 
26, który ze złości na tle nieporozu- 
mień rodzianych odważył się na ten 
czyn. 

Morderstwo dokonane zostało w 
warunkach wykluczających możność 
wzięcia w obronę zabójcy, gdyż mor- 
du tego dokonał on podczas snu oj- 
ca,zadając mu sześć ran nożem. 

Wyrodny syn po dokonaniu tego 

Komunikat meteo- 

morderstwa zbiegł w kierunku Rosji 

ul. A, Mickiewicza 22, 9 
P $ 
„Wielka Parada' 
arada śmierci. — Parada Wspomnień, — Parada miłości. Nad program: Na scenie znany e 

humorysta-tancerz MAKSIO BOCZKOWSKI w nowym repertuarze. 

wszyscy! Która znajdzie oddźwięk w 
każdem ludzkiem sercu. $ 

e 
  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

ė 

$   

wyświetlany film 95 

sobotę od godz. 4 i inne dnie od 
w 

Dziś będzie 

Poczekalniach koncerty radjo. 

56 d Czerwone Serce* pogan: 
MYSŁ» groteska w 2-ch aktach. Początek seansów: w niedzielę i Święta od godz. 3, w 

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

w S-miu aktach, Nai 
<KAWALERSKI PO. 

Anons: „KADET MARYNARKI". 

  

e z „Aielios“ 
$ ui, Wileńska 38, 

Sowieckiej. Zachodzi przypuszczenie, 

że nie udało mu się przejść granicy 

i dlatego zarządzono pościg. 

— Okradzenie sekwestratora 
Izby Skarbowej. Wczorej miał miej- 

sce fakt śwadczący o sprycie złodziei 

i nieoględności urzędnika maącego 

przy sobie większą sumę pieniędzy 

skarbowych. W momencie kiedy 

sekwestrator lzby Skarbowei Józef 
Marcewicz wymieniał pieniądze przy 

okienku kasy Izby Skarbowej sprytni 

złodzieje skradli mu paczkę zawiera: 

facą 1000 złotych. Pan Marcewicz za- 

uważył brak pieniędzy, kiedy już ni- 
kogo koło niego nie było. X, 

Sprytny złodziej udający intere- 
santa znikł z pieniądzmi jak kamfora, 

Fakt ten powinien posłużyć jako 
przykład wszystkim inkasentom i inte- 
resantom mającym do czynienia z 

pieniędzmi, 

Do wszystkich Sodalicyj 
Marjańskich m, Wilna. 

+O ile powiększycie i polepszycie 
duszę Waszą, o tyle polepszycie pra- 
wa Wasze i powiększycie granice 
Wasze». 
A. Mickiewicz. Księgi pielgrzymstwa. 

Rozpoczęło już nasze miasto prace przy- 
gotowawcze do wielkich uroczystości Koro- 
nacji cudownego Obrazu Maiki Boskiej O- 
strobramskiej. 

„_ Niewątpliwie rozgłośnem echem odbiją 
się one, jak Polska długa i szeroka, a w 
V wikach zmartwychwstałej Ojczyzny, a 

zcza w kronikach naszego miasta za- 
pisze się dzień 2 lipca, jako jedeu z najpię- 
kniejszych. 

Radośicą i dumą wobec tej wielkiej 
chwili biją serca wszystkich czcicieli Boga- 
rodzicy, w pierwszej zaś linji tych, co w 
sodalicjach marjańskich zrzeszeni, zą szcze- 
gólną ją sobie patronkę obrali, a dzień Jej 
triumfu, jako Królowej, pragnęliby związać 
z nowym ofiąrnym czynem ku Jej czci i 
chwale. 

_.. Drogą sercu każdego sodalisa i soda- 
liski jest idea marjańska i jej rozwój, dro« 
giem też ognisko, które ten rozwój umożli- 
wia, dziś lokal przy ul. Królewskiej, z kapli- 
cą, salą, bibljoteką i czytelnią, gdzie skupia 
się życie sodalicyjne i rozwija praca w za- 
kresie spńłeczno-światowym, dzieł miłosier- 
dzia, a przedewszystkiera praca ideowa nad 
młodzieżą, której celem jest wykszłałc'ć 
wierne dzieci Kościoła i dzielnych obywateli 
kraju, przejętych gorącą miłością Ojczyzny, 
ideą pracy i poświęcenia dla niej. 

Placówka ta, zapoczątkowana przed 
ośmiu laty, w ramach swych stosowsć się 
musłała z konieczności do skromnych zaso- 
bów materjajnych swych założycielek i tyl- 
ko wielkim nakładem sił i pracy utrzymać 
się i rozwijać mogła. Jednocześnie, od pierw- 
szej chwili w marzeniach i planach zaryso- 
wywał się coraz jaśniej projekt nie własne- 
go lokalu tylko, lecz własnego domu, włas- 
nych ścian, domu narazie upragnionego, 
dziś już koniecznego, by wobec wzrosta 
swego życia i potrzeb, wszystkie sodalicje 
znalazły tu odpowiednie pomieszczenie, by 
młodzież sodalicyjna szkół średnich. pow- 
szechnych i zawodowych mogła mieć wy- 
g miejsce dla zebrań, nabożeństw, prac 

szelkich oraz kufturalno-oświatowych roz- 
rywek. 

1 oto Jego Ekscelencja Arcypasterz, ota- 
czając od pierwszej chwili swego przybycia 
sodalicje prawdziwie ojcowską opieką, <nie 
żałując nigdy dla nich swego drogiego cza- 
su, przybleka projekt ten w ksztatty realnt, 
s na zebraniu świątecznem sodalicyjnem 
nia 18 bm. stanął wśród zapełnionych sal 

domu sodalicyjnego i w słowach gorących 
pobudził energję i wiarę w powodzenie tak 
wielkiego przedsięwzięcia, a do słów dolą- 
czył hojną ofiarę, stwarzając podstawę fun- 
duszu na kupno lub budowę własnego do- 
mu sodalicyj Marjańskich w Wilnie. 

Przykład ten i gorąca zachęta znajdują 
żywy oddźwięk: wpływają pierwsze datki 
i wyłoniony zostaje komitet budowy, złożo- 
ny z przedstawicieli wszystkich sodalicyj 
i ich księży mederatorów pod przewodnic- 
twem moderatora naczelnego, ks. kanonika 
Stanisława Zawadzkiego. 

Sodalicja marjańska jest zrzeszeniem re- 
a: zatwierdzonem przez Ko- 

ściół. Jako cel swój istotny stawia serde- 
czny kult Matki Bożej, urzeczywistnienie w 
całej pełni w życiu i czynach każdego z 
członków ideału chrześcijańskiego, oraz sze- 
rzenie tego ideału najprzód w  najbliższem 
Środowisku, a potem najszerzej w сайет 
społeczeństwie. 

Dążąc do udoskonalenia całego Czło- 

i 

Trzymając się za Jinę płynąłem 

Herkulesem znałazło się sześć takich 
pływaków. Nagle usłyszałem plusk taua nmapisanoby tych kilka słów: na szalupie. Słyszałem, jak Scanlen - upłynęły. 

wioseł i ujrzałem światło zbliżające 
się do mnie. To Scanlon, w swej 10- 
dzi, oglądał morze. 

Przytułony do beczki, z rękami 
kurczowo zaciśniętemi na linie, sku- ległości jakich dziesięciu metrów, na- cy, Chytry ten łotr nie mógłby 
lony, czekałem w strasznej niepewno- brałem do płuc powietrza i ukryłem daleko dopłynąć. Musiał mu st 
ści. Gdy statek zbliżył się jeszcze głowę pod wodą tak, że tylko jej przedziurawić skórę 

bardziej, zawinęłem linę dokoła nóg czubek był widoczny. Całą siłą woli zera. W tej chwili 

wieka, sodalicja stara się o rozwój intelektu, 
serca i charakteru. Wyrabia zdecydowane i 
trwałe zasady, szlachetne, bezinteresowne 
uczucia, a nadewszystko silne charaktery, 
by w ten sposób stworzyć typ człowieka o 
wysokiej wartości moralnej, Człowieka je- 
dnocześnie pracy i idei, w myśl najwznio- 
ślejszych haseł religijnych, społecznych 
narodowych. 

Wierząc, że duch marjański — to duch 
prawdziwego piękna i dobra, że sieje on 
szlachetność, moc i prawdziwą radość Ży-- 
cia, a zataczając dziś Coraz Szersze kręgi, 
jest przedświtem dnia zmartwychwstania 
ducha w narodzie, że Polska, jeśli ma się 
stać taką, jaką pragnęli ją widzieć jej naj- 
więksi synowie, musi być marjańską, rozpo- | 
Czynamy pracę wielką i w Czasie obecnego 
kryzysu pieniężnego bardzo trudną, w na- 
dziei, że dla Królowej Ostrobramskiej nic 
niema niepodobnego. 

W celu uproszenia dla tego dzieła bło- 
gosławieństwa Bożego i oddanie go pod 
opiekę Matki Najświętszej, przed Jej obra- 
zem cudownym w kościele św. Michała 1 
maja o godz. 9-ej rano odprawiona zostanie 
Msza św., na którą komitet zaprasza gorą- 
co wszystkie sodalicje, oraz wszystkich, któ- 
rzy idei sodalicyjnej sprzyjają, by modlitwą, 
zaniesioną do stóp rólowej niebios, przy- 
Czynili się do powodzenia dzieła, przedsię- 
wziętego ku Jej chwale i podniesienia mo- 
ralnemu kraju i społeczeństwa. 

Komitet organizacyjny. 

POZBONENZYWC KIER WEREST W O PSCEDZEJOTKER 

Z SĄDÓW. 
B. aspirant policji skazany na 6 

miesięcy więzienia. 

W czasie kiedy granica obstawiona była 
przez oddziały policji, w kwietniu 1923 roku, 
na odcinku 8'ej kompanji granicznej, na te- 
renie powiatu Wileńsko- Trockiego została 
popełniona drobna kradzież zegarka. Komen- 
dant 8-ej kompanji P. P. aspirant Rudolf- 
Włodzimierz Wolamin podejrzewał o kradzież 
dwuch kilkunastoletnich chłopców Kosteckie- 
go i Wolanina. Polecił więc sprowadzić ich 
do kancelarji kompanijnej, dla spisania pro- 
tokułów. Kostecki i Wolanin nie przyznawali 
się do popełnienia kradzieży. Wtedy aspi- 
rant Wolanin użył sposobu który w rezul- 
tacie zaprowadził go na jan oskarżonych. 

Kazał bowiem zaprowadzić zatrzyma- 
nych do sypialni i wziąwszy sobie do po- 
mocy kilku niższych funkcjonarjuszy począł 
się zrięcać nad rzekomymi złodziejami, chcąc 
ich siłą zmusić do przyznania się do popeł- 
nionej kradzieży. Znalazła się więc nahajka 
w.ruchu. Przez całą godzinę nahajka raz po 
razie opadała na barki Olechnowicza, aż si 
przyznał do winy, aczkolwiek jak się później 
okazało kradzieży wcale nie popełnił. Po- 
Naa torturom został poddany Kostecki. 
Olechnowicz w czasie bicia 2 razy zemdlał, 
tak że musłano go cucić wodą a później 
przenieść do domu, gdyż o własnych siłach 
nie mógł chodzić. 

Wczoraj Rudolt-Włdzimierz Wolanin za- 
siadł w Wydziale Karnym Sądu Okręgowe- 
go na ławie oskarżonych. Przewodniczył 
rozprawie sędzia Jodzewicz. Oskarżenie wno- 
sił pprok. Bagiński. 

Po przewodzie ze świadków, którzy ze- 
znają na niekorzyść oskarżonego, zabiera 
łos dr. Sumorok, który kwalifikuje uszko- 
zenia cielesne zadane Olechnowiczowi jako 

ciężkie. 2 
Sąd udaje się na naradę 1 po chwili wy- 

nosi wyrok, skazujący Rudolfa-Włodzimierza 
Wolanina, za zadanie C. uszkodzenia ciała 
na 6 miesięcy więzienia. 

wie, poczem wciągnęliby moje ciało 

się moim grobem. W raporcie kapi- 

Utonął przypadkiem w morzu. 
By ustrzedz się przed tą potworną 

perspektywą, gdy według moich ob- 
liczeń szalupa znajdowała się w od: 

DZIŚ 
Monumentalny film p. t. 99 

   

Przez miłość do sławy 
Sceny w naturalnych kolorach, Na scenie pierwszy raz w Wilnie, gościane. wystepy jedynego W 
Polsca Imitatora muzycznego, n«sladowcy ptaków, zwierząt i t. d. p. MIRO MALTANI. 
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: i leca Hodowla i Skład Na- m a poleca Hodowia i Skła а-в 
: l SIÓŃ U sion S. Wilpiszewskiego, © D, ZELEOWIGZ 
u 9 Wielka 15 (Szwarcowy 1), m | chor.WENERYCZ- 
= 3 Sklep rolniczy. = | NE, 2 

od 10-1, od 5-8 w, 
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„AOWALSKINA” kiowicz ; АС SZeldowiczowa 
; A BIECE, WENE. 5 4 USUWA NAJSLMEJSZE © RYCZNE cher. 

2 | L DRÓG MOCZ. 
S NL rz. 12 Pod 46 

ul.Mickiewicza 24 
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„ « w. Zdr. Nr. 31, 
Akuszerka   

i krajowych now 
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WARSZAWĄ 

zaw AGE, 

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
prawnuczka Lenorman, К!бга 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
po sprawy sądowe, o miłości 
td. Kto chce poznać przyszłość; 

należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża,, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ui. Młynowa 21 m. 6, schody 

L na prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyža |   
Pierwszorzędny Zakład Krawiecki : 

L.Kulikowskiego "ssa." 3 
Poleca GOTOWE ubrania—przyjmuje 
OBSTALUNKI z własnych i powierz, g 
materjałów — wielki wybór PALT a 
letnich, gabardinowych i jesiennych. m 

PeCOROGODRRUNROGODOÓŁORERWOERRYKOPOA 

W WARSZAWIE GE 
Kaucjonowany i Koncesjonowany 

DOM KOMISOWY ZLECEŃ 

Įgnacego BERGERA, 
ul. JASNA Nr. 22. 

INFORMUJE we wszystkich sprawach 
w sądach, urzędach pafńsiwowych, 
komuneinych oraz hipotekach, przy- 
czem przyja:d zainteresowanych do 

Warszawy zbyteczny, 

  

    
    

      
    
    
        

Jurydyczna kosmetyka. 

Leja Kapelusznik, stała mieszkanka m. 
Wilna znalazła się przed kilkoma |aty w 
nielada kłopocie. Miała wyjść za mąż, chcia- 
ła więc, jak zresztą każda kobieta uchodzić 
w oczach swego narzeczonego za młodą. 

A tymczasem w paszporcie figurował 
jak na nieszczęście w rubryce «wiek» 
rok 1895. 

Niewiadomo jak się to stało i kto byt 
sprawcą tej drobnostki, którą wykryło Biuro 
Meldunkowe, Oto zauważono tam w _ pasz- 
porcie Lei Kapelusznik zmienione 1895 na 
1898. Leja Kapelusznik nie przyznała się do 
winy fałszerstwa dokumentu. Tłumaczyłą 
się tem, że paszport leżał stale u niej na 
biurku i widocznie ktoś przez żart przeobra - 
ził 5$kę na 8-xę. Na dowód prawdy  przy- 
toczyła okoliczność, że do paszportu hyła 
dołączona karta meidunkowa w której wła- 
snoręcznie podała j.ko rok urodzenia  jicz- 
bę 1895, ! 

Onegdaj sprawa jej znalazła się w wy: 
dziaie larnym Sądu Okręgowego. Obrońca 
oskarżonei mec. Witkowski ujął całe to zaj- 
ście humorystycznie i powołując się na sta- 
wę prawniczą prof. Spasowicza wspomniane 
przestępstwo zaliczył do dziedziny swego 
rodzsju damskiej kosmetyki jurydycznej. 

Sąd uniewinnił Leję Kapelusznik. S. 

zbyłem się lin i wypłynęłem па ро- 
szybciej. Wkrótce pomiędzy mną a na pokład i wreszcie morze stałoby wierzchnię. t 

Zdala we mgle błyszczało światło 

wypowiadał życzenia, dotyczące mego 
życia na tam tym świecie, wreszcie 
rzekł: ‚ 

— Nie warto jechać dalej, chłop- 

mają już pewnie z 
i dałem nurka. Po chwili głowa mo- zmusiłem siebie do utrzymania się w niego uczię ryby i inne stworzenia 
ja wypłynęła na powierzchnię, podo- tej pozycji przez półtorej minuty, zda- morskie. Zmienimy teraz kierunek i 
Ьпа do jednej z wielkich kul, łączą- wało mi się, że serce i płuca pękną poszukamy go w innej stronie; po- 

tem powrócimy na statek. cych sieci. Mogłem teraz oddychać, 
jednocześnie mając nadzieję, że nie 
żostanę dostrzeżony. 

Byłem w nader przykrej sytuacji. 
Scanioa pragnął przywieść kapitano- 

i 

mi. ° 
Nie mogąc już dłużej wytrwać, 

wysunąłem głowę i odetchnąlem całą M Płynąłem dalej przy poma- 
cy lin, 

sięl Nie zbytniej nadziei ratunku, Jak długo 
wi mego trupa raczej, niż żywego mogłem nic zobaczyć, lecz z odda- zostawałem pod wodą? Nie wiem. 
więźnia. Gdyby któryś z mych prze- lającego się plusku wioseł wywnios- Obliczenie czasu, w takich wybad- szkockim akcencie. 

Za kach, jest bardzo utrudnione. Zmę- 

domyślił się podstępu, dość byłoby chwilę spojrzałem dokoła, a widząc czony. i zziębnięty, z trudnością mog- 

jednego uderzenia wiosłem po gło- że niebezpieczeństwo już minęło, po- łem się posuwać naprzód. 

piersią. 
I tym razem udało mi 

kowałem, że łódź minęła mnie. 

wiatło eddaliło się i zniknęło 

W głębi serca nie miałem 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznyc 

sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

Wi Smiatowska 
przyjmuje cd godz, 9 

do 19. Mickiewicza 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 

Dr W.Umiastowski 
eri Boo przyj 
muje od 6—7-ej wiecz, 

LETNISKO prócz dni Świątecz- 
3 pokojowe, osobne nych i przedświętecz- 
wlejście do wynajęcia. 
Wieś Dz'edowiszki, ul 

gm. Mickufskiej, 
poczta Mickuny 

Czerniawski Ksawery, 

e i używane 

      
nych, 

Żeligowskiego 5 
    

Dr_ Cz. KONECZNY 
Choroby zębów, 

—— — —Ghirurgja jamy ustnej, 
Sztuczne zęby. Porce- 

lanowe когопу. Do wynajęcia mickiewicz 11 — 8 
2 mieszkania 5-cio po” Wojskowym i urżęd- 
kojowe z wygodami. nikom zniżka i ną 
Tamże do wynajęcia raty. 
duże lokale fabrycine,- — — 
Połocka 4. Zspyfać do Kosiarka (Wood) 

do sprzedania okazyj- zorczyni. 

nie, Ponarskie targo- 
wisko 54 m.-4. 

przedmieściu, 
K lób parę hekta- 

  
  

gubiono książkę 
wyd. „przez 
K. U. Święciany 

rocznik 1885, na imię 
Jana Naiwajko, zam. : 
we wsi Kurakulicze, rów za miastem. 

gm. Szemietow- głoszenia: ul. Micki e- 
szczyzna Wicza 5 m, 8. Pośred. 

nicy niewykluczeni, 

  

upię plac na 
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Upowažniony przez M. R. R. 

MIERNICZV 
J. LOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Wiwulskiego 20, 

Przyjmuje do PARCELACJI 
jl LIKWIDACJI majątki ziem- 

'9 skie mając ste! : 

  

chętaych nabywców 
« Je I zaścianki. 
оФФФ 
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na 

w uroczej miejsco- 
wości koło Wiina, 

w pobiiżu Zielonych Jezior z cało- 
dziennem utrzymaniem do wynajęcia 
(1, 2, lub 3 pokoje.) Blisko las sosno- 
wy, ogród owocowy, park, oraz do- 
godna komunikacja: O warunsach 
dowiedziec się można podług adresu: 
Lubejska 3 m. 2 od 9—11 r.i 5—7w. 

1 
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Szwędzki » Kuller 
į aparat dwureczny, masywny, dłu. 

gości 47 centymetrów, z najlepszej 
gumy do samomasażu całego ciała. 

Cena reklamowa zł. 27, 
4 Wysyła za zaliczeniem pocztowem. 

Bydgoszcz, @ 
D.-H. Labor ogsńsia ti. $ 
Żądajcie bezpłatnych prospektów. | 
NZ 
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Musiałem się poddać, obawiając 
się, że umrę z zimna i wyczerpania, 
Zawołałem o pomoc. Dwie minuty 

Znów zacząłem krzyczeć z 
wściekłością rozpaczy. 

Ciemność imgła otuliły mnie wo- 
alem nieprzejrzanym, straciłem wszel- 
ką nadzieję. Zwróciłem się więc myść 

tak lą do Boga i przygotowywałem się 
ary na Śmierć, gdy słaby plusk wioseł 

ze swego Mau- doleciał do moich uszu i dostrzegłem 
słabe światełko. 

Zebrałem wszystkie siły i Zabasii> 
łem o pomoc raz jeszcze. Te chwile, 
które nastąpiły 
wysiłku, wydawały się wiekiem, ha- 
wpółomdlały uczułem nagle, jak czy-£ 
jeś silne ręce chwyciły mię za га- 
miona i wciągnęły do łodzi. Gdy od- 
zyskałem 
nad sobą gruby 

po ostatnim moim. 

przytomność, usłyszałem 
głos, o Szczerzę 
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