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SŁOWO
Wilno, Czwartek

PRENUMERATA

A

Z odnoszeniem do domu lub z pa
czekowe w P, K.0.
Nr.
zł. . Konto

zagranicę

Paryż, 26 marca.
W

chwili,
funt angielski

kiedy
słowa te piszę
dochodzi 139 franków.

Jest to rekord. Co będzie jutro?
sobie myśli pan minister skarbu?

Co
W

wypadku

urzędników,
doskonałe przygotowa*
nych
urzędników,
dobrze
płatnych
poprawę finansów Francji* dał 100
miljonów franków. „Je donne cent urzędników.* Min. Zdziechowski pomillions 4 UEtat!—nie omieszkał za- szedł inną droga; pomimo
redukcji
wołac

wielkim

głosem

—

kto

da wię:

cej?!* Sensacja. Poruszyło się mnóstwo

urzędników,

komisyj

redukcyjnychi

P. Coty otrzymał kilkaset lis- całego hałasu na ten temat — liczba
Osypano go komplimentemi. urzędników polskich nie uległa wielLecz nikt za jego przykładem nie po- kiej zmianie, — tym którzy pozosta*
szedł. Przypomina mi to epizod z li min. Zdziechowski obiecuje po:
minionej wojny. Na jednym z odcinków, pewien pułkownik,
chcąc za- mniejszenie poborów.
Pomimo tego, nietylko nie pochy*
grzeć nas do ataku (a było djablo
ludzi.
tów.

niebezpiecznie)
dobywszy

wyskoczył

pałasza

i nuż

z okopu,
wrzeszczeć

w niebogłosy „Ez avant! En avant!*
Oniemieliśmy i struchleli.
A potem
kiedy nie posypią się brawa. „Brawo,

lamy

się do zbierania

kamieni,

aby

celów

państwa,

Polska musi zredukować
swój
budżet. Znaczy to w tłómaczeniu na
konkretny język rzeczywistości: Polska musi zredukować ilość swoich
urzędników

DUKSZTY

— ui Gen. Berbeckiego 10
—

—

— ul.

Maja

172

Wiieńska

ul. Zamkowa

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

1

80

KAMIEŃ

KOSZYRSKI

ul. Majora Mackiewicza 63

— Związek Ziemian

państwowych.

Niemcy o wejściu Polski
B

BERLIN. 31.1.

strów

obradowała

Pat.

Rada

w

sprawie

numerze
„Lokal Anzeiger“
deputowany von Rheinbaben poświęca dłuższy artykuł stosunkowi Nie-

miec do wejścia

nadesłanego

przez Sekretarjat Generalny

Sejm

do Rady Ligi.

mini- siejszym

na posiedzeniu po-

południowem nad stanowiskiem rządu
niemieckiego

Ligi Na-

WARSZAWA, 31 Il. (fel. wł. Słowa).

gi. Rheinbaben
legacji niemieckiej,

munikat
oficjalny
© wyniku
obrad
donosi, "że Rada ministrów postanowiła jednogłośnie nie uchylać się od

zamiast

Ko- nych przeciwko
wyraźnie

Podatek

Niemcom chodzi tylko zo to, aby do
Rady nie weszła Polska. W związku

pogłówny

we

Dziś

Francji.

MOSKWA,

31 III. PAT,

Od

pewnego

nie uniósł

się po nad

tery-

daje

się

podejrzanych osób. Zamierzone jest utrudnienie wyjazdów
zagranicęi
występów zagranicznych artystów w Rosji. Rząd planuje też ograniczenie
taryfy od

przesyłek

poczto-

Komisja

ETAT
WNT AT
TTT TT TTT

spieszyć się
balsamowane
spoczywały
publiczny w

z pogrzebem. Tedy, za- go. Nie chcemy nic złego powiedzieć
zwłoki cesarza Kaj-Dina o urzędnikach państwa polskiego. Są
wystawione na widok
którejś świątyni przez to przeważnie najgorętsi patryjoci, pa
parę miesięcy. W pierwszych dniach łający chęcią usłużenia Ojczyźnie. Ale
stycznia przybył do Huė,
stolicy mówiono kiedyś, że o ile przedwo-

Anamu z Paryża nasiępca tronu, Bao jenna Anglja zdobywała sobie
Daj i dopełnił ceremonji objęcia dziekolonje, aby zdobywać nowe

dzictwa cesarskiego po zmarłym dziedzicu. Dopiero 29 stycznia odbył się zbytu dla swego wspaniałego
uroczysty pogrzeb cesarza
Kaj Dina mysłu, o tyle przedwojenna
w obecności nowego władcy.
Teraz
dopiero — po tak długich wakacjach

— mógł młody cesarz wrócić do zajęć szkolnych, podróżujac pod przybranem nazwiskiem księcia Vin Tuj.
Towarzyszy stale egzotycznemu władcy świta złożona z kilku osób,
Lekarz
nadworny
i przyboczny
ma
nazwisko polskie lecz zdaje się, żenie
już wspólnego z polskością niema.

Wspominałem już o
red. Marcelego Coulaud'a
bitniejszych

wywiadach
u najwy-

przedstawicieli

paryskiej

nowe
tereny

nia

posad

ludnym

zastępem zarobkuprzyszły hasła
ilości posad urzędniczych

zmniejszenia

udało mi się

schronić

ku sobie

nieprzeparcie,

TBA

Naczelna

Monarchistów.

toni

Korzankiewicz,

senator

Komierowski,

Edward Ligo-

wicz, Konstanty Murzynowski, dr. Kazimierz
Marjan
Morawski,
Roman
Niewiadomski,
Henryk Oiszewski, Mirosław Obiezierski, ge:
nerał Raszewski, Stanisław Rynkiewicz, Jo
zet Robakowski,
Feliks Słupski, Henryk
Skirmunt, Władysław Sujkowski, JangKarol
Szozeblewski, Hieronim hr. Tarnowski, Zygmunt Wielozierski, Wiktor Zaharski, Zbig-

administro=

Raz jeszcze nie chcemy zaprzeczać
gorącej,

serdecznej,

szczerej

cki,

dr. Jan

Moszyński,

Stanisław

sejmowa komisja

się haftować na maszynie

poszczęściło. W chwili obecnej mam
w mojej
klienteli ze
200 różnych
przedsiębiorstw. Pan wie, otrzymałam

wysoką nagrodę,

na

wystawie

medaille d'honneur

Sztuki / dekoracyjnej.

Zresztą,

doznawszy

sowiety,

że rosyjska

mojem
wiedzą

okrutnych

nej nienawiści. Wróciłaby chętnie na- rom
wet do Bolszewji.

czyła.. zapomniaża..
Rosji!
Ten
interwiew

Niesłychana była to dla mnie radość! przywodzi

Miałam
całą witrynę
od
własnem nazwiskiem. Niech

tak

cesarzowę

Wszystko

przeba-

Byle wrócić do

mi

na myśl

Zitę.

Mówi

wielkoksięžący

p. baron

Steiner

mniej wysoko

nosić

te-

raz w Paryżu z racji wszczętego przez

wielka-księżna nią procesu przeciwko "mężowi zaufa-

wa Zita utrzymuje,

mała.

Glard właśnie

do 31 października

Objawy
Sprzedaż

automobilami

KIELCE,
do zakładu.

Rosjil

A

przekonana,

regime

że dni

bolszewicki?
jego

do

tylko marszałkiem

dworu

lecz i oso-

jubilera,

izraelite,

Jest bistym;przyjacielem nieboszczyka cesa- afery klejnotowe

policzone.

rza Karola.

Pomimo

to..

jakoś

tam

sujące...

Wogóle

są

bardzo

wielkie
intere:

innemi

(Kiub

Pracy)

złożonych przez ministra

Piechockie-

go komisja przyjęła budżet tego
resortu bez zmian, zgodnie z przedło-

żeniem rządowem. Następnie komisja
przystąpiła do rozpatrywania
lasów
państwowych.
Po

dyskusji

i wyjaśnieniach

budżeiu
dłuższej

ze

strony

ministra rolnictwa Kiernika w głosowaniu wniosek referenta upadł, przy*
jęto
natomiast
budżet
zgodnie
z

przedłożeniem rządowem.

Kandydatura

prof. Ruszczyca.

WARSZAWA 1 kwietnia (Żel, wł”
Słowa.) Kandydatura prof. F. Rusz
czyca na wiceministra robót publicznych jest o wiele mniej aktuainą niż
się przy pierwszych
pogłoskach
o
gabinetu

wydawać

mo-

es
taryfy

kolejowe.

kolei

projekt

uzaležnie-

w pociągu

osób

się, na

natknął się, jak

trudności natu-

mości.

r.

1926

si k

r.

i

(początkow.ej:
Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie
schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie, Skłonność do obsti ukcji.
Język obłożony. Odbijanie gązami wzdęcia i burczenie w kiszkach.
Bóle i zawroty głowy.
(podczas
ataków);
w dołku i wątrobie silny ból, który się
rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat:
ki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stoleową.

wymioty

żółcią,

dreszcze,

zimne

_ żółtaczka.

poty,

aptecznych
Skład główny:
w aptekach i składach
Warszawa Nowy-Świat 5, (lewa oficyna I piętro),
MROZEK

KEY

EO

CO

ZYCZE

WINA

w

Kraju!

KRAJOWE

Chemji.

Technicznej

UNIWERSYTETU

STEFANA

BATOREGO
w
WILNIE,
profesor W Kriiewski,
po zbadania win
Pierwszej
Wileńskiej Spółki Win“ i Przetworów Owocowych, orzekł:
„Wina nie zawierają żądnych szkodliwych dla zdrowią domreszek,

Zaświadczenie z dnia 5 marcą 1926 r.
SKLEP

WYTWÓRNIA: Wilno,
DETALICZNY:

5

przekonaniu,

że ochrona

zniszczyła

wła-

ścicieli nieruchomości i właśnie nadszedł czas aby się oprzeć na zorganizowanej warstwie właścicieli nieruchomości.

Kiernik o zatargu z Cze-

Min

cho-słowacją,

WARSZAWA
31 ill (żel, wł. Słowa)
Dziś min. Kiernik udzielił

prasie wy-

jaśnień na temat ostatniego
czesko—polskiego. Pan min.
dził że rząd

czeski

w

zatargu
stwier-

zarządzeniu

swem nie opierał się na żadnych przesłankach

rzeczowych.

Rząd.

polski

zajął w tej sprawie odpowiednie sta*

wany

w

drodze

dypiomatycznej

najbliższym czasie

ktowaną

Pierwszej Wileńskiej Spółki Win i Przetw. Owocow.
Zakładu

i N.P.R. w

lokatorów doszczętnie

nowisko,
Min. Kiernik spodziewa się, że nie:
pożądany konflikt zostanie
zlikwido-

Precz z zagraniczną tandetą Щ
Niech złoty polski pozostanie

PIJCIE

LIV (fel, wł. Słowa)

Jak się dowiadujemy
po świętach
wielkanocnych wniesiony zostanie do
Sejmu projekt nowej ustawy o ochro*

nie właścicieli nieruchomości. Projekt
powyższy Opracowali posłowie P.P.S.

ka księżna Marja pozostać

w Paryżu tów koronnych. Baron Steiner był nie-

Šmiarowski

Ochrona wiašcicieli nierucho-

stacja kolejowa

Skłąd chemiczny przemawią za tem, że są One produktami naiurajnemi,
otrzymanemi przez fermentację soków owocowych.
Barwników
niema*,

wracać

Popiel

między

podniósł sprawę wszczynanie procesów politycznych bez należytego kontaktu
z Ministerstwem
Sprawiedliwości. Po obszernych
wyjaśnieniach

cych

którym było cicho i głucho —od czasu afery ze sławetną tjarą Sajtafernesa,
sfabrykowaną, jak wiadomo w Odesie
przez tamtejszego, bardzo
sprytnego

się

dyskusji

nia taryfy pasażerskiej od ilości jadą-

Kierownik

Wyrywa

Referował pos.

W

ministerstwo

zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego.
Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności ustają,

Objawy

przedpołudnio-

WARSZAWA 1 kwietnia (żel. wł.
Słowa). Wniesiony do sejmu przez

bada
osoby blisko stojące sprawy.
Między innymi zeznania czynił słynny antykwarjusz paryski Romeuf, o

na zawsze.

wiedliwości.

Nowe

potrafi pracować — i jak jeszcze! No,
i nie pamiętam aby mi kiedy „coškol-

nia cesarskiej rodziny baronowi Steinerowi. Gdy
prawie już niebyło z
wiek większą sprawiło radość jak ia czego żyć, dała mu cesarzowa Zita
do spieniężenia część niejaką austrjanagroda!
Bynajmniej jednak nie myśli) wiel- ckich, właściwie Habsburskich klejno-

dzisiejszem

gło.i w

żółciowe

że nic nie otrzy:

Sędzia śledczy p

Na

wem posiedzeniu komisja obradowała nad budżetem Ministerstwa Spra-

Dojazd:

kia ak kd

nieszczęsną główkę niż przed procesem. Cesarzo-

się o niej

|

czędności.
Wydatki na pomoc dla
bezrobotnych
uchwalono
w myśl
propozycji
rządu w wysokości
58
miljonów złotych.

rekonstrukcji

eks-cesarzo-

wej wszystko, co jej należało. A jednak zdaje się, że po procesie będzie

ku zmniejszenia wydatków,
które ogółem dały 600 tysięcy złotych osz-

WARSZAWA

1926

zakon-

ry technicznej.
Przezwyciężenie
ich
atoli uważane jest w kołach
miarodajnych za kwestję dni kiłku.
°

skąd

paryskim pp. B. Ci tłumaczą się,

że skrupulatnie wypłacili

4

budżetowa

Kąpiele siarczano-słóne 1 mułowe, wodoleczni:
etwo, leczenie elektrycznością, leczenie światłem,
kąpiele słoneczne.
| | LLA
1)

Niekiedy

z temi klejnotami postąpił nie zupeł:
afrontów nie correct. Zbył je — lecz— podobdo. szycia Poczem kupiłam|dwie maszy- klęsk materjalnych i takich
nyi otworzyłam zakład— któremu się nie żywi dla bolszewików nieubłaga- no bardzo jakoś.. dziwnie — jubileNauczyłam

od 1 maja

Mackie-

niew Żółtowski.

r.

Budżetowa.

czyła dyskusję ogólną i szczegółową
nad
budżetem
Ministerstwa
Pracy
poczem. przyjęła cały budżet tego resortuyz pewnemi zmianami w kierun-

dowiadujemy

Kwiatkowski, An-

Zdzisław Lubomirski,

BUSKO

Sezony letnie

Е
Ё
Alted_ Jankowski, dr. Maria. Jaroszyński Buddy
poseł na Sejm, ks. prałat

1926

r.

Państwowy Zakład Zdrojowy
ziemi Kieleekiej

Zjednoczenia

townej zmianie

systemu

1926

SBEMI NES SAK ZOWOWERKAPA

wtedy nie pomyślano o jakiejś grun-

do Rumunji. Dostałam się do. Angiji, żywej,
mogłam tam pozostać lecz Paryż pociągnął mnie

Rada

OPC Z

książę

—
Cudem — opowiada — unikurzędników
nąłam rozstrzelania przez bolszewi- szczególnemi kohortami
targować
o
skreślenie
kilku
posad w
ków. Przebyłam piekło straszliwych
mąk duchowych i formalnej nędzy: każdym z wydziałów czy od działów.
Kijów

TU BTY

Zarząd „Zjednoczenia monarchistów pol
skich* składa się z prezesa, 5 wice-prezesów,
zdobywa nowe
terytorja, utrzymuje 1l członków zacządu i 5 zastępców. Wilno
Polskę i kraje azjatyckie, jako tereny w tym zarządzie reprezentują Antoni hr
zatrudnienia nowych zastępów
<czy- Jundałł, prezes kresowego związku ziemian,
jako wice-preżes i Jan hr. Tyszkiewicz jako
nowników». O ile Anglja reprezento- członek zarządu.
wała interesy fabrykantów, o tyleeksDo rady naczelnej Zjednoczenia weszli
pansja i polityka Rosji była
wykład- następujący panowie:
Jan Bielawski, mec. Antoni Byczkowski,
nią interesów czerni «czynowników».
prof.
Szymon
Dzlerzgowski, prof. Stefan
Polska od aktywistycznych czasów
Dąbrowski poseł na Sejm, Jan Dłużewski,
«Tymczasowej Rady Stanu Król. Pol- dr. Tadeusz Dembowski, gen. Józef Dowbór*
skiego» szuka sposobów
dostarcze- Muśnicki, Jan Danielewski, Jan Glinka,

gancka. Ma zakład hafciarski, Z tego wania krajem, lecz komisje oszczędWA
się.
nościowo-redukcyjne zaczęły Się z po-

Przez

SEL

przeRosja

emigracji rosyjskiej. Dotarł on
do jącej inteligencji. Gdy
wielkiej księżny Marji, cousine du feu
tsar, jak pisze, choć truano zgadnąć
która by to mogła być grande-duchesSe. Młoda jeszcze, niezmiernie ele-

narchji szkicuje właśnie ustrój, w którym przy przedstawicielstwie wszelkich społecznych interesów znajdują
też swego
przedstawiciela interesy
państwa jako takiego.
Cat,

AT

O

szem
posiedzeniu
nocnem,
które
przeciągnęło się do godziny
1-szej,

pos.

Akcja litewska w pow. Święciańskim.

Francja czne, personalne

i wicesversa,

i Zdziechowskiego

WARSZAWA 31 3Pat, Na wczoraj-

(NPR.)

informacje, — cała państwowego, łatwiej będzie zmienić
w ten sposób,
nie dopuszczała żadnego niemieckiego więc rola tej instytucji streszcza się system urzędowania
Władze bezpieczeństwa od bardzo już dawna zauważyły silną akcję
aeroplanu na... powietrzne przestwo- do
czczej formalności
wypisania aby zatrudniał on 30 proc. dzisiej- czynników litewskich w pow. Święciańskim usiłujących ludność miejscową
rza Francji, Zdaje się jednak,
że ten zgody
na jego
podaniu.
Takich szych zastępów urzędniczych.
usposobić nieprzychylnie w stosunku do Państwa Polsklego. Jak stwierstan wzajemnej... nieufności, chyba już
Moment w którym interesy pań- dzono wywiadami wśród mieszkańców pow. Święciańskiego krążyła spora
teraz ustanie. Po ostatnich mowach czczych, bezsensownych formalności
się interesom ilość agitatorów przybyłych z Kowna i przez Kowno opłacanych. . Między
pełno jest w naszym życiu publicz- stwa przeciwstawiają
genewskich p. Brianda..,
innemi w tych dniach został przyłapany pewien osobnik, u którego znalepeł- najbardziej patryjotycznej i najbardziej iono szczegółowe instrukcje pochodzenia
Bardzo tu się interesują
ludzie neim. Na opłacanie urzędników
kowieńskiego, dotyczące dzialu- łań nie tylko w pow. Święciańskim lecz i we wszystkich powiatach grapowroiem do Paryża
obecnego
се- niących te niepotrzebne czynności, idą państwowo usposobionej kiasie
satza Anamu. Dwunastoletni książę pieniądze wyciągane ze społeczeństwa dności, posiada głębokie znaczenie. niczących z Litwą, Prócz tego u przyłapanego
skonfiskowano znaczną
Bao Daj stale w Paryżu przebywa,
w
dolarach
amerykańskich.
W
papierach
aresztowanego
ilość
gotówki
Po rozczarowaniach które poczyniliuczęszczając do szkoły. Zarówno ro- w sposób, który gwałci elementarne
znaleziono
nazwiska
osób
oddawna
znanych
policji.
Dalsze
dochodzenie
z klasą robotnidzina cesarska jak najwyżsi
dostoj- zasady racjonalne racjonalnego gos- śmy z włościanami,
trwa i przyniesie ono zapewne ciekawy
i obfity materjał dotyczący wynicy dworu obstają
przy
tem
aby podarstwa, wyciągane sposobem ruj- czą wskazuje on raz jeszcze że kon- stąpień litewskich przygotowywanych na początek kwietnia.
państwowy
nowy władca Anamu ukończył aku- nującym produkcyjne warsztaty
Nazwisko aresztowanego trzymane jest w tajemnicy. (w)
gos* kreiny realny interes
ratną edukację w Paryżu. Jak wiadoistotnie
potrzebuje
własnego
rzeczni;
mo, ojciec jego,
cesarz Kaj- Din podarcze.
ka, oddzielnego od każdej klasy spo*
Aie
próbom
zmiany
systemu
przesz=
umarł „pod
koniec
listopada
roku
łeczeństwa.
Myśl konstrukcyjna mo*
ubiegłego. Obyczaj anamski każe nie kodziła solidarność stanu urzędnicze-

torjum Niemiec

o 5-tej po południu odbyło się

zakupieniu ogierów zarodowych na
rachunek
rat indemnizacyjnych
po
zwaloryzowaniu zaległości
rewindykacyjnych.

zauważyć

znaczny spadek czerwońca. Dissagio doszło do 20 proc. Powody spadku
są natury wewnętrznej. Rząd przedsięwziął energiczne zarządzenia przeciwko
podkopywaniu kursu czerwońca i aresztował w ostatnich
dniach
szereg

chomienia linji Berlin —Paryż w toku. ma żadnej własnej policji, nie ma ab- pędu do posad rządowych. Być mo- wwozu artykułów zbytkuji ma podwyższyć
wych i bagażu.
Rzecz idzie opornie ponieważ od soiutnie żadnej sposobności,
aby o że w stanie, przy
którym
nikt nie
czasu wojny żaden jeszcze
aeroplan
osobie petenta zdobyć jakiś merytory* będzie się starał o posadę urzędnika
francuski

czasu

WARSZAWA, 31 Ill. (źel.wł, Słowa)

min. Kiernika

Nowy rząd w Rumunji.
niemi rzucać w obecnego ministra
skarbu, przeciwnie gotowi jesteśmy go daniem idealnem. Jest ono raczej kaBUKARESZT, 31 Ilk PAT. Wczoraj odbyło się pod przewodnictwem
bronić, zasłaniać i popierać, Wyjaś- pitulacją przed zadaniem przerastają- gen. Averesco pierwsze posiedzenie nowego gabinetu. Wyznaczono termin

ma za-

Ministrów.

posiedzenie Rady Ministrów. Na zebraniu dyskutowano
między innemi
następujące sprawy: projekt
ustawy
o stałym podatku majątkowym, projekt zmian w przepisach karnych dla
województw wschodnich
i wniosek

PARYŻ, 31 Ill. PAT. W czasie obrad nad projektami
finansowemi
a interesem
licznej, patryjotycznej i
niewątpliwie bardzo państwowo
na- izba postanowiła 365 głosami przeciwko 150 ustalić wysokość opłaty pogłównej na 40 franków
od osób
zwolnionych
od głównego
podatku
strojonej klasy urzędników państwo- dochodowego oraz ustaliła 314 głosami przeciw 250 ograniczalność powych.
wyższej opłaty. Z kolei Izba przyjęła w całości artykuł
dotyczący
wproŻądanie min. Zdziechowskiego wadzenia opłaty pogłównej.
pobory
zostały
pomniejszone
aby
żąurzędników nie jest oczywiście

mnoażącej papiery po biurkach,
bez statki ale raczej
przymiera
głodem,
żadnego
związku
z
życiem
realnem.
miar uruchomić do 20 kwietnia ani
nie ma za co utrzymać żonyi dzieci.
mniej ani
więcej
tylko trzydzieście Weźmy
taki przykiąd: do 25 roku System min. Zdziechowskiego pogrąkilka jinij Stałej komunikacji
po- życia obywatel państwa, aby uzyskać
ża go w nędzy. Cóż robić. Jest to
wietrznej. W dniu 6 kwietnia zaczną
paszport
zagraniczny
musi
się
starać
niestety dziś jedyny sposób przymufunkcjonować linje Beriin—Londyn i
o
pozwolenie
P.
K.
U.
P.
K.
U.
nie
sowej redukcji, odstraszania
ludzi od
Berlin -Moskwa
Układy co do uruaeroplauowe

10 milijonów.

Rada

powiększeniu Rady,
oświadczyć,
że

udziału Niemiec w wymienionej ko- z ewentualnem wejściem Polski do
misji. Prasa berlińska omawia ob- Rady von Rheinbaben wyraża się
szernie
fakt zaproszenia Niemiec do sceptycznie
o możliwości
wejścia
współpracy w komisji Ligi. W dzi: Niemiec do Ligi.

Zachodzi

w P.K.O.

Polski do Rady Li- Rząd zamierza w najbliższych dniach
krytykuje taktykę dezaciągnąć pożyczkę w P. K. O. w

która wystąpiła w
Genewie z szeregiem zarzutów ogól- wysokości

powiększenia składu Rady Ligi.

i Rząd.

Pożyczka urządowa

rodów zaproszenia do wzięcia udziału
w komisji, mającej rozpatrzyć sprawę

tu kolizja między interesem państwa,

na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy

OGŁOSZEŃ:

CENA

Krónika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
za tekstem 10 groszy.
Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.
oraz z prowincji o 25 proc. drożej

do narodu.
pułkownik! Brawo!*.. Tylko, że nikt nialiśmy już poprzednio, że nadmier- cem siły jednostki. Zadaniem tem jest nowych wyborów na 25 maja orąz ustalono tekst odezwy
z nas ani myślał nosa wytknąć z o- na liczba urzędników jest skutkiem przerobienie systemu naszego urzę" W całym kiaju panuje spokój. Opinja publiczna powitała nowy rząd z
zaufaniem i zadowoleniem.
kopu i lecieć za pułkownikiem
Ca systemu który panuje w Polsce, Sy*
Nasz
dowania, naszej administracji.
memberi'em.
stemu bezmyślnej,
tępej biurokracji, urzędnik nietylko nie opływa
w do*
Spadek czerwońca.
Berlińska
Lufthansa,
ogromne
przedsiębiorstwo

9

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24

Plac Batorego 8

LIDA

—

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

64

228, drukarni 262

Interesy pafstoa
a interesų urzędników

kierownik
„Figara*
(stara
firmal) rozpędził się i „na

3-go

GRODNO

Min. Zdziech owski otwarcie i od. miłości państwa okazywanej przez za*
ważnie postawił na porządek
dzien: stępy urzędników państwowych, przez
każdym
razie stwierdzić trzeba, że
ny
kwestję
zmniejszenia
płac
urzęd- sól inteligencji polskiej. Ale błazeńską
p. Peret gorliwie szuka sposobu jakniczych.
ideałem
wyznawanym
przez zagadką istnienia jest skłonność upa*
by nie dopuścić do inflacji. Obyż mu
tylko obie izby prawodawcze chciały każdego
czytelnika
elementarnych trywania we
własnym
egoistycznym
pomagać a nie przeszkadzać!
podręczników prawa administracyjne- interesie wyższych celów, w
danym
Pan Coty, wydawca
a zarazem go jest zasada następująca: „mało
‚
#
naczelny
ale jara

— ul.

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

W

|

— ul. Szosowa

BRASŁAW

GŁĘBOKIE

redakcji 243, administracji

pocztową 4 zł.

BARANOWICZE

DUNIŁOWICZE

1-go kwietnia 1926 r.

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

ul. Ad. Mickiewicza

i Administracja

Redakcja

ODDZIAŁY:

go w

w związku

wizytą premjera

Pradze

która

w

z pro-

Skrzyńskie:

byłaby

rzeczą

nieaktualną w sferze wzajemnej nieufności.

LIKIER ANTIQUE

|BACZEWSKIEGO
D IZ

Piłsudskiego 2
Wileńska

36.

Telef. 8—86.

Bujalski, Obiezierski
J
i Waszkiewicz
iokują położnice 1 z chorobami kobiecemi
w nowym lokalu Zakładu położniczego
przy

ulicy

Wielka-Pobulanka

d. Nr 31,
33

S$.

Z OŠTATNI
Abd-el-Krim
PARYŻ,

EJ”CHWILI.

wytacza

nową

Abd:el.Krim

zrozumiał już bardziej
dokładnie,
że będzie
mógł
Francją i Hiszpanją razem. Jest on podobno nawet

Posiedzenie

zdaje

traktować

gotów uznać

się

jedynie

suwe-

z

renność sułtana. Na konferencji,
z udziałem
Brianda, Stega, Painlevego i marszałka Petain omawiano
ewentualność
zawarcia pokoju wrazie gdyby Abd-el-Krim postanowił ostatecznia przyktóra

się odbyła

wczoraj

stąpić oficjalnie do rokowań. Z drugi ej zaś strony rozważano ewentualność
w tym wypadku,
gdyby Abd-el-Krim
trwał
nowej kampanji
wojennej
nadal na dotychczasowem stanowisku.

Zjawisko

atmosferyczne.

LONDYN,
ranie spadł

1IV. HAV.

W

Tehe-

obfity śnieg. Komunikacja

tramwajowa na razie przerwana. Szczegółów brak.

Spadek

z Ameryki.

NEW-YORK, 1.IV. Konsul polski
z miasta Jefferson w stanie Missouri
donosi, że zmarł tam ostatni
potomek byłego adjutanta Kościuszki Ma*
ciej Uziębło. Notarjusz
M.
Waterproof
poszukuje
członków
rodzin
Uziębłów, Pasternackich i Malinowskich w sprawie doręczenia im testamentu nieboszczyka, który
pozostawił po sobie pewną kwotę u wymienionego notarjusza zdeponowaną jako
też fermę dochodową
w odległości
półtora kilometra ox! miasta Jefferson.

sła

Min. żeligowski zostaje.
WARSZAWA, 1 kwietnia
Słowa). Wobec uporczywie
nych

wiadomości

pieniu min

(tel, wł,
szerzo-

o rzekomem

spraw wojsk.

wystą-

gen.

Żeli-

gowskiego z gabinetu, korespondent
„Słowa" jest w możności
jaknajkategoryczniej wieściom tym zaprzeczyć.

Min. Żeligowski tak

daleko

wypro-

wadził armję naszą w pole, iż żaden
by jego następca nie był
w
stanie

jej znaleść i do koszar odwołać. Gen.

Żeligowski miał się wyrazić

dząc z wczorajszego

wycho:

posiedzenia

kó-

misji sejmowej: „Możecie panowie
być spokojni. Armja wie kiedy ma
spełnić swój obowiązek*. Słowa
te
wywarły

głębokie

łek Piłsudski

O

w

OBRADY SEJMU,

kampanię.

31 lil. PAT. «Petit Parisien» pisze:

t,

wrażenie.

odwiedził

Marsza-

natychmiast

min. Żeligowskiego i podarował

mu

WARSZAWA.

Nr 74 (:084)

G

Rokowania
WARSZAWA,

Senatu.

posiedzeniu

31.1

delegacji

Na dzisiej- mieckiej do spraw

31.Ii.

szem posiedzeniu Senatu przystąpio*
no
do rozpatrywania
prowizorjum

Berlinie w dniu

likwidacyjne z Niemcami.
(PAT).

Na

likwidacyjnych w

w myśl

rozwodową

obwiniając

męża o zaniedbywanie jej na
pewnej szwajcarki posiadającej

czarnię po

drodze

z

Genewy

rzecz
mile-

1 kwietnia

jach
(Żel. wł.

Słowa). Zjazd lewej frakcji związku
* liberatnych akuszerek projektowany na
pierwszą połowę b. m. w Piotrkowie
nie odbędzie się.

Nowcści

sobie żacytować:
„Olśniewająco piękna jak wszystko
co robi p. Osterwa, „książka będzie
trwałym dokumentem pracy artystycznej

odłożony.

WARSZAWA,

w 1914-tym roku.

do zwolimy

Douvaine. Zważywszy na wiek
po"
deszły francuskiego premjerc« wiadomość budzi niemałą sensację.

Zjazd

Kongresėwki

wydawnicze.

człowieka

nowego

Wilna. Cóż

teatru

więcej;

w

dzie-

w słowach,

które wyżej napisałem, mieści się taka
niezgłębiona
głębia
wysiłku
twórczego, że tylko nam skromnym widzom pozostaje przykiasnąć i wznieść
okrzyk
jak jeden
mąż: Redutówka

Osterwy redutowca
żyje”.
— Witold

mości

i

Bulewicz

Literackich

byczaje*

spółki

niech

„Wiado-

zwyczaje

studjum

i o-

obyczajowe

na-

kat. pensji grudniowej
odrżucono,
poczem całe prowizorjum w brzmieniu sejnowem bez zmian uchwalono.
Z kolei prżystąpiono do sprawozdauia komisji wojskowej o projekce
ustawy o poborze rckruta w r. 1926,

Jako sprawozdawca zabrał
Kinieniorski

(Z. L. N.)

pokrótce wnioski

mniejszości, z któ-

Cieszymy

się

zatem

bardzo że nasz dorobek pismienniczy
wzbogacił się jeszcze o jedną dosko-

ostrzegającym

przed

egzaltowane

do

art.

2

postanowienia,

że

liczebny będzie ustalony w
skarbowej — sprawozdawca

dusze

przyjęcie

ustawy

obronie

swego

bez

zmizn,

wniosku

sen. Kopciński, który

stan

nałąi tak potrzebną książkę. Wydana
własnym
nakładem
we
wspaniałej
szacie graficznej ozdobiona jest sze: nizmem ogłaszają.
— Olgierd
Truskawkowski
regiem
artystycznie wykonanych ilustracji według rysunków
prof.
Ru- „Konkretyzujmy i upostaciowujUrzędowego
szczyca. Ilustracje te między innemi my* nakład Dziennika
stron
102.
Praktyczne
wskazówki
zawierają wykresy jak się ustawiać
na dworcu w czasie spotkania gości, rzucania życiowego rzutu na platfor=
jak zdejmować cylinder a jak melo- mę skonkretyzowanej i upostaciowanik, słowem
niesłychanie ułatwiają nej oraz w należytej płaszczyznie poMundowanie
nie
poznanie przedmiotu
tak zaniedba- sławionej pointy.
nego u nas. Panu Bukowskiemu na: zawsze przynosi należyte wglądy na
i priorowanie
leży się szczere podziękowanie społe- intymowane koszulki
manipulacyjne
dać
może
lepsze wskaczeństwa. Będzie ono całkowite o ile w
dwa przytoczone zdania
ciągu kilku tygodni nekład „Jak przyj- zniki. Te

mować cudzoziemców* zostanie wyczerpany.

podkreślają doskonale praktyczną po.

trzebę książki. Aby

lacje zyskały na

niektóre

manipu-

przejrzystości

autor

wił się wnioskowi sen. Kopcińskiego
o zmiejszenie stanu liczebnego armii,

gdyż wniosek ten mógłby
wać zdolność

ną armji. Co się zaś
czasu

sparalizo-

mobilizacyjną i obron-

tyczy skrócenia

służby, to minister spraw

skowych uzależnia

to

od

woj:

pewnych

czenia, co umożliwi

naieżyte wyszko-

szości-

;

Następnie

sen.

Grabski

(ZLN)

a przewi-

między

obu

krajami,

sądu.

uniewinniony.

Z Berlina przez
Aresztowanie

wypłacenia

życie i praca

legły jako podwa-

liny Państwa Polskiego.
Onegdaj o 2-ej umarł

w Warsza-

wie Romuald Mielczarski, twórca wraz
z Prezydentem Wojciechowskim
ruchu spółdzielczego w Polsce.
Romuald Mielczarski urodził
się
w 1871 r. w Bełchatowie
w ziemi
Piotrkowskiej. W 1896 r. kończy akademję handiową w Antwerpji, poczem

udaje się do Rapperswilu
na stano*
wisko bibljotekarza «Muzeum Narodowego».

W czasie pobytu

zagranicą rozwi:

ja wybitną działalność publicystyczną
pod pseudonimem Jana Wierzby, tudzież ogłasza większą
rozprawę
0

Towarzystwie

Demokratycznem.

Żą:

dza pracy w kraju skłania go do powrotu w 1900 r. Lecz
aresztowany
na granicy po kilkumiesięcznym więzieniu zostaje zesłany na
Kaukaz,
skąd wraca w czasie rewolucji 1906 r.
do kraju. Tu podejmuje wraz ze St, Wojciechowskim wytężoną i ciężką
pracę nad stworzeniem ruchu koopera-

tystycznego, którego odtąd jest

du-

szą i motorem.
Dzięki niespożytej energji i całkowitemu
poświęceniu się
Romualda
Mielczarskiego
kooperacja
pomimo
kryzysu
wojennego
i infłacyjnego
stała się pótężnym ruchem
społecznym, zwłaszcza gdy w 1oku ubiegłym.
nastąpiło połączenie się „Społem* z
kooperatywami
robotniczemi i urzędniczemi, oraz związkiem wileńskim,

Romualda

Mielczar-

Kowno
wybitnego

do

ności i poświęceniu się wyłącznie
sprawie publicznej, usuwający się od

wych

Polski.

W dniu wczorajszym od szeregu
organizacyj spółdzielczych
w Wilnie
zostały wysłane telegramy kondolen:

cyjae do

Związku Spółdzielni

Spo-

żywców w Warszawie, którego zmarły był założycielem i dyrektorem.

P060444444+44444 40444
Dia osėb zmuszonych
przestrzegač djetę.

FRANCUSK CHLE B
ODZYWCZY
EDBr.
HEUDEBERT

Według wiadomości otrzymanych z Mińska, sowieckie koieje
želaskutkiem
braku
węgla
opałowego.
zne zmniejszyły ruch o 30 proc,
zamierza
zakupić
Jednocześnie donoszą z Moskwy, że rząd sowietów
w Polsce 100 mil. pudów węgla kamiennego.
Ž
8
Odpowiednie propozycje mają być wyłożone delegacji polskich przemysłowców węglowych, która w dn. 29 b. m. przybyła do Moskwy.

ANUWWONKEUAMNUBEM

SPÓŁDZIELNIA

życiu pub-

*

komunisty.

Brak węgla,

@

posiaci w naszem

licznem.

Koleje sowieckie zmniejszyły ruch.

ROLNA

jako lekkostrawny,

lg

gł] =» KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN ==

|gg

zalecany

jest cierpiącym

na niestrawność i inne choroby przewodu
pokarmowego, ozdrowiefńcom i osłabionym.
U cierpiących
na cukrzycę stosuje się
w przerwach wolnych od djety. Oddaje
znakomite usługi cierpiącym na otyłość.
Dla cierpiących na artretyzm i białkomocz
stosuje się chleb odżywczy EDBr Nr 2
bez chlorku sodu.:
Sprzedaż w większych
składach
winnokolonjalnych.

ZAWALNAI

telef 1 — 47; BOCZNICY

KOLEJOWEJ

telef.4 — 62

a

W.Z,P. Nr 12 m. Wilno,

SPRZEDAJE:
ZE”

pszenne

owi
ŻYTO
PSZENICĘ
JĘCZMIEŃ
SERADELA
KONICZYNA

remuneracyj

W głosowaniu przez
drzwi
re-.
zolucja sen. Kalinowskiego
została
20.
przeciw
uchwalona 27 głosami
Przyjęto również rezolucję komisji ze
zmianami wypływającemi z przyjęcia

i

nami
szerokie horyzonty pracy
na
deskach
scenicznych w imię umiłowanej idei, Doskonale charakieryzuje
książkę znany literat i recenzent Re:

į BANK Towarzystw Špėldzielczyc

15-11! 1926 r.

e

żytnie

E. Mieszowski
Mickiewicza

CZERWONA

22

KAPELUSZE

WAGONOWOi NA WORKI LOCO SKŁAD
od 160 kl. Z DOSTAWĄ
do DOMU.
NAJTANIEJ—- GDYŻ WPROST O D PRODUCENTÓW

zaopatrzył książkę
w szereg tablic rezolucji sen. Kalinowskiego. Na tem
wyczerpano i pow wykonaniu
znanego
grafika p. porządek dzieany
Pawła Rauego.
siedzenie
zamknięto.

dn.

044444444444444446-

KARTOFLE

zdania komisji zskaroowo budżetowej
o rezolucji sen. Kalinowskiego (Wyz)
sprawie

I znów odszedł jeden z tych, których

co było dziełem

Przed kilku dniami na granicy litewskiej w Suwalszczyźnie
aresztowano
niejakiego Michałowskiego, który przybył z Kowna. jak się okazało, ów Micha:
łowski jest obywatelem Rosji sowieckiej i znanym działaczem komunistycznym
Kierował on jaczejką w Berlinie, następnie akcją szpiegowską w Kownie. Zdeże Michałow:
maskowany uciekł do Polski, Pierwiastkowe śledztwo ustalito,
ski, znany już jest naszej policji politycznej ze swych występów
na Górnym:
ląsku. Aresztowanego przekazano do dyspozycji władz śledczych na G.Śląsku.

tawę tę bez dyskusji uchwalono.
Z kolei
przystąpiono do sprawo:

urzędnikom państwowym.

w

stał skazany Zalewski.

złożył sprawozdanie o projekcie us:
tawy w sprawie ratyfikacji traktatu g
koncyljacyjnego i arbitrażowego pomiędzy Polską a Szwajcarją, podpisanego w Bernie 7 marca
1925r. Us-

w

spółdzielczego
Poisce.

wszelkich zaszczytów i dostojeństw,
był Romuald Mielczarski jedną z najjaśniejszych
i najbardziej kryształo-

W

oświadczył, że

twórca ruchu

skiego, realizującem jego marzenia.
Wielki w swej prostocie,
skrom-

— Juijusz Osterwa „Reduto
wiec, redutówka i ja* Nakład Remer,
Hulewicz,
Limanowski
i Co

stron, 239 rysunki Galla Wilno Książka
p. Juljusza Osterwy otwiera przed

więzienia

Mielczarski

Z Kowna donoszą o charakterystycznej sprawie sądowej: Sesja wyjazdowa okręgowego sądu kowieńskiego, bawiąc w Szawlach zainteresowała się sprawą niejakiego

przemawiał

nabieraniem

kawał przez Wiad. Lit.
fotografji i własnych recenzyj o wła*
snych utworach o czem później z cy*

Po 6 latach

ustawie
prosi o

na lenie. Głosowaniu ustawę przyjęto
drukowania bez zmian, odrzucając wnioski mniej-

ordynariem

1922,

uż
rych
wniosek
sen.
Kopcińskiego Trumpisa, skazanego na dożywotne więzienie za morderstwo. Trumpis odsiedział
ąd
w więzieniu. Obecnie rozeszły się pogłoski, że nie on popełnił zabójstwo.
(P. P. S.) domaga się ustalenia stanu 6.lat
rozpatrzył jeszcze raz sprawę i ustalił, że zabójstwa dokonał niejaki Zalewski, zaś
liczebnego
wojska
na 150 tys., zaś Trumpis zupełnie niewinnie siedział w więzieniu,
SĘ
W najbliższych dniach Trumpisa mają zwolnić, zaś na dożywotne więzienie zowniosek sen. Buzka (Piast) włączenia

lecz i podręcznikiem dła młodych j warunków, między innemi od uzysautora książki nie zawsze stały na początkujących poetów i literatów kania odpowiednich placów na ćwiwysokości zadania. Skutki tego były
wręcz fatalne.

sunki

Straszliwa omyłka

głos sen.

Omówiwszy

та>

Romuald

polsko-niemieckich ustalonego

obustronnie w roku

poprzed-

ro-

w dziedzinie
likwidacji
niego porozumienia
między rządami widującego
roz poczęcia konkretnych rozmów na rozmowy tylko na temat stosowania
stanowi po za
temat propozycji polskiej
uczynionej uprawnień polskich,
(Piast) który w dłuższych wywodach w matecji zrzeczenia się likwidacji do- stroną matetjalną bardzo daleko idące
koncesje polityczne. Tymczasem pełszczegółowo
zanalizowała
sytuację tąd nie wszczętej.
Jak wiadomo oferta polska obej- nomocnik niemiecki starał się zmniejgospodarczą
,i skarbową
państwa.
ziem- szyć znaczenie powyższej oferty, naMowca podkreślił, że ze względu na mowała 15 wielkich majątków
o obszarze
49 wet kwestjonując niewątpliwe uprawtę sytuację
leżą przed nami
dwie skich i 77 małych,
miej- nienia polskie, propozycję tę odrzucił
drogi: jedna — to dopuszczenie dal- tysięcy ha, 309 nieruchomości
szej emisji bilonu i biletów zdawko- skich oraz 147 udziałów w przemyśle, i wysunął żądania całkowitego zrzezwolnienie z wietzytelności czenia się likwidacji. Wobec powyżwych, druga—to
zredukowanie wy- pożatem
tytułów i walorów oraz ustępstwa w szego stanowiska ze strony niemiecdatków o 300—400 miljonów.
likwidowania _ majątków kiej narady delegacyj zostały chwiloSprawozdawca wskazał,
że o ile dziedzinie
miejsca wo przerwane.
chodzi o pierwszą drogę, to inflacja osób, które nie mają swego
nawet na cele inwestycyjne jest nad- urodzenia w Polsce a tylko przejścio*
zwyczaj szkodliwa. Przez porównanie
Tendencyjne oświetlenie delegacji niemieckiej:
ze stosunkami
czechoslowackiemi
sen. Buzek
wskazuje,
że przy pie„Taglische Rundschau* dowiaduje
BERLIN, 31.11 (PAT). W sprawie
niądzu stałym
drogą
oszczędności
uważa
polsko-niemieckich rokowań
likwida- się nadto, że (rząd niemiecki
znacznie większe kapitały można namajątcyjnych ogłoszony został niemiecki oszacowanie zlikwidowanych
gromadzić na cele inwestycyjne, niż- komunikat oznajmiający, że delegacja ków za niewystarczające i zamie rza
by się to dało uczynić przy inflacji niemiecka uważa propozycję polską zażądać dodatkowego odszkodowania
z funduszów państwowych.
zawieszenia likwidacji majątków nie- wynoszącego
ogółem
około
300
W końcu sprawozdawca prosi o mieckich w tych wypadkach, w któ- miijonów
marek złotych. W zakoń:
uchwalenin prowizorjum.
rych postępowanie likwidacyjne nie czeniu artykuł „Tagliche Rudschau*
W
dyskusji
zabrali
głos
sen.
zostało jeszcze wdrożone, że nie wy* wyraża nadzieję, że rząd polski zgo:
Krzyżanowski
(Kl. Pracy) i sen.
likwidacji i
starczająca i nie upowažniająca
do dzi się na zawieszenie
Woźnicki (Wyzw.)
Przystąpiono do
ten sposób
sporu
żadnych kompensat
ze strony nie- zakończenie w
głosowania. Wniosek sen. Siedlec- mieckiej. Delegacja niemiecka żąda wpływającego niekorzystnie na sto:

„Jak kładem

możemy
ją polecić naszym czytelnipozostawania
jeszcze w
kom, uwagi bowiem w niej zawarte z powodu
nie
'awnej
przeszłości
w
zażyłych i
przyczynią się niewątpliwie do więprz.
jacielskich
stosunkach
z
redaktosplendoru przyjmowania zakszego
„Wiadomogranicznych gości u nas. Dotychcza- rami i administratorami
ści”, Bruszura p. Bulewicza
jest ciesowe
doświadczenie
wykazało,
że
kawym
przyczynkiem,
nie
tylko
do
przyjęcia cudzoziemców w naszym
charakterystyki
epoki
teražniejszej,
wysiłków
gronie mimo szlachetnych

kowań

po za ramy programu

budżetowego
na miesiąc kwiecień
Imieniem senackiej komisji skarbowobudżetowej przemawiał sen. Buzek

Db. administracji
i redakcji korzysta z tej sposobności, aby pa„Tygodnika
Wileńskiego
stron
30. Jest nowić wniosek o redukcię wojska,
przyjmować cudzoziemców”. Nagdyż widżi w tem jeden ze sposoto
arcyciekawe
studjum
charaktery"kład własny. Stron 69. Wilno.
Odbów doprowadzenia
budżetu naszezujące
wspaniale
zwyczaje
i
obyczaje
dawna dawał się odczuwać brak tak
go do rownowagi. Następnie przepism
literackich
doby
obecnej.
Autor
potrzebnej książki.
Szczęśliwie lukę
mawiał sen. Buzek (Piast).
tą wypełnia opracowana z doskona- znany poeta i obrońca Emila ZegadłoW dyskusji zabrat również
głos
wicza
maluje
w
jaskrawych
barwach
łę znajomością przedmiotu książka p.
przedstawiciel
Min.
Spraw
Wojskozdziczenie
jakie
się
wkradło
do
reKonstantego Bukowskiego.
Śmiało
sprzecidakcyj pism literackich wyrażając żal wych płk. Petrażycki, który

— Konstanty Bukowski:

posiadały obywatelstwo polskie.
Fakt złożenia podobnej oferty wy:

chodzącej

25 marca oczekiwano

ze strony polskiej

Tragedja rodzinna.
pierwsze działo 72 milim. z którego kiego (P. P. S) o wypłacenie pra- ogólnego zawieszenia likwidacji
PARYŻ, LIV. Pani Briand wnio- dano sirzał po przekroczeniu granicy cownikom państwowym IX, X i XI jątków niemieckich.
skargę

wo

polskiej i nie-

Z KARTY ŻAŁOBNEJ.

Borsalino, Habig, Plessi krajowe od z4.15
CZĄPKI
w
wielkim
wyborze.

OŁPPOLOOOOPOOOPOPP"V

ODDZIAŁ
w

WILNIE

Niniejszem zawiadamia Szanowną Klijentelę, że w Wielki
piątek 2-go kwietnia i w Wielką Sobotę 3-go kwietnia

czynny będzie tylko do godz.

12-ej w południe.

duty p. Wiktor Piotrowicz, którego po-

W

otwarte karty

Kiedyż,

doprawdy,

nauczy

„Kurjer“ zaś „ Wileński", rozdarł- piszę, czytać będą.
się szy szaty nad „zamaskowanem koł%

„europeizowanie“—

własnej osoby.
Wyjezdżanie
zaś raz po razu z
„europejskością” własną w porównaniu
z „koltuūstwem“,
„zaplešniatošcią“ i
ip. cudzą jest argumentem šwiadczącym jedynie o własnej—za
przepro-

i

ty- co prasa polska mówi o każdym jej człowiek.
nie się Habimy na scenie Reduty i
sięcy osób, którzy, to, co w tej chwili kroku. Znaczna część zaproszonych
Powtarzam raz jeszcze najdobitniej: popas jej siedmiodniowy w Reducie

Bo o to poszło.

„Kurjer Wilenski“ užywačw polemice
przyzwoitego. tonu i wyrażeń obowiązujących wśród ludzi dobrze wycho:
wanych Od tego,
kochany
kolego,

należy zaczynać

wobec nie kilkunastu lecz całych

snych zadań i celów.

tuństwem tak zwanych przedstawicieli społeczeństwa wileńskiego pleśniejących w zatęchłem
bagienku wileńskiego zamkniętego światka, wzywa
ja ai ao aby się... usprawiedli-

wili

mieć tupet!
Jeżeliś jeszcze,

kochany

kolego,

redaktor

Kazimierz“

dowy.

Ż jednej strony słusznie,

Oczy ku niebu
głos... na całe

kułu, p. L. Mix,

widać

Żydów,

z

drugiej

došė

lecz pilnować—wła-

co

ci powiem

tu,

na

tem

miejscu

i

p.

Dyr. Osterwa mógł

za zdaniem

tem—

lub

przecie

pójść wywarłyby

owem.

Mógł

J. Batoro-

problema.

przeć swoją «uchwałę»? To też
i <giosowanie», 0 którem pisze p. L. Mix,

tycznie bo jest, jako typ kunsztu te- miało tylko charakter
orjentacyjny.
atralnego, wiernem odbiciem rosyj: Stosunek 5 głosów przeciw do4 za *-ab-

skich wzorów

i reform.

Duchy Sta- solutnie niczego nie dowodzijTrzebaż

Niepewny,

na poufną

jak postąpić,

(podkreślam)

było zwolennikom Habimy w

zaprosił

żadnych
„przedstawicieli
stwa*
tylko kilkunastu ludzi, o któpolskiej, bo Reduta

dba

Redu-

cie przyjść co do nogi—wówczas

wśród
polskiego społeczeństwa w Wilnie (bez względu na
to, co by napisały
dzienniki
nasze)

L. Mix byłby

z

«głosowania»

chybnie... zadowolony.

nie-

Dyr. Osterwa słuchałi brał pod
uwagę wszystko, co kolejno mówiono. Nawe! nam nie oświadczył: zrobię tak a nie inaczej! Chodziło mu o,

jak to mówią,

wysondowanie

opinii.

Mógł zrobić jak mu się żywnie
doba

i zrobił tak, jak mu

P. L. Mix

na

p.

spo-

się spodo-

Osterwę

pisząc o „uchwale

tak jakby albo nie liczył się ze

wami

albo

mniemał, że wśród

by sobie tego życzył „Kurjer Wilenski*—niech „Kurjer Wileński* proce-

aby

nie... np. ze mną, który.

kluczów

od

gmachu

dalibóg,

nie

obecnie; wówczas dobiegniemy wszyscy
do
punklu, o który — zresztą
słusznie bardzo—chodzi zacietrzewio-

suje się z panem

posiadam.

%

wy-

sto-

czytel-

Natomiast, ježeli p. L.

myślący

nasza

polityka

narodowa

nemu

Mix

chce

„Kurjerowi

Wileńskiemu*.

Dziś—nie
jest rzeczą wskazaną
wywoływać, właśnie
tu w Wilnie,

wiedzieć dlaczego odradzałem p. Os- zaognień nieszczęsnej kwestji żydowterwie
zabawiać
się w krzewiciela skiej. Artyzmu Habimy nie wpuszczow Wilnie kultury
teatralnej żydow- no do świątyni Sztuki! Daj Boże, aby
sko-rosyjskiej, to mu powiem
bezwzględną otwartością.

z całą

Czyż p. Mix albo p. redaktor
Okulicz mogli choć na moment przypuszczać, że mnie kiedykolwiek może
„obawa utraty popularności" powstrzy=

tylko takie „ciosy* spadały na Żydów.

Bywały gorsze—i
nie skakaliśmy do
góry jakbyśmy na rozpalone
nastą-

pili żelazo. A i naród żydowski—wy-

trzymał. Naród żydowski jest o wieie

mądrzejszy niż nam się zdaje. To
mać od wypowiedzenia głośno i pu- samo powiedzmy sobie o wileńskiem
blicznie mego zdania? Aibo, że mogę społeczeństwie žydowskiem,
bać się „ataków

nacjonalistów*, któ-

rych to ataków mam ślady
kiej skórze?...

Mnie

się widzi, że

na calut- skości* nie byłby

„gest europej-

mw tym

wypadku

opłacił. oziębienia się drogocennych
uczuć naszego społeczeństwa dla Re-

Otóż odradzałem p. Osterwie jako
przyjaciel i jego i Reduty, duty. Ога ше warta była świeczki.
Mam giębokie przekonanie, że ukaza „Dlatego radziłem p. Osterwie: <Roz-

ników „Kurjera Wileńskiego" nie znaj: szczery

przecie o to, dzie się ani jeden logicznie

i władcą

na Pohulance,

cała

oraz państwowa wewnętrzna wpierw
Reduty a po innych potoczyły się torach niż

p.

naradę nie stawiającej na sztych kulturalną kur
społeczeń- tuazyjność Reduty*(/) pisze doprawdy

nie jest „barbarzyńcą” jako ci, co do- chwilę, że wyrażone przez nich opinje
radzali Reducie nie bawić się w go- mogą „pozostać w tajemnicy*!
rych mu zdanie osobiście chodziło,
ścinne na swojej scenie występy tePosłuchajże, kochany panie L, Mix, Poprosił
też przedstawicieli
prasy
atru hebrajskiego

jedynie

A ducie za cenę tysiąca złotych od wie: bało. Żadnego nikt
najakuratniej czoru, p. Ostęrwa — zawahał się.
nacisku nie czynił.

z jego przypuszczenia, że kilkunastu
podziękował
na cały panów
o'nawiających
sprawę
we
miasto... J<howie, że foyer Reduty, sądzić mogli choć przez

Podobnie

bo egzekutywą mogło takie zebranie po-

sztuki napisane przez

Okulicz kulką swoją autor niefortunnego

ukląkt na samyra šrodku dziedzińca
przy ul. Arsenalskiej 4 i wzniostszy

wcale.

zawiesić na 7 dni przedstawienia Reduty i dać grać Habimie.
bardzo dla Reduty wrażenie ujemne.
hebrajski bardzo wysokiej prėby. ŽyŻadnych „uchwał* (jak pisze p. L.
Jeżeli nie pokwapił się na 1000 Tak już jest. Jeszcze nie przyszedł
dzi poczytują go za swój teatr naro- Mix) nie było, Rzecz prosta. Jakąż by złotych od wieczoru i nie postąpił jak czas na takie eksperymenty.
Trzeba
reprezentował

Jest to teatr wicz.

nie
spostrzegł jak wysoce
jesteś nisławskiego i Meyerholda w równej
szeniem bezczelności. Na miły Bóg, śmieszny, to już ci nikt oczu nie ot- i niepodzielnej części przenikają Hajeżeliby się tak zarządziło z nienacka worzy. A i p. redaktor Okulicz, jeżeli bimę. Przy całej swej hebrajszczyźnie
spis „europejczyków*
przebywają- nie spostrzegł jak wielki popełnił nie- Habima — o ile mogę wnosić z pilcych w Wilnie, niewiem czy rzucono takt wywlekając na torum publiczne nie <zytanych a bardzo licznych
reby się ich szukać przedewszystkiem sprawę widowiska Habimy na scenie cenzyj — jet to teatr żydowsko - гоtam zkąd wyskoczył jak
Filip z Ko- Reduty, to też nie wiele już mu
co syjski.
:
nopi tytuł „sensacyjnego*
artykułu trafi do przekonania. Ciężko pójdzie
Ale, jak się rzekło, znakomity!
„„Kurjera Wileńskiego".. proszę u- z europeizowaniem kierownika organu
, Ody pełnomocnik Habimy zwrócił
ważnie słuchać!.. zatytułowany „Objaw z ulicy Arsenalskiej,..
się do p. Osterwy z propozycją aby
* kulturalnej barbarji“,
Ale już w jak ogromny płot trafił dał Habimie 7 razy wystąpić
w Re-

P.

nie przyszła

co do prasyjNp.,„Kurjera Wileńskiego*

Co to jest Habima?

gra przeważnie

Wobec kogo? A no, wobec „Kurjera Wileńskiego'!
To
się nazywa

osób
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KURJER

GOSPODARCZY

ZIEM
W

WSCHODNICH

Że kraj ten

kraju niemożliwości.

dziwny,

mogą

po-

świadczyć i ludzie z Kresów. Ofiarną

GIEŁDA

tak zatytułował

INFORMACJE.

Czytamy więc między innemi;
„Dziwny musi być obieg
dza w tym kraju, w
którym

W

pienią:
suma

31 marca

wydatków prawno:publicznych korpo*
racji jest 4 razy większa niż obieg

Ze sfer gospodarczych
donoszą,
że z uznaniem powitana została
inicjatywa Ministerstwa przemysłu i handlu, które opracowało projekt ustawy
o dostawach rządowych dając możność w ten sposób
uporządkowania
tej ważnej sprawy. Do
Ministerstwa
wpłynęło ze sfer handlowych i przemysłowych szereg wniosków ze zmianami i uzupełnieniami które powinny

pieniądza, a obrót gospodarczy przewyższa prawie 20-krotnie obieg pie-

nmiądza.

W

tym kraju zaprowadzono

przed dwoma laty nową walutę. Fundacja dewizowa pieniądza
znikła od
kilku miesięcy, a fundacja metalowaw

wygna-

części przeważającej jest na

niu poza krajem.
Monety zdawkowe
i bilon przewyższyły obieg głównego
pieniądza,
tak że stały się pieniądzem głównym.
Nic
dziwnego, że

być, zdaniem tych sfer,

wprowadzo-

ne do omawianego projektu.
W tej ważnej kwesiji
brak
jest
ułożyć
w
sposób
szczególny,
że opinii kół gospodarczych Wileńszczyzżycie gospodarcze
a zwłaszcza sto- ny. Jak. dowiadujemy się, przesłanie
wiieńskich
się w nie- postulatów w tej mierze
sunki kredytowe znalazły
nastąpić
w
zmiernie trudnej sytuacji. Ае 2е м sfer gospodarczych ma
tym kraju wszystko dziwnie się dzie- ciągu kilku dni.
je, zamiast naprawić zło, ktore jest,
rozpoczęto w kraju szereg dziwnych Kryzys eksportu ziemniaków.
walk, na ktorych tle powstały wpost
Obok zakazu przywozu
ziemniagroteskowe
stosunki.
Rozpoczęto ków z kilku krajów w tej liczbie i z
więc walkę <z bezrobociem» zamiast Polski, wydanego przez rząd austrjac:
walkę z przyczynami, których bezro- ki i szwajcarski, uniemożliwiony zobocie jest
logiczną
konsekwencją. stał również zbyt ziemniaków na rynRozpoczęto
dalej wałkę
«z lichwą ku niemieckim wobec bardzo wyso*
kredytową», a raczej z prawem ро- kiego cła przywozowego w Niemczech
daży i popytu, zamiast naprawić pie- W związku ze znacznemi trudnościaniądz. Rozpoczęto
walkę
ze «zbro- mi dla przerabiania
ziemniaków w
dnianami
pracy»
w
kraju,
który majątkach, wprowadzonemi przez mo*
szczególnie potrzebuje bardzo dużo поро! spirytusowy
dia gorzelni, w
pracy, wobec tego, że wszyscy na- roku bieżącym przewidywane są duokół tego
kraju
pracują
dłużej i że straty przez właścicieli
większych
intensywniej. Rozpoczęto także sztucz- obszarów ziemniaczanych w
szczene regulowanie
cen
na
papierze, gólności tych majątków, które są poprzetworów zbożowych, chlebowych: łożone daleko od stacji kolejowych.
mięsa, odzieży i obuwia.
Walka
ta
w

tym

kraju

stosunki

musiały

przyniesie prawdopodobnie
zuliaty,

jakie

przyniosła

administracyjnych,

które śledzić

Paradoksy

ustawa

o

Nowy-York

gospodarcze.

W

rozbudowie miast.
Ustawy w tym kraju bywają w ko-

ostatniej dyskusji nad budżetem ministerstwa przemysłu i handlu
zabierał głos między innemi: p. Kwiat-

za przykładem

wego

Į. Moczulaka wies 36

r.

mu-

Sprz.
Kupno
7,92
“788
29,902
2978
318.40 — 31680
38.60
38.42

1.90

aryž

7.92

27,71

Praga

Szwajcarja

15258

Stokholm

212,62

Wiedeń
Włochy

111,73
31,90

15295

15219

21316

212,09

szą by okres przewidziany w zaświad-

dolarowa

75,00

128,00
3400

kolejowa

20,65

Szkło

—
=

—

—

płynne

20,75

—

Klarownę

KRO NIKA
i

Dziś

Wsch, sł, o g. 5 m, 53.

Wielki W. P
Jutro
Wielki

iż

wspomniana

grupa

o g. 5 m. 39

teatralna objeżdża
obecnie
większe
miasta polskie,
poczem
ma zamiar
udać się do Stanów Zjednoczonych.

URZĘDOWA.

— (x) Post w wojsku. W myśl
ostatniego rozkazu władz wojskowych

Zach. sł.

M. P

WOJSKOWA.

wej

— (n) Z posiedzenia OkręgoKomisji Ziemskiej w Wilnie

W

dniu

29 marca

odbyło

przewodnictwem

prezesa

się, pod

szczeniowych

w

sprawie

uwłaszcze-

nia różnych osób z tytułu
długoletniej
dzierżawy
gruntów,
Komisja
zatwierdziła szereg spraw
projektów
scalenia gruntów,
wdrożenia
postępowania scaleniowego, wdrożenia postępowania
przymusowej
likwidacji
pastwiskowego serwitutu i t. d.
Następnie wyłączono
z majątku
Anielin, gminy Szumskiej,
pow. Wi-

leńsko:Trockiego,

we wszystkich

formacjach

wojsko-

wych na terenie m. Wilna
i okolicy
zostanie zrstosowany w dzień Wiel-

O.U. Z. p. kiego Piątku ścisły post.
AKADEMICKA.
— Akademickie Koło Drama-

A. Naleszkiewicza, posiedzenie Okręgowej Komisji w Wilnie.
Po rozpatrzeniu kilku skarg odwo*
ławczych od orzeczeń Komisyj uwła-

i przekazano

na

rzecz p. Czesława Downar-Zapolskiego, b. właściciela tegoż majątku, obszary
niepodlegające
przejęciu
na
rzecz państwa, w ilości 62,87 ha.
Następne posiedzenie Komisji Okręgowej
zostało
wyznaczone
na

dzień 30 kwietnia.
29 —

czyć należy,

—

SĄDOWA.
Rysia zasłania oskar-

Cień

żonych.
któremu

gatunku | owi „Reduta* subsydjum w
wysokości 1,500 zł. oraz 840 zł. narodo.

Chemicznych

wemu

stanęli:

L,

likiewicz,

Kracilewski i J. llukowicz

Wł.

skazani w

Sądzie pierwszej instancji na pozbawienie praw
stanu i osadzenie
w
ciężkiem więzieniu na lat 15 każdego
za dokonanie rabunku
w powiecie
więciańskim
przyczem
oskarżeni

żydowskiemu

teatrowi

prelim'narz nadzwyczajny

w

w

Wil-

nie. Następnie uchwalono dodaikowy

ul. Kilińskiego

(x) Bociany

NIE

Na wczorajszem posiedzeniu Rady Miejskiej uchwalono udzielić teat-

Sp. z ogr. odp.
99.

w

Wiinie.

sumie około 60000

DOzostatošė budżetowa

W

głego.

Sumy

na r. 1926

złotych

jako

z roku

ubie:

te będą zużyte

na:

1)

dniu wczorajszym, około godz. 13 gutomobilizację straży ogniowej, 2)
zauważono nad ulicą Antokoiską cały jednodniowy spis ludności m. Wilna
sznur bocianów,
przylatujących w ! 3) na roboty kanalizacyjne.
|||

nasze stronyjjj
Żgdcusak
ЭВ
TEATR i MUZYKA
— Reduta w teatrze na
Dzisłaj, jutro i w sobotę, jako
dni

wielkiego

tygodnia

Pohulance
w ostatnie

przedstawień

Wniosek Magistratu o umorzenie
drobnych zaległości podatkowych z
* roku ubiegłego jednogłośnie został
przyjęty. W

poł. odda

aa

nie

podań

instytucji

Od do:

datkowej opłaty za energję Elekiryczną na fundusz

botnych

dz. 3.

Bo

sprawie

dobroczynnych o zwoinienie

będzie. Repertuar świąteczny jest następucy:
Niedziela, I święto, o godz. S-ej wiecz.
«Fircyk w zalotach» Fr. Zabłockiego.

zatrudnienia

Rada

Miejska

zwoinić jedynie instytucje

lieckie ne

subsydjowane

bezro-

uchwaliła

dobroczyn-

przez

Magistrat,

go. o godz. Sej wiecz. Wieszór Beethoveray w wykonaniu Wiktora Łabuńskiego,

które utrzymują tylko dzieci. Następ*
nie Magistrat podał do
wiadomości

Fredry. Najbliższą premjerą będzie, <Djabeł
i karezmiarka» komedja
St. Krzywoszewskiego.

Nagłego radnego Godwoda,
cego
wyjednania u władz

gar REM godz. S.ej
:

«Dożywocie

Aj, Rady Miejskiej, iż w sprawie wniosku

Zarząd Reduty
najuprzejmiej
zawlada
że zniżki
kwietniowe
obowiązują
naeos
ązuj

złotych

milj

na

dotyczą:
sumy
3

zorganizowanie

ro-

mia,
PZ

ieni
bót dla zatrudnien
ia

Wiktor Łabuński będzie gościł w Wii.
nie w dniu 5 kwietnia jako wykonawca wie.
czoru Beeihovenowskiego, mającego się od-

poczynił odpowiednie
starania
na
uzyskanie pożyczki uchwaionej uprzednio przez Radę
Miejską
w
sumie

być w Reducie w drugie
посу о z0dz. 8ej wiecz.

Przed sądem
apelacyjnym,
przewodniczył v. - prezes

Bochwie

(Natron Wasserglas)
я

Poniedziałek "II Swict

tyczne przy Bratniej
Pomocy U. $.
B. zaznacza, że za wszelkie wzmianki
i artykuły, jakie dotychczas ukazywały
się w pismach wileńskich w związku
z działalnością Koła — nie
bierze
odpowiedzialności ponieważ zawierały
one często wiadomości
niezgodne z
prawdą a conajmniej przedwczesne.

najrozmaitszych

Miejskiej.

+564554+666£464654
—

żardynjery,

w

. © ODIOORED

wodne

Przetworów

Łodzi,

kosze,

kwitnące

i kolorach.

„CHEMIKPOL“
w

wyborze

KONKURENCYJNE.
BEBRRBABZZEEEKENEBZE

w wyborowym
POS

Fabryka

CZWARTEK|

wielkim

PO

(w złotych 552,50

— —

w

doniczkowe

CENY
ABZAESE

111,46
31,82

128
— —

święta

odmianach

23,40

112,0
31,98
Papiery wartościowe

Pożyczka

na

rośliny

29.43

23,52

_

POLECA

7.88

27,57

23,46

czeniu wydanem przez Wydział
nie 5 pr. pożycz konw.
4
pożyczk. konw,
był samowolnie przez cudzoziemców 4,5 pr.proc.
listy zast.
przedłużony. (t)
Ziemskie przedw.

się

takie re-

1926

i waluty:
Tranz.
7,90
ców nie może być uważane za prawo Dolary
B
elgja
29,85,
zamieszkiwania w Polsce,
Fiolandja
317.60
Ministerstwo przypomina, że pet- Londyn
33,51

działu handlu i przemysłu,
a do władz

sprawie
projektu ustawy
o dostawach
rządowych.

EDBABZACAGEBEG EZEBEGRSSESAKZGA
SKLEP KWIATÓW

WARSZAWSKA,

Dewizy

krwią niezliczonych
bohaterów tego
kraju wyrwane
zostałe Kresy z rąk nomocnictwa Wydziału handlu i przeswój
artykuł w „Warszawiance* p.
najezdców. Później te kresy odtrąco- mysłu zezwalają
ząna wydawanie
Jerzy Michalski, dając obraz tego co
no taryfami kolejowemi, nadmiernemi świadczeń na okres nie dłuższy
niż
się dzieje w Polsce, a jednocześnie
podatkami i niezwracaniem
na nie do jednego roku.
chłoszcząc
w
zwięzłych
i krótkich
żadnej uwagi. (h)
Nadzór nad pobytem
cudzoziemsłowach ironją tych co doprowadzili
ców
nie
należy
do
kompetencji
WyPaństwo
do
stanu
obecnego.

„Dziwny kraj" -—

3

SŁOWO

święio
WielkiejP. Łabuński wra«

ca właśnie z turute koncertowego po Francji i Angiji, gdzie występy jego cieszyły się
Seanas
abi
us
Pa:
ryżu
tego pianisty zdobyła
sobie zu *
Bele gra
BźnaniE.
y

— teatr Polski

(<Lutnia»),

sie świątecznym wystawioną

ili
1 milj.

500

bezrobotnych,

zł. Pożyczka

ta

POS

д

podobnie będzie w najbiiższym czasie
zrealizowaną.
Pozatem Rada Miejska
uchwaliła
na
wniosek
Magistratu
i
zakupići pewną ilość
kabli i ziemnych

W okre, W firmie zagranicznej, koszta których

zostanie

naj- przypuszczalnie

wyniostyby

nowsza operetka W. Kollo «Królowa nocy» 200 000 zł.
z udziałem wybitnych sił artystycznych z
W sprawie
Warszawy: W. Dobosz-Markowskiej.
J. Ko-

wniosku

około

nagiego

rad-

Р
zamordowali gospodarza Lapcika.
> ai
złowskiej, M. Dąbrowskiej, L. Sapolńdde. nego Godwoda
o przyznanie
lizji z prawem, co nadweręża poczu- kowski (Ch. D.), który analizując na- skach w policji. Według otrzymamiejgo,
T.
Wożowskiego,
Po sprawdzeniu
B.
Witowskiego
i
inskim
pracownikom
kontraktowym
personalji sąd nych.
cie prawa i w umysłach
i duszach Szą «politykę gospodarczą» podkreś- nych informacji
GOA
dotychczasowy kie- uchwalił sprawę tę odroczyć
— T.
ai
Kie: dodatków ekonomicznych
do pobooraz
ludzkich powoduje bunt i demorali- lił następujące rażące kontrasty:
rownictw
o
muzyczne
rownik Eksp. Pol. Polit. na pow. zwrócić się do
: prof. A. Piotrowski.
i
a
prokuratora
sądu
<Królowa
nocy»
— graną będzie w ciągu m
zuje obywateli.
Kraj ten nie poszedł
a e
Oto np. kiedy cena żelaza
suro- Wil-Trocki p. podkom. Bujko pre- okręgowego z
i pocoo
=
dni

innych

krajów,

które

w

Niemczech

wynosi

80

mk.

(x)

niesiony

Zmiany

został

na

stanowi-

z dniem
dzisiejszym
Sledczej na m.
zredukowanego

mają specjalne trybunały dla badania, przy ochronie celnej 10 mk. na tonie; do Ekspozytury Pol.
czy wydane ustawy zgodne są z u nas mamy 100 zł. cia przy cenie Wilno, na miejsce
konstytucją.

Bywają

zdarzenia,

sędzia

że

w

tym

kreju

wyrokujący

250 zł. za tonę. Zabija

га-

i rolnictwo,

bo

to oczywiście

maszyny

rolnicze

nie,

w

których

wyprodukowanie

— (x) Redukcja

są

sądza ustawodawcę, nie pociągając za drogie i stąd ich import z Czedo odpowiedzialności tych, którzy o- chosłowacji i Austrji. Mamy cukrowŚmielili się pracować dłużej niż ustawa przypisuje, t. zn. dłużej niż 8 godzin dziennie. Są sędziowie, którzy
uważają,
że ich
rozum i poczucie
prawa jest w sprzeczności z ustawą.
W
tym
dziwnym
kraju
karze się
skwapliwie zbrodniarzy pracy, ale nie

aspir. Żuka.

100

kg. cukru kosziuje 6 razy tyle co zagranicą, huty żelaza produkujące 2 razy drożej niż u obcych,
bo
piasek
wiślany kosztuje u nas3 razy tyle co
przed wojną, ubój bydła zaś w Warszawie od sztuki kosztuje 7 razy tyle
są co przed wojną.

karze się skwapliwie tych, którzy
winni nadużyciom i marnotrawstwa

stacji

lekar-

sko-weterynaryjnych.
W związku
z przeprowadzeniem
oszczędności
budżetowych i w
myśl
ostatniego
zarządzenia Ministerstwa
pozostanie
w każdym powiecie tylko po jednej
stacji
iekarsko- weterynaryjnej.
Jak
nam wiadomo, powiaty posiadaly dotąd po dwie, a to i więcej
takich

stacyj.
— (x) Przekazanie prac Eksp.
P. P. na p. Wil.-Trocki. Jak wia-

prośbą o nadesłanie
odpisów aktów śledztwa w tej sprawie, które
wykazało że napad powyższy dokonała
banda
Rysia. Sąd
Apelacyjny wyda
wyrok w sprawie

likiewicza,

Krasilewskiego

trzech. Pierwsze przedsiawienia
peretki odbędą się w poniedziałek

> dm
I

towta

Czapskiego

kur

a za

zostali

zatrzymaa!

na: miejska

Bilety naby-

Teatru

Pol.

uczynku szan*

(Flisowa 4), którzy podając się

za

wywia-

usiłowali

kraju interes prywatny ludzi,
organizacji
wyżej nad

раг

Skargi
i

stawiany nieraz
bywa
interes państwa,a nowy—

zretormowany pieniądz walczy
ciem, bo stał się tyranem

kraju,

Do

odbyło

eksporterów.

ministerstwa

od eksporterów

kolei

szereg

wpłynęło

zażaleń

na

trudności jakie napotykają przy uzyszatwierdzonych zniżek podatków obrotowych od towarów wywożonych zagranicę. Na skutek
odpo-

ż ży- kaniu
za:

się przekazanie

musić od Lejby Szkłowskiego
(z. Dz śniefiski 6) 550 dolarów tytułem łapówki.
— Usiłowanie samobójstwa. Dn. 30
ub. m. w pobliżu domu Nr. 69 przy ul.
Szkaplernej usiłował pozbawić się życia
przez wypicie esencji octowej 30 letni Jan

powyż: wileński; kurator Qasiorowski
zwol- Izaak Chajk (Końska 10). Zwłoki zabezpie!
szego urzędu Starostwu tegoż po- nił go z pracy na podstawie referen- czono. Dochodzenie w toku.
— Pożary. We wsi Jabłowicze pow.
wiatu. Akt zdawczo -odbiorczy
ze cji pp. Pożerskiego i
Rachalskiego. Postawskiego wskutek wadliwego stanu ko:
strony Starostwa podpisał
pełniący P.Masiejewski w r.1925 wywołał inter- mina spaliło się 13 domów. | stodoła oraz

komendanta

Wil.-Trocki

podkom.

sposobem
jest lżyć go

zwalczania
i rzucać na

rekcje kolejowe

połeciły

Bujko.

— (x) Zmiana

granicznym

I nic dziwnego, że kraj ten

iże obcy

zna-

położeniu

od niego Sstronią, a poważ-

ne zagraniczne dzienniki, nadające
doradzają
ton życiu publicznemu,
temu krajowi, ażeby poddał rewizji

szym

bezwarunkowo

na stanowisku

za- naczelnika wydziału administraniego
oszczerstwa.
To
przecież
łatwianie tych spraw w
myśl istnie- cyjnego.
Naczelnik wydziału admiłatwiej niż... argumentacja rzeczowa.
jących przepisów w możliwie rajszyb- nistracyjnego przy Województwie Wilazł się w bardzo ciężkim

ajencjom celnym
tempie.

—

Świadectwa

z dniem

p. Rzewuski

leńskiem

KRONIKA

Sejmie

skutkiem

ze postawiono go w
stan
strony zaś złikwidowanej Ekspozy- Wyrok sądu okręgowego
tury dotychczasowy kierownik tejże p. Masiejewskiego.

miast być jego sługą. W tym kraju
cześć ludzka poszła w poniewierkę i wiednich zarządzeń, poszczególne dy- podkom.
ulubionym
przeciwnika

P. P. na p. pelację w

Kapturski —

1:go

MIEJSCOWA

maja r. b. ustępuje na własną prośbę

przemysłowe

Powyższe

z

zajmowanego

dotąd

stanowisko

stanowiska.

obejmie

do-

której R
Еовщ

oskarżenia.
rehabilituje

ps

do wiadomości.

ń

ng

S'AWICiEla

-

me

rady

a

miejskiej

a

w

osobie

do rady
niższej

zawodowej imienia św. Józefa w Wil

nie.

Referat
i

w

r

A
й

sprawie

ADYE
ROW

terjału odłożono

(e

działalności
i

a ® Р:_
CISPIAWIENA

do następnego

wy- Siedzenia.

prac

obowiązki

przyjęła

radnego
p. Kiewliczowej
nadzorczej: żeńskiej
szkoły

uczynku. Dn. 31 bm.

na gorącym

Nasza taryfa celna jest najwyższa
rok uniewinniający p. Kazimierza Mapublicznego mienia.
Ustawy w tym na świecie, od 100—200
i więcej pro- domo z dniem dzisiejszym przestała siejewskiego. Oskarżał pprok. Halicki,
kraju zamieniają
swą
rolę z pienią- cent ad walorem, gdy powinna z re- istnieć Ekspozytura
Pol. Polit. na bronił mec. Engel. Za czasów Litwy Zerowski. Desperata pogotowie ratunkowe
odwiozło do szpitala żydowskiego.
dzem: płynności ustaw,
ich
zmien- guły wystarczyć 10—30 proc. ad wa- pow. Wileńsko-Trocki.
Wobec
po- Środkowej p.Masiejewski byt inspekNagły zgon
Dn. 31 ub. m. o g.8
ności i kapryśności odpowiada brak loremn.
wyższego
w dniu
30 marca r. b. torem szkolnym na miasto i powiat m. 25 nagie zmarł wskutek ataku sercowego

płynności pieniądza i coraz większy
jego dotkliwy brak, W tym dziwnym

t

i KRADZIEŻE,

dowców Urzędu Śledczego,

wy-

owymi, przychylne zastosowanie się
magisiratu
do
powyższego
rada

o g.

tażu Szepszel Portnoj (Piłsudskiego 15) Jan
Węckowicz i Maksymiljan Chszczanowicz

Masiejew-

wydał

normalne.

YPĄDKI

przewodniczącego,Kon-

i hr.

miejsc

i środę również

sklego 11—1 i 3—9 w.
Ww

i Ilukowi-

skiego. Wczoraj dn. 31 marca
Wileński Sąd okręgowy w składzie PPOkulicza, jako

o kius Sej w.,

we wtorek

wać można od piątku w kasie

OSOBISTE.

p.

2

8-€; w. Ceny

cza po zapoznaniu
się z materjałem
śledżtwa prowadzonego po schwytaniu Rysia. (i)

— Rehabilitacja

s$

tej o:
świąte:

Е

po-

*

Krótko przed zakończeniem posie-

dzenia
kowski

prezydent m. Wilna p. Bańzgłosił z dniem 1 maja r. ub.

swą dymisję, wobec czego
Rada
Miejska postanowiła zwołać nowe wybory do Rady

szym czasie.

Miejskiej

w jaknajbliż-

[x]

>

++

Zjazd

delegatów

wy i martwy. Przy. gaszeniu gowego
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Eno SEE
Stanisławowi
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(Swięciańsk
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związku.
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°
oficerów rezerwy Rzplitej w lokalu,
Wydawnictwa
biało.

— (w)

ruskie. W związku
ze zbliżającemi
się wyborami, coraz częściej zaczynają pojawiać się wydawnictwa
białoruskie mające oczywiście charakter
przejściowy. Należą one do tych wydawnictw, co jak grzyby po deszczu

pojawiają się gdy chodzi o zdobycie

kais, sa

gotówią, z. kupony

šeinies
istniejąc

y

akcji wany na terenie

lat.

D.O.K.

na tereniei
a zorganizo-

a

III od czer-
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Pol-

dla cudzoziemców.
Ścigu został porzucony przez nieznanego SKi i zespolenia ideowego, Polaków
Ministerstwo tychczasowy zastępca p. Monkiewicz.
sobie popularności przed
handlu i przemysłu zawiadomiło, że
wyborami osobnika na zbiegu ul. Kijowskiej i Rydza: oficerów rezerwy.
MIEJSKA. i zamierają natychmiast po ich ukoń- i
A
ZZ zawierający 6 kur żywych
Na zjezdzie reprezentowane były
zasadniczą przyczynę swojej choroby, opłacenie świadeciw (patentów) handpożyc
spraw
W
(x)
—
zki na czeniu.
ie
!
koła: Wileńskie, Grodzieńskie,
to znaczy wadliwą reformę waluty”.
lowo przemysłowych przez,cudzoziemBialobudowę szkoły. Jak się dowiaduPodawaliśmy niedawno o ukaza: EREDZKNERREBEME
s: Wołkowyskie, Brasławskie i
zródła, Magi- niu się wydawnictwa
jemy z miarodajnego
białoruskiego
więciańskie. Nieobecność swych de- |
WO
ZA ZZ
OWCZE WREEKCS. O CE
L
———————
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strat m. Wilna otrzyma prawdopodobnie
łóż Pan ręce i powiedz przedstawi- nej jest w Wilnie jeden tylko teatr pożyc w najbliższym czasie żądaną
zkę w sumie
około
170 tys.
cielowi Habimy—wybaczcie,
ale nie polski. A żydowskie teatry sąw Wiizł.
na
budowę szkoły powszechnej
mogę!»
nie obecnie dwa — może właściwie przy zbieg
u ulic
Rydza
Śmigłego i
Pryncypialnie zaś („Kur. Wileński" nawet trzy, bo jest teatr dramatyczny
Szeptyckiego,
oceni, sądzę, moją
kurtua/ję, że w (w Paliascie) popularny, ludowy
(na
„— Kuratorowie sanitarni. Korozmowie z nim wyrażam się tak) Ludwisarskiej) i dawane są operetki
misarz
Rządu na m.
Wilno
podaje
właściciele gmachu na Pohulance wy- (na Wielkiej), Gdzież równowaga?
budowali go wyłączniei jedynie
na „Kur. Wileński* obszedł by się Śmia- do ogólnej wiadomości, że w IV Koużytek teatru polskiego. Nie šwitalo ło przez siedm dni np. świątecznych, misarjacie P. P. m. Wilna zostali mianowani kuratorami
sanitarnymi
pp.
im żadne
przedsiębiorstwo
wynaj: bez żadnego
w Wilnie
teatru polOtto-j
uljan
Fuks,
Micha
ł Giedrojć,
mujące gmach... każdemu, kto dobrze skiego. Bylibyśmy w samej rzeczy
Leonard Mikosza, Zorach
Świrski,
zapłacił Powtóre. Reduta przybyia do komoletnie— w Europie.
Rakowski.
Pieślak, Władysław
Adoit
Wana wyłącznie i jedynie aby sze'
Na ostatek. Europejczyk wileński,

rzyć
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teatralną

tych,

co

hołdują

ale —

na

skromne

Skromny to

kulturę

zakres

w

polską.

uniwersalizmowi,
potrzeby

wysiar-

czy. Po trzecie. Otrzymuje Reduta hojne subsydja

społeczeństwa

ze skarbu

p. L. Mix. pyta figlarnie czy „kwiat
inteligencji" (przepraszam
najmocniej za przytaczanie tak wyt-

rozumieniu zatęchłej

państwa

dla

i od

siedm

razy

«tysiąc

złotych,

które

go

tego ominęły? Dowiaduję
się też z nieaby mogła nam tu w
Wilnie oraz dyskrecyj naszego
iokainego
Europo krajowych naszych miastach i pejczyka, że magistrat wynajął Hamiasteczkach
szerzyć _ znajomość, bimie Salę Miejską.
zrozumienie,

polskiego

wornych wyrażeń) gotów
jest zwrócić z własnej
kieszeni p.
Osterwie

zamiłowanie

i kult szii-

ki teatralnej ojczystej.

Nawet chyba

zrozumie,

że gdy

bla na mszę to nie

„Kurjer
Się

Wileński"

otrzymuje

na bal

ru-

purymo-

wy.

e. szc zejedno.
Habima gra w
Warszawie w teatrze Nowości, to jest
w jednym z
polskich —

warszawskich
akurat nawet

stojącym. Natomiast w

teatrów
pustką

chwili obzc-

Co zaś do konceptu p. L. Mixa,

to dawno już na tego rodzaju

pyta-

nia dał odpowiedź

Swo:

jej — Krasicki.

w bajeczce

Ee, Jankowski,

Aleksander Szyszkowski i Jan Bielat.
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Zepsute

wszelkiego rodzaju
W dniu wczorajszym

mięso

w

kiełbasach.
władze poli-

„Za

Prawdu*

obecnie

się wydawnictwo

Komisarjat

Rządu

został

powiado-
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—

(x)

Trupa

żydowskiego

bec dużego

20 bm.

usprawiedliwiły

powracali

koła

i Głębokiem.

w Li--

fur. _ DO prezydjum powołano kpt.

prawdopodobieństwa,

że

zapadającego

zmroku

furmanka

do-

SKi1 skarbnik ppor. rez, K. Szałkow-

święta Wielkanocy miną bez Święconego dla dzieci ze schronisk, Коmitet Wojewódzki «Chleb dzieciom»

brze

zdecydował się zwrócić do
dobrych
współczujących pań i panien naszych
prosząc je gorąco by szykując Świę-

W pewnej chwili na zakręcie działalności kół.
drogi, jadący przodem
stracili pozoZwiązek liczy na terenie: D.O.K, III

cone dla siebie, przeznaczyły cośkolwiek i dla biednych dzieci.
Gdyby

każda

gospodyni

wileń-

podhumorzonych

Czepirkow. Ski:

stającą w tyle furę z oczu. Niechcąc 500 członków. Działalność związku
tracić czasu gospodarze Nowotara- IOZWija Się przedewszysikiem w kie-

szyszek powróci do domu nie czeka. runku

jąc na pozostałych.
Po paru

rodzina Cze:

godzinach

galopem prawie

fura

do

wsi.

do 6 wiecz.

okazało

Czepirkowski

czwartek i piątek; ul. Śniadeckich 4-6 zmarł, prawdopodobnie
mieszk. p. W.

Wojewódzkiej

od godz.

odczytów
Р

i ćwiczeń
:

prakty-

absolutorjum

oraz podzię-

kowaniu ustępującemu Zarządowi--do-

Na furze bez kapelusza z widocznem konano wyborów nowych władz.
przerażeniem na twarzy siedział sam „, Prezesem związku został por. rez.
Solczany
Jan. Na zapytanie Solczany T. Bobiński, członkami mjr. rez. J.
wskazał
drodze

9

Cznych.

kształcenia się wojskowego

uchwaleniu

wpadła

w

od godz.

drogą

pirkowskiego i jego zięcia zaczęła się
Po ożywionej dyskusji, która ty:
ich długą nieobecnošcią. CZYła się ‚ całokształtu : prac związku,
niepokoić
>
Weżzcie
o godz. już 21 wieczorem

na dnie

zentacyjnego

:

skiego i Solczanego pozostała znacz. _, Delegaci poszczególnych kół uzu:
nie w tyle poza innemi.
pełnili sprawozdanie
wyjaśnieniami

leżące bezwładnie
można przynosić swe dary: ul, Uniwersytecka 6 oficyna Pałacu Repre- fury ciało Czepirkowskiego.

sta- 9 do 6 wiecz. czwartek i piątek.
sali
Za każdy najskrornniejszy nawet
miejskiej na przeciąg dni 8, gdzie za- datek Komitet składa zgóry
serdeczпиегга dać cykl przedstawień. Zazna- ne podziękowanie.

dniach w Magistracie m. Wiina
wydzierżawienia
rania, celem

W dniu

legatów

dzie, Suwałkach

rez,
mankami z Wilna mieszkańcy wsi No.
1: Młodkowskiego i for. rez. J. Romierza w najbliższym czasie wyda- wotaraszyszki, leżącej 4 kilometry od Chowicza,
i
;
wać białoruskie pismo codzienne pod stacji Jaszuny. Między innemi powra. _ „Ooszerne
sprawozda
nie
z
dzialaltytułem „Bielaruskij Šciag“.
cali również furmanką zięć iteść Sol. ności związku
ustępumjr. rez-prezes
Е. Falkow— Do Kobiet Poiskich!
Wo- czany i Czepirkowski Jan. — Wśród jacego zarządu złożyli:

miony przez p. Bazylego Szczewę iż za-

cyjne nałożyły areszt na większą ilość Ska ofiarowała parę jaj, jedną bułeczmięsa zepsutego w sklepie M. Przy- kę,
trochę okrasy —
mielibyśmy
jemskiego, przy ul. Nowy-Świat. Nad- święcone we
wszystkich
schromienić należy, iż Przyjemski wyrabiał niskach, ziściłyby się marzenia sierot
wszelkiego ro- maleńkich,
mięsa
z zepsutego
które już dzisiaj šnią
dzaju kiełbasy i t. p. Wobec powyż- strucie rumiane, pisanki kolorowe...
szego Przyjemskiego pociągnięto do
Dia ułatwienia
zbiórki
Komitet
odpowiedzialności sądowej.
wyznaczył następujące punkty, dokąd
teatru „FHabima” zamierza wystę:
pować w Wilnie, Dyrekcja żydowjęzyku hebrajskim,
skiego teatru w
z Moskwy (Habima) poczyniła w tych

Wesoły powrót.

znowu ukazało

„Na Predwieśni*

nego Użycia

aikonolu.

w Sprawie wesołego

Aleksandiowicz,

ppor. rez. F. Andrze-

Jak się jowski, por.rez. A. Pietraszun, por.rez.
W. Perkowski, por. rez. J. Rochowicz,

od nadmier- por. r. K. Szatkowski, por. r. Z, Turski.
Dochodzenie _ Do kom. rewizyjnej weszli: mjr.

powrotu i rap- rez. W. Bądzyński, por, rez. Charkie-

townej śmierci—Czepirkowskiego pro-

wadzą władze śledcze. (w)

wicz.

:

Sąd honorowy stanowić będą: mir.

rez. E. Falkowski, por. rez, Z. Ławry«
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wiadomo,
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wszystkie

inne, a mianowicie:

między

szóstą a wpół

do dziewiątej

Czy takie obliczenie
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sekcji spoczywa
W.

specjalnej sali zdatnej
treningów piłkarskich
łaźnia zaopatrzona w
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się.

rowego

do zi' znajpryszmogli
r

p. 126.

organizacją,

Kwituję

ugrupowania

kolarskie

1

nie od-

Przemysłowców,
Kupców,

Rzemieślników

Na

stanu

o:
Następne spotkanie wyznaczono na
8
ь
‘і () Waine zebranie cyklistów i
łyżwiarzy. W ubiegłym tygodniu odbyło
zebranie

towarzystwa

cyklistów

i

z którego widać, że największą imprezą urządzoną przez towarzystwo w roku ub egłym
były 50 kilometrowe wyścigi o misirzostwo

m. Wilna. ban prezes oznajmił zebranym,
że Centrala Zw. Towarzystw Kolarskich na-
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B. Ąszerow II i z Z. Świą.ecki III.

o mistrzo-

stwo m. Wilna za rok 1924 nagrody.
Nagrody te otrzymają p.p. J. Walul
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I,

Następnie wybrano przez aklamację p.
St. Boimskiego jako prezesa, kpt. T. Kawal*
са — vice-prezes, Oraz członków zarządu: A.
Worono—$Skarbnik, K. Januszkiewicz, B. Mo‚ той, А. Mewez — gospodarze, j. Balub, A.
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odpowiedniego
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okres

P.

KRASNOW.

i t.p.
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W. Z.P. 24.
Akuszerka

W. Smiałowska
przyjmuje
od godz.
do 19. Mickiewicza

5, tel. 873,

46. m.
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wanilja, kordamon, goździki, cynamon, spirytus denaturowauy
(skażony)
środki
do
czyszczenia meiali,

Mickiewicza 1 m. 81
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firm kiajowych 1 francuskie h

i bez.

Konrad

23

5.20|

zdolności,

urodzenia.

nie. Analizę wysyłam
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cukrowe, jest oryginalna
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Deseiowa,

po

D.Joife,

Soternes, Barsac, Grat
ves,
Ste Croix
du

POLECA

Wilno,

ul. Wielka
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Poleca na nadchodzące Święta
formy do tortów, bab, legemin,
blachy,
mozdzieże,
naczynia

na najdogodniejszych warunkach

telefon 2—99

aluminiowe
emaljowane,
maszynki do mięsa, kawy, nączynia
stołowe it. p,
|| ||||
I

z prowincyi.

DUŻY

WYBÓR

CENY ZNIŻONE
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AJENCJI WSCHODNIEJ
są jedynem

w

Polsce

wydawnictwem

ŻYGIA
Zawierają:

podręcznem

poświęconem

praktyce

EKONOMICZNEGO

notowaniajwalut i akcji na wszystkich giełdach krajowych
zagranicznych;
notowania
towarowe
krajowe i z całego

świata.
Abonament przyjmuje:

Przedstawicielstwo
Ajencji

Wileńskie

Wschodniej

—

ul.
tel,

2—43;

Fanni przeżegnała się szybko, po- domowi.
Twarz Fanni promieniała
lekkim
krokiem
do
konia, dumą
z odniesionego
zwycięstwa,
rzeczywiście wsiądzie pani
na tego chwyciła lewą ręką za uzdę i grzywę, włosy miała rozwiane, szybki oddech
konia? To szaleństwo!-—-tłumaczyłToka- a prawą, po kałmycku, za siodło, lu- piersi podnosił, z poza otwartych
i
$
Powieść.
row, czując przytem że ogarnia
go dzie rozstąpili się...
„Puszczaj!* — nawpół ustęczek błyskały białe zęby.
silne
wzruszenie.
Nigdy
się
tak
nie
krzyknął
Caranka,
koń
poniósł,
pędząc Gładziła co chwila, małą rączką, szyję
VII.
niepokoił. Na wszelki wypadek, kazał wdół po kamienistej drodze.
Murzik mokrą konia, który wzdrygał się, przy
Zapiewałow, Caranka i silay ko- osiodłać swego konia.
skakał, wyginał grzbiet, wyrzucał za» dotknięciu, i zdzierał głowę, nie wieFanni nie spojrzała nawet w jego dem, a Fanni przyjmowała
te jego dząc, czy ma się gniewać
na swego
' zak Stognijew, wezwany specjalnie ja:
ko znawca i siłacz, osiodłali siodłami stronę, nie miała teraz czasu na roz- protesty silnemi uderzeniami nahajki. zwycięzcę, czy uznać władzę jego,
kozackiemi Murzika i Aksaja. Fanni mowy.
2 nią leciał Caranka na Aksaju. poddać się i cieszyć się z jego pie— Caranko, — zwrócił
się Iwan Kiedy i jak wskoczyć zdołał na konia szczoty.
w lekkiej czerkiesce, przepasana rze| mieniem o srebrnem okuciu, w сар Pawłowicz do kałmyka.—Panienka ńie —iskt nie widział, Aksaj kręcił się i
— Spójrz,
wujaszku, -— mówiła
ce kabardyńskiej, z nahajką, przerzu- może jechać na Murziku. On jest zu- rzucał jeszcze bardziej, ale kałmyk Fanni,
pokazując rękę z plamami
coną przez ramię, przyglądała
się z pełnie dziki.
wparł się w niego nogami i pchał krwi, mokrą od potu końskiego, z
|
— Panienka
wszystko
może, — dalej i dalej naprzód.
zajęciem
procesowi
siodlania
tych
przylepioną ciemną szerścią końską—
— Ech! Dobrze panienko!—krzyk- pocięłam sobie rękę, nie pomogło to,
dzikich koni i dorzucała swe rady.
pokornie odpowiedział Caranka,— Już
— Za uszy gv weźcie, będzie do: gotowe, panienko, siadaj!
nął, doganiając
Fanni i utrzymując że uzdeczkę mam najlepszego wyro*
- brze—krzyczała.— Patrzcie go, jaki złyl..
Obaj ze Stognijewym z trudnością konia narówni z jej Murzikiem.
bu, zupełnie miękką.
utrzymać mogli
mokrego
od
potu
Zą uszy weźcie.
Iwan Pawłowicz nie mógł dopę— Szalona z pani dziewczyna!
—°
Осгу jej stały się ciemne, rozpa- Murzika. Murzik kopał nogami przed- dzić ich na swym sytym i okrągłym
Fanni zaśmiała się.
| lone zachwytem, wiatr rozrzucał jej niemi, starając się uderzyć, trzymają- szarym kirgizie „Krasawczyku”*..
— А cKrasawczyk» nawet zbliżyć
" loki miękkie, wysuwające się z pod jących go ludzi, i co chwila
stawał
Jazda trwała zaledwie kilka minut, się do naszych
koni nie mógł—zadęba, Oczami rzucał to w lewo to w a konie poddały się i zamieniły bieg częła się przechwalać, tonem zarozu| białego baranka czapki,
(4
— Gotowe, Caranko?
prawo, błyskając białkami, Nozdrza po* swój szalony
na spokojnego kłusa, miałego chłopaka. | cóż to za imię
Kozacy z całej stanicy
cisnęli się ruszały mu się szybko. Sapał i stękał a po godzinie wszyscy troje—Fanni, niemądre:
„Krasawczyk*!
Nie mo2
się Caranka i Tokarow, krokiem już po- głeś wujaszku, lepszego
na podwórku, robiąc uwagi. Nie każ- chwilami. Straszno było zbliżyć
wymyśleć?
dy z nich odważyłby się wsiąść
na do niego.
wracali, na spienionych
koniach, ku
— Ale i „Murzik* nie lepsze! —

| SAmazonka w pustyni,

stołowe:
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Garbarska

się walne

Wina

Madera

ogłaszających się

nie

łyżwiarzy.
Prezes towarzystwa p St. Boimski zło*
żył sprawozdanie z działalności towarzystwa

„Crėm
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polecamy krajowe

lquem
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Poleca na sezon toków wiosenn ych, SZTUCERKI MAŁOKALIBROWE po cenach ściśle CENTRALI WARSZAWSKIEJ

w kraju,

fatalnego

NA

Oddział w Wiinie, Wileńska 10

STEFANA

z powodu

Simon

Krem, puderi mydło
Simon
Cróme, poudre8 savon Simon
Parfumerie Simon, 59 Fg, StMartin,

Sem. Naucz. Żeńskie
J Beledanowiczówna
Wilno, Augustjańska 4.

udział.

się

Sk.

HANDL. „WŁA DYMAR*
Wiino. Mickiewicza 20.

— (t) Fiasko pierwszych zawodów
piłkarskich. Zapowiedziane na dzień wczorajszy spotkanie drużyn Wilja I — Makabi I
oraz przedmecz drugich drużyn tych klubów
odbyły

Kielce

podziękowaniem

Z 50 kawałków mydła za 2 Zł,
jestem w zupełności zadowolonai
będę stale polecała firmę <Express>

co z kolei powinno się przyczynić do realizacji projektu.
Pozatem, według p. Szymczyka, sezon
wiosenny w: Warszawie zostanie otwarty 27
kwietnia na szosie; 9 maja na torze. Mistrzostwa Polski w tym roku odbędą się 27 czer:
wca—torowe i 29 czerwca—szosowe, gdyż
už 24 lipca są mistrzostwa świata, w któ ych
olacy wezmą

z

kosmetycznych.

był się,
Projekt ten jednak nie upadł.
Oto co w sprawie tej mówi kapitan
0
Tow. Cyklistów p. inž. Fr. Szymi
— Bieg ten wymaga dużego nakładu
zę
1 wiele zachodów organizacyjnych,
roku zeszłym nie doszedł on do skutku,
lecz spodziewać się należy, że w tym roku
uporamy się z ius apara,
Bieg odbylby
się 31 lipca i choć trasa nie jest jeszcze
ostatecznie ustalona, to jednak już teraz mogę powiedzieć, że biec oną będzie przez te
miasta, które posiadają towarzystwa kolarskie. Dzięki temu dużą część pracy organizącyjnej uda się związkowi przelać na poszczególne

toaletowego.

«Express»

odbiór 50 kawałków mydła za 2 ZŁ
od tirmy <Express» i polecam takową
jako tanie zródło dobrych wyrobów

Jak wiadomo, projektowany w zeszł. roku
bieg kolarski naokoło Polski z różnych powodów, a przedewszystkiem wskutek trudz jego

mydła

Biuro Handl.

Bieg kolarski naokoto Polski,

związanych

Krem

od 50 gr. do

drożdży PrpRyk"

krajowych
poleca

J.BUKOWSKIi I.DAGIS

czasu dziennie, zastosowując na
zaraz
po
umyciu
się
jęszcze skórę

Ale i tu

Wysyłamy po otrzymaniu Zł. 2i na
koszta porta gr. 50 got. lub znaczka”
mi pocztowemi 50 kawałków wybo-

G, i D.

DOM

ności

co bądź

REKLAMY.

w

O. Z.P.N.
Przy
mowych
duje się
nice, aby
oświeżyć

iż bądź

DLA

rękach nacz. wydziału p. Linowskiego
sekretarza

tę wyższość,

kortu

czalności.

i p. Kisiela,

ma

biletów

DOM

chwiłkę

rano.

jest ścisłe, niewia-

opiera slę na wyższej matematyce.
podobno wszystko jest względne.

tre-

tenisowego. Sekcja pozostawiona jest
finansowo własnej
inicjatywie i prosperuje na warunkach samowystarKierownictwo

— ТгосКа 11, Tel. 436
(w podwėrku na prawo)

sy

na ŠWIETAI

Sprzeiaž codziennie nadchodzących

DOM

Unika się w ten sposób pękania, łuszczenia się,
skóry i wogóle
wszelkich choro
czerwoności
naskórka.
dolegliwości
bliwych

w swej drodze powrotnej od 1187:g0_ do
1177.go roku i przybył na Itakę dnia 12-g0
kwietnia 1177:g0 roku przed Chrystusem,
Zamordował zaś zalotników swej wiernej
Penelopy dnia 16 go kwietnia 1177-go roku

Ta ostatnia nie jest upra-

nera.
Projektowana jest budowa

znižone.

Cena

delikatną,

zaledwie
wilgotną

„a.

DROŽDŽE

religijne p. t.

|

miękką i aksamitną zdobywa
Paryżanka za po mocą zabiegów, zabierających jej

Skórę

rokiem przed Chrystusem. Troja upadła w
1177:ym roku. Ulisses błąkał się po morzach

Sekcja posiada wszystkie potrze- domo. Swego czasu Puffendorff robił tego
bne przybory do tenisa, hockey'a
i samego rodzaju obliczenia. Rachunek dr.
braku

znacznie

i dziecinnego

o

kieg

46

Woj-

misterjum

Wilnie.

i

na trojańska odbyła się między 1197 a 1187:ym

kb: do kl. „B*.
W piłce koszykowej drużyna Ogniska będzie niewątpliwie ciężkim orzechem do zgryzienia, przy rozgryw*
kach o mistrzostwo.

z powodu

męskiego, damskiego

я

Handl.
Kom.

ku 1179ym roku, a dokładniej jeszcze dnia
16:go kwietnia o godż. ll-ej min. 41 rano.
Określiwszy dokładnie tę datę, można już

ków, futbol — 22 uczęstników, przyczem drużyna wykazała postęp
i przeniesiona została
z dniem 25 lutego

wiana jedynie

wyprzedaż

Wielka

powrót Ulisessa na Itakę wydarzyly się pomiędzy
1240ym
i 1140-:ym
rokiem
przed
Chrystusem.
W tym okresie czasu według
oblicz ń dr. Schocha na Itace można było
zaobs:'wować zaćmienie stońca tylko w ro-

ciężka atletyka,
futbol w połączeniu
z lekką atletyką, piłka koszykowa,

szermierki,

Po raz pierwszy w
Росга! tek seansów godz, 4, 5.30, 7-:na i 8,30.
Eo

po po-

prześliczne

GALILEJCZYK

pod uwagę wszystkie możliwe opóźnienia w

członkami byli wyłącznie kolejarze.
Sekcja
wychowania
fizycznego
(sportowa) obejmuje szereg działów:

13

mówi,

Tygodniu

z uniwersytetu

rachunkiem mate-

nam

Wielkim

pomylił.

dokładną datę zdor

Odysseja

od dziś w

L'Opinion,

obliczył

ciekań można obliczyć
zaćmienia,
o którem

szeroki ogół

nie jest o tem dostatecznie powiadomiony, ale dzieje się to dlatego,
że
towarzystwo
Ściśle
przestrzega by

siatkowa.
Ciężka atletyka liczy

dr. Schoch

się

wrocie swym do rodzinnej Itaki zabił zalotników swej żony w dniu, gdy obserwowano
na wyspie tej całkowite zaćmienie słońca,
Biorąc fakt ten za punkt wyjścia swych do-

węzła
i

paryska

matyczno'astronomicznym

jący:

za dziaprowa:

nielada zasługi

mł. akad. U. S. B.
WIELKA
2

bvcia przez rycerstwo achajskie Troi, co
przekazał nieśmiertelności Homer w swej
iljadzie.
Dr. Schoch rozumuje w sposób następu-

Wileńskie towarzystwo «Ognisko»

dział sportu. Wprawdzie

iź mocno

donosiła

w Heildelbergu,

Ognisko.

wileńskiego

bowiem

uczony niemiecki,

00900900000400
SPORT.

dzoną na terenie

pol.

POMOCY

Wyświetla

dzą się wielbicielom Homera czy Anakreonta,

Ww. T.

prócz całego szeregu zasług
łalność kulturalno-społeczną

w swem hu!

manistycznem zaślepieniu, że nauki .matema*
tyczne doby dzisiejszej
na nic nie przyda«

e
$
@
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Mikołajewówno, czy deszła

Stanisław Mackiewicz —Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny,za ogłoszenia Zenon

Ławiński.

A 4
2—28.

Miód

E. Dutkiewicz
Mickiewicza 7

SQOO99898

najprawdopodobniej
Wilnie w kwietniu.

Jeśli ktoś sądził dotychczas

BRATNIEJ

EV06016094441616444

który
się w

Kino AKADEMICKIE

Data zdobycia Troi.

wo

Liuki
dis Aki s |

), Przytuski, ppr. rez.

ее

nowicz, kpt. rez.

S SchilinęSiengolewiez
mjr. rez.
B, Szyszkowski.
Na zakończenie wybrano 8 dele.
gatów na Walny Zjazd Delegatów,

©

Otrzymano

ostatnie nowości

KAPELUSZE
PDALETA
SU KNIE

Własna

pracownia

wykwalifikowanej
firmy

kapeluszy

modystki

„ZYDRAŃSK. A
Przyjmu Ją

wiosenne
jedwabne i wełniane.
pod
kierownictwem

znanej

Warszawskiej

ЫН ТЕЛЕ

się

obstalunki.

wda?
— Tak. Helena Pietrovna Pietradzam się. To pomysł Caranki. Mieli* kowa, córka generała.
śmy na wsi psa Murzikai Caranka
— Zazdroszczę jej.
bardzo go lubił, Ale ja będę już jez— No, pani niema czego żazdrodziła na Aksaju. Silniejszy jest i pię- ścić.
kniejszy. Dosyć spójrzeć na ten wzór,
— Dlaczego?
który tworzą na karku
złocistym
— Robi pani wszystko co chce.
plamy ciemne, jak u leoparda. Niby
— I zatruwam
życie
wujaszka
cienie liści, Prześlicznie.
swą samowolą.
— lstotnie bardzo dobry koń —
— Nie. Ale niepokoiłem się strapotwierdził lwan Pawłowicz, urażony sznie o panią.
nieco uwagami o „Krasawczyku*.
— Drogi wujaszku, pamiętaj o
— Zawsze
taki
niegrzeczny! — równouprawnieniu.
odparował

—

Masz

Iwan

Pawłowicz.

rację,

wujaszku,

zga-

zawołała zalotnie
Fanni. — Spróbujmy kłusa. Co za śliczne ruchy, uwie-

rzyć trudno, że taki mały konik, mo-

—

Mógłbym

się obawiać

i o

ko-

legę.
Wjechali stępa na podwórze stanicy, gdzie kozacy oczekiwali z nie-

że tak pięknie iść.
— Ach, jakbym ja pragnęła dostać cierpliwością powrotu dzielnej dziewprawdziwego turkimena. Podobno są czyny.
to konie rosłe i zręczne, jak czystej
Fanni, zanim zeskoczyła z konia,
krwi angliki, a piękne,
jak araby. zwróciła się do lwana
Pawłowicza
Jeżeli będę bogata, będę miała hodo. z miłym uśmiechem: — dziękuję, wuwię koni, będą to najpiękniejsze ko- jaszku, za te dobre słowa...
nie na świecie. Będę na nich
sama
I serdeczne te wyrazy padły, jak
brała udział w wyścigach. Podobno promienie słoneczne,
rozgrzewając

w Taszkencie jakaś panienka
nagrody na wyścigach. Czy
Diukarnia

dosiaje
to pra-

samotną duszę Tokarowa.
(D. C. N.)

„ Wydawnictwo Wiieńskie*, Kwasielna 28.

