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Ryga 28 marca. 

Nowy zatarg na granicy sowiec- 
ko-łotewskiej: Dnia 23 bm. w bliz- 
kości stacji kolejowcj Ritupe, na pos: 
terunek łotewskiej „straży granicznej 
dokonano napadu ze strony niezna- 
nych bliżej osobników, przyczem je- 
den strażnik ;łotewski otrzymał cię: 
żką ranę postrzałową. Według uzu- 
pełniających szczegółów tego zajścia 
donoszą do gazet ryskich, że fun- 
kcjonarjusz łotewskiej straży grani. 
cznej niejaki Pizganis, spostrzegł 0- 
koło godz. |6-ej wieczorem: trzech 
nieznanych osobników, którzy podą- 
żali wzdłuż nasypu kolejowego. Za- 
trzymał ich i prosił o okazanie dowo- 
dów. Początkowo odmawiając żąda- 
niu, w końcu ludzie ci zgodzili się 
zajść do  poblizkiej izdebki. Gdy 
wszyscy znajdowali się w pokoju, 
nieznani raptownie strzelili do straž- 
nika, ciężko go raniąc. ,Poczem ulo- 
tnili się z błyskawiczną szybkością w 
kierunku granicy sowieckiej. 

Personalja napadających dotych- 
czas nie zostały ustanowione, ale 
zachodzi poważne podejrzenie, iż 
byli to żołnierze sowieccy ze straży 
granicznej. W sprawie tej przepio* 
wadzono śledztwo. Poważne posziaki 
mówiące za udziałem w całej aferze 
żołnierzy sowieckich, doprowadzić 
mają do wymiany not dyplomatycz- 
nych pomiędzy Łotwąi Rosją So- 
wiecką. Nie jest to już pierwszy wy- 
padek. Naoczni świadkowie opowia: 
dają, żełzejstrony straży granicznej so- 
wieckiej okazana była pomoc ucie- 
kającym bandytom, Należy jednak się 
spodziewać, że niezliczone wymów- 
ki i wykręty, jakich zawsze zapas 
bardzo obfity mają Sowiety dla za- 
tuszowania organizowanych napa- 
dów na sąsiednie terytorja, nie do- 
prowadzą itym razem do pożąda- 
nych rezultatów. 

Tymczasem gazety ryskie dono- 
szą ze źródeł pewnych, że lata bie- 
żącego, po otwarciu zatoki fińskiej, 
flota wojenna sowiecka zamierza wy* 
ruszyć w podróż wzdłuż brzegów 
Europy. Flota ta przedewszystkiem 
odwiedzi; porty bałtyckie Finlandji, 
Łotwy, Estonji i Polski. Następnie u- 
da się do portów niemieckich, skąd 
popłynie do Francji. Ostatnim eta- 
pem tej wycieczki mają być Włochy, 
gdzie wojenne statki sowieckie rewi- 
zytować będą flotę włoską, która w 
roku zeszłym zachodziła do Peter- 
sburga, 

Flota sowiecka wydzie w morze 
w składzie kilku drednougthów, wiel- 
kich krążowników, miotaczy min i 
podwodnych łódek. 

Wogóle zaś lata bieżącego ruch 
na morzu Bałtyckiem ma być ożywio- 
ny. Do Rygi zawita flota francuska, 
oraz eskadra norweska i estońska. 

W. Kownie „sezon przedwyborczy* 
w całej pełni Odbija się to ujemnie 
Pozew w stosunku do 
olaków  Kowieńszczyzny, których 

rząd chrześć..dem. prześladuje po- 
dwójnie. Ze wszystkich miasteczek 
donoszą 0 nowej fali aresztowań. 
Tworzone są procesy prowokacyjne, 
inscenizowane afery szpiegowskie i 
t. d. Niedawno donoszono o areszto- 
waniu niejakiego Dobrowolskiego w 
Kownie, który rzekomo iniał być już 
raz wymieniony z Polską, jednak 
powrócił na Litwę i w dalszym ciągu 
uprawiał szpiegostwo na rzecz Polski. 
Obecnie gazety kowieńskie podają o 
wykryciu nowej wielkiej «afery szpie- 
gowskiej» działającej przez Rygę na 
rzecz Polski. „Afera* tą wykryta zo- 
stała—tak piszą gazety litewskie—za 
pośrednictwem niejakiego Kozłow- 
skiego, obywatela Łotwy, który are- 
sztowany miał wydać wspólników. 
Temi rzekomemi wspólnikami byli 
żołnierze litewscy, kurjerzy jednego 
ze sztabów litewskich. Żołnierze ci 
informowali przez Kozłowskiego pol- 
ski sztab generalny. Według wiado- 
mości kowieńskiego „Echa* żołnie- 
rzami tymi byli Polacy obywatele 
Litwy Kowieńskiej. Oczywiście fakt 
ten rozdmuchiwany jest przez gazety 
kowienskie, jako moment agitacyjny 
przeciwko mniejszośct polskiej na 
Litwie, która gotuje się do wyborów. 
Nie trzeba chyba dodawać, że cała ta 
afera szpiegowska istnieje więcej na 
papierze raportów kowieńskiej policji 
politycznej niż w rzeczywistości. 
Fakt aresztowania żołnierzy sztabu 
litewskiego świadczy jedynie najwy- 
mowniej o nastrojach panujących w 
wojsku litewskiem. 
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WROTA 
Czy wyłącznie o splendor tytułu 

„cesarstwo* chodzi dla Włoch Mu- 
ssoliniemu? Czyli też imperjalizm je- 

go ku dalszej jakiej jeszcze zmierza 

mecie? 

Są którzy powiadają: Włochy  te- 
raźniejsze prawie już nie ustępują te- 

rytorjalnie dawnemu cesarstwu rzym- 

skiemu Zachodniemu z piątego wie- 
ku po Chrystusie! W samem tem do- 

wodzeniu znajdziemy tytuł przywią- 

zany do obszaru. A cóż dopiero mó* 

wić o granicach też «rzymskiego» ce- 

sarstwa Karola Wielkiego! Gdy mu 
papież Leon Ill kładł w Rzymie na 

głowę koronę cesarską, na Boże Na* 

rodzenie 800 roku, państwo, którego 

cesarzem miał zostać pogromca Witi- 
kinda i Tassila, hunnów i saracenów, 

obejmowało nietylko Włochy aż do 

Benewentu, lecz i Niemcy całe i Ga- 
lję i dzisiejszą Holandję i Szwajcarję 

i część dobrą Węgier i Czechy teraź: 
niejsze... Oczywiście, że imperjalizm 
p. Benita Mussoliniego nie może ani 
na moment jeden podlegać wizjom 
takich przestworów. 

W imperjalizmie p. Mussoliniego 

występuje wyraźnie starodawny kon- 
trast rozpołowionego państwa rzym- 
skich cezarów na Zachodnie i Wschod= 
nie. Ambicjom p. Mussoliniego wy- 
starczy zdaje się to pierwsze, z cza- 

sów gdy Teodozjusz Wielki dzielił 
ogromne swoje dziedzictwo między 

obu swych synów... | dziś, jak przed 
wiekami, imperium Romanum choćby 
nie deutscher lecz italienischer Na- 
tion nie może na wschód  przekro* 

czyć Adrjatyku. Jak przed wiekami w 
imperjum Wschodnie, bizantyjskie 

konstantynopolitańskie, tak dziś wspie- 
rają się Włochy p. Mussoliniego jak 
w nieprzebytą ścianę, w Neo-Bizan- 

cjum  imperjalistycznych aspiracyj i 
ambicyj — greckich. 

Wschodnie wybrzeże Adrjatyku! 
Oto, mniej lub więcej przejrzysty cel 

terytorjalnych ideałów  imperjalizmu 

włoskiego. Wylot Adijatyku na morze 
Śródziemne, wspaniały punkt  strate- 
giczny w porcie Cattaro, kanał zacisz- 
ny między wyspą Korfu a a sta- 
łym, zatoka Awlońska vis-a-v:s Otran- 
to na włoskim brzegu... oto  przyro- 

dzona granica wymarzonego przez 

Mussoliniego Cesarstwa Rzymskiego! 
Choćby tylko taka. 

Po przez Orecję,—jakże świetną, 

„sama w sobie, jako kompleks znako- 

mitych placówek i redut militarnych, 

morskicn—możnaby sięgnąć do Azji 

Mniejszej. Lecz murem, jak się rzekło, 

stoi, niewygasły, bynajmniej, nie o- 

brócony w niwecz cztery lata temu, 

imperjalizm grecki. W Atenach też 

marzą o koronie cesarskiej. Nie darmo 
niedopuszczono do  tryumfalnego 

wjazdu w 1913:tym cara Ferdynanda 
bułgarskiego do Konstantynopola, w 

uroczystym już, podobno gotowym 
płaszczu z purpury i złota, w charak- 

terze—spadkobiercy korony cesarzów 
bizantyjskich. 

Grecja czuwa — aby, jak mówi 

przysłowie, drzewa włoskiego imper- 

jalizmu nie dorosły aż do nieba. 

A podobnie jak granice natu- 

ralnej ekspansji Włoch (co przecie 
historycznym są odblaskiem d«wnego 
Imperium Romanum) sięgają daleko 
na wschód po za ten lub ów kolor, 
którym spodobało się „koncertowi 

europejskiemu* oprowadzić ltalję na 
nowej mapie Europy—tak też i nału- 

ralne Polskie granice wschodnie się- 

gają daleko po za atramentową linję 

traktatu ryskiego. 
* 

Of wszelkiej aktualności oder- 
wijmy oczy i wpatrzmy się uważnie 
w punkt, na mapie, gdzie Witebsk nad 
Dźwiną i Smoleńsk nad Dnieprem le- 
żą niemal naprzeciwko siebie. 

jeżeli za przyrodzone granice Pol- 

ski—- państwowej, nie etnograficznej— 

poczytywać będziemy Dźwinęi Dniepr, 

to lo ipso widzieć będziemy między 

Bieszenkowiczami a Orszą wylot Pol- 

"ski na dalszy Wschód, na Wielkoro- 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

POLSKI. 
sję, widzieć będziemy bramę Polski 
od Wschodu, przez którą, tylokrot- 
nie wwalały się w jej granice wraże . 

rady w urzędzie spraw zagranicznych, inwazje. 

Tu, między Orszą a Bieszenkowi: 
czami, nie broniły polskiego terytor- 

jum państwowego: żadna potężna 

rzeka, żadne pasmo.. Pirenejów. Tej 
bramy trzeba było bronić własnemi 

piersiami, oparłszy się o bezdenne 

miejscami trzęsawiska, 

Tędy, przez ten przesmyk między- 

rzeczny, niespełna 100 wiorstowy, 

parły w Polskę zastępy cara Groźne- 

go i tu im dawano pierwszy, 
terski odpór; tędy szły na Moskwę 

polskie wyprawy; tu wykonywały: ru* 

chy strategiczne armje szwedzkie i 

i tu hordy tatarskie usiłowały sforso- 
wać Przedmurze Chrześcijaństwa; tę- 
dy biegł w głąb Rosji „trakt Napo- 

leoński*.. Tu, między Dźwiną a 

Dnieprem, pełno mogił i kurhanów: 
tatarskich, moskiewskich, szwedzkich, 

francuskich.., 

Tu, u „wrót Polski*, 

wierne psy na straży dwa powiaty: 

Lepelski i Sienneński (od miasteczka 
Sienno). Rzeczpospolita, dobrze świa- 
doma przyrodzonej, topograficznej, i 

bohaterskiej, patrjotycznej odporności 

obu kresowych dzielnic, miała wśród 

trzęsawisk i wertepów lepelskich aż 
trzy pierwszorzędne warownie. Najsil- 
niejszą z nich była Uła, 

Tam, jeszcze bezpośrednio przed 
wojną, były całe osady wioskowe 
chłopów prawosławnych mówiących 
po polsku i zowiących siebie, naw- 

pół żartem, «wojskiem królewskiem» 
ile, że ojcowie ich, jako bojarowie, 
odbywali służbę w wojsku Rzeczy- 
pospolitej Polskiej. Rząd carski,-- moc- 
no niechętny żywotności takich  tra- 

dycyj-—unikał posyłania w strony le- 

pelskie i sienneńskie urzędników Po» 

laków. W stronach tych, jeszcze 
przed samą wojną, było ziemiaństwo 
prawie bez wyjątku polskie; Rosjan 
nie więcej nad 2 proc, w powiecie 

Sienneńskim 10 „proc. Mnóstwo 
szlachty zagrodowej polskiej, mało- 

rolnej i bezrolnej; tu i ówdzie sie- 

dzieli grupami na roli rodowici Pola- 

cy, chłopi, potomkowie b. kolonistów 

Rzeczypospolitej. Taka np. grupa, li- 
cząca do dwóch tysięcy głów istnia- 
ła przedwojną w Wołosowiczach, mia 
ta własną kaplicę i szkołę. Po kościo- 
łach w Ule, Uszaczu, Leplu, Hubinie, 
Zaskorkach, Siennie, zawsze przepeł- | 
nionych, po filjalnych w Kubliczach, 
w Sieliszczu odprawiały się rzymsko= 
katolickie nabożeństwa a kościołów. 
zamkniętych lub na cerkwie obróco= 
nych nie zliczyć, Lud białoruski był 
tam niemal bez wyjątku, co do wy- 
znania, po-unicki. 

Szeroko słynęła po dworach kul. 
tura rolna—lepelska. Np. w Bieszen- 
kowiczach, w magnackiej majętności 
dziedzica nmowogródzkich  Szczors i 
oszmiańskiego Wiszniewa, hr.  Bute- 
njewa Chreptowicza, u którego 
wszyscy oficjaliści byli Polakami. Na 
wysokiej stopie stały jeszcze pod- 
czas wojny, gospodarki w Boczejko- 
wie Ciechanowieckich, u p. Wła- 
dysława Zabiełły w  Orzechownie, 
Wzorowo prowadzone obory (czyste 
szwyce) posiadały Zawidzicze p. 
Przysieckiego, Biala p. Zabiełły, Strzy. 
żew pp. Andrackich. Najpiękniejsze, 
krzyżowane z holendrami chołmogo- 
ry stały na oborze u p. Korsaka w 
Chociewiczach. Słynął z rybnego go- 
spodarstwa Woronecz pp. Lisowskich, 

Gdy runął regime carski, wyrosło 
jak z pod ziemi w Lepelskiem prze. 
szło czterdzieście elementarnych szkół 

polskich, powołanych do życia przez 
ziemiaństwo lepelskie, wśród którego 
mówiąc nawiasem, rej wodził między 

innymi p. Władysław Stefanowski z 
Niesina. W Bućkowszczyznie Suszyń- 
skich powstało w maju 1918-go se« 
minarjum dla nauczycieli, Polaków, 
wzorowo i niestrudzenie prowadzone 
przez p. Anielę Suszyńską. W Leplu 
było, przepełnione, gimnazjum polskie, 

boha:*. 

leżały jak 

  

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 

DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska i 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
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CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jedinoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

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

Ważne narady austro-niemieckie, 
Ustalono zgodność poglądów na ogólną sytuację polityczną, 

BERLIN, 29.Iii. Pat. O pobycie kanclerza austrjackiego w Berlinie 
został opublikowany następujący komunikat. 

Z okazji pobytu d-ra Rameka w 

wszystkiem o nawiązanie osobistego 

Berlinie odbyły się kilkakrotne na- 
W naradach tych chodziło przede- 

kontaktu między mężami stanu obu 
krajów i zorjentowanie się w stosunkach Niemiec i Austtji z innemi krajami. 
Omawiana była również ogólna sytuacja obu krajów polityczna 
i gospodarcza, jak i kwestje interesujące szczególnie te dwą 
państwa. Rozmowy te wykazały najzupełniejszą zgodność obu stron w 
pogłądach na sytuację, jaka się wytworzyła w Locarno i w Genewie. 

Znaczna część obrad poświęcona była sprawom gospodarczym, przy* 
czem obie strony wyraziły chęć najszerszego uwzględnienia interesów 
ekonomicznych drugiej strony. Zostało postanowione, że po swiętach 
Wielkiejnocy rozpoczną się rokowania w sprawie konwencji dodatkowej 
uzupełniającej konwencję handlową niemiecko'austrjacką. Przy wspomnia- 
nych wyżej wspólnych naradach nie zapadły żadne inne postanowienia. 

Swietny stan skarbu angielskiego. 
Bieżący rok finansowy przyniósł około 4 mil. funt. dochodu: 

LONDYN, 29 III. Pat. Kanclerz Skarbu Churchill podaje do wiado- 
mości, że bieżący rok finansowy pomijając subsydja, których rząd udziela 
przemysłowi węglowemu przyniesie skarbowi z. końcem tego roku 
budżetowego, a więc w dniu 31 marca nadwyżkę dochodów nad wy- 
datkami. Należy spodziewać się, że nadwyżka ta wyrazi sie sumą większą, 
aniżeli 
funtów. 

2i pół miljona  fnnt. sterl. a może nawet dosięgnie 4 milj. 

Pekin osaczony przez marszałków. 
Po zdobyciu Pekinu nastąpi marsz na Kanton. 

«SZANGHAJ. 291li, Pat. Ze wszystkich stron odbywa się systema* 
tyczne okrążanie Pekinu przez sprzymierzonych marszałków. Po zdobyciu Pe- 
kinu, przedsięwzięty będzie marsz na Kanton, gdzie obecny zamach stanu 
nie wywołał oczekiwanych skutków. Nowy rząd Kantoński zajmuje mia: 
nowicie wobec radykałów stanowisko pojednawcze, a bojkot antyangielski 
z tego powodu znów się zaostrzył. 

LONDYN, 20ill. Pat, „Times“ donosi z Hong Kongu, że sytuacja w 
Cantonie jest w dalszym ciągu poważna. Do Cantonu wysłane zostały 
kanonierki angielskie. 

OBRADY SEJMU, 
Posiedzenie Izby Poselskiej. 

WARSZAWA, 29.lil PAT. Na wczo* 
rajszem posiedzeniu Sejm przystąpił 
odrazu: do pierwszego czytania pro- 
jektu Ustawy o prowizotjum . budże- 
towem na kwiecień 1926 roku, W,dys- 
kusji nad tym punktem pierwszy za- 
brał głos pos. Sochacki (Kom.) i zgło- 
sił wniosek o odrzucenie prowizorjum 
na znak nieufności do rządu. Następ- 
ny mówca pos. Wyrzykowski (Wyzw). 
również oświadczył się w imieniu 
swego stronnictwa przeciwko prowi- 
zorjum budżetowemu. W końcu prze- 
mawiał pos. Socha (Str. Chł.) który 
wniósł o: przejście do porządku dzien- 
nego nad piowizorjum budżetowem. 

* Przystąpiono do głosowania, Prze- 
wodniczący wicemarszałek Daszyński 
oświadczył, że wpłynął wniosek pos. 
Walerona (Wyzw.) o odrzucenie pro- 
wizorjum. Wniosek ten w pierwszym 
rzędzie został poddany pod głosowa- 
nie i olbrzymią ilością głosów odrzu- 
cony. Prowizorjum budżetowe w 
pierwszem czytaniu odesłano do ko- 
misji. 

Z kolei przystąpiono do sprawo- 
zdania komisji wojskowej o wniosku 
w sprawie powołania specjalnej ko- 

  

misji dla zbadania wytwórni wojsko- 
wych. 

W imieniu komisji wojskowej 
*sprawozdanię o wniosku składał pos. 
Kościałkowski (Klub Pracy), który w 
dwugodzinnym referacie omówił umo: 
wy. zawarte przez M. S, Wojsk. z 
prywatnemi przedsiębiorstwami prze- 
mysłu wojennego. Pocdkreśliłon przy- 
tem, że niektóre z tych umów mogą 
narazić skarb państwa na straty. 
Zdaniem pos. Kościałkowskiego M.S. 
Wojsk, niedostatecznie energicznie 
przystąpiło do sanowania stosunków 
w tej dziedzinie. Organizacja oraz 
prowadzenie centralnych zakładów 
wytwórczości wojskowej wymaga do- 
kładnego zbadania i ewentualnego 
zreformowania, : 

Komisja wojskowa wnosi o wy- 
bór nadzwyczajnej komisji w składzie 
pięciu posłów dla przemysłu wojen- 

nego tak państwowego, jak i pry: 
watnego, a związanego z  minister- 
stwem spraw wojskowych  długotetr* 
minowemi umowami. Komisja ma 
prawo wszechstronnego badania, 
przyczem ma obowiązek przedstawić 
Sejmowi wniosek w przeciągu trzech 
miesięcy. : ) 

Po referacie pos. Košciaikowskie- 
go zabrał głos szef administracji 
wojskowej gen. Konarzewski, który 
oświadczył, że rząd nię ma nic prze: 
ciw powołaniu w tym celu specjal: 
nej komisji sejmowej. 

Po przemówieniu gen. Konarzew- 
skiego marszałek zakomunikował, że 
wpłynął wniosek pos. Kozłowskiego 
(ZLN) o odesłanie sprawy z powro- 
tem do komisji wojskowej, a to ce- 
lem ścisłego określenia pod wzglę- 
dem prawniczym, kompetencji komi- 
sji i przedstawienia sprawozdania 
Sejmowi po ferjach Wielkiej nocy., 
W. głosowaniu wniosek pos. Kozłow- 
skiego uchwalono. 

Z kolei w drugiem czytaniu przy- 
jęto ustawę 0 warunkowem zawie- 
szeniu wykonania kary na obszarze 
mocy obowiązującej austrjackiej usta- 
wy posiępowaniu karnego. Dalej za- 
łatwiono drobne poprawki Senatu do 
ustawy autorskiej 

W końcu bez referatu i dyskusji 
przyjęto w drugiem i trzeciem czyta- 
niu ustawę upoważniającą Radę — М! 
nistrów do przyłączenia gmin  wiej- 
skich wchodzących w skład jednego 
województwa do przyległego powiatu 
drugiego województwa о ile tego 
wymagają względy natury publicznej. 

Na tem porządek dzienny wyczer- 
pano i posiedzenie zamknięto. Nastę- 
pne posiedzenie wyznaczono na dziś 
na godz. 11:tą rano. 

Zamykając posiedzenie marszałek 
zakomunikował, że o ile nie. będzie 
sprzeciwu, to dziś odbędzie się rów. 
nież posiedzenie popołudniowe, a to 
celem załatwienia w trzeciem czytaniu 
ustawy o prowizorjum budżetowem 
na kwiecień. W ten sposób dzisiej- 
sze popołudniowe posiedzenie było. 
by osiatniem posiedzeniem przed fer- 
jami świątecznemi, 

rozwijające się znakomicie pod kie- 

rownictwem i opieką generalnego 

inspektora szkół polskich, p. Józefo- 

wicza, pod opieką dra Bohuszewicza 
tudzież wysoce zasłużonych około 

spraw naszych oświatowych panien 
Smilgius. 

Co się z tem wszystkiem stało? 

Czyliż wszystko utonęło tam w 

okropnem morzu bolszewickiem? I 
zniszczone dwory polskie i osady 

polskiej szlachty zagrodowej i wioski 
całe o pobożnej, cichej, pracowitej 

chłopskiej ludności  katolicko - pol- 
skiej?... ; 

A nawet.. czy już dziś kto pamię- 
ta o „wrotach Polski*=o przyrodzo« 
nych Polski granicach, o Dźwinie i 

Dnieprze, spiętych, jak klamrą, obu 
fortecznemi z dawien dawna  powia- 

tami Lepelskim i Sienneńskim? Czy 

kto pamięta? 
Powrastały tam w nieprzebyte ba- 

gna i uroczyska a w ciągu wieków 
iście Mohortowe czatownie polskie. 
Lecz między bagnami tam i uroczy: 

skami gleba przepyszna i wdzięczna... 

Żelazo, tak zwane łąkowe, dobyte z 
kopalń lepelskich poczęły pewnie 
znowu topić huty w Borysowie. Źró- 
deł leczniczych żelaznych i siarcza- 

nych, takich jak lepelskie, niema w 
całej Europie.. Tam — u wrót Pol- 
Skies й 

A może lepiej i polityczniej — 
wcale nie wspominać o tem? Przy- 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŠWIR — ui. 3- 
WARSZAWA — Nowy Šwiat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—u!. Mickiewcza 24; 

ul. Ratuszowa 1 

go Maja 5 

Sejm i Rząd. 
Przemysł cynkowy. 

WARSZAWA, 29. I. (żel. wł. Słowa) 
Premjer Skrzyński przyjął wczoraj 
przedstawiciela firmy Harrimana, któr 
ra jak wiadomo zamierza inwestować 
10 miljonów dolarów w przemyśle 
cynkowym na Górnym Śląsku. Prace 
komisji wyłonionej z 'sejmowej ko- 
misji skarbowej w celu zbadania sta- 
nu tego przemysłu zostały ukończone 
i obecnie chodzi o zaakceptowanie 
warunków firmy Harrimana, które 
między innemi wymieniają zwolnienie 
przemysłu cynkowego inwestowanego | 
przez firmę od podatku majątkowego. 

Przyjęcie prowizorjum budże- 

towego na kwiecień, 

WARSZAWA, 20 ili. (źeź.wź. Słowa) 
O godz. 10 min. 10 przybyli do pre- 
zydjum Rady Ministrów min. Barlicki 
i Ziemięcki, a w parę minut poiem 
przyjechał premjer Skrzyński w towa: 
rzystwie min. Raczkiewicza oraz po- 
zostali ministrowie. Premjer Skrzyński 
odbył niezwłocznie narądę z min. 
Barlickim i Ziemęckim poczem roz- 
poczęła się krótka konferencja mini- 
strów stronnictw koalicyjnych w celu | 
ostatecznego stylistycznego ustalenia 
deklaracjj w sprawie prowizorjum 
budżetowego. ' 

Rozmowy te ciągnęły się do go- 
dziny 1l-ejj Bezpośrednio po tem 
premier Skrzyński otworzył posiędze= 
nie Rady Ministrów, na kiórem przy+ 
jęto prowizorjum budżetowe na kwie- 
cień. 

Sprawa uposażeń urzędniczych 
załatwiona została w ten sposób, że 
pensje urzędnikom od I kai. do XI 
włącznie będą wypłacone w wysoko- 
ści uposażenia za marzec, reszta zaś 
otrzyma według skali grudniowej. 
Pozatem prowizorjum na kwiecień 
jest powtórzeniem poprzedniego pro- 
wizorjum i dotyczy sposobu otwie- 
rania kredytów. 
„ W kołach lewicowych utrzymują 
iź w sprawie budżetu ma być wyda- | 
ny komunikat rządowy. W związku. 
z tem przypuszczają, że w ciągu 2 
tygodni należy spodziewać się dymisji 
min. Zdziechowskiego. 

Odłożenie zjazdu prasy pol 
sko rumuńskiej. 

WARSZAWA, 29 li, (żel, wł. Słowa) 
Zapowiedziany na 11 kwietnia br. 
zjazd prasy polsko-rumuńskiej w. 
Jassach został odłożony do pierwszych 
dni maja. ai 

  

KROLOWA WIROWEK | | 

MELOTTE || 
JOB=S$P 
najlepszą 
i najprost: 
szą maszyną 
dooddziela- 
nia šmietan+ 
ki z mieka, 
PRACUJE 
15 i 20 lat 
bez napraw. 

Cztery Krowy i Melotte 
| | to pięć krów | | 

CENNIKI przesyłamy każdemy darmo 

TOWARZYSTWO AKCYJNE 

Tadeusz Kowalski i A, Tiylski 
WARSZAWA, ulica Miodowa, 6 

  

    * WILNO, ul. Mickiewicza, 32 | 
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puśćmy. Ot, poszło się tylko odru: 

chowo, mimowoli, może nieopatrznie - 
wzorem dzienników rzymskich nie | 
których... Ze szpalt tamtejszych dzien | 

rają się dziś tak szerokie perspekty= 
wy „— hen, 'daleko na Wschód —za | 

Adrjatyk, daleko za Adrjatyk. Wczasy | 
kiedy to zwycięstwo "pod Actium 
zapewniło pokój światu o wielesku- | 
teczniej niż Locarno i dało światu | 
pana; w czasy kiedy Divus Augustus 
otwierał majestatycznie erą własnego | 
panowania erę cezarów; w czasy kie” | 
dy konsul Mummius dobywał Korynt 
a cesarz Hadrjan uśmierzał rewolty | 
Izraelitów w Palestynie i budował | 
pałace w Atenach. ZAB 
"Dobrze jest czasem popatrzeć 

prosto w oczy Historji. A 
P. Mussolini zdaje się lubiė „go- | 

dzinę myšli“, jedną i drugą, spędza- | : 
ną w miiczeniu i zadumie — sam na | 
sam z'Historją. Z jej szerokiemi pla» | 
nami porozkładanemi na całe stule< - 
Glas» ‚ С& 4, 

0
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Pożar warsztatów ma- 
rynarki w Pińsku. 
— Korespondencja Słowa — 

Pińsk, 28 go marca, 

W piątek ubiegły wybuchł « tutaj 
ogromny pożar, który zniszczył znacz- 
ną część warsztatów mechanicznych 
marynaiki wojennej. Pożar wybuchł 
w porcie marynarki wojennej na Pinie. 

Płomienie ukazały się początkowo 
w magazynie jednak wobec nagroma- 
dzenia tam w znacznych ilościach 
materjałów pędnych, przeniosły się z 
błyskawiczną szybkością do budynku 
warsztatu mechanicznego. 

Natychmiast na alarm posterun- 
ków, pośpieszono na ratunek. Przy- 
była więc najpierw policja z komen: 
dantem powiatowym Jacyną, straż po: 
żarna marynarki wojennej, garnizon 
wojskowy z dowódcą Wirkonasem, 
straż ogniowa cywilna, a wreszcie — 
ludność cywilna, która pośpieszyła z 
miasta na wieść o groźnym pożarze. 
Rozpoczęto energiczrią akcję ratunkową 
wspólnemi siłami. 

Ratunek był znacznie utrudniony 
przez wiatr, który zerwał się w chwili 
wybuchu pożaru. Był moment po- 
ważnej obawy, iż ogień przeniesie się 
do miasta. Na szczęście jednak o 
godz. 6 rano czyli po pięciu godzi- 

' nach pożar udało się stłumić. 
Dogaszanie zgliszcz trwało jeszcze 

przez kilka godzin pod nadzorem 
władz wojskowych. Spłonął murowa- 
ny budynek piętrowy, mieszczący re- 

' paracyjny warsztat mechaniczny, w 
którym naprawiano statki naszej piń- 
skiej flotyli wojennej. Spłonął też czę- 
ściowo duży budynek drewniany. 

Stojące opodal statki wojenne nie 
uległy uszkodzeniu, jak również nie 
poniosły strat inne części portu. 

Na miejsce pożaru przybyli: sta: 
rosta Bełdok, komendant iloty piń- 
skiej, kom.-por. Linstrup. Przybył też 
prokurator sądu okręgowego, Fal- 
kowski. 

W sobotę rozpoczęła prace ko- 
misja w celu ustalenia wysokości 
strat, które według prowizorycznych 
obiiczeń mają wynosić kilkase ttysię 
cy złotych. W skład komisji wcho- 
dzą wydelegowani przez szeła mary- 
narki kom. Świrskiego dwaj oficero- 
wie techniczni z kierownictwa mary- 
narki. 
" Równocześnie z dochodzeniem 

technicznem prowadzone jest śledztwo 
przez władze prokuratorskie w celu 
ustalenia powodu wybuchu pożaru. 

     

   
   
   

      

   

NIEŚWIEŻ. 

| —(z) Kursy dla młodzieży 
rzemieślniczej. Ustawa cechowa 
stali e by każdy wyzwolony rze- 

eślnik zdał egzamin. nietylko ze 
swego fachu, ale i z ogólnej wiedzy 
"w zakresie szkoły powszechnej. 
nieważ wielka ilość uczniów rze- 
mieślniczych w Nieświeżu nie posia* 
da odpowiedniej wiedzy, niezbędną 
rzeczą okazało się stworzenie kursów 
wieczornych doksżtałcających.—Zada- 
nia tego w imieniu P. Macierzy Szkol- 
nej podjęło się pewne grono osób 
już miesiąc temu, a dziś po zawiąza- 
niu się Koła P. M. S. przejmuje ona 
na siebie odpowiedzialność za istnie- 

je kursów.— Narazie do wakacji kur. 
będą miały za zadanie przygolo- 

| wanie do egzaminów najbardziej za- 
awansowanych uczniów, oraz wstęp- 
ne przygotowanie pozostałych, od 
jesieni zaś planowana jest systema- 
tyczna nauka. 

" Trud prowadzenia kursów  przy- 
jęło na siebie jak zawsze ofiarne Na: 

| uczycielstwo Nieświeskiej. Szkoły Po- 
wszechnej, ofiarowując również swój 
lokal. 
H Pierwsży wykład odbył się 23-go. 

arazie zapisanych uczniów niewielu 
4 į 1 + 

| Popas sceniczny 
krytyka jegomości. 

Reduta: Siostry, sztuka w trzech ak- 
| tachjAdama Grzymały Siedleckiego. 

Adam Grzymała Siedlecki, świetny 
prozaik o rasowym, sarmackim tem 
jeramercie pisarskim, znakomity autor 
yspiańskiego, studjów o Fredrze, 

zwinny. cięty polęmista o «wpływo- 
logję» w szermierce dyskusyjnej z 
Borowym, dobry publicysta i popraw- 
ny nowelista —słowem literat pierwszej 
klasy Adam Grzymała Siedlecki... 
rim to byla mowa o autorze 
Sióstr—przerwie czytelnik. a 

Niestety, Adam Grzymała Siedlecki 
jest autorem wystawionych ku uciesze 
publiczności. onegdaj w  Reducie 
Sióstr nadobnych wraz z histeryczną 
matką. : 

"Recenzent teatralny jest w nie- 
zwykie kłopotliwej sytuacji: ma bo- 
wiem z należnym znakomitemu kry- 
tykowi szacunkiem ocenić sztukę po- 
ronloną, bal bez najmniejszego sma- 
ku literackiego pisaną; musi dalej 
rozgraniczyć ogrom winy, jaki spada 

| ma autora i kierownika teatru za wy: 
| stawienie Sżósźr; ustalić wreszcie od: 
| powiedzialność autora, który rzecz 
| mscenizował i aktorów, który nie- 

dostatki sztuki znakomicie uwy- 
datnili, i 

' Rola oskarżyciela i sędziego je: 
dnocześnie w stosunku do utworów 

ECHA KRAJOWE 
  

Po- słowniczek terminów naukowych. 

'skiem t leninowskiem w Moskwie i prof. 
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Debata budžetowa. 
Budżet Min. Skarbu. — Monopol 

tytuniowy. 

WARSZAWA, 29 Ill. Pat. Sejmo- 
wa komisja budżetowa na przedpo* 
łudniowem posiedzeniu załatwiła w 
drugiem czytaniu resztę preliminarza 
budżetowego Ministerstwa Skarbu. 

Budżet wydatków na uposażenia 
zarządu centralnego komisja zmniej- 
szyła do 2.500.000 złotych. Pozatem 
kornisja skreśliła sumę na specjalne 
emuneracje dla urzędników skarbo- 
wych, a w miejsee tego przeznaczyła 
kwotę 2 miljonów złotych na odpo: 
wiednie rubryki wydatków  osobo* 
wych w rozmaitych działach Mini- 
sterstwa Skarbu. 

Wydatki na władze i urzędy 
skarbowe komisja uchwaliła w wyso- 
kości 47.047.318 złotych (około 3 
milj. złotych mniej od sumy prelimi- 
nowanej). Wydatki na władze i urzę 
dy celne—5.616 180 złotych (około 1 
i pół miljona mniej niż preliminowa- 
no). Wydatki na uposażenia straży 
celnej—12 332.670 zł. (o 1.300 000 zł., 
raniej). Również odpowiednio zostały 
zmniejszone rozmaite wydatki ogólne 
zarządu skarbowego. Natomiast pod- 
wyższono sumę zwrotu podatków na 
rzecz amin i powiatów do wysoko- 
ści 3.330 tys. zł. w wydatkach bez- 
pośrednich. (o 1.140000 więcej, 
aniżeli preliminowano). Wydatki na 
mennicę państwową zmniejszono do 
sumy 938616 złotych. Wydatki na 
Prokuratorję Ceutrainą zmniejszono 
o 25 etatów. Ustalenie sumy odłożono 
do trzeciego czytania. ^ 

Wydatki na Główny Urząd Li- 

kwidacyjny uchwalono zmiejszyć do 

18 sił urzędniczych w miejsce 64. 

Ostateczne ustalenie kwoty odło- 
żono również do trzeciego czytania. 
Następnie komisja przyjęła zgodnie z 

preliminarzem Pe i al 

Ostatnio odbyły się kursy rolnicze, monopolėw, soli, sacharyny i loterji. 

na których ai Wileńskiego to: Dłuższa debata pozwana Się nad 

warzystwa rolniczego pp. Opacki i budżetem monopolu *tytuniowego. 
ywiecki przy pełnej sali zapełnionej Dyskusji nie ukończono. 

wobec nadchodzących świąt, po Świę- 
tach jednak spodziewany jest znacz- 
nie większy napływ kandydatów. Za: 
daniem każdego Światłego rzemieślni- 
ka będzie posyłanie uczniów na kur- 
sa wieczorne. W ten sposób maj- 
strowie przygotują należycie na- 
stępne pokolenie, spełniając swój 
obowiązek obywatelski. 

2.D: 

POSTAWY. 

— (t) Odczyt o współdziel- 
czości. Wydział Powiatowy Sejmiku 
Postawskiego stale krząta się około 
spraw oświaty pozaszkolnej, W ubieg- 
łym miesiącu sekretarz Wydziału Po- 
wiatowego p. Krasicki wygłosił w 
Łuczaju i w Duniłowiczach odczyty 
o współdzielczości, w Postawach zaś 
o Słaszicu i o Polsce współczesnej. 

—() Kursy rolnicze. Staraniem 
Sejmiku i Związku Kółek Rolniczych 
zorganizowane zostały w Postawach 
trzydniowe kursy rolnicze. Srednia 
ilość słuchaczów, przeważnie osadni- 
ków wojskowych, wynosiła 20 osób. 

ŁODOSIE, p. ŚWIĘCIAŃSKI. 

— (t) Dom Ludowy. Powstały 
przy pomocy Rady Opiekuńczej Kre- 
sowej i przy wybitnym udziale pracy 
doktora Henryka Firko dom ludowy 
w Łodosiach rozwija się ż dnia na 
dzień. Utworzona została bibijoteka z 
czytelnią, która przez sprowadzenie 
pism fachowych przyczynia się wy: 
dajnie do podniesienia skali wiado* 
mości włościan okolicznych i drob- 
nych rolników. 

Na polu tem kolosalne wprost 
znaczenie mają odczyty i pogadanki 
organizowane przeż zarząd domu - 
dowego. 

słuchaczami pea a PL. RI 
z dziedziny hodowli bydła i rolnictwa. + ° 
Кигву сіезуиуіу się znaczną frekwencją. Zebranie a g 

rosyjskich. 
ISTAT TR ARTS ASS D TSS TEN 

W ubiegłą niedzielę odbyło się 

i i zebranie emigrantów rosyjskich za- 

Nowości wydawnicze. mieszkałych w Wilnie w celu doko: 
— «Przyroda I technika», miesięcznik rania ponownego wyboru delegatów 

poświęcony naukom przyrodniczym i ich za: na Zjazd do Paryża. W imieniu gru: 
stosowaniu, wydawany staraniem Pol. Tow. ny jnjcjatorów zagaił zebranie pułk. 
Przyr. im Kopernika, we Lwowie, Zeszyt 3 Reinhardt, który wyjaśnił powody zwo- 
zawiera artykuł prof. J. Muszyńskiego: «О ” н ; : 
środkach organoterapeutycznych», mawiać łania nowego zebrania. Wybory do 

jący zasady leczenia chorób środkami pocho. konane na zebraniu poprzedniem od- 
dzenia naa 0, a: 2 E.Eple- były się nieformalnie, ponieważ brali 

ra; <5ymbioza bakteryj z człowiekiem», roz- ° i i e 
patrującz znaczenie flory bakteryj, zamiesz- m nich udział POP. a: = 
kujących przewód pokarmowy człowieka Sjanie obywatele Polski. | 
dla normalnego iozwoju organizmu ludzkie- Z kolei przez aklamację powoła- 
go oraz artykuł L. Sadzyńskiego: «lerbata, no do prezydjum pp. Reinhardta, Pod- 
jej skład chemiczny t jej działanie». Artykuł ;,ę.; kowa i Šteckallo poczem zabrał 
ten omawia współczesny stan wiedzy o У któ! raził Pole 
działaniu herbaty na ustrój człowieka. Po. £ł' p. Jermakow, który wyraz: 
za tem szereg wiadomości o postępach wie. sce wdzięczność za to, że emigranci 
dzy przyrodniczej 1 technicznej, przegląd rosyjscy znaleźli tu na terenie Pań: 
książek, czasopism i ruchu naukowego Oraz stwa Polskiego opiekę i są traktowa" 

W «Wiadomościach literackich» Ni narówni z obywatelami Pania: 
(Nr. 13): wywiad R. Ordyńskiego z Hof- Drugi mówca p. Gofi ran podkreślił, 
mansthalem, rozmowa z rzezbiarzem Kuna, że zadaniem zjazdu paryskiego ab- 
artykut J. Hempla 0 muzeach tołstojow* strahując od wszelkiej polityki jest 

zjednoczenie całej emigracji rosyjskiej H. Kridia 0 włoskiej książce o Słowace 
kim, recenzje Km. Breltera z powieści Ritt+ rozproszońej po Euiopie pod wodzą 
era «Mosto, Fr. Mecena z «Mikołaja Kur- w, ks, Mikołaja Mikołajewicza dla wal- 
bowa» Erenburga, H. Wieckowskiej z a: ki z bolszewizmem. Następnie po 
żki Sokolnickiego «Polska w  pamiętnikac > a 
wielkiej wojny», fragmenty AAKG w przemówieniach pp. Bochana, Zubko 

przekładzie prot. W. Klingera. sprawozdania wa przystąpiono do wyboru delega: 
teatralne i a gus tów w rezultacie których bę ika r 
wej Sztuki Pirandella w Teatrze Małym, i i a. 
BE zwykłe rubryki, wśród których  pikan- Z A ! us Vilna 

tia, jak: zwy.kie «Camera Obscura» i prze- W ostatniej chwili nadesz k 
gląd = 1. najgorszych. wiadomość od przewodniczącego Ko- 

A cab CE ad mitetu rosyjskiego w RER P. 
cają uwagę zdjęcia fotograficzne wykonane Giemi 5 Bo ran. 
w. Sulejówku że, dniu imienin marszałka aaa: T sera, niy 
Piłsudskiego, . Reprodukowano _ 128-mą delegaci zostali zatwierdze : 
główkę A la gorgonne stającą do konkussul ka ich zostały zakomunikowane komi- 
Ładną osobną stronicę wypełniają warszaw- sji mandatowej w Paryžu, 
skie pałace z epoki Stantsławowskiej, W. 7. 

— «Wiadomości Muzyczne» (Nr. 11) 
poświęcają uczuciowości w poematach sym* 
tonicznych Mieczysława Kariowicza studjum 
pióra p. J. Korala. 0 Statkowskim pisze St. 
Niewiadomski, a w sprawie organizacji mu- 
zyczuego regjonalizmu prof, Cnybiński. 
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skompli- ny o poczuciu mocnem patosu. 
kowane, zwłaszcza jeżeli występujący Rozejrzyjmy się w treści utworu. 
jednocześnie w obu tych rolach recen- Niejaka pani Natalja w chwili 
zent ma dużo sympatji do osoby au: kiedy łaska Boska mniej jej sprzyjała 
tora z tytułu jego działalności na po- (autor twierdzi, że więcej w cnocie 
lu krytyki literackiej. Zmuszony do niewiasty znaczy Opatrzność, niż wo- 
patrzenia przez trzy godziny na histe- la tej niewiasty) to znaczy w chwili 
ryczne brewerje i desperackie odru- zapomnienia poczęła córkę, której 
chy wykonywane na scenie, przeży- przyjście na Świat ubiegł zgon narze* 
wałem ciężkie chwile człowieka, któ: czonego pani Natalji a Ojca dziecka. 
ry zmuszony jest patrzeć na to, jak Zasmucona matka oddaje przy po- 
osoba bliska mu, lub ciesząca się je: mocy mecenasa Kwietnica dziecko 
go wielkim szacunkiem, popełnia ja- swoje na wychowanie pani Chmurzy- 
kąś niewłaściwość, lub zgoła głup- nie, krawcowej, a sama niepocieszona 
stwo. w swym smutku straty ukochanego 

Autor zamierzał osnuć swą sztu: mężczyzny i córki Władychny, . prze: 
kę na głębokich uczuciach miłości chodzi się zamąż w niespełna po pół 
matki do dziecka i równie głębokich roku i ma już... drugie dziecko imie- 
instynktach przywiązania dzieci do niem Julja. Mija lat dwadzieścia bez: 
matki-—inaczej mówiąc ma pierwia- troskiego życia, umiera drugi jej wy: 
stkach metafizycznych. Podłożem dla braniec, a wraz z tem budzi się w 
tej sztuki miał być tragiczny konflikt sercu matki dawna miłość do pierw- 
życiowy, zły los, czy fatum, wreszcie szego «uziecka. Żąda p. Nataija od 
może jakieś dziedziczne obciążenie. p. Chmurzyny aby oddała jej dziecko, 

Pomysł i zamierzenia wcale nie: uważane przez poczciwą i mądrą 
przeciętne. Na drodze tej wielkimi krawcową; za dziecko jej, Chmuczy- 
poprzednikami Adama Grzymały Sie- ny, dziecko. uratowane. od choroby 
dleckiego byli tragicy greccy, Szek-.i śmierci, głęboko 
Sspir, tragicy francuscy epoki klasycz- swej opiekunki. 
nej, Ibsen i Strindberg, wreszcie twór- Ale powstaje nielada zagadnienie 

literackich — to zadanie 

cy dramatyczni polscy z ubiegłego jak temu dziecku obwieścić po dwu-' 
wieku. dziestu latach życia jego: w mniema- 

Wszyscy wiemy dobrze, co po- niu, iż jest sierotą — jak wytłuma- 
trafili wydobyć z tematów takich czyć, że matka Żyła, żyje jeszcze i 
twórcy greccy, i z żywą wyobraźnią długo żyć będzie, bo czuje się młodą 
mążemy sobie uplastycznić jak silną i nie inieresowała się niem przez łat 
tragedję z pomysłu autora Sióstr tych dwa dziesiątki?... : 
stworzyłby rasowy pisarz dramatycz- Gdy „dziecku ten fakt radosny ub- 

przywiązane do 

ow © 

Wyniki skargi kłajpedzian do Ligi Nar. 
Memorjał zostanie rozpatrzony na następnem posiedzeniu 

Rady Ligi. › 

GDAŃSK, 29—]ll, Pat. W/g doniesień z Kłajpedy, prezydent sejmu 
kłajpedzkiego rozesłał do prasy kłajpedzkiej komunikat o wynikach po- 
dróży delegacji kłajpedzkiej do Genewy z memorjałem, dotyczącym prze- 

kroczeń konwencji kłajpedzkiej przez Litwę. 
Memorjał tem został wręczony sekretarzowi generalnemu Ligi Naro- 

dów, który rozesłał go poszczególnym członkom Rady Ligi. Delegacja 

kłajpedzka przypuszcza, że jedno z państw członków Rady Ligi Narodów 

zajrie się tym memorjałem i poruszy go na następnem posiedzeniu Ra- 

dy Ligi. 
Do tego czasu może rząd litewski dowieść—głosi memotjał w za- 

kończeniu—czy chodzi mu rzeczywiście o porozumienie z Kłajpedą, powi- 
nia wiedzieć jednak już dzisiaj, że Ktajpedzianie nie uznają uszczuplenia 
ich praw. 

Półoficjalny organ rządu kowieńskiego „Memeler Courrier" uważa, 
że wyniki podróży delegacji kłajpedzkiej były bardziej problematyczne, 

wątpliwem jest bowiem, czy znzjizie się członek Rady, który poruszoną 

w memorjale sprawę wysunie na Radzie Ligi Narodów. Państwa, wcho- 

dzące w skład Rady Ligi, przestały wogóle interesować się Kłajpedą, w 

przeciwnym bowiem 
angielskie. 

razie przemysłowcy drzewni otrzymaliby kredyty 

Ponadto dziennik stwierdza, źe sprawy spławu po  Niemnie, która 
jest dia Kłajpedy najważniejsza, memorjał kłajpedzki nie poruszył wcale. 

Obchód ku czci Bismarka w Gdańsku 
GDANSK, 291ll (PAT). Wczoraj odbył się w Sopotach obchód 

urządzony przez nacjonalistów ku czcj Bismarka. Na obchodzie międży 
innemi przemawiał poseł nacjonalistyczny do parlamentu niemieckiego 
Spahn, który wskazał na ostatnie Zgromadzenie Ligi Narodów ošwiad- 
czając, że żądania Francji wprowadzenia Polski do Rady Ligi Narodów 
równocześnie z Niemcami podyktowanie było chęcią zniszczenia naczelnego 
stanowiska Niemiec w Europie Środkowej. 

Fatalny wybuch na statku w porcie gdańskim. 
8 marynarzy odniosło ciężkie rany. 

i GDANSK, 29 3 PAT. Wczoraj wieczorem nastąpił wybuch benzyny 
па okręcie szwedzkim „Frey”, ładulącym w porcie tutejszym od kilku dni 
węgiel. Podobno przez nieostrożność jednego z marynarzy eksplodował 
balon z benzyną, powodując groźny pożar w !pomieszczeniach załogi. 
8-miu ludzi odniosło bardzo ciężkie rany. Ogień w krótkim czasie ugaszo- 
no. a rannych przewieziono do szpitala miejskiego. 

  

Byli pracownicy: Polacy i Żydzi obłożonych karą fabryk tytuniowych w Wilnie 

„Unia“ „Sultan“ „Szyszman=Duruneza“ 

wyrażają swą Szozerą wdzigeznošė 

posłowi na Sejm d-wi WYGODZKIEMU 

za Jego gorliwe staranie u odnośnych władz o wypłatę rekompensaty. 
Jednocześnia życzą mu długich lat owocnej działalności. 

  

УОАУ «р ЧЧ АР 
Dom Handlowo- 
Przemysłowy 

@   
SPRZEDAJE: 

KARTOFLE 
OTRĘBY pszenne i 
OWiES 
ŻYTO 
PSZENICĘ 
JĘCZMIEŃ 
SERADELA 
KONICZYNA 

WAGONOWO iNA WORKI LOCO SKŁAD 
od 160 k. Z DOSTAWĄ do 

NAJTANIEJ— GDYŻ WPROST O 

Dostawa do mieszkań i hoteli 

budów > A AA kick k ibn Uk Us du bak 

si p a EEE EE nus 

SPÓŁDZIELNIA ROLNA 
«zm KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN a 
ZAWALNA 1 tele! I — 47; BOCZNICY Kp" telef. 4 — 62 

L“ 
Wilno, ul. Wilenska dom 23 

Poleca па $ М 1Е ТА wysokiej jakošci; 
Маке Formy i blachy у 

Migdaly do ciasta i mięsa 
Wanilję Naczynia kuchenne 
Rodzenki ; alumiūjowe i emalį. 

O:zechy Samowary : 
Farbki do jaj Szczotki 

GRATIS 

żytnie 

CZERWONA 

DOMU, 

D PRODUCENTÓW 

  

wieszczono, nie mówiąc gdzie jest 
matka, bo ta udawała wobec córki, 
że jest jej tylko znajomą od dnia dzi- 
siejszego,—niewiedzieć dlaczego tając 
prawdę, zwłaszcza wobec natarczywych 
pytań oszalałej z radości dziewczyny 
„gdzie matka“? — następuje we Wła: 
dychnie reakcja i wyrzeka się matki, 
która przez lat dwadzieścia była dla 

niej umarłą, 
Nie jest to jednak koniec sztuki, 

chociaż na koniec bardzoby się na- 
dawało. 

Udobruchano  poczciwe, dobre 
dziecko — poczuła się córką. Ale no- 
wa trudność, nowy dramat: jak tu jej 
powiedzieć, że ma siostrę? Uradzono 
że nastąpi spotkanie sióstr. Młodsza 
Julja przychodzi z narzeczonym „oii- 
cjalnym*, któremu dobry, mądry mece- 
nas Kwietuiec komunikuje o „przeszłoś- 

ci" dziwnej mamy, aby wybadać grunt, 
czy nie porzuci z powodu „nowych 
okoliczności”, córki?.. Ten wybucha 
rozpaczą: poco mecenas mu to po- 
więdział| Właśnie kocha inną, kocha 
bez pamięci i zamierzał już / porzucić 
narzeczoną, ale teraz, po tym, co u- 
słyszał, nie uczyrii tego, wytrwa bo- 
hatersko do końca. Honor przede- 
wszystkiem.(?) 
„Nie jest to jednak koniec sztuki, 

choć zdawałoby się, że jest już druga 
okazja aby sztukę skończyć. 

" Powstaje zadanie zaznajomienia 
wzajamnegJ sióstr--córek jednej mat. 

„ki, Z Władychną od biedy idzie nie- 
źle, ale od czegoż istnieje w sztuce 

Julja? Ta robi natychmiast opozycję— 
odwraca się od matki «wyrodnej». 
Ponowna scena rozdzierających duszę 
uczuć, nowe histerje, krzyki, płacze, 
omdlewania i jednocześnie nowa, li- 
tościwa, trzecia z rzędu okazja do za- 
kończenia sztuki. Autor jednak jest wy- 
trwały. Uparł się. 

Witold narzeczony  Julji, oka- 
zuje się uwodzicieiem Władychny. 
Ładna historjal Na córce odbija się 
dziedzictwo rodowe, Witold zaś oka- 
zuje się wybrańcem Władychny od 
serca, pomimo formalnego narzeczeń- 
stwa z Julją, o czem siostry wzajem- 
nie i matka nie wiedziały. 

Nowy wspaniały efekt, dużo hi- 
sterji, Krzyku, płaczu i miotań się. 
Nowa i, zdaje się, ostatnia okazja 
do zakończenia sztuki. 

Autor nie rezygnuje jednak. 
Po kilku scenach wzajemnych 0- 

braz, przeprosin, pojednań—a wszyst- 
ko przy akompanjamencie histerji 
matki i córek— Witold idzie strzelić 
sobie w łeb, Julja chce uczynić to 
samo, Władka jej jednak nie puszcza, 
iw okropnym nastroju tragicznego 
splotu okoliczności—najmłodsza 0s0- 
ba w tem dobranem  gronie—Julja— 
zapytuje, słaniając się, czy jest tu 
kto, czy są tu ludzie?... (Na scenie 
obecna matka, siostra i mecenas). 

Kurtyna zapada, publiczność nie 
wierzy, że to już naprawdę koniec 
sztuki. 

Uważni słuchacze i widzowie na- 
liczyli 'aż dziewięć wątków drama* 

„ Czasową chorobę 1 spowodował 

Nr 73 (:083) 

Z SĄDÓW. 
O bigamję. 

Władysław Igliński, lat 39, dziś student 
filozofji tudzież urzędnik w Kontroji рай- 
stwowej stanął wczoraj przed sądem jako 
oskarżony o bigamję. 

, Rzecz miała się tak. W roku 1914 Igliū- ski wstąpił w związek małżeński z Wiktorją 
Wejmanówną. Małżeństwo było z miłości 
dawno uplanowane i wbrew woli rodziców 
a a Т 

arazie młoda para żyłatw n - 
niejszej zgodzie, Od czasu do czasu e 
jakieś scysje i scysyjki, ale — mocny Bo. %! — któreż małżeństwo ich nie ma... Naj- 
przykrzejsze refleksje wywoływała w 1g- 
lińskim myśl, że przedwcześnie związał się 
węzłem Hymenu. Liczył sobie podówczas 
coś 22 lata. Jako aspirant do nauk fllozos 
ficznych gnębił się, ubolewając, że <ot czło- 
wiek sam sobie życie złamał». 

Wybuchła wojna. Igliński poszedł na: 
front i E je nim zginął. Dopiero w 1920 
r. rozeszła się pogłoska, że loliński 
kędyś zabity, Okazało się, że błłęa za 
liński powrócił wprawdzie w kwietniu tegoż 
roku do Polski, Je Muai Się ne u 70- 
ny, a u siostry, później przeni 
pa rodziców walca AAA tę 

otknięta tem do żywego pani Wi| 
wystosowała doń list, tądając Kea 
Doszło do wyjaśnień, z których wynikło, że 
miłość w Iglińskim zetlałą na nic. i „ Po ńlejakim czasie p. Wiktorja dowie- 
działa, że małżonek jej. nie uzyskawszy 
wprzódy rozwodu, ożenił się w Wilnie po 
raz wtóry. Postawiony w stan oskarżenia 
Igliński nie przyznał się do winy o bigamję 
motywując swe zeznania tem, że ponieważ 
zmienił wyznanie w Rosji z katolickiego na 
augsburskie — pierwsze małżeństwo uznał 
za nieważne. Zresztą do małżeństwa tego 
był kj zmuszony «słowem honoru», 

yrokiem sądu Biskupiego w Płocku 
związek małżeński Iglińskiego z drugą jego 

rea pea ass zawarty w kościele 
w. Jakóba w nie został Jak ai : unieważniony, 

Sąd Okięzowy w Wilnie, który spra 
tę wczoraj rozpatrywał, uznał Iglińskiega 
zadac ao a i skazał go na 

esiące więzienia. Amnestja zi 
mu karę do 2:ch miesięcy. O. 

Przez zemstę. 5 
W košciele parafjalnym w  Ławarysze kach odbył się $lub_ Józefa Dołęgwicz. a Anną Kozakiewicz. Państwo młodzi zaczem zasiedli w ławce koło drzwi wejściowych modląc się. Obok nich stał niejaki Paweł Jegorow. я 
Nagle zbiiżyła się do nich kobieta ze szklanką w ręce i — chlusnęła jakimś gry- Am płynem, oblewając nim twarz Jego- rowa. 
Jegorow zaniewidział Płyn wywołał spojóweć Aa zapalenie 

to co zeznała winna, Агпа Ra. z Dołowicz od 4.ch lat obiecywał ale aaa ożenić. Kiedy zaszłam od niego w ciążę i powiedziałam mu o tem, Dołowicz dał mi butelkę z jakimś płynem 1 radził, +ebym go zażyła, miał to być rzekomo środek na wy» wołanie poronienia. Domyślając się kłam- 
stwa, nie zażywałam płynu, a gdym się do* wiedziała o zaślubinach Dołgowicza z Kos 
zakiewiczówną, postanowiłam się zemścić. Nie przypuszczałam nigdy, ża płyn ten 
szkodliwy na oczy, chciałam mu zniszczyć 
conajwyżej ubranie. 
a 4 mis narzeczonego — 

ala płynem obojętnego jej Jegor 
który czas jakiś nie Wacka 2 Kaoma, dziś cierpi na kalectwo. Pizy naj 

wietrze Bawi. oe 
Wczoraj w sądzie okręgowym sądzono 

tę sprawę. Prokurator Se dan 
się bezwzględnie kary mówiąc: Jegorow na 
całe życie został kaleką. Oskatżona . uczy* 
niła to, że człowiek ten zmuszony jest nie- 
ustannie płakać. Skazała go na całe życie 
na płacz! 

Sąd w składzie przew. p. Jodżiewicza i 
PP. Jacewicza i Borejki skazał Raczewską 
na 8 mies. więzienia. Skutkiem / amnestji 
zriniejszono jej karę do 4ch miesięcy. 

Sch. 
++*0EROEGEG5GOGWPEPKĄ 

E MIESZKOWSKI 

Mickiewicza 22 

KAPELUSZE 
Borsalino, Habig, Plessi krajowe od zł. 15 
CZAPKI w wielkim wyborze. 

4:44444444446644+440- 

DROŽDŽE na ŠWIETAI 
Sprzedaż codziennie nadchedzących 

a > i 

Eye drożdży PFAWKYK" 
krajowych po cenach fabrycznych 

poleca 

D. Jofie, Zawalna 33 
(naprzeciw Hali) 

tycznych w sztuce, która nie posiada 
żadnej akcji i oparta jest na djalogu. 

W. budowie swojej technicznej, 
konstrukcyjnej sztuka jest najzupeł- 
niej chybiona, gdyż plącze się autor 
w znacznej ilości nierozwikłanych 
wątków i chce pokazać widzowi 
piastycznie  wszysiko,  najmn'ejszy 
szczegół „akcji“, zapominając 
iż dramat to kondensacja, to ukaza- 
nie splotu okoliczności, * gry duszy i 
prawdy życiowej w syntetycznym, 
wniosaodawczym rzucie. To, co się 
działo w sztuce Siedleckiego na sce: 
nie, musiało się odbyć za sceną, w 
wyobraźni widza, na scenie zaś nale- 
żało dać w kształcie dramatycznym 
wyniki tych wszystkich okoliczności, 
gry namiętności ludzkich i przebiegu 
akcji, tego wszystkiego, co się składa 
na dramal, a co w kanonach teorji. 
dramatycznej nązywa się ekspozycją, 
przebiegiem konfliktu, punktem kui- 
minacyjnym i rozwiązaniem. 

To też z punktu widzenia rozbio- 
ru estetycznego —S/ostry nie wytrzy- 
mują krytyki, gdyż autor zapomniat 
o umiarze i poziomie, jakie powinny 
cechować dramat, czy tragedję i stru- 
nę uczuć i wrażliwości ludzkiej naj- 
widóczniej przeciągnął, linję kon- 
strukcji zatracił, formy sztuce nie na- 
dał. A tak łatwo było pamiętać, że 
najznakomitsi tragicy mieli poczucie 
miary i pewne zdarzenia i wypadki, 
łączące utwór, umieszczali poza Sce- 
ną, w wyobraźni widza, i czuli byli 
na wartości formalne,
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Zapisujcie się na członków Towarzystwa (brony Przeciwgazowej. 
    

KURJE R GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Projektustąawy olzbach 
Przem.-Handlowych. 
Wymieniony projekt ma na celu 

ustanowienie stałego zastępstwa inte- 
resów gospodarczych górnictwa, prze- 
mysłu (z wyłączeniem rzemiósł) oraz 
handlu łącznie z przedsiębiorstwami 
finansowemi, przewozowemi, ekspe- 
dycyjne.ni i ubezpieczeniowemi, za- 
stępstwa normowanego  postanowie- 
niami ustawv i statutem jaki ma po-. 
siadać każda Izba, 

Do wydania statutu powołany jest 
minister Przemysłu i Handlu po za- 
siągnięciu opinji odpowiednich crga- 
nizacyj społeczno-gospodarczych. Sta: 
tut może być zmieniony uchwałą 
lzby, uchwała taka jednak musi być 
zatwierdzona przez m-ra Przemysłu i 
Handiu. 

O podziale fobszaru państwa na 
okręgi Izb Przemysłowo:Handlowych 
wyznaczeniu siedziby lzby, względnie 
o zmianach granic okręgu stanowi 
m-r Przemysłu i Handlu w porozu: 
mieniu z mrem Spraw Wewnętrz- 
nych po zasiągnięciu opinji właści- 
wych lzb, względnie miejscowych 
organizacji społeczno-gospodarczych. 

Zakres działania lzb ma być na 
stępujący: 1) obradowanie w  spra- 
wach powyżej wymienionych, 2) wy: 
dawanie opinji o projektach ustaw - 
ważniejszych rozporządzeń admini- 
stracyjnych, opracowanie tychże proi 
jektów, lub przedstawienie władzom 
projektów ustaw i rozporządzeń ma- 
jących związek 2 interesami gór: 
nictwa,Eprzemysłu i handju, 3) współ- 
działanie z władzami polskiemi w 
kraju i zagranicą na wezwanie lub z 
własnej inicjatywy w sprawach doty- 
czących przemysłu i handiu, 4) opin- 
jowanie i udział w ;pracach rządu 
przy ustalaniu i zmianach taryfy cel- 
nej, 5) przyjmowanie udziału w roz: 
ważaniach projektów dróg komuni- 
kacyjnych, taryt kolejowych oraz in- 
nych opłat od przewozu, i w opra- 
cowywaniu przepisów dotyczących 
przewozu, komunikacji pocztowej, te- 
legraficznej i telefoniuznej, 6)  popie- 
raniu rozwoju gospodarstwa społecz: 
nego, 7) wyznaczanie rzeczoznawców 
do wydawania opinji w dziedzinie 
górnictwa, przemysłu i handiu, 8) prze- 
prowadzenie wspólnych Obrad wszy- 
stkich lub kilku lzb z inicjatywy. 
własnej lub. na wezwanie rządu, 9) 
współdziałanie przy urządzaniu krajo- 
wych i zagranicznych wystawji targów. 
Ponadto Izby prowadzą dokładną 
listę posiadających czynne prawo 
wyborcze do jlzb Prz. Handl, oraz 
uprawnionych do wykonania tego 
prawa, wykazy registrowanych firm i 
wszystkich innych przedsiębiorstw, 
zbierają daty potrzebne do statystyki 
górnictwa, przemysłu i handlu, bio- 
rą udział przez wybranych zastępców 
w organach doradczych  utworzo* 
nych przez władze w zakresie intere- 
sów reprezentowanych przez Izby, 
wydają zaświadczenia władzom © 
istniejących zwyczajach handlowych, 
rozstrzygają jako sąd :polubowny w 
sporach przemysłowców i kupców, 
przedkładają sprawozdania o stosun- 
kach i stanie górnictwa, przemysłu 
j handlu, wydają Świadectwa o po- 
chodzeniu towarów i inne zaświad- 
czenia CE obrotu handlowego. 

Każda Izba ma składać się przy- 
najmniej z 24 a najwyżej 72 członków 
rzeczywistych" Ponadto może posia- 

dać członków korespondentów. Człon- 

kowie lzby sprawują swoje cżynnoś- 
ci bezpłatnie. 

Izba dzieli się przynajmniej na 
2 sekcje: przemysłową i handlową, — 
Statut jednak może, zależnie od wa* 
runkėw, przewidywać większą ilość 
sekcyj. 

Rzeczywiści członkowie  powoły- 
wani są na lat 6 w drodze wyborów. 
Czynne prawo wyborcze posiadają: 
osoby (bez różnicy płci) trudniące się 
zawodowo w sposób samoistny 
przedsiębiorstwem (z wyłączeniem 
rzemiosła); przedsiębiorstwa (z wył. 
rzemiosł) istniejące jako osoby praw- 
ne lub w innej dozwolonej prawem 
formie spółkowej oraz tego rodzaju 
przedsiębiorstwa państwowe, samo- 
iządowe i korporacyj publicznych; 
filje przedsiębiorstw, o ile filja jest na 
terenie danego okręgu Izby, przedsię 
biorstwo zaś poza obrębem tego o- 
kręgu. Warunkiem bezwzględnym 
czynnego prawa wyborczego jest o- 
płacanie przez wymienione osoby i 
przedsiębiorstwa państwowego po: 
datku przemysłowego.  Posiadający 
czynne prawo wyborcze dzięlą się na 
grupy odpowiednio do sekcji lzby, 
każda zaś grupa na dwie kategorjei 
na podstawie wysokości opodatko- 
wania jej członków. Od wykonywa- 
nia czynnego prawa wyborczego wy- 
łączone są osoby posbawione całko- 
wicie lub częściowo własnowolności, 
tudzież upadli dłużnicy, następnie 
winni przestępstw, pociągających za 

sobą utratę prawa wybierania do 
Sejmu. 

Bierne prawo wyborcze mają Oso- 
by, które ukończyły 25 rok Życia, są 
obywatelami Państwa Polskiego, po* 
nadto posiadają - czynne prawo wy- 
borcze. 

Izba może być rozwiązana zarzą- 
dzeniem ministra przemysłu i handlu, 
jeżeli mimo dwukrotnego wezwania 
zaniedbuje spełnianie swych zadań 
albo jeżeli czyny lub zaniechania Iz- 
by są sprzeczne z przepisami ustawo- 
wemi i zagrażają interesom państwa. 
W razie rozwiązania lzby nowe wy- 
bory wirine być przeprowadzone w 
ciągu 6 miesięcy. 

% 

Przytoczony tu w sireszczeniu 
projekt ustawy o Izbach Przemysto- 
wo Handlowych, złożony do Sejmu 
przeszło dwa lata temu [22. l. 1924] 
dotąd, jak z goryczą zaznacza mini- 
ster Stanisław Osiecki w ostatnim 
Nr. „Przemysłu i Handlu; leży w ak- 
tach Komisji ,Przemysłowo-Handlo- 
wej Sejmu. Uświadamiając w  zupeł- 
ności, że dopóki nie powstanie je- 
dnostajny dla całej Polski typ Izb, 
nie będzie mogła powstać Naczelna 
izba Gospodarcza, która winna być 
czynnikiem pierwszorzędnej wagi w 
życiu gospodarczem kraju, — Mini- 
sterstwo Przemysłu i Handlu czyni 
w ostatnim czasie starania, by spra- 

wa utworzenia lzb Przemysłowo- 
Handlowych otrzymała ten lub inny 
bieg. Jednocześnie M-wo ponownie 
zwróciło się do poszczególnych zrze- 
szeń i instytucji gospodarczych o 
zaopinjowanie w przedmiocie oma: 
wianego projektu ustawy. 

Na naszym terenie, Wileńskie Sto- 
warzyszenie Kupców i Przemysłow- 
ców powołało w tym celu oficjalną 
komisję. Dla nas niewątpliwie naj- 
ważniejszą sprawę będzie stanowił 
podział na okręgi i wybór siedziby 
lzby. Mówić o tem jednak w zwią: 
zku z projektem ustawy jeszcze 
przedwcześnie, ponieważ w tej kwe- 
stji zadecyduje rozporządzenie M-wa 
Przemysłu i Handlu które będzie wy: 

dane dopiero po ogłoszeniu  usta- 
wy. Niezależnie jednak od projektu 
ustawy, sprawa okręgu na kresach i 
wyboru siedziby już teraz jest aktu- 
alną: Przy tej sposobności przypomi- 
namy, że sfery gospodarcze w Łucku 
oddawna już czyńią siarania o ;zało: 
żenie Wołyńskiej izby  handlowo- 
przemysłowej. Według „Przeglądu 
Wołyńskiego" (p. wzmiankę w <«Sło- 
wie» Nr. 3 z dn. 5 stycznia br.) po- 
żądanem byłoby stworzenia jednej 
Kresowej lzby z siedzibą w "r 

(h. 

INFORMACJE. 
Ulgi celne dla przemysłu wy- 

gasają 30 kwietnia. 

W dniu 30 kwietnia przestaje obo- 
wiązywać rozporządzenie w sprawie 
ulg celnych. 

Ulgi te wprowadzone zostały z 
ważnych względów gospodarczych 
na podstawie wspólnego porozumie« 
nia min. skarbu, przemysłu i handlu 
oraz rolnictwa. Rozporządzenie to 
zezwala na stosowanie cła ulgowego, 
wynoszącego 10 procent stawek cel- 
nych autonomicznych, dla niewyra- 
bianych w kraju maszyn i aparatów, 
o ile stanowią one część składową 
kompletnych urządzeń oddziałów 2a- 
kładów przemysłowych i sprowadza- 
ne są do polskiego obszaru celnego, 
bądź dla nowopowstających zakładów, 
bącź też w celu zorganizowania no- 
wych działów produkcji, jako też w 
celu modernizacji istniejących. 

„Zgodnie z powyższem, przyznanie 
ulgi celnej uzależnione zostaje od 
wykonania jednocześnie dwóch wa: 
runków: 

1) musi mieć miejsce przywóz z 
zagranicy kompletnych urządzeń od- 
działów zakładów przemysłowych 
oraz ‘ 

2) maszyny i aparaty, wchodzące 

w skład tych kompletnych urządzeń, 
a mające skorzystać z ulgowegojcła, 
muszą być typów niewyrabianych w 
kraju. 

Rzemiosło a Targ Wiosenny 
w. Poznaniu. 

W całym kraju skarży się rękodzieło na 
brak kredytu, na niemożność zbytu swych 
towarów wogóle, na upośledzenie, brak 
opieki odpowiednich sfer miarodajnych it.d. 

Wobec tego Targ Poznański, jako pierw= 
szy chce podjąć dzieło przyjścia z pomocą 
poc zorganizowanie podczas tegorocz"ego 

argu po<azu zbiorowego poszczególnych 
działów rękodzieła, zastąpionych na Targu 
przez cechy, związki i organizacje zawodo- 
we. Bardzo niska opłata umożliwi udział na- 
wet najdrobniejszemu  rękodzielnikowi w 
charakterze wysiawcy i da możność uzyska- 
nia nowych odbiorców w kraju, a nawet i 
zagranicą. 

Podczas Międzynarodowego Targu w 
Poznaniu, rękodzieło polskie ma się między- 
dzielnicowo zapoznać z wymogami i rodza- 
jem produkcji oraz zastosować się do nowych 
potrzeb zjednoczonej Polski. 

Widząc na Targu większy przemysł, r 
kodzieło równocześnie ma najlepszą okazję 
do porównania wytwórczości, przez co spo" 
dziewać się należy, że wyciągnie należyte 
konsekwencje i dążyć będzie do zmechani* 
zowania swej pracy dla osiągnięcia większej 
wydajności i powiększenia zysku. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 
Z «Dziennika Wstaw Rz. P.» Nr. 28 z dm. 

27-1ll. 1926: 

— Ustawa z dn. 3:lll 1926, zmieniająca 
art, 5 ustawy z dn. 21:X 1921 o zarobkowem 
pośrednictwie pracy (poz. 171); 

— Rozporządzenie M.ra Spraw We- 
wnętrznych z da. 27XI1 1925 w sprawie 
zmiany taksy za badanie żywności i przede 
m'otów użytku w państwowych zakładach 
a żywności i przedmiotów użytku (poz. 

— Rozporządzenie M'ra Robót Publicz- 
nych z dn. 31ll 1926 w sprawie zmiany r'nia 
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Uczucia i wrażenia, jakie odnosi- 
my z przedstawienia Sióstr, gdziein* 
dziej, naprzykład w Hiszpanji, wywo: 
ływane bywają u widzów walką by- 
ków. U nas mając nawetna względzie 
tłum, nie można operowść, z powo 
du odmiennego usposobienia i tempe- 
ramentu, tego rodzaju metodami. 

Stąd również i psychologicznie 
sztuka jest nieprawdopodobna. Niema 
w niej prawdy życiowej i prawdy 
działań ludzkich — chyba, że uznamy, 
iż osoby sztuki to nieodpowiedzialni 
neurastenicy i histerycy, rządzący się 
odruchami. Żadnego, słowem, chara- 
kteru jednolitego postaci niema. 

Jaką rolę gra w utworze Bol- 

szewja — doprawdy nie rozumiem, 
Czyż bez Boiszewji Władychna nie 
umiałaby palić papierosów, lub roman- 
sować z Witoldem? Bolszewji nie 
było, a dużo tragiczniejszy Splot 
okoliczności i moralności ludzkiej 
bywał u tragików greckich, a Boy 
unieśmiertelnił w Słówkach niejeden 
wypadek dopustu Bożego. 

Sztuka jest rzekomo nowocże' 
snym melodramatem. Są one dzisiaj 
w modzie w Europie i Ameryce — 
ale wszystkie te melodramaty to prze- 
ważnie okazy dobrej i solidnej robo- 
ty scenicznej przeciętnych  majstrów 
dramatycznych. Sztusa  Siedieckiego 
zaś zdradza, że z rzemiosłem tym 
autor nie ma nic wspólnego i że 

powstała w mózgu literata, który 
długo myślał nad koncepcją, za dużo 
stanowczo miał reminiscencyj z lite- 

ratury światowej od starożytnej aż po 
współczesną (a właściwie . po rok 
1875), co świadczy zresztą dobrze o 
erudycji jego — ale co jednocześnie 
bardzo ujemnie odbiło się na całym 
utworze. 

A teraz słów parę o wykonaniu. 
Aktorzy powiedzieli sobie widocznie 
za Muzą z Wyzwolenia, że „tragiczną 
będzie nasza gra” i wytrwale, z god- 
ną podziwu siłą, utrzymywali się 
przez trzy akty na sziucznych kotur- 
nach, podrywając sobie głos i roz- 
paczliwie gestykulując, nieświadomi 
dlaczego to czynią, Przyznać należy, 
że Julja i Władychna miały piękne 
momenty, ale widać było, że włożono 
na nie zadanie po nad siły. Pani Na- 
talja od początku wzięła za górny 
ton, ale konsekwetnie go rozwijała 
aż do krzyku i omdlenia. Witold był 
całkiem niezrozumiały. C:ego on wła- 
ściwie chciał? Bardzo dobrze odegrali 
Šwe role Chmurzyna, panna od szycia 
(wyśmienite ob'e) i mecenas Kwie- 
tniec, który obco jednak czuł się w 
roli. Jednolitej, zharmonizowanej linji 
wykonania nie było. 

Niezwykle trudno tu rozgraniczyć 
winę autora i wykonawców. Jeżeli 
uwzględni się jednak, że autor we- 
spół z reżyserem Sztukę przygotował 

— to raczej obwiniać należy autora. 
Po co Reduta śprezentowała nam 

Siosiry? Zagadka, którą trudno od- 
gadnąć. Jeżeli jednak wychodzi się z 
założenia, że nie należy nigdy ża- 
łować swych posunięć i czynów w 

życiu — Reduta niema nic do wy- 
rzucenia sobie. 

Na zakończenie słówko o komen- 
tarzu „urzędowym* Reduty do sztu- 
ki. Anonimowy autor pisze: „sztuka 
jest mocno (?) współczesną ® kon 
fliktach i targaniach (kto kogo?) no- 
woczesnego człowieka. Oświetla ona 
od wewnątrz (?) dusze i pokazuje 
myłki (?) wypływające raczej ze sła- 
bości serca i nieutrwalonych zasad, 
niż złych skłonności — przeciwsta- 
wia życiu serca twarde i żelazne 
prawo życia (co to wszystko zna: 
czył?) iiustruje jednem słowem  (tyl- 
ko jedriem!?) współczesne koriflikty, 
które dążą do tego, aby pogodzić 
wewnętrzne skłonności (?) zzewnętrz* 
nemi konsekwencjami (7?!) — usta- 
lić niejako nowe harmonje (?) w 
Świeciezinaczej: odsunąć od siebie te 
kataklizmy,które dz'ś druzgoczą ludz- 
kość (aż ludzkość?) i poszczególne 
egzystencje. -Z tego punktu sztuka 
jest wysoce moralną (?) i, jak każda 
tragiczna,  oczyszczającą (?)* To 
wszystko, jak chce komentarz Redu- 
ty, wypływa niby ze sztuki Siedle- 
ckiego! 

Dziwne nieporozumienie. 

Wiktor Plotrowicz, 

z dn, 2VI 1924 o pobieraniu opłat od stat- 
ków, tratew i spustu drzewa luźnego na 
wodach a śródiądowych (poz. 174). 

— Rozporządzenie Mora Przemysłu i 
Handlu w porozumieniu z M-rem Skarbu z 
dn. 16:i1l 1926 o warunkach należenia do 
giełd towarowych (poz. 179); 

Rozporządzenie M-ra Kolei z dn, 17- 
Ii 1926 o zmianach i uzupełnieniach taryty 
towarowej polskich kclei normalnotorowych 
(poz. 180), 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
26 marca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 7,90 7,92 1,88 
Belgja 30975 31,05 30,90 
Holandja 317.50 318.30 316 70 
Londyn 35,50 38 59 38,41 
Nowy-York 1.90 1.92 1.88 
Paryż 2740 2747 2133 
Praga 23,47 23,53 2341 
Szwajc arja 152.57 152.22 151.55 
Stokholm 212,62 21316 212,09 

Wiedeń 111,79 112,06 171,52 
Włochy 31,95 32,00 3185 

Papiery wartościowe 
Pożyczka dolarowa 74.00 (w złotych 584,50 

kolejowa 128,00 128 — 

5 pr. pożycz konw. 34,00 — — 
4 pr. pożyczk, konw,  — — — 
4,5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 21,25 2115 — 

Egzamin dojrzałości 
w języku litewskim, bialoru- 

skim i rosyjskim. 
Z polecenia Min. W. R. i O. P. 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego w 
Wilnie przeprowadzi w okresie wio* 

sennym 1926 r. egzamin dojrzałości 
w jęz. litewskim, białoruskim i ro- 

syjskim. ; 
Egzamin przeprowadzony będzie 

według części illej Regulaminu 

egzaminów _ dojrzałości (Dziennik 
Urzędowy Min. W. R. i O. P.r. 1926 
Nr. 2) z tą różnicą, że oprócz przed- 
miotów wymienionych w Regulaminie 
odbędzie się również ęgzamin  piš- 
mienny i ustny z jęz. litewskiego, 

wzgl. białoruskiego, wzgl. rosyjskie- 
go, oraz że egzamin: — z wyjątkiem 

następujących przedmiotów: jęz. pol- 

skiego, historji i geografji, które 

przeprowadzone będą w języku pol- 

skim—odbywać się będzie po litew- 
sku, białorusku lub rosyjsku. 

Zakres wymagań przy egzaminie 
określony jest w ministerjalnym pro- 
gramie gimnazjum wyższego odpo- 
wiednego typu (program do nabycia 

we wszysikich księgarniach); co się 

tyczy wymagań z języka litewskiego, 

białoruskiego i rosyjskiego to usia- 

lony on jest przez program tych 

przedmiotów w szkołach litewskich, 

białoruskich i rosyjskich tut. Okręgu. 
Do egzaminu mogą „się zgłosić 

kandydaci narodowości litewskiej, 
białoruskiej lub rosyjskiej, wyznania 

rzym.katol,, prawosławnego lub pro- 
testanckiego, którzy do dn. 1 maja 
b. r. ukończyli 17 i pół roku życia, 
zamieszkują na terenie tut. Okręgu, 
lub kszałcili się w szkołach tut. 
Okręgu. 

Podania kierować należy do Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego w Wil- 
nie, ul. Wolana 10 do dnia 1 maja 
1926 r. Podania, które wpłyną do 
Kuratorjum po tym terminie, nie 
zostaną uwzględnione. 

W podaniu (zgodnie z $ 62 Re- 
gulaminu) wymienić należy, jakiego 
rodzaju egzamin kandydat zdawać 
pragnie, oraz dołączyć do podania 
następujące załączniki: 1) metrykę 
urodzenia, 2) życiorys własnoręcznie 

w jęz. polskim napisany, z dokład- 

nem wskazaniem, gdzie kandydat się 

uczył, gdzie, kiedy i jakie składał 

egzaminy, jak przygotowywał się do 

egzaminów dojrzałości, 3) šwiadect- 

wa szkolne, O ile je posiada, 4) wy- 

kaz lektury z języka polskiego i jęz. 

obcych, 5) kwit Kasy Skarbowej, 

świadcząćy o wpłaceniu na rachu 
nek Kuratorjum Wileńskiego taksy 
egzaminacyjnej w wysokości 60 zł, 

6) dwie  nienaklejone — fotografje, 
opatrzone własnoręcznym podpisem, 

T) Świadectwo moralności, wysta: 

wione przez władze kompetentne 

miejsca zamieszkania, : 
Zgłoszenie do egzaminu uczniów 

klasy ósmej, kształcących się w r. b. 

w gimnazjach litewskich,  białoru- 

skich lub rosyjskich, może być za: 
łatwone zbiorowo za pośrednictwem 

Dyrekcji szkoły. Taksa egzaminacyjna 

w tym wypadku wynosi 12 zł. od 
ucznia. 
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Chciała się otruć. 
Niejaka Mikołajczykówna Felicja 

zamieszkała w  Landwarowie przy 
ulicy Kolejowej Nr. 3 od dłuższego 
już czasu nosiła się z zamiarem sa- 
mobójstwa lecz zawsze chęci te 
spełzały na niczem wskutek dozoru 
jakim desperatkę otaczali sąsiedzi. 

Onegdaj Mikołajczykówna skorzy- 
stała z tego, iż nikogo w domu nie 
było i wypiła znaczniejszą ilość esen- 
cji octowej. Gdy sąsiadka jej przy- 
padkowo mając jakiś drobny interes 
chciała zajść do mieszkania Mikołaj- 
czykówny, zastała drzwi zamknięte na 
klucz. Z wewnątrz dochodziły jęki 
tarzającej się w bólach desperaiki. 
Natychmiast zawezwano pomoc — 
drzwi zostały wyłamane, a przybyły 
lekarz. udzielił desperatce pomocy. 
Wobec tego iż powody samobójstwa 
nie były dla policji dość jasne, rozpo- 
częto dochodzenie. Szczegóły jego 
trzymane Są narazie w tajemnicy. 

  

KRO 
WTOREK 

323 Dziš Wsch. si. o g. 5 m. 53, 

Kwiryna A, Zach. si. o g. 5 m. 39 
Jutro 

Korn. i Balbį > 
  

SAMORZĄDOA . 
— (x) Z posiedzenia Wydziału 

Powiatowego pow. Wil.-Trockie- 
go. Na posiedzeniu ostatniem  Sej- 
miku pow. Wil.-Trockiego między 
innemi postanowiono przenieść lecz: 
nicę weterynaryjną, która się dotąd 
mieściła przy ul. Wiłkomierskiej do 
gmachu własnego przy ul. 
skiej. Zatwierdzono również ostatecz- 
nie budżety gminne z dostosowaniem 
ich do preliminarza budżetowego 
Sejmiku. Pozatem wybrano pp. Wę- 
dziagolskiego i Węckowicza jako 
delegatów do zarządu . funduszu 
bezrobocia, Następne plenarne po- 
siedzenie Sejmiku odbędzie się 17 
kwietnia. 
£* — (i) Komasacja lokali urzę- 
dów starościńskich. . Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych nakazało, by. 
biura Wydziałów powiatowych i biu- 
ra urzędów  starościńskich znalazły 
pomieszczenie w tych samych budyn= 
nkach. Jest to pierwszy etap akcji, 
zmierzającej do całkowitego zespole« 
nia tych biur. 

MIEJSKA. 
— (n) Posiedzenie miejskiej 

podkomisji redukcyjnej odbędzie się 
w Magistracie w dniu 30 marca, 

— (t) Podatek od zbytku za- 
twierdzony. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych zatwierdziło statut 
m. Wilna o poborze podatku od po- 
siądania przedmiotów zbytku na rok 
1926. 

— (t) Uroczystości w dn. św. 
Jerzego. W ubiegłą sobotę odbyło 
się przy udziale pp. Limanowskiego, 
Remera, prof. sztuk pięknych U.S,B. 
Matysiaka, v. prezesa Łokuciewskiego, 
przedstawicieli; ogniska kolejowego 
Maruszkina, urzędu p. Komisarza 
Rządu Strzemińskiego Kuratorjum — 
Riessa, D.O.W. por. Rychlewskiego, 
prof. Rudnickiego i innych zebra- 
nie informacyjne koła dramatycznego 
USB. ` 

Omawiano sprawę wystawienia 
na ulicach miasta w dn. 23 kwietnia 
w. dniu Św. Jerzego sztuki p. t. „Smok*. 

W wystawieniu tej sztuki wezmie 
udział kilkuset ludzi w  kostjumach 
średniowiecznych oraz około dwustu 
koni, udział kiórych zapewniły wła- 
dze wojskowe. Będzie to pierwsze 
w swoim rodzaju widowisko w Wil- 
nie. W związku z przygotowaniami. 
powstały sekcje: inscenizacyjna, pla- 
styczna, finansowa i bezpieczeństwa. 

WOJSKOWA. 

— (i) Próbne strzelania arty- 
lerji. W dniu 31 b. m. w okolicach 
Wilna odbędą się próbne strzelania 
artylerji garnizonu wileńskiego. 

— (w) Ulgi dla poborowych 
rocz. 1903. Ministerstwo Spraw Woj- 
skowych rozesłało do odnośnych D. 
O. K. rozkaz nr. 392 w sprawie 
zwalniania poborowych 1903 r. Jak 
wiadomo miał być zwolniony t. zw. 
I turnus t. zn. poborowi, którzy się 
stawili do 7 października 1924 r. 
Obecnie rozkaz powyższy przewiduje 
dla poborowych 1903 r. ulgi. Miano- 
wicie zostaną zwolnieni ci, którzy 
się stawiii do dnia 10 października 
1924 r. 

— (w) Przedłużenie kart urlo- 
powych. Jak się dowiadujemy  ter- 
min kart urlopowych wydanych do 
dnia 1 kwietnia rb. zostaje automa- 
tycznie przesunięty do dnia 7 kwietnia. 
Zarządzenie powyższe stoi w związku 
z nadchodzącemi świętami. 

PRACA i OFIEKA SPOŁECZNA 
— (n) Sprawa bezrobotnych. 

Dnia 1 kwietnia odbędzie się posie- 
dzenie komisji do spraw funduszu i 
i zatrudnienia bezrobotnych św spra- 
wie zatrudnienia bezrobotnych. 

— [x] Zatrudnienie bezrobot: 
nych przez Magistrat. W celu 
przyjścia z pomocą bezrobotnym w 
okresie przedświątecznym Magistrat 
m. Wilna uruchomił na przeciąg dni 
5 pewne roboty, przyktórych zatrudni 
około 200 bezrobotnych. 5 

— (w) Wypłacenie odszkodo- 
wania dla robotników zwolnio- 
nych z fabryk tytoniowych. lzba 
Skarbowa wypłaciła sześcio-miesięczne 
odszkodowanie dia zwolnionych na 
Skutek ustawy o monopolu tytonio- 
wym robotników fabryk tytoniowych 
„Unja“, „Sultan“, oraz „Szyszman i 
Duruncza“. 

AKADEMICKA. 
— Kino akademickie. Bratnia 

Pomoc pol. mł. akad. U. S$. B. wy- 
świetla od dnia wczorajszego w okre- 
sie Wielkiego Tygodnia, specjalnie 
sprowadzony Obraz religijny p. t. 
Galilejczyk. Przypuszczać należy, iż 
społeczeństwo wileńskie _ chętnie 
poprze dążenia naszej młodzieży aka- 
demickiej, która wielkim kosztem chce 
dać możność najszerszym warstwom 
publiczności ujrzenia rzeczy ładnej i 
rzadkiej w dzisiejszych czasach, — 
tembardziej, iż akademicy wystawiają 
obraz ten z odpowiednią ilustracją 

, muzyczną (muzyka kościelna) w ład- 

Wileń- Ż 

  

NIKA 
nie dekorowanej sali, 
widza w nastrój pełny powagi i 
pienia. 

— Czarna kawa. Podczas ferji 
Wielkanocnych akademickie koło w 
Wilnie urządza swoją tradycyjną Czar- 
ną Kawę. Mają być niezwykłe niespo- 
dzianki. : 

ROŻNE. 

— Wjazd Królewny Wiosny. 
Komitet Opieki nad internatem im, 
Emilji Węsławskiej przy. Seminarjum 
ensk, Naucz. im. Królowej Jadwigi, 

wobec ciężkiego położenia internatu 
wychowującego przyszłe nauczycielki, 
urządza w niedzielę dn. 18 kwietnia 
w sali gimnazjum im. Lelewela wiel- 
ką wiosenną zabawę p. t. „Wjazd 
Królowej Wiosny*: Zanim do wiado- 
mości ogółu podamy program zabawy, 
powiadamiamy o powyższem wszyst- 

kich Józiów, Janków, Zosie, Manie i 
Jadzie, tak starszych jak i młodszych, 
że zabawa będzie prześliczną, wesołą 
i bardzo urozmaiconą. Naieży zatem 
prosić mamusie o zaprowadzenie na 
to widowisko, w którem wszyscy 
goście wezmą udział i do 18 kwiet- 
nią zachowywać się tak grzecznie, by 
nie dać powodu do odmowy. 

— Zarząd Chorągwi Wileń- 
skiej Związku Hallerczyków wzy* 
wa swych członków, którzy służyli 
w byłych formacjach Generała Halle- 
ra poza granicami Polski, do  składa- 
nia w sekretarjacie (ul. Uniwersytecka | 
1 m. 1) wierzytelnych odpisów doku- 
mentów wojskowych stwierdzających 
przebieg służby wojskowej w celu 
wyjednania dia nich w Ministerstwie 
Spraw Wcjskowych dyplomów na od- 
znaczenie „Medailie Intearliiee* oraz 
„De la Victoire". 
im Ubiegać o nadanie medalu «inter 
alliee< mają prawo ci, którzy prze- 
służyli przynajmniej 6 miesięcy na 
froncie pod dowództwem koalicyjnem: 
żaś medalu «De la Victoirer—ci, kt6- 
rzy w dmiu 11 listopada 1918 r. t. j. 
w dniu podpisania rozejmu z Niem- 
cami pozostawali pod dowództwem 
koalicyjnem. 

Równocześnie wzywa się człon- 
ków, którzy przynajmniej rok przesłu- 
żyłi w tormacjach polskich we Wło: 
szech i Francji do składania kart e- 
widencyjnych dla wyjednania odzna- 
czenia ich, Mieczami Hallerowskiemi”. 

© 
TEATR i MUZYKA, 

а dny w RY ef ie 
ra dzisiaj po raz piąty komedję w uzech 

aktach Al. Fredry HDR Jutro po 
raz trzed sztuka w trzech aktach Adama 
Grzymały Siedieckiego «<Siostrys, których 
przeżycia psychologiczne budzą niesłabnące 
zainteresowanie. Przedstawienie to wyjątko- 
wo rozpocznie się o godz. 7.30. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE, 
— Aresztowanie. Wiadze bez. 

pieczeństwa aresztowały niejakiego 
Antowiiskiego, który sfałszował legity- 
mację St. przodownika policji poli- 
tycznej, 

— Wpadł do studni. Dn. 27 b. m. 
przez nieostrożność wpadł do studni i rozbił 
sobie głowę Kazimierz Ostapko (Ponarska 
4). Poszkodowanego odwieziono do szpitala 
św. Jakóba. 

— P. wojskowi, więcej uwagi! Dn. 27 
b. m. na zaułu Rosa w pobliżu bramy to- 
warzystwa <Pacyfik> znaleziony został po- 
cisk armatni, zgubiony prawdopodobnie przez 
AOR w czasie przewożenia amunicji 
z Okr. Zakł. Uzbrojenia przy ul. Parkowej. 
Dochodzenie w toku. 

— Zaginięcie. Dn. 20 b. m. wyszedł z 
domu i do tej pory nie powiócił 14.jetni 
Anatol Bobryk (Subocz 37). Poszukiwania 
w toku. 

— Przejechanie. Dn. 28 b. m. o g. 23 
przy zbiegu ul Zawalnej i Straszuna zost 
przejechany przez auto Michel Cnantorn (Pi 
sudskiego 13). Numeru auta nie ustalono. 
Poszkodowanego odwieziono do szpitala ży- 
dowskiego. 

odrzutek. W bramie domu Nr 3 
przy ul. Szyszkińskiej znaleziono niemowlę 
płci żeńskiej, które odesłano do zakładu 
Dzieciątka Jezus. 

,— Tajemniczy trup kobiety, Około 
wsi Adamowe gm. Słobodzkiej w zamarz+ 
niętym bagnie znaleziono trupa płci  żeń- 
skiej, którego tożsamości narazie nie stat 
lono. 

(Wileńska 

wprowadzają 
sku: 

— Kradzieże. Sz. Kozłowi 
15) skradziono z kredensu 1100 zł. gotówki. 

— Mord. Klemerowi (W. Stefańska 10) 
skradziono walizkę. Sprawcę kradzieży Zał. 
mana Lewina (Archanielska 54) zatrzymano. 

— Wincentemu Zurowskiemu (w. Miesz- 
kafice) podcząs licytacji koni wojskowych 
na Sńipiszcąch skradziono z kieszeni dowód 
osobisty oraz 10 zł. z 

K Zawelcowi (Kolejowa 11) skradzio« 
no pizyrządy fryzjerskie wart, 400 zł. 

— Kradzież mięsa. P. Brodowskiemn 
(Jelenia 17) skradziono mięso wartości 800 
zł. W toku dochodzenia ujęto sprawców 
kradzieży Czesława i Magdalenę Ulidów 
(Krzywa 49), Józefa i Annę Jankowskieh' 
(Sierakowskiego 12) i Bronisława Wodczy* 
ka (Lwowska 43), Skradzione mięso zwióco* 
no poszkodowauemu. 

- Pożary. W zaśc. Kugary gm. Pod- 
brzeskiej wskutek niewyjeśnionej natazie “ 
przyczyny spalił się dom mieszkalny Anto- 
niego SzAnkowskiego. "V 

— We wsi Zupranach "pow. Oszmiań- 
skiego spalił się dom mieszkalny i „chlew 
na szkodę Adama Karłowicza. Straty wy: 
noszą 800 zł. 

— We wsi Harszty pow. Oszmiańskiego 
ze się dom oraz stodoła. Straty wynoszą | 

tys. zł. ы 
— Przejechanie. Dn. 27 b. m. pr. 

zbiegu ul Zawal ej i Nowogródzkiej zost: 
przejechany 80-letni Izrael Ejnarowicz, któ 
rego w stanie ciężkim przewieziono do szpi- 
tala żydowskiego. Sprawcę przejechania w 
osobie Jo arodkiżo (zaśc, Dubos 
wo gm. Podbrzesklej) zatrzymano,



SPORT, 
Rozgrywki okręgowe piłki nożnej 

WARSZAWA: Polonia — Korona 
5: 0; Legja—Czarni 4 : 3; Warsza- 
wianka — Warsovia 1 : 0; 

Po ostatnich zwycięstwach Polo- 
nji, Warszawianki i Legji, tabela mi- 
strzostw kl. A przedstawia się w spo- 
sób następujący: 

1) Warszawianka 8 p. stosunek 
bramek 13 ; 3, 2) Polonja 6 p. st. 
br. 16 : 5, 3) Legja 6 p. str. br. 8:8, 
4) Korona 2, p. st. br. 12 : 11, 5) 
Varsovia 2 p. st. br. 5 : 10, 6) Czar- 
ni O p. st. br. 3 : 18, 

Kraków: Wisła — Wawel 5:0; Kra- 
kovi—Jutrzenka 5:0; B,B,S.V.  (Biel- 
sko)—Makabi 2:0. 

Lwów: Czarni—A, Z. S.4:0, Mecz 
towarzyski. 

Łódź:finał o puhar T. Z. P. N. 
EK.S..--L, T. S. G. 4:1; 

Poznań: Pogoń — Poznani 4:2; 
Unja —Polonia 1:1. 

Tajemniczy trup wi- 
sielca. 

W niedzielę 28 bm. o godz. 22 
patrol policyjny pełaiąc służbę na po- 
wierzonym sóbie odcinku natrafił 
na tajemniczy trup wisielca. Miano- 
wicie w pobliżu wioski Żepańce gmi- 
ny Rukojńskiej paru posterunkowych 
posuwając się drogą przez znajdują- 
cy się w pobiiżu lasek, zauważyło w 
mroku sylwetkę człowieka zawieszo» 
nego na jednej z gałęzi nieopodal 
drogi, ‚ 

Natychmiast wysłano jednego z 
posterunkowych by się przekonał 
czy patrol rzeczywiście ma do czy- 
nienia z wisielcem: Po chwili skon- 
statowano zimne już zwłoki mężczy: 
zny, które zdjęto i odstawiono na 
posterunek, zaś miejsce w którem 
zakończył życie wisielec dokłądnie 
zbadano. 

Przeprowadzone dochodzenie u: 
staliło iż zwłoki stanowią trup 54 let- 
niego Jana Narwnjsza—nałogowego 
pijaka, oszusta i żebraka zamieszkałe- 
go ostatnio we wsi Żepańce. 

Dochodzenie mające na celu u- 
stalenie przyczyny śmierci Narwojsza - 
w toku. (w! 

. Oparzenie przyczyną 
śmierci. 

W dniu 261 w zaścianku Kar- 
mazyny mały, liczący zaledwie lat 5 
syn Michała Murawskiego, Wałerjan, 
podczas zabawy przewrócił na siebie 
kocioł z wrzącą wodą. | 

Maleństwo dotkliwie . poparzone 
ulokowano naprędce w łóżeczku. 

Prymitywne zabiegów rodziców 
i sąsiadów nic nie pomogły i nie- 
szczęśliwe dziecko w tych dniach 
zmarło. 5-cio letniego Walerjana po* 
chowano na sąsiednim cmentarzu. 
Obecnie sprawę śmierci ofiary nie- 
dopatrzenia zajęła się policja, a to z 
tego powodu, iż Michał Murawski 
nie powiadomił o wypacku policji, a 
także nie z komunikował o pogrzebie. 

Tłómaczenie o przewróconym ko- 
tle policja potraktowała sceptycznie 
i obecnie prowadzone jest dochodze- 
nie czy rzeczywiście oparzenie było 
„przyczyną śmierci małego Walerjana. 

(w) 
44410340090095200000050000003420000: 

° 
Ofiary. 

— Ku uczczeniu Świetlanej, a drogiej 
nam pamięci doktora Antoniego Hołówki 
składa rodzina Rutkiewiczów do uznania re- 
dakcji dla najbiedniejszych zł. 5, dla rodziny 
w EC złożonej z 4 osób zł. 10. 

„G. dla rodziny w nędzy z 4 osób 
2. 3. 

Bezimiennie dia rodziny w nędzy z 4 
osób zł. 2. 

Kino-Teatr Z 

„Helios“ šė „M 

SŁO 

Dziś! 

wo 

Największy film świata! 
reżyserji znakomitego ENRICO GUAZZONI 

ESSALINA film ilustrujący upadek obyczajów w 
epoce Cezarów w Rzymie 
2 serje — 16 aktów razem. 
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Kino Kameralne 

„Polonja“ 
ul, Mickiewicza 22 

sė 

Ф@ 9) 

iiejski Kinematooral 
KULTURALNO-OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

se 

е@ 

Dziš film nad filmem!. 

Płoche kobietki" 
Od dnia 29 marca do do 3 kwie 

Tygodnia i 

dramat życiowy w 8 akt. 
W. rolach głównych Ramor Nawa- 

rro i Barbara La Marr, 

tnia włącznie z powodu Wielkiego 
remontu sali, 

Kinematograf będzie nieszynny. 
  

| e Kino AKADEMICKIE ® 
BRATNIEJ POMOCY 
pol. mł, akad. U. $. В: 

WIELKA 24 ©® 

  

WILNO, ul. Wielka 8. 

  

J. Bukowski i   
AE TL ki PDA GÓRERAEE 

Niagazyn Mod 

Dufkie 
Mickiewicza 7 

E. 

KAPELUSZE 
P.A-E-T-A 

SUKNIE 

  

DOM HANDLOWY 

J. BUKOWSKi I. 

Prosimy zwrócić uwagę na ceny naszych towarów 

Otrzymano ostatnie nowości wiosenne 

Wyświetla od dziś w Wielkim Tygodniu prześliczne misterjum religijne p. t. 

alilejczy k ka. Sala dekorowana. Nastrój 
ciszy, spokoju 1 natchnień, 

Po raz pierwszy w Wilnie. 
Początek seansów godz. 4, 5.30, 7-ma i 8.30. 

  

DAGIS 
TEL. 441. 

  I. Dagis. 

  

Gena biletów od 50 gr. do 1 zł. 

T-vo le B. SEGALL“ 

Sklepy detaliczne 
Poleca na nadchodzące |ŚWIĘTA 
bogaty wybór towarów 

1) ul. Trocka 7, 
+ 2) ul. Zamkowa 26 

3) ul. Ad. Miekiewtcza 5, tel, 873, 

Zapisujcie się do L.0 p p 

Odpowiednia kościelna muzy * 

W.Z.P,, Wilno dn. 3-1II-26. Nr 9 

  

  

NA ŚWIĘTA! POS krajowe 
zagraniczne 

Wina stołowe: Deserowa,  Rysling, 
Soternes, Barsac, Gra! 
ves, Ste Croix du 
Mont Chateau Iquem 

Wina dlaprzyjęć. Portwein, Madeira 
Xeies, Malaga, Mar- 
sała, Muskat 

Wina lecznicze: Węgierskie, Vermouth 
Latite, Poniet Canet 
"Wódki i Likiery 

BRACIA 

GOŁĘBIOWSCY 
TROCKA 3 TELEFON 757 

Oraz:       

Wezwanie edyktalne. 
Sąd Arcybiskupi Wileński niniejszem 

wzywa Mieczysława Małkowskiego z po- 
bytu niewiadomego. aby w dnin 28 kwiet- 
1926 roku o godzinie 11 stawił się w kan- 
celarji Sądu (Wilno, ul. Zamkowa Nr 6) 
jako strona w sprawie nieważności jego 
małżeństwa z ŚStanisławą Januszewską. 
Sąd ostrzega Mieczysława Małkowskiego, 
że jeżeli się nie stawi na dzień oznaczony, 
to będzie uważany za  nieposłusznego 
prawu i sprawa będzie sądzona pod jego 

POLECA wyszczególnione trunki i towary spożyw- PERFUMERYJNYCH 
cze wg niżej podanych cen: KOSMETYCZNYCH 

Węgier: kie słodkie od 2.25 KOLONJALNE: s DARTS 
Sauternes < 2.25 Puder « 220 irm kiajowych i francuskich 
Iguem + 2.25 Cukie" drobny + 1.35 PRZEDMIOTY UŻYTKU DOMOWEGO 
Madera < 250 Kawa palona + 8.00 
Portwdla < 2.50 Kakao anielskie « 340 й OPŁATKI DLA PIECZYWA 
Wino wytrawne białe < 2.00 Kompot I kg. < 3.00 Oliwa nicejska i sezamska, esencja octowa, szafran, 
Malaga < 3.75 Mąka luks. < 85 wanilja, kordamon, goździki, cynamon, spirytus dena- 
Wermouth « 2.00 Migdały słodkie < 14.00 turowany (skażony) środki do czyszczenia metali, 
Kahors « 3,75 Orzechy włoskie « 3.00 ь šrodki do prania bielizny i inne 
Tokaer * AE ‹ ‹:Ьійз':‹іе ‹ 3% . . . » 
Francuskie białe < 3. * tureckie a a bk l k d 
Gz one + 4.00 Rodzenki drobne « 5,20 ar a 1 a IET O Jaj. 

Wismówka 0,546 1450 CODZIENNIE. ŚWIEŻE Wsśniówka 0,6 40 pr. « 3, Z / 
Likiery pół litr. « 3.50 DROŻDŻE DESER TREK AKSTAWA WZW REWZ OPS GDRESOZSEWBKETI CO COS, 

Oficjał Prałat Jan Hanusowicz 
Notarjusz Ks. Antoni Wiskont. 

  

wicz 

jedwabne i wełniane. 
Własna pracownia kapeluszy pod kierownictwem 

Warszawska Spółka Mysliwska 
Oddział w Wilnie 

Poleca na sezon 
toków wiosennych 

po cenach ściśle CENTRALI WARSZAWSKIEJ 
F. N, jedno, 10:cio i 15sto strzałowe Mausery, jedno i 5vcio strzałowe 
Winchestery, 10cio strzałowe Manlichery, 5-cio strzałowe Sauery <Tell> 

Wil 

sztueerki małokali 

cal. 22 centralnego ognia. 

Sztucerki z lunetami i bez. 

Sprzedam 
raton Symens Szukier 
220 wolt 306 amp 
150 kil. 750 obr. prąd 
zmienny. Sklep żelaz- 
Stanisław Krakowski 

Wielka 49. 

3 
i 

eńska 10 

browe 

  

Dynamo-Oene. | Gotówkę w każdej 

Nr 71 (1081 

Mąka wyborna 
wołyńska, lubelska i amerykańska 

NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
oraz świeże migdały marcepanowe, 
rodzynki duże, sułtanki i korynty, 
różne orzechy, prawdziwy szafran, 
wanilja i drożdże codzeń Świeże 

poleca skład win i wódek 

A. Januszewicza 
ul. Zamkowa 20a Telefon 8—72. 

  

Kto parceluje majątek lub sprze- 
daje swój dom niech pamięta, że 
łatwo lekkomyślnie zmarnować możę 
żmudnie otrzymaną, a cenną gotówkę. 
Zgłaszać się po najlepsze fachowe, a 

A, ATNE porady do 
omu į ” 

‚„ НиКот. ‚›1АБЁЕТА 
Wilno, Portowa 14 tel. 9 05. 
Na odpowiedź załączyć znaczek 50 gr. 
  

m 
AUL40444 004445 L OP 44 L LL re LL e Lb sk 

Uwadze ogłaszających się 

PG, 

Przemysłowców, 
Kupców, 
Rzemieślników i t.p. 

Ma okres świąteczny 

Biuro Reklamowa 
STEFANA 

GRABOWSKIEGO 
w WILNIE 

Garbarska 1 telefon 82. 
Przymuje ogłoszenia do wszystkich 
pism polskich, rosyjskich i žydow- 
skich wychodzących 'w Wilnie i na 
prowincji na warnnkach wyjątkowo 

ulgowych. 
Kosztorysy na kazde żądanie wysy- 

ła natychmiast,           

————— 
0:4 —414044444444 

abinet Kosmety* 
czny Z. Zdzie- 

G nickiej. Masaż . 
twarzy, stosowanie 
Radiolux'u. Usuwanie 
zmarszczek. Farbowa: 
nie włosów. Elektryy 
zacja kosmetyczna, 
Usuwanie podbródka. 
Mickiewicza 1 m. 84 
wejście z placu Ka 

sumie od 100 do 
60 000 złotych ulo- 
kujemy _ natych- 
miast z gwarancją 
zwrotu w żądane 
walucie. Zabezpie- 

czenie solidne. 
Dom Handl. 'Kom, 

„ZACHĘTA“ tedralnego. 
Portowa 14, W. Z. P. Nr 1 Wilno, 

telef. 9—05, dn. 304 1926, 
  

  

  

       
  

  

wykwalifikowanej  modystki znanej Warszawskiej 
fiimy „ZYDRANSKA“ | | 111] 111111] a usa najlep | nd i A Zwane Przyjmują się obstalunki.. : = z Sw I I у RA ad 67 Та :е';:- : _м‚‚]„…з?ъ….‚& 

rzyjmuje od 9 — o Kamienie žėolciowe | it ........ ».. "SiE. 
ŻELAZO - GALANTERYJNY zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. | M K Ei Maję —— 
ON: SEC, Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności ustają. |] LUKSUSOWĄ A Stanisław Krakowski (początkowej Ból w bokach 1 dołku podsercovym (gizie |] oraz migdałysłodkie szklenie Od 5 zł, raz, PSZCZOŁY Wilno, ul. Wielka 49 Objadų sćhodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie, Skłonność do obsti ukcji. Pi tynki orz h Н zdrowe w dobrym sta. 

Język: obłożony. Pada aa maa i burczenie w kiszkach. E aaibal iai AS nie z Sza za: 
Bóle i zawroty głowy. dż pasem młodu. Ule nad- Poleca na nadchodzące święta ‚ (podczas ataków): w dołku i wątrobie silny ból, który się e a W. Woźnicki stawkowe, cena umiar- 

formy do tortów, bab, legemin, 0 rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat: do kit kowana. Wilno — Kali 
blachy, mozdzieże, naczynia ki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. dodat- Wileńska 17.. warja. K. Szalkiewicz. » aluminiowe imaljowane, ma- Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, ki 
w do mięsa, TA LE 4 4 žėltaczka. BRA CHCA TZ ais 
stołowe i t. p, Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych Skład łówny: im jest. DUŻY WYBÓR A Marszkwa Nowy-Świat 5, (lewa oficyna I piętro). 2 G0LĘB!O WS GY K aidai sła- W. Smiałowska 

CENY ZNIŻONE |ODRKGZECZEEA EO TIOCKA3, tel. 757. wy psychogra- Przyjmuje od godz. 
folog Szyller-Szkolnik do 19. Mickiewicza 

да ONSITE | VAL oe ue 46. m. 6 
d kim być możesz? WZP Nr 63. ЛЕН 7 COLO ORYGINALNE SZWEDZKIE BA na swój iub_ aintere-- Od r. 1843 istnieje 
WIRÓWKI 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki @ @е 
ui. Zawalna Nr 11- 

skład posiada różne 
inne jak to: ALFA LAWAL, MILKA, KRUPPAi t. d, 
Oprócz wirówek <DIABOLO» 

  

  

do MLEKA 

„DIABOLO“ 
oraz różne inne maszyny i przybory mleczarskie 

    

NA ŚWIĘTA 

  

D.-H. F. Miesz 

MANUFAKTURA 
MEBLE 

ny! t. d.Materjały obiciowe. 

Łóżka angielskie f-my Konrad Jarnuszkie- 
S-ka, — Krzesła wiedeńs 

meble gięte. 
wicz i 
ry salono:we, 

Szaty, stoły, kredensy i t. p. 

kowski *Pogp*" ul, Mickiewicza 23 
i tel 

Punktualne i solidne zalatwienie zlecei z prowincyi. 

materjały wełniane na damskie i męskie 
kostjumy i palta. — Jedwabie, zefiry, saty- 

w wielkim 

kie, garnitu wyborze 
— Materace, 

TANIO otomany, kozetki własnej wytwórni, — 
LAS 

na najdogodniej- 

lefon 2—99 szych warunkach 

  

  

  

sowanej osoby, zako 
komunikuj: imię, rok, 
miesiąc 
Otrzymasz szczegóło" 
wą analizę charakteru, 
określenie zalet, wad, 
zdolności, przeznacze- 
nie, Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 2 zł. 
Osobiście 
od 12 — 7. Protokóły, 
odezwy, podziękowania 
najwybitniejszych 
sób stolicy. Warszawa, 
Psyoho-Graiolo 

ki lier-Szkoluik, 
25 

  

  

  

GILENKIN 
ul Tatarska 20. 

MEBLE 
jadalne, sypialne, sa- 
lonowe i gabinetowe 
kredensy, stoły 
szafy, łóżka i t. d, 
Wykwintne— Mocne— 

Niedrogo. 
SPRZEDAŽ 
NARAT V. 

urodzenia, 

przyjmuję 

о- 

Szy: 
iękna 

  

P. KRASNOW.i 

Amazonka w pustyni, 
Powieść. 

A 

Długo tej nocy zasnąć nie mógł 
lwan Pawłowicz, kręcąc się na wąs- 
kiem i niewygodnem swem łóżku. 
Nie podobała mu się niezmiernie ta 
przygoda. Czuł w tem romantyczne 
powiewy. Jak w powieściach. Ale to 
wszystko do niego — człowieka so- 
lidnego, tak nie pasowało. Bab nie 
znosił. Bóg wie jakie ona ma plany, 
— «Może zwyczajna  awanturnica, 
chce zdobyć sobie męża. — Jednak- 
że to nie jest prawdopodobne. Cze: 
muby miała koniecznie o mnie myś- 
leć, tam w miastach znaleść by mogła 
kogoś lepszego. Piękna jest, nie moż- 

na zaprzeczyć. Dobrze zbudowana. 
Włosy — czego warte! A brwi, rę- 
ce, nóżki! Prawdziwa  kozaczka!* 
„Tem gorzej, tem gorzej. Pokusa 
djabelska. Pragnie podróżować, no- 
wy Przewalski. Tam, do djabła! Że 
też baby zawsze coś wymyślą Eman.- 

cypacja, równouprawnienie. Rozpusz- 
czono ją w dzieciństwie. ;Mątkę stra- 
ciła będąc zupełnie maluiką, ojciec 
świata za nią nie widział, pozwalał 
na wszystko, Konie łowiła arkanem. 

" Wszystkiego się od niej można spo- 
dziewać!* 

Zasnął dopiero nad ranem, prze». 
spał zorzę poranną i cudny wschód 

słońca za górami Kołdżiatskiemi. 
A Fanni wyjęła z kufra czystą 

pościel, usłała wygodnie łóżko, roze- 
brała się prędko, wsunęła się pod 
kołdrę ciepłą i zasnęła głębokim snem 
fizycznie zmęczonego człowieka, za- 
dowolonego ze siebie, zasnęła snem 
twardym zdrówym, który daję zi- 
mna noc górska. 

Gdy się obudziła, ujrzała wstęgę 
purpurową obejmującą horyzont na 
wschodzie, szybko więc narzuciła 
szlafroczek i pantofle, wybiegła na 

weraqgdę. KĘ 
l znów przez chwilę ukazał się jej 

oczom wierzchołek Chan-Ten'Gri, wy- 
chylił sięz pośród chmur, zaróżowiony, 
przezroczysty, jak obłok. Nie mogła 
zrozumieć,j|czem jest ta zwisająca na nie- 
bie róża olbrzymia — obłokiem, czy 
górą? A gdy wreszcie zrozumiała, że 
to wierzchołek góry  niebotycznej, 
ogarnęła ją niewypowiedziana, nie- 
zrozumiała radość i napełniła jej serce; 
roześmiała się cicho. Śmiech jej był 
„powitaniem, rzuconem światu i jego 
Stwórcy. ы 

Gdy słońce ukazało się i rozpo- 
częło swą wędrówkę i barwy jaskra- 
we zaczęły ginąć w jasności, Fanni 
powróciła zziębnięta i Świeża do 
swego pokoiku, rozebrała się, natarła 
całe ciało szorstkim ręcznikiem i ża- 
Częła się ubierać. Włożyła bluzkę z 
krawatemm męskim,  spiętą broszką 
zrobioną z ufnala, granatową spodni- 
cę i wysokie żółte buty o podwójnej 
podeszwie. Uczesała się modnie i, 

niepodobna już do wczorajszego 
chłopaka, zabrała się do gospodar- 
stwa przy pomocy swego kałmuka i 
Zapiewałowa. у 

Z głębi ogromnych kufrėw wydo- 
byty został miedziany samowar okrą- 
gły, fajansowy imbryk, filiżanka, si- 
teczko, łyżki; Fanni wyjęła też herba: 
tniki i marmoladę angielską. Zjawił 
się obrus w biado-zielone pasy z fren- 
dzlami, serwetki, talerzyki, cukiernica 
kryształowa, wazoniki do kwiatów—i 
gdy Iwan Pawłowicz o dziewiątej 
wszedł na werandę, nie poznał swe- 
go stołu. 

Samowar szumiał swą zwykłą pio- 
senkę o Rosji a kłęby białej pary 
unosiły się ku górze. Porządna za- 
Stawa na czystym obrusie, wazoniki z 
których wychylały się żółte kwiatki 
berberysu dzikiego, błękitne irysy, 
wśród zielonych gałązek i białych 
delikatnych anemonów, zdziwiły lwa- 
na Pawłowicza. 

Skąd ona to wszystko już wydo- 
stała? 

— Czy dobrze pani spała, Teo- 
dozjo Mikołajewówno? 

Fanni pogroziła mu swą małą 
piąstką za etykietalność z jaką się 
do niej zwracał, tak uparcie i znów, 
mimo odmiennego stroju, 
glarnych loków, okalających czoło 
dziewczyny, ujrzał przed sobą łobu- 
za—zabijakę—wiecznie gotowego do 
sporów cnłopaka. 

Usiadła przy samowarze i zaczęła 
gospodarować, a robiła: to z takim 

mimo fi- 

wdziękiem, że nawet chmurny Zapie- 
wałow 
tem. 

— Kto u wujaszka gospodaruje? 
zapytała, smarując sucharek powidłami 
i gryząc go z apetytem. 

Iwan Pawłowicz nie zrozumiał 
nawet pytania, Jakie może być gos: 
podarstwo oficera samotnego na tej 
bezludnej placówce? Zupa z koiła. 
Czasem coś ordynans usmažy, ' lub 
ugotuje: pieczeń baranią, zabitego 
bażanta, kaczkę, kawał dzikiej kozy, 
czy dzika. 

Chleb przywożą z pułkowej -pie- 
karni, z pułku też dostaje się ryż, cu- 
kier, herbatę.. Jedyną jego troską gos- 
podarską jest rum, który tak lubi do- 
lewać do herbaty. 

— Ależ możnaby tu mieć masło, 
mleko — zauważyła Fanni, po wy- 
słuchaniu _ odpowiedzi. Można 
przyrz uałeggą zsiadłe... 

— Skąd 

spoglądał na nią z zachwy- 

— Ja dostanę to wszystko — i 
znów chłopak zabijaka wyjrzał z pod 
upartych loków pięknej panienki.j 

— Czy będę mogła dzisiaj prosić 
o konia dla Caranki? Wysyłam go 
w swych sprawach. 

— Jakie pani 
sprawy? 

— Chcę poprawić gospodarstwo 
wujaszka. Potrzebne mi są konie, 
dla poszukiwań. Mam nadzieję, że 
znajdę tu złoto. 

— | cóż, będzie pani sama to 
złoto przemywać? — zadrwił Iwan 

może mieć iu 

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Redakter w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny, za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

Pawłowicz. 
— To zobaczymy. Może ziemię 

złotodajną sprzedam na dogodnych 
warunkach. 

— Tu niema złota. 
— A ja znajdę. 
— Ale poco, co pani z niem ro= 

bić będzie? 

— Chcę być bogatą. Bogactwo 
jest warunkiem swobody. Mogę wte- 
dy pojechać, gdzie zechcę. Będę po: 
dróżować. ! 

— No, no! Gdyby to bylo tak 
proste i tatwe, wieluby się tak wzbo- 
gaciło. : 

— Szczęście mnie czeka w życiu. 
— Przepowiedziała to pani cy- 

ganka? 
— Nie. Chiromantka. Z ręki mi 

wywróżyła. Ja wierzę w chiromantję. 
| znowu chłopak stoi przed Iwa- 

nem Pawłowiczem, roześmiany, pewny 
siebie. Wyciąga swe drobne ręce i 
mówi prędko, Maleńkie rączki poru- 

‚ Qorąca fala ogarnia Iwana Pawło- 
wicza. 

„Czyżby istotnie tak silnym był 
czar kobiety, — myślał — czyżbym 
ja, mimo obojętności dla jej wdzię- 
ków, miał upaść w przepaść miłości?” 

Fanni odeszła. Uwagę jej przykuł 
do siebie orzeł, lecący ponad domem, 
cień jego dziwnym hierogliiem prze- 
pełzała po piasku wzdłuż werandy. 

— Orzeł? — z zachwytem w gło- 
sie zapytała Fanni, jak małe dziecko, 
wkładając paluszek do ust. 

— Berkut — odpowiedział Toka- 
row. 

— Można go zabić? 
— Proszę spróbować. Nie jest 

to rzecz łatwa, 
Fanni chwyciła karabin, wycelo- 

wała i strzeliła. Orzeł zakołował szyb- 
ko, podniósł się wyżej i poleciał spo- 
kojnie dalej. : 

— Proszę mi dać karabin. 
Oddała mu broń w milczeniu. 
lwan Pawłowicz wycelował, roz- 

szają Się przed oczyma Tokarowa, *|egł się wystrzał, i orzeł, jak kamień, świeży zapach włosów młodej dziew- 
czyny oszałamia go. | 

— To jest linja życia. Widzi wu: 
jaszek, jaka głęboka i wyraźna. A te 
drobne linje, które ją przecinają—to 
niebezpieczeństwa i przygody, ta tu- 
taj—oznacza zmianę miejsca, a ta po- 
dróże, 

Blisko, blisko błyskają ciemne, 
otoczone szaro-błękitną obwódką, o- 
czy, widać delikatny puch, pokrywa- 
jący policzki, okraszone rumieńcem, 

spadł na brzeg Koldżatki. 
— Ach! — krzyknęła Fanni i ze 

łzami wstydu uciekła do swego po- 
koju. 

„Jakie to jeszcze dziecko” —- po- 
myślał Tokarow i jakby mimo jego 
woli, myśl odpowiedziała dalej: 

„.  — Może być doskonałvm. towa- 
rzyszem w tem życiu samotnem i 
awanturniczem. 

(D. €. N) 

Drukarnia „Wydawniciwo Wileńskie*, Kwaszelna 23,


