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Paryż, 3 kwietnia. 

Komisja, mająca za zadanie przy- 

gotować walną z cz lie zebrał В. Boncour w Wilnie 
narodową w sprawie rozbiojen! 5 z z Е 
::Ьгас się ma  niedęwewn w Gene: i okolicy szcz w apra, 
wie. Wbrew rozsiewanym pogłoskom pień w Genewie ajwyraźniej: 
przystąpienie komisji do pracy żadnej terjału pozytywnego, faktycznego. 
nie ulegnie zwłoce. Rząd sowiecki Gdyż jesteśmy w prawie sądzić, że 
nie dał jeszcze odpowiedzi: weźmie jego wewnętrzny nastrój polonofilski 
czy nie weźmie udziału w komisji. > т ledu 
Maty przypuszczać, że nie weźmie Pozosianie bez zmian bez wzglę 
w niej udziału, tedy, że i do rozbro- na to, co w Wilnie zobaczył i usły- 
jeniowych układów nie przystąpi. szał. 3 2 

Rząd sowiecki irwa na stanowisku Wiele—mało przybędzie mu ma- 
waże” 2 a: ków zg terjału do posiadanych wiadomości, 

ie В & Р ° : 
A aanasi ktėra „zhańbiła sięs tego nikt rozumie się Z "A 
uniewinniając zabójcę Worowskiego. zmierzy. Faktem jest ty! o, że p. Bon: 

Inne państwa już oeiegatów swoich cour umie znakomicie słuchać i 
wyznaczyły. Francję będzie reprezen- patrzyć tudzież— potrzebne mu _wia- 
tował p Paul Boncour obecny dćlóguć domości, wyrażając się nie wyszuka- 

Р i i di ы 4 a dai RENEE ai nie, z interlokutora swego wyciągač. 
зга dzienniki warszawskie: Paweł Z siebie samego daje tylko tyle ile 

Boncour. Paul jest częścią nazwiska. wymaga specyficznie francuski kunszt 
Na imię ma p. Paul Boncour — prowadzenia dyskursu ożywionego a 

* 1 е 

Jeż chwilą nastania poru kiedy mo- YE RE 
ów rozpocząć się w Marokko lodja.| : RE 

Soastjć: wókiac: Aba el Krim roz- P. Paul Boncour jest niezmiernie 
imyślił się i zamiast zawrzeć pokój, bystry, pewny siebie i z niepospolitą 

ogłosił, że wszczyna «wojnę Świętą» wytrawnością traktujący każdą do- 
tandarem Proroka. A tu Fran- ° AS 

ona niee dobrze: czy ma łoić niosłą kwestję i sprawę. Tu u nas 
skórę rebeljantowi czy pokojowe z zdawały się go najbardziej intereso- 

nim wznowić układy. Tak  przynaj- wać sprawy militarne, na których 
mniej utrzymuje p. Bainvile. „Gdy zną się gruntownie. Z najkompetent: 
fieknego. poranku — pisze _dalej — niejszemi czynnikami zbrojnej obrony 
ВОа лее Au Wileńszczyzn konferował krótko, strji do Niemiec będzie fakiem tak nszczyzny ARGE 
dobrze jak dokonanym, wówczas w treściwie a fachowo o giczny 

Paryżu będę debatować, sperać SiĘ, j taktycznych metodach, ktėreby tu 
wahać, deliberowzć — jak ODECNIE mogły znaleść Ewentualne zastosowa- 
wobec kwesiji marokańskiej. A 47 nie. © ile wiemy, plany i sposoby 

> R nimi kat dolna ó 0d) ewentualnej defenzywy w razie naru- 
mj Ramek i kancierz Luther knują szenia w stronach tutejszych granic 

coś, knują... Kancierz Ramek poje: państwowych, a które pod śŚwiatłą 

chał z Beriina do Pragi aby — 72 jego opinję oddawano znalazły /zu- 
trzeć za sobą ślady. Ktoś wyraz:ł się tną aprobatę p. prezesa francuskiej 

: j dzie odżegny- PEUIĄ aprodalę p. prez : 
a sę wielki m od ze parlamentarnej kom:sji obrony krajo: 

z Niemcami byle... Liga Narodów wej, czy jak ją zowią, komitetu na- 

zapewniła każiemu Austrjakówi ty- rodowego studjów wojskowych. 

sacwitów ocznej reg: Obfite informowania się p. Bon- 
AE EE o coura w tych kwesijach stoją w ści- 

a . 3 о = akty GÓRĄ © że * dzienniki, słym związku z wielkiem e EE 

których mikt o inklinacje monarchi- resowaniem się „bezpieczeńs wen 

czne nie posądzi, wyrażają SiĘ O (securitė) naszej kresowej „dzielnicy 
zmaiłym preiendencie z wiziką kur- tworzącej jakby północny półwysep 
tuazją szeroko się O a ró oł dis, 

mpatji - : : 
dzał. Ksiąte pa Gai tabiąży w Pa- Początkowo miał francuski dyplo- 

iermo z synem swoim, najorawdo- mata i ekspert w sprawach wojsko- 

podobniej nie wróci już do Francji, wych zwiedzić pograniczny odcinek 

mie będzie mógł: wrócić. Przyjął pa“ Wileńszczyzny na północny wschód 
tury po Filipie Orlean- : * е 

2::(…?’1&'5::?:…1;›} ‘і’ізіу oficjalne za: Od Wilna. W ostatniej asian 
czął już podpisywać po królewsku samym wyruszeniem z s y 

Jean. Spalił mosty za sobą.- Sensu marszruta uległa zmianie. Sam p. Bon- 

n:jmniejszego już dziś nie ma PrawWO cour skierował ją na Baranowicze, 

Ea оН Łuniniec, Pińsk. Dlaczego? Pozostanie jących lecz у : S 
EE dia. le to tajemnicą jego informacyjnych pla- 
Duc de Guise mógł przebywać stale nów. ‚ Ч 
na państwowem terytorjum Francji; Co do zwiedzenia przez p. Bon- 

m z” Lb 1 pik coura pogónioniewikieco, » wig 

ЕО | nie otrzymano jeszcze z Paryża wia- 
h satyrycznych, p. Klemens Vau- : > 

medinių tę umial w jednym ze domość w Warszawie, że — o ile 
i i —zami t p. Bon- h świetnych feljetonów, w Le czasu starczy zamiarem jest | 

idesi : A coura przyjrzeć się, z militarnego 
— Należy znieść nieludzkie prawo punktu widzenia, topograficznym wa- 

banicyjne, dotyczące książąt Orleań- runkom ewentualnej defenzywy od 
i e do nich dlatego > sh 

kawie, e urodzili się synami strony Republiki Litewskiej. Mowy zaś 
wych ojców. Żadnej innej winy zna- nigdy nie było o jakiejś „lustracji 

leść preciń nim nie można, linji granicznej”. Pogłoski puszczone 

Gdzie logika? F Jemu  zabra- w gpjeg najprawdopodobniej ze źródła 
niacie pobytu we Francji, a' nie- „ iego, o tem, że p. Boncour za- 

R. SLE a obejrzeć las Podgajski, mo- woje dawnej ambasady rosyjskiej mierza „ “ dorsdakkeci 
przedstawicielowi Sowietów, kióry jest gły wydać się prawcop em 
przecie o wiele niebezpieczniejszym chyba tylko komuś niemającemu po- 

kor "Boipach, lab, kż T oje jecia o charakterze wycieczki p. Bon- 
i . se. ie nasze Prasa nie przestaje w dalszym COUra na Kresy Wschodnie i 

ciągu, bez różnicy zabatwienia poli. Rzeczypospolitej. w 

tycznego, osypywać polskiego mini- _ Oczywiście, tu na miejscu w Wil- 
stra skarbu p. Zdziechowskiego kom- n.e usłużna wyobraźnia dziennikarzy 
„zy Rosnerze wyraziła się dała natychmiast tym pogłoskom war- 

koce Nouvelle*, że straciła w szawskim cel konkretny. 1 = 

nim Poiska najznakomitszego swego miał udać się p. Boncour jeżeli nie 
publicystę politycznego. A dalej: „Gdy do Bortkuszek dokąd, jak sobie nie 
generał S'korski kupił „Kutjer Polski trudno przypomnieć, jeździli swojego 
Rosner założył „Nowy pd że dą czasu  parlamentarjusze angielscy... 
Erlo © sławą. aki Bao byt podumač nad rzeczką graniczną tuż 
się znacznie wzmógł od czasu gdy pod dworem p. Lednickiego. : 
został premjerem hr. Skrzyfiski, К!бгеоо — Тутсгазет rzeczą jest przecie 
Rosner był przyjacielem i bystrym a wiadomą, że do Bortkuszek w porze 
ostrożnym doradcą. W Locarno dobrze obecnej dojazd nader ciężki i marud- znano tego niepozornego człowieczka ai To tė p PRGGGR >wafąc>_ do 

sia e Zz MiG ia wolną godzinę przed- i papierami, co o rzeczy każdej mó. rozporządzenia wolną godzinę pi 
wił tak rozumnie i z taką wyrozumia- obiadową, i pragnąc rozejrzeć się po 

łością. Dziwiono się, że z hr.Skrzyń: w; otaczającej Wilno, przejechał się 
skim nie przybył do Genewy. Lecz tylko autem po szosie szyrwincko- 

tył chory: ZGzywaąć ЛЕН ОЕ ай jednał w Polsce opinię publiczną dla wiłkomierskiej, najlepszej| 
idei lokarnenskiej“. z szos podwileńskich, i dotarł nie 

Po wizycie. 
śpiesząc się do Mejszagoły. P. Bon 

cour jest na chłód wyjątkowo wrażli- 
wy. Wstąpiono na moment do szko- 

ły. Oto i wszystko. Poświęcamy 

mejszagolskiemu „incydentowi* szcze- 

gółowe wyjaśnienie jedynie ze wzglę 
du na już odezwanie się jednego z 

czasopism litewskich wychodzących 
w Wilnie z uwagami pod adresem p. 
Boncoura równie cierpkiemi jak zgo- 
ła pozbawionemi. wszelkiej podstawy 

"faktycznej. Niech się pp. Litwini 

uspokoją. Żadnej lustracji ich pań- 
stwowej granicy od strony Wilna 
delegat Francji w Lidze Narodów nie 
dokonywał i nie miał w zamiarze 
dokonywać. Dla tej prostej przyczy- 
ny, że interesują go jedynie kwestje 
będące na porządku dziennym Ligi 

Narodów nie zaś zdjęte zeń — jako 
ostatecznie załatwione. 

Socjalistycznym sprawom partyj- 
nym poświęcony był przeważnie wie- 
czór po przyjezdzie, w trakcie dłu- 
gich rozmów z bawiącym właśnie w 
Wilnie posłem Niedziałkowskim. Pod- 
czas zwiedzania miasta, zdaje się, że 

gmach uniwersytetu tudzież jego tak 
szybko dokonana _„rekonstrukcja* 
zwróciły najbaczniejszą uwagę gościa 
francuskiego. Obiad u p. wice-woje- 
wody Malinowskiego, spożyty w 
nieliczaem, Ścisłem gronie, nosił ce- 
chy towarzyskie całkiem intymne i 
nie krępujące. Na raucie, bezpośred- 
nio potem nastąpionym i nader mile 
i wykwintnie przez panią wicewoje- 
wodzirę urządzonym, zetknął się P 
Вопсош z eliią tutejszej inteligencji, 
bynajmniej nie wyłącznie polskiej. 

Wogóle pobyt p. Boncoura w 
Wilnie — oczywiście, zbyt krótki aby 
mógł po za przelotnemi impresjami 
obfitsze przynieść plony — nacecho- 
wany był ujmującą prostotą tudzież 
szczerą serdecznością znamionującą 
dziś każdy nasz kontakt z Francją 
bez względu na to czy z prawa czy 
z lewa przychodzi zacieśnić więzy 
między ojczyzną cudu nad Marną i 
cudu nad Wisłą. 

Jacz. 
EEST IESKO STN TIRA 

Program nowego rzą- 
du rumuńskiego. 

BUKARESZT, 8 IV. PAT. Rząd 
wydał do ludności całego kraju ode: 
zwę, w której zaznacza, że reforma 
rolna zapoczątkowana przez poprzed- 
ni rząd zostanie rozciągnięta na ob: 
szary leśne i błotne. Odezwa pod- 
kreśla konieczność uzyskania przez 
kraj pomocy kapitału zagranicznego. 
Rząd ułatwiać będzie współpracę z 
kapitałem zagranicznym znosząc wszel- 
kie utrudnienia wprowadzone przez 
poprzedni rząd, między innemi zaś 
utrudnienia w zakresie eksportu pro- 
duktów gospodarki narodowej, oraz 
importu mateijałów niezbędnych dla 
tej produkcji. Rząd dążyć będzie do 
rychłego przeprowadzenia stabilizacji 
waluty rumuńskiej, oraz do naprawy 
i budowy mowych dróg żelaznych 
przy pomocy kapitałów zagranicznych 
i prywatnych. 

Równowaga budżetowa zostanie 
zapewniona przez wprowadzenie su- 
rowej kontroli wydatków. Odezwa 
dalej podkreśla, że reformy w admi- 
nistracjj państwowej dokonane zo- 
staną w duchu wielkiej liberalności 
w pom” do mniejszości narodo: 
wej. 

Co dotyczy polityki zagranicznej 
kraju, to będzie to polityka pokojowa 
polegająca na niemieszaniu się Rumunii 
do wewnętrznej organizacji innych 
krajów, posiadających odmienny niż 
Rumunja ustró;, pod jednym warun- 
kiem— uznania granic obecnych Ru- 
munji stanowiących zewnętrzny  wy- 
raz jej praw do egzystencji narodo- 
wej. 

a ——— 200000000000220020004900200000000 

Zarząd Związku  Folaków Kresów 
Zakordonowych podaje do wiado- 
mości, iż w dniu 10 kwietnia r. b. 
odbędzie się Świąteczna sobótka w 
lokalu Związku — Zawalna 1. | | | 

анавБвовночннсянннитсосваючев — i — ————— 
  

Okazyjnie do sprzedania 

zbiór monet i medali 
Piwna 6 m. 50. 

Od godz. 14-ej do 17-ej.   
  

  

Po zamachu © Rzymie. 
Mowa Mussoliniego. 

« RZYM. 8.1V. PAT. Stefani. Wczoraj w pałacu Littorio ma uroczystości przedsta- 
wienia nowemu Dyrektorjatowi sekretirzy prowin<jonalnych. partji faszystowej, . Pres 
mjer wygłosił dłuższe przemówienie, w kiórem powiedział co następuje: : A Należy utrzymać partję faszystów w pełni sił i żyworności. Żywolńość ia winna "stanowić cel naszej codziennej pracy, Partja musi uczynić naród włoski faszystowskim od góry do dołu i od dołu do góry. Konieczna jest dyscypl'na nie formaina lecz 1stor 
tra.. Winnišmy odsunąć od partji tych ludzy, którzy nie potrafią żyć bez siania niezko- dy, Musimy więc posiadać dyscypiinę surow: , która by się ujawaiła wszędzie od góry do dołu i od dołu do góry, dyscyplinę głęboko wyczvtą ” „Rząd jest najwyższym wyrazem obecnego ustroju dlatego też wszystko co po- chodzi od rządu jest faszystowskim. Pogrzebaliśmy już dawny ustrój półliberalny, jesteśmy państwem, które sprawuje kontrolę nad wszystkiemi siłam tkwiącemi w. łonie rządu, Wygraliśmy naszą bitwę wewnątrz kraju. Możemy w zupełnej zgodzie z prawdą stwierdzić, iż dawne partje zostały zepchnięte na bezdroża, a dawny ustrój jest w stanie rożkładu. Nasza b:twa nie jest jeszcze wygrana po za granicami kraju. Nasza walka jest ciężka, a staje się coraz cięższą ze wzgiędu na okoliczności zarówno niezależne od woli ludzkiej, jak 1 od niej zależne. 
- " Reprezeniujemy w świecie nowe zasady. Reprezentujemy. wyraźną . kategoryczną i ostateczną antytezę świata demokracji, plutokracji i wolnomulars'wa, antytezę, która ujęta została w nieśmiertelnych zasadach 1789 roku, To czego dokonał naród francuski w r. 1789 dokonały dziś Włochy faszystowskie biorąc inicjatywę w swe ręce i głosząc šwialu nowe słowo. Tę inicjątywę Włochy žalos ; Nie naležy się dziwić, że ten świąt nieśmierielnych zasad braterstwa bez brater- stwa, równości bez równości i wolności pełnej kaprysów zrzesza się przeciwko nam, Jesteśmy istotnie w tym punkcie, w kiórym walka stała się ciężką, jednak ponętną i ważną. gdyż rozpraszanie pozostałości partyjnych we Włoszech było trudem niewdzięcz* nym. Zazwyczaj nie jestem optymistą. Widzę przed sobą okres trudny, lecz to zamiast przygnębiać w:nno napawać nas dumą. Jest io faialne, a jednocześnie wspaniałe, że każda rewolucja tryumfująca ma przeciwko sobie cały starv Świat, = L Zerwiemy ten ewentualny łańcuch dokoła nas potrójną akcją; 1) zachowując nie- naruszoną naszą jedność morą ną, oraz jedność narodu włoskiego, 2) blorąc za punkt oparcia system korporacyjny, tak aby ani jedna odrobina energji ani pracy włoskiej nie zostałą zmarnowana, wreszcie 
polityczny, ponieważ Włochy istnieją i domacają się prawa egzystencji w Świecie. Juiro na pokładzie okrętu «Cavour» mówić będę do was jeszcze krótko, poczem wiócicie do waszych prowincyj:z głębókiem prześwładczeniem, iż dążę i dążyć będę na- pewno za wszejką cenę do wypienienia wszelkich waśni i sporów w pizekonaniu, że wszystko co się dzieje dokoła mnie znajdzie mnie niezmiennym. Za dewizę swego Życia wybrałem zdanie; <Żyj w niebezpieczefńistwie». Ošw adczam wam, jako hyły uczestnik wojny: Jeżeli idę naprzód, podążajcie za mną, jeżeli się cofnę — zavijcie mnie, jeżeli umię—pomśc jcie mnie. > = . Wychodzącemu z pałacu Mussoliniemu olbrzymie tłumy zgotowały imponującą manifestację. - 

Mussolini wyjeżdża do Tripolisu. 
RZYM. 8.IV. Pat. Mussolini Spędził noc zupełnie spokojnie, Dziś o godz. 8 min. 30 rano odjechał do Siumino, skąd na pokładzie krążownika „Cavour* odpłynie do Trypolisu. т 

Poseł polski złożył gratulacje, 
RZYM. S.IV. Pat. Poseł polski przy Kwirynaie Kozicki składał wczo- raj osobiście Mussolimiemu w pałacu Chiggi gratulacje z powodu uni. knięcia niebezpieczeństwa. 

Oburzenie we Włoszech. 
"RZYM. 8.IV. Pat. We wszystkich miastach włos<ich przyjęto wiado- mość o zamachu na Mussoliniego z oburzeniem. Wszędzie odbywały się pochody na znak radości z powodu ocalenia premjera, Siolica byla wspa- niale iluminowana. Domy udekorowano flagami. 

Wrażenie w Niemczech. 
BERLIN. 81V. Pat. Prasa niemiecka zamieszczając bardzo obszerne wiadomości z Rzymu potępia zamach na premiera włoskiego. Pisma umiarkowane i lewicowe podkreś'ają, że każdy dyktator musi się liczyć z możliwością zamachu. Jednak zamachy na Mussoliniego potęgują jedynie jego popularność, a ruch faszystowski jest we Włoszech nadal bardzo silny, 

Ambasada angielska ubolewa. 
RZYM. 8—IV. Pat. Tutejsza ambasada angielska ogłasza komunikat, w którym potęp a jaknajostrzej zamach na Mussoliniego, wyraża oburzenie z tego powodu i ubolewa, że Sprawczynią jest Angielka. mbasada angielska donosi dalej, iż nie wiedziała, że sprawczyni zamachu przebywa jeszcze w Rzymie, Pisma podają, że sprawczyni za- machu, aż do października roku ubiegłego przebywała w zakładzie dla obłąkanych w Anglji skąd jednak uciekła do Włoch gdzie mieszkała stale w. klasztorach. 

Miss Gibson—umysłowo chora. 
LONDYN, 8—V. Pat. Według informacyj pochodzących od najbliż- szej rodziny, miss Gibson była przed trzema laty w jednym z angielskich zakładów dla umysłowo chorych przez sześć miesięcy. W lutym 1925 r. mieszkała w Delphi. 
Podczas zamachu samobójczego kula przeszyła jej płuco, a leczeniu niedoszła samobójczyni cierpiała na religjną manję przešladow- czą. Następnie przebywała w Rzymie, gdzie nie była pod żadną obserwa- cją lekarską. Przeszła ona na katolicyzm i czas swój spędzała prawie wy- łącznie na modlitwach. 
Z 555 7 

Malvy prawdopodobnie ustąpi, 
PARYŻ, 8. IV Pat. Malvy powrócił do Paryża, gdzie odbył konferen- cję z Briandem poczem udał się do prezydenta  Doumerguea bawiącego w Rembouille. Agencja Havasa uważa za możliwe dymisję ministra spraw wewnętrznych, w którym to wypadku stanowisko to objąłby obecny minister rolnictwa Durand. 

Anglja za zniesieniem wiz paszportowych, 
LONDYN 8 4 PAT. „Evining Standard* donosi, iż rząd angielski zaproponuje na mającej się zebrać dnia 12 maja w Genewie konferencji paszportowej powszechne zniesienie przymusu wiz. 

Królowa rumuńska przyjęła wiarę prawo- 
: slawną. 

BUKARESZT 8 4 PAT. W Wielki Czwartek krėlowa Marja Rumun- 
ska przyjęła wyznanie prawosławne. Dotychczas należała ona do kościoła anglikeńskiego+ Królowa oświadczyła, że pragnie zbliżyć się do swych 
dzieci, które zostały wychowane w wierze prawosławnej. 

„Sowiety usuwają się od rozbrojenia. 
Polska i Rumunja nie mogą zredukować armii. 

PARYŻ, 8.IV. Pat. „Echo de Paris“ nawiązując do przemówienia 
Cziczerina w sprawie konferencji rozbrojeniowej zaznacza, iż wobec tego, że Rosja Sowiecka usuwa się od udziału w konferencji 1ozbrojeniowej 
nikt nie będzie mógł zmusić Polski i Rumunji do zredukowania swych 
sił zbrojnych. Wpłynie io również na stanowisko Francji, gdyż nie spo- 
sób jest ustalić siąy jakim będzie musiała się przeciwstawić Francja na 
wypadek zakłócenia spokoju Europy, dopóki za armją niemiecka stoi nie- znana co do swej siły armja rosyjska. Zdaniem dziennika konferencja 
rozbrojeniowa winna być odroczona. 

po wy- 

jeże to się okaże koniecznem zerw emy również łańcuch > Wy 

  

Sejm i Rząd. 
O kredyt długoterminowy dla 

rolnictwa. 

WARSZAWA, 8IV. (żel wł. Słowa) Z inicjatywy mn. Kierntka odbyła się w Ministerstwie Skarbu konferencja w sprawie kredytu długoterminowe. go dla rolnictwa, W konferencji wzięli udział min. Kiernik, wice-minister Ро- pławski i prezes P. K. O, P. Szmidt, Konferencję poprzedziła narada min. 
Kiernika z  wice-ministrem Popław- skim w sprawie projektu opracowa- nego przez min. Kiernika. Projekt przewiduje zniesienie rozporządzenia 
min. Skarbu 0 przyjmowaniu na ро- 
czet podatku majątkowego listów za stawnych względnie zobowiązań pań: stwowego Ba.ku Roinego oraz spo- wodowanie aby kredyia udzielane 
ziemianom przez Bank Gospodarstwa Krajowego mogły być wypłacone po ustalonym kursie w listach zastawnych państwowego Banku Rolnego. 

Powrót ministrów z Zako. 
panego. 

WARSZAWA SIV (tel. wł. Słowa) 
„związku z powiotem z Zakopane go min: Chądzyńskiego i Osieckiego odbędzie się jutro posiedzenie Rady Ministrów. Na porządku dziennym 17 punktów spraw drugorzędnego zna czenia. Oprócz tego będzie omawiany teoretycznie projekt stałego podatku majątkowego. Odpowiedź na pismo 

Prezydenta Rzeczypospolitej co do 
jego kompetencyj jako szefa armji narazie nie będzie dyskutowana. 

Wyjazd premjera Skrzyńskie- 
go do Pragi i Genewy. 
WARSZAWA, 8IV (tel. wł, Słowa) Ww póniedziałek po połudmu premjer S*rzy ński wyjeżdża do Pragi, gdzie zabaw! przez wtorek i środę. Następ- nie premjer uda się do Wiednia w celu rewizytowania rządu  austryjac- kiego. Pobyt hr. Skrzyńskiego w Wied- niu poirwa dwa dm. Powiót premje- ra do Warszawy oznaczony został na sobotę. W czasie nieobecności Skrzyńskiego żadne ważne sprawy załatwiane nie będą. | 

Dolar w Warszawie. 
„WARSZAWA 81V (Tel wł Słowa) Dziś dolar na giełdzie 8,10. Na czar. nej wyśrubowano kurs do 950 Złoto przed południem kupowano po kur sie 4,85 natomiast w godzinach wie- czornych kurs ten się obniżył, 

TS TEST 

Proces Lindego. 
Wczoraj w sali Okręgowego Sądu Sa rozpoczął = a cyjny proces b. ministra | rezesa P. K. O, H. Lindego i dwóch jego towarzyszy, oskarżonych 7 artykułów 577, 578, 501, 630 i 667 kod. karn, o_ nadużycie władzy, o przywłaszcze. nie i o oszustwo ra szkodę skarbu państwa. . 2 
Hubert Linde i Bogusław Hrynie- wicz przebywają na wolności za kau- cją, a: Wiihelm Bau siedzi dotychczas w areszcie zapobiegawczym. : „Do sprawy tej wezwano kilku» dziesięciu świadków, a między inny= mi: b. prezesa ministrów Władysła- wa Grabskiego, obecnego ministra skarbu Jerzego Zdziechowskiego, b. ministra skarbu Jerzego Michalskiego, prezesa P. K. O. Emila Szmidia, wiceprezesa P. K. O. Adama Wincen- tego Żelechowskiego, preżesa komisji rewizyjnej P. K. O. Stanisława Lipiń- skiego, Kazimierza Zalewicza, Jana Adoifa Hertza, Marjana Lindego (bra: ta oskarżonego), Józefa Goldfedera, Edwarda Broel-Platera, Tadeusza Ma- dejskiego, Ignacego Winiarskiego i wielu innyc 
Kompiet sądzący sianowią: prze- wodniczący — sędzia Kozakiewicz, sędziowie Krassowski i Brandi; oskar- żenie popierać będzie prokurator są- du okręgowego Kazimierz Rudnicki; obronę wnoszą adw. W. Brokman, Szurlej i Perzyński, 

_. Proces potrwa około 7 dni i ob: fitować będzie w niezmiernie sensa- cyjne szczegóły, dotyczące gospodarki groszem pubiicznym w P.K,O. pod. czas rządów p. H. Lindego. 
Wotec niestawienia się szeregu ważnych Świadków, a między innemi Ma; jana Lindego, brata oskarżonego, rzecznicy obrony wystąpili z wnio- skiem odroczenia procęsu, sąd jednak wniosek ten odrzucił, zawieszając je* dynie rozprawę do dziś celem dania możności stawienia się świadkom, 
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Zjazd Polsk. Macierzy Szkolnej w Brześciu. 
— Korespondencja «Słowa». — 

Z inicjatywy Zarządu Głównego 
Pol. Macierzy Szkolnej 28 go marca 
w Brześciu odbył się Zjazd delegatów 
Kół Pol. Macierzy Szkolnej leżących 
na terytorjum Poleskiego Kuratorjum 
do ktėrego jak wiadomo naležy i po- 
wiat Nieświeski. Zjazd miał jako za 
główne zadanie stworzenie Wojewódz- 
kiego Zarządu Pol. Macierzy Szkol- 
nej. N 

* Przybyli delegaci wszystkich Kół 
P. M. S. z Okręgu Poleskiego z wy* 
jątkiem dwóch. Obrady toczyły się w 
gmachu gimnazjum im. Traugutta. 

Zagaił prezes Brzeskiego Koła P. 
М. 5. р. ]. Radzikowski, proponując 
na przewodniczącego p. kuratora Wol- 
beka, kióry też został jednogłośnie 
wybrany; na wice-prczesów powołał 
p. dyrektora banku  Jarmickiego i in- 
spektora szkolnego, p. Szymańskiego. 

Stosownie do porządku dziennego 
pierwszy referat na temat „Stan 0$- 
wiaty pozaszkolnej na Polesiu* wy- 
głosił wizytator p. Podgórski. Prele: 
gent po zobrazowaniu warunków — ©- 
światowych polskich w trzech zabo- 

rach przeszedł do stanu pracy na po- 

lu oświatowem na terenie Kuratorjum 

Poleskiego, gdzie znajduje się mimo 
wytężonej działalności w latach ubieg- 
łych jeszcze około 65 proc. analfabe- 
tów. Jeżeli nie zastosujemy wielkiego 

wysiłku — mówił p. Podgórski — i 

zostawimy sprawy naturalnemu biego- 

wi rzeczy to i za 10, 20 lat. może 

być ne lepiej. | : 
Przypatrzmy się cyfrom rozwoju 

szkolnictwa, widzimy stały szybki 

wzrost. 

szkół nauczycieli dzieci 

1920 | 1 — — — 
1921 | 2 570 737 39847 
1922 |3 1002 1463 69056 
1923 | 4 1062 1683 74742 
1924 |5 1131 1782 — [82996 
1925 | 6 1142 1884 90628 

Porównując te cyfry z liczbą lud- 
ności widzimy, że jeszcze obecnie 50 

proc. dzieci, przeważnie dziewcząt 
nie uczęszcza do szkoły. 

Obecnie przeżywamy ciężki okres 
finansowy, musimy się ograniczać, dla 
uproszczenia ioboty stosuje się to 
wszędzie, a więc i u nas, a takie 
wstrzymanie zakładania nowych szkół 
podcina wprost rozwój; często obser- 

wujemy zjawisko, że o ile łatwo by- 

ło założyć szkołę polską w 1921—3, 
to obecnie ludność zaagitowana przez 
swych posłów czasem nie chce szko 
ły polskiej. lm trudniejsza sytuacja 
tem większy musi nastąpić wysiłek. 

Czego nie może w danej chwili 
zrobić państwo, musi zrobić społe- 
czeństwo, musi zrobić inteligencja 
poiska. 5 

W pierwszych 3—4 latach — pa- 
nowało przekonanie, ze wszystko mu- 
si rcb'ć państwo, nastąpił przerost 
funkcji państwowych poczem przysz- 

to załamanie, obecnie przeżywamy 

okres redukcji, likwidacji. Tymczasem 

są pewne dziedziny pracy, które mu- 

si wykonać samo społeczeństwo. Pra- 
ca np. kulturalno-oświatowa wzięta 

pod kątem ofiarności spolecznej, ofia- 

СОЧ РОУ WYATT 
HYGJENA CZY 

toaletę kobiety, że 

  

KREM SIMON „Creme Simon* uwalnia skórę od wszel- 
kich niedoskonałości, pobudza życiowe funkcje naskórka 
i nadaje w ten sposób miękkość, delikatność i aksamit- 

ność skórze, białość i czystość cerze | 
Bajkowa śnieżność tego doskonałego toaletowego - Kre- 
mu, jego zapach z czystych esencji kwiatowych, jest 
własnością dzięki której Puder Simon „Poudre Simon“ 
się nie osypuje, wykańczając w sposób tak przyjemny 

Brześć, 6.go kwietnia. 

ry sił umysłowych i fizycznych jest 
nie do spłacenia! Można płacić za 
pracę w biurze, za nauczanie w tylu 
a tylu. godzinach, nie można jednak 
opłacić pracy obywatelskiej, odczytów 
oświatowych, całej sfery oddziaływa- 
nia, budzenia odpowiedzialności w 
stosunku do Państwa. Tej pracy nie 
można lekceważyć. fnteligencja polska 
obecnego pokclenia, która doczekała 
się własnego państwa, musi dać swój 
mózg, swe serce narodowi, musi zro- 
bić wszystko, by nasi następcy mieli 
Polskę mocarstwową. 

Musimy stać i wytrwać na poste- 
runkach. Inteligencja polska stoi, stać 
musi na straży państwa, przeciwdzia- 
łać, zapobiegać wszelkim destrukcyj- 
nym hasłom. 

Jeżeli chodzi o ujęcie pracy o- 
Światowej na terenie Kuratorjam Po- 
leskiego, to trzeba stwierdzić, że iwią 
część roboty w kierunku likwidacji 
ana fabetyzmu i wzbudzenia oświato- 
wego i narodowo-obywatelskiego wy- 
konało nauczycielstwo, jednakże i ca: 
ły szereg instytucji społecznych dziel: 
nie pracował w kierunku podniesie- 
nia oświaty w społeczeństwie. 

Na terenie Kuratorjum Poleskiego 
stosunkow'o najżywotniejszą organi 
zacją jest Polska Macierz Szkolna, 
mająca 17 kół; tylko dwa powiaty 
nie posiadają Kół Macierzy, -barano- 
wicki, prużański i stołpecki mają na- 
tomiast po dwa Kola, piński trzy 
Koła. Po dłuższym zastoju w pracach 
oświatowych w przeważnej ilości 
istniejących Kół ostatni rok 1925 wy- 
kazuje wzmożoną działalność. Praca 
Kół Macierzy, skupionych w jedną 
centralną organizację z Zarządem 
Głównym w Warszawie wykazuje 
przedewszystkiem pewną planowość. 
Brak jej natomiast działalności innych 
organizacyj, które pracują w rozsypce, 
ograniczając się wyłącznie do jednej 
miejscowości, najwyżej do jednego 
powiatu. Na uwagą zasługują: To- 
warzystwo Oświatowe „Jedność* w 
J:nowie, Stowarzyszenie „OdJrodze: 
nie* w Kobryniu, Towarzystwo „O- 
Światy Zawodowej* w Prużanie, Sto- 
warzyszenie _ kulturalno - oświatowe 
«Reduta» w Stołpcach, Towarzystwo 
kulturalno-oświatowe w Łohiszynie, 
Towarzystwo bibljoteki polskiej 
Baranowiczach. W powiecie b rano- 
wickim akcją oświatową wśród ko- 
lonji osadników kieruje Powiatowy 
Związek Osadaików. — Organizacje 
rolnicze, przedewszystkiem kółka rol- 
nicze wykazują żywotność w powie- 
cie kobryńskim, kosowskim, w miej- 
scowościach Nieśwież, Kleck, Raków, 
Stołpce, Rubieżewicze. Narodowa Or- 
ganizacja Kobiet w Sarnach i Sto- 
watzyszenie Kobiet w Stolinie pod. 
jęły wcaie wydataą piacę wśród ko: 
biet. W zawiązku są oiganizacje kół 
młodzieży wiejskiej i koła młodzieży 
chrześcjańskiej, zaledwie w czterech 
punktach koło takie zorganizowano, 

Jeżeli postawimy sobie pytanie, 
jaką inicjatywę w organizowaniu о- 
Światy pozaszkolnej wykazały samo- 
rządy, to materjał sprawozdawczy nie 
dostarczył wiele informacj; naogół 
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    KOKIETERJA 
SĄDŹCIE PANIE SAME .... 

ta nie. wie już, gdzie się kończy 
hygjena.. agdzie się rozpocyna kokieterja. 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
Krem, puder i mydło Simon 
Crėme, poudre 8 savon Simon 

Parfumerie Simon, 59 Fg. St..Martin, Paris. 
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W REDUCIE. 
„Djabeł i Karczmarka* komedja fan: 
tastyczna w trzech aktach Stefana 

Krzywoszewskiego. 

Ten żart sceniczny powinien się 
nazywać: karczmerka i djabeł. Ona 
bowiem, karczmareczka urocza (zwła- 

szcza w wykonaniu p. Wandy Ma- 
linowskiej:Osterwiny) jest osią cen- 
tralną całej sztuki, na jej wdzięcznej 
roli stoi cała komedja, ona, karczmar- 
ka, rodząca się z kasztelanica, nadaje 
jej cały ton. : - 

Stefan Krzywoszewski od długie- 

go już szeregu lat należy do tych 
średnio utalentowanych pisarzy Sce- 
nicznych, którymi stoi teatr nasz w 
codziennej, szarej, żmudnej pracy 
teatru polskiego. Twórczość Krzywo- 
szewskiego to — średnia, ; przeciętna, 
kwalifikująca się do miary średniej, 
na codzień wystarczającej, twórczość, 
którą musi być zasilany teatr aby żyć, 
a żyjąc dawać strawę duchową dla 
przeciętnego inteligenta, jakim jest 
co piąty obywatel Rzeczypospolitej. 

Zawsze byłem i jestem zdania, 
iż należy popierać obozy Średniej 
codziennej twórczości dramatycznej, 
dlatego, iż na niej stoi teatr każdy; 
nie tylko poiski mający swoje piękne 
chwile, kiedy gości na deskach sce- 
nicznych Szekspir, Moljer, Fredro, 

Słowacki i Wyspiański, lub tragicy 
greccy, ale który (teatr) żyje przede- 
wszystkiem solidną twórczością dra- 
matyczną, dającą pojęcie o codzien- 
nym dobrobycie tego teatru. 

Takim pierwszym, uczciwie i sy- 
stematycznie zasilającym teatr poiski 
w przeciętną. ale niemniej solidną 
twórczość sceniczną, jest Stefan Krzy» 
woszewski. 

Sztuka Djabeł i Karczmarka — 
powstała w roku 1912 i w tymże ro- 
ku była wystawiona w * Warszawie. 
Dbający o sąd bezstronny Świa£ (pod 
redakcją Stefana Krzywoszewskiego) 
zacytował głosy piasy warszawskiej 
i dał liczne reprodukcje z przedstawie- 
nia. Jeden z krytyków dopatrywał się 
w utworze tym szukania „nowych 
form technicznych.* Trudno dzisiaj, 
po pewnym postępie w szukaniu 
nowych form scenicznych, czy tech- 
nicznych, uznać słuszność tego twier- 
dzenia. W każdym razie przyznać 
należy, iż komedja daję wcale różno: 
barwne widowisko zaprawione  pier= 
wiastkiem fantastycznym i stylowym, 
przyczem ten stylowy sprowadza się 
do charakteru wdzięcznej groteski, 
o czem  jaknajsłuszniej pisał podów- 
czas Władysław Rabski, jeden z naj- 
lepszych znawców teatru. 

Że Djabeł i Karczmarka siano- 
wią wdzięczne pole popisu dla twór: 
czości aktorskiej, najlepszym dowo- 
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inicjatywa była słaba, sejmikii gminy 
ograniczały się do finansowego po- 
pierania kursów prowadzonych przez 
nauczycielstwo, już to zachęcająć do 
świadczeń na ten cel, by można było 
pokryć koszta oświetlania i podręcz- 
ników, w rzadkich wypadkach i wy- 
nagrodzenie za prowadzenie kursów. 
W kilku powiatach przeznaczono 
znaczniejsze sumy na oświatę poza- 
szkolną lecz w ciągu roku zużyto te 
sumy pa pokrycie niedoborów innych 
pozydfj budżetowych zwłaszcza na 
administrację i personalja. 

W dalszym ciągu referatu prele- 
gent przedstawił szczegółowo  rezul- 
taty pracy na polu oświaty pozaszkol- 
nej. Ze wszystkich gałęzi tej działal- 
ności najlepiej przedstawia się bibljo- 
tekarstwo, gorzej było z akcją od- 
czytową, którą prowadzono bez planu 
oraz przy bardzo małej ilości przy- 
gotowanych prelegentów. Instytucja 
domów iudowych jest dopiero w 
zaczątkach. Instytucja ta ma wielkie 
widoki rozwoju wobec ogromnego 
zainteresowania wsi własnem ogni- 
skiem, jakiem są domy ludowe. 

W konkluzji wygłoszonego 
ratu, p. Podgórski postawił szereg 
wniosków zmierzających do  rozwi- 
nięcia pracy oświatowej P. М. 5. 

A więc przedewszystkiem przepro- 
wadzenie jak gdyby katastru sił o- 
Światowych; trzeba wiedzieć i znać 
dobrze ludzi i teren, na którym się 
pracuje. Dlatego należy sporządzić 
spis ludzi, na pracy oświatowej któ- 
rych można polegać, a powióre spis 
drugi tych ośrodków, na które trzeba 
oddziaływać, ze szczególnem zwró- 
ceniem uwagi na zaścianki. : 

„Drugim sposohem pracy oświato- 
wej proponowanym przez prelegenta, 
to tworzenie sekcji krajoznawczych; 
zapoznają one dokładnie nowych lu- 
dzi z terenem i przyczynią się do 
poznania historji Nadto przygotuje 
się w ten sposób materjał dla nie- 
zbędnych monografji, czego dotąd 
zupełaie prawie nie mamy. | 

Trzecim koniecznym warunkiem 
pracy oświatowej są kursa instruktor- 
skie P. M S., świetnie prowadzone 
przez dyrektora P. M. S, p. Stemle- 
1a; dają one masę informacji praktycz- 
nych ' kierują działalność w -odpo- 
wiednim kierunku. 

Po p. Podgórskim przemawiał 
dyrektor P. M. S. p. Siemler na te- 
mat orgąnizacji P. M. S. 

Po referacie p. Stemlera wywiązała 
się dyskusja nad obu referatami, w 
rezultacie której postanowiono stwo- 
rzyć Zarząd Wojewódzki Р. М. 5., 
obejmujący województwo Poleskie i 
powiaty Baranowicki, Nieświeski i 
Stołpecki. Dano również Zarządowi 
dyrektywy dla przyszłej pracy. 

Wybory do Zarządu zostały prze- 
prowadzone częściowo wobec tego, 
że nie wszyscy delegaci mieli odpo- 
wiednie pełnomocnictwa. Narazie do 
Zarządu weszli: p. Zygmunt Podgór- 
sk —prezes, p. Franciszek Dutkiewicz 
—viceprezes, ks. Jan  Borysiuk—se- 
kretarz, p. Jan Radzikowski—skarbnik 
(wszyscy 'z Brześcia); nadto z pow. 
Nieświeskiego p. Zygmunt Domański, 
z pow. Łuninieckiego p. Antoni Bo- 
rowski, z pow. Kobryńskiego p. Sta- 
nisław Olszamowski, z pow. Stoliń: 
skiego ks. Albert Bakinowski, Pozo- 
stałe Koła mają delegować do Zarzą- 
du Wojewódzkiego swoich przedsta- 
wicieli. W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli pp. S. Chodkowski, L. Laniew- 
ski i B. Woronowicz. 3 

Zjazd zamknął przemówieniem 
przewodniczący, p. kurator Wolbek. 

Zaznaczyć trzeba, iż w obradach 
Macierzy brali udział wszyscy in- 
spektorowie szkolni, mający poprzed- 
niego dnia swój zjazd i profesorzy 
Szkół średnich, również obradujący 
jednocześnie. Wskazuje to na jak 
najlepsze chęci pracowników  oświa- 
towych współpracy z całem społe- 
czeństwem. 

refe- 

Z, 

  

dem fakt, iż w komedji tej grywali: 
Solski, Kamiński, Frenkiel, 
Sarnowska, Pichorėwna, 

To też dżiwić się nie można, że 
u nas komedja ta zachęciła p. Wandę 
Malinowską Osterwinę i p. Juljusza 
Osterwę do interpretacji ról tytuło- 
wych. 

Zadanie, jak rzekłem, było wdzię- 
czne. Komedja prosta, w prostocie 
swej może nawet banalna, bo osnuta 
na motywie miłości, która przemoże 
nawet wszechmoc djabła, ale jedno- 
cześnie bardzo wdzięczna, bo fanta 
styczna, odrywająca nas od szarej co- 
dżienności, a- jednocześnię zawsze 
aktualna, bo właśnie osnuta na pier- 
wiastkach tego wiecznego motoru 
życia, jakim. jest miłość—komedja ta, 
owiana pewnym zasobem naiwności 
ludowej i prostoty natury przeciętnej 
niewiasty, zdrowej w  pożądaniach, 
wychowanej w zbożnej naiwności i 
prostocie, może stać się utworem po- 
pularnym, omal że nie nabytkiem sta- 
łym teatru ludowego. 

W literaturze polskiej, nie posia- 
dającej pod dostatkiem utworów prze- 
znaczonych dla strawy duchowej sze- 
rokich mas—jest to kwalifikacja bar- 
dzo zaszczytna, jak niemniej wdzię- 
czna. 

Nikt bowiem nie zechce chyba 
twierdzić, że wypowiadane w tej ko- 
medji aforyzmy, jak naprzykład o po- 

Lubicz- 

C> MC 

Przesilenie w Jugostawji. 
Min. Uzunowicz tworzy gabinet, 

BIAŁOGRÓD. 8. IV. Pat. 
czorem ministrowi robót publicznych 

Król Aleksander powierzył wczoraj wie- 
misję utworzenia nowego gabinetu 

koalicyjnego, który składać się ma z radykałów i chorwatów. Dziś przed 
południem minister Uzunowicz rozpoczął narady z Pasiczem i Radiczem 
w Sprawie ustalenia listy nowego rządu. ‚ r 

Zbliżenie iberyjsko-amerykańskie. 
Uroczystość rozpoczęcia budowy wystawy w Sewilli. 

SEWILLA. 8 [V. Pat. Dziś w południe w obecności króla ze świtą, 
przedstawicieli władz, korpusu dyplomatycznego hiszpańskiego i amery- 
kańskiego, ambasadora Stanów Zjednoczonych, posła portugalskiego, 
ambasadorów H szpanji w Londynie 1 Waszyngtonie oraz wielu innych 
wybitnych osobistości odbyła się uroczystość przekazania przez 
mistrza Sewilli przedstawicelom Portugalji i Argentyny, 

bur- 
terenów na któ- 

rych wybudowane zostaną pawilony wystawy iberyjsko-amerykańskiej. 
Przemawiali burmistrz miasta Sewilli, poseł Portugalski, Milo Baveto, 

król Alfons XIII, komisarz wystawy Cruz Coude i ambasador argentyński 
w. Madrycie Estrada, 

W zakończeniu uroczystości król Aifons i hiszpańscy ministrowie 
marynarki i robót publicznych oraz ambasador -Argentyny i poseł portu: 
galski podpisali protokuł o przekazaniu terenów. Uroczyść przekształciła 
się w manifestacje wzajemnych uczuć  hiszpańsko-poriugalsko-argen* 

, tyńskich. 

Andrzej Needra wypuszczony z więzienia. 
Z Rygi donoszą: Prezydent państwa, na zasadzie ustawy z dn. 14 

września r. 1920, o prawie ułaskawienia, zmniejszył karę b. premjerowi 
Łotwy, Andrzejowi Needra i zezwolił na wypuszczene go z. więzienia, 
z warunkiem jednak, że Needra opuści natychmiast granice Łotwy. Needra 
odsiadywał w więzieniu już około 2 |at. Natychmiast po uwolnieniu udał 
się do Niemiec, 

Jedaocześnie z Needrą wypuszczony został z więzienia w Libawie 
b. minister sprawiedliwości w gabinecie Needry, Borkowski. 

  

Amundsen rozpoczyna lot do bieguna 
północnego. 

LONDYN. 8. IV. Pat, Z Rzymu donoszą, że bawiący tam słynny 
podróżnik norweski kapitan Amundsen uda się dziś na sterowcu Norge 
w wielką podróż ponad biegunem północnym. Pierwszym eiapem podróży 
Amundsena będzia Polnam w Wielkiej Brytanji, gdzie ekspedycja Amund- 
sena wyląduje dla zaopatrzenia się w paliwo i tlen. Następnie sterowiec 
skieruje się do Oslo a stamtąd do Spitzbergenu. 

W podróży z Rzymu do Polhamu towarzyszyć będzie Amundseno- 
wi Scott, znany ze swych podróży przez Atlantyk, dokonanych na ste- 
rowcu angielskim R. 34. 

Reid Madryt—Manilia. 
KAIR 8IV PAT. Dwa samoloty hiszpańskie odbywające reid Madryt — Manilla 

przybyły tu do Banghazji. Trzeci samolot przybył do Banghazji z Typolisu. 

Pożar 6 miljonów beczek nafty. 
St. LOUI3. SIV PAT. Pożar, który wybuchł wczoraj w składach naftowych «Uni: 

on oil Company» 1 objął początkowo cziery podzismne cysterny rozszerzył się dzisiaj 

i na cysterny pozostałe. W cysternach tych znajduje się sześć miljoaów beczek nafty. 
Straty są olbrzymie. 

Z Rosji Sowieckiej. 
Sprzedaż carskiego pałacu w 

Gatczynie. 

Wszystkie dzieła sztuki, znajdu- 

jące się w carskim pałacu w Gaiczy- 
nie, zostały przeznaczone na sprze 
daż z licytacji. Licytacja ta zorgani- 
zowana zostanie przez główny urząd 
naukowy [sławnaukę] i odbędzie się 
w Moskwie. Artystyczne mebie, rzeź- 

by i malowidła już zostały z Gatczy- 
ny wywiezione na rynek moskiew- 

ski, gdzie sowiety spodziewają się 
uzyskać większą cenę, ze względu 
na liczniejszą obecność cudzoziem- 
ców. 

Pensja za wysługę lat w czer- 
wonej armji. 

Wcik Zw. S. S$. R. zatwierdził już 
dekret o państwowem ubezpieczeniu 
dowódców kadrowej czerwonej armji, 
za wysługę lat i na wypadek kalectwa. 
Zgodnie z brzmieniem tego dekretu 
wszyscy dowódcy czerwonej armji, 
którzy przesłużyli na swoich stano- 
wiskach w randze dowódcy nie mniej 
niż 20 lat, uzyskają prawo do eme- 
rylury w wysokości 50 proc. ostatnie 
go swego uposażenia. Po 30 latach 
służby emerytura ta wynosi: 100 proc. 
uposażenia. 

, Wojskowi b. armji carskiej mogą 
ubiegać się o prawo emerytalne tylko 
w tym wypadku, jeśli przekroczyli 45 
lat życia i jeśli wstąpili w szeregi 
czerwonej armji nie później jak 31 
grudnia 1918 roku. 

   

Bolszewicki raj w więzieniach 
dla kryminalnych zbrodniarzy 

w Kijowie. 

Charkowska gazeta „Komunist* 
ogłosiła szereg rewelacyjnych wiado— 
mości o niesłychanych stosunkach, 
panujących 'w więzieniu Zaporoż- 
skim. Zbrodniarze, skazani na ciężkie 
więzienie do lat 10, przy zastosowa: 
niu t.zw. Ścisłej izolacji, wychodzą 
kiedy tylko chcą z więzienia bez żad- 
nej straży. Wypuszczeni więźniowie, 
Oczywiście za łapówki, dokonywują 
nocami zbrojnych napadów, poczem 
najspokojniej powracają do swoich 

cel, gdzie dzielą się z zarządem wię: 
zienia zagrabionym łupem. W celach 
urządzane są stale libacje i orgje z 
dziewczętami, specjalnie za pieniądze 
bandytów utrzymywanemi. Kobiety— 
więźniowie żyją z więźniami oraz z 
administracją więzienia. Podobne sto- 
sunki panują i w innych więzieniach 
sowieckich. 

Zamiast TRANU 
poleca się znany 
i od lat wielu za- 
lecany przez 
WPP. Lekarzy 

Wystrzegać się naśladownictw. 

chlebstwie wobec niewiasty, potrze: długiej przerwie, p. Wandy Malinow- 
bującej tego pochlebstwa jak ptak 
powietrza, a ryba wody, lub taki 
aforyzm jak ten, że mężczyzna nie 
powinien pamiętać o chwilach za- 
pomnienia niewiasty—chyba w żadnej 
mierze nie wpłyną na zmianę kwalifi- 
kacji utworu Krzywoszewskiego, jako 
Sztuki o nowszych pierwiastkach u- 
tworu popularno -ludowego. 

Nie rozumiem uwagi autora, iż 
rzecz się dzieje w «początku XIX stu- 
lecia w czasach pruskich». 

Czyżby uwaga ta wymagała sty- 
lowości historycznej, obyczajowo spo- 
łecznej lub politycznej? 

Bynajmniej. 
Niema w komedji aluzyj historycz- 

nych, politycznych lub społecznych. 
Cała stylowość utworu polega na je- 
go rodzaju groteski, czy igraszki fanta* 
stycznej i im więcej tego charakteru wy- 
dobędzie się z komedji tem więcej wa- 
lorów jej się podniesie, a ogólną sła- 
bość jej literacką wzmocni się pier- 
wiastkami widowiska scenicznego. 
Z równem powodzeniem rzecz ta 
dziać się może w czasąch Księstwa 
Warszawskiego, jak Królestwa Kon- 
gresowego, lub po powstaniu 1831 
roku, 

W Reducie, jak zaznaczyłem, wy- 
stawienie «Djabła i Kaczmarki» wy- 
wołało specjalny interes przez występ 
w tej komedji poraz pierwszy, po 

skiej Osterwiny, artystki z Bżej łaski 
obdarzonej oryginalnym talentem, peł- 
nej wdzięku i niepospolitego czaru. 
P. Malinowską Wilno zna od lat 
(bądźmy tym razem niedyskretni) 
cziernastu przeszło. Pamięta jej nie- 
pospolite kreacje aktorskie, z pośród 
których interpretacja Pani Walewskiej 
została rozsławiona wymownem pió: 
rem p. Czesława Jankowskiego na 
łamach Tygodnika  Iustrowanego, 
gdzie nestor krytyki teatralnej przepo- 
wiadał p. Malinowskiej piękną przy: 
szłość artystyczną. Sprawdziła się 
przepowiednia, ; 

Ukazanie się artystki na scenie 
zostało powitane, 
obyczajom Reduty, 
klaskami. Rzucono z balkonu bukiet 
róż. Zaufanie na sukces zgóry za0- 
fiarowane. | słusznie. Pani Wanda 
Malinowska tyle włożyła wdzięku i 
czaru w rolę Karczmarki, rodzącej się 
z kasztelanica, a przeto niepospoli- 
tej, tak świetnie nadała swej roli cha- 
rakter lekkiej groteski, że zasłużyła 
na wszeikie komplementy, 

Ku grotesce przechylał się również 
partner Karczmarki p. Juljusz Oster- 
wa. Silniejsze podkreślenie tego cha- 
rakteru roli wzmoże i tak już duży 
sukces interpretacji aktorskiej p. 
Osterwy. P. Budkiewicz w roli Kuter- 
nogi zrozumiał intencje rodzajowe 

wbrew surowym 
długotrwałemi o: 

Jecorol 
Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 

wany, siosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej, 

Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski” 
i marką ochronną—trójkąt ze statywem. 
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Z SĄDOW. 
Jeszcze jedna sprawa Zbłońskich. 

W dniu 26 bm. wydział karny są- 
du okręgowego w Wilnie rozpozna 
nową sprawę Sa iisława Zbłońskiego 
i jego siostry Janiny, w tym wypadku, 
vel Stanisławy Szykowicz. 

24 października 1920 roku mie- 
szkanka domu M 4 przy ul. Kalwa- 
ryjskiej Juija Suboikiewiczowa wyna- 
najęła częsć mieszkania nieznanemu, 
młodemu małżeństwu ; 

Po pewnym czasie dozorca tego 
domu zameldował w IV komisarjacie 
p. p. że od kilku dni nikt z mie- 
szkańców mieszkania Subotkiewiczo- 
wej nie daje znaku życia, naiomiast 
kury zamknięte wewnąirz krzyczą jak 
gdyby były niekarmione. 

Złamano zamek, znaleziono mie- 
szkanie puste, jednak nic nie zdradza- 
ło śladów mieszkańców. Podczas dał- 
szych poszukiwań jeden z agentów 
śledczych zauważył strugę krwi za- 
skrzepłej wydobywającej się z pod 
zamkniętej na kłódkę skrzyni z mąką. 
Otworzono skrzynię i znaleziono w 
mące trup Suboikiewiczowej. 

Zwłoki miały na szyi krawat męski, 
a pod nim szpagat zaciągnięty na 2 
„mistrzowskie* petle. 

Dalsze śledztwo wyjaśniło, że nie- 
znane małżeństwo przeniosło się do 
hotelu „Wijja*. 

Dopiero 1 maja 1924 roku zatrzy- 
mano w Wołkowysku Zbłońskich. On 
przyznał się, że zadusił Suboikiewi: 
czówą, przyczem zeznał, że gdy on 
dusił broniącą się do ostatniej chwili, 
Zbłóńska „zawiązywała" krawat. 

Oskarżenie wnosić będzie podpro* 
kurator Rauze. 4 

Nowcšci wydawnicze. 
— L. Komarnicki: +Teatr sckolny>. 

Dwanaście ilustracyj i nuty. Str. 162. Wam 
szawa. Gebeihner 1 Wolff. 1926. Dla wycho- 
wawców młodzieży taka książka to piawdzi- 
wy—dar. Opiócz konsyderacyj ogólnikowych 
podaje autor mnóstwo praktycznych wS<a- 
zówek irad. lascenizacje, których autor daje 
liczne przykłady były realizowane w jego 
własnym teatizyku. 

R 

TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) 

W sobotę 10 kwietnia 

REWJA 
„Szukamy króla” 
w wykonaniu artystów warszawskich: 
K. Horbowskiej, А. Zabojkinej, 
M. Wawrzkowicza, W. Orwidą 1 

C. Skonięcznego. 

Początek o g. 8-ej wiecz. 
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FRANCUSKA MĄCZKA 
ML; ESC: Z N A EDBF 

HEUDEBERT 

wyśmienity Środek odżywczy dla niemo 
wiąt, matek karmiącyca, oOzdrowieńców, 
starców i ludzi osłabionych wskutek dłu- 
gotrwałych chorób przewodu pokarmowego. 

MĄCZKA MLECZNA EDBr 

może być bardzo szybko Przygotowana, 
jest lekko sirawna, przewyższa pożywnoś- 
cią inne tego rodzaju mączki i dzięki 
swemu wybornemu smakowi jest chętnie 
spożywana przez dzieci i starszych. 
Sprzedaż w aptekach i większych składach 

aptecznych 1 winno-kolonjalnych. 
W.Z.P, Nr 13. Wilno, dn, 15-11 1926, 

m 

Magistra 

A. Bukowskiego 

й Reg. Min. Zdr. Pubi. Nr 214 
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sztuki 1 grał, dostrajając się do gro- 
teski. Zalecićby to należało i innym 
wykonawcom, przez co sziuką zyska 
niepomiernie. 

Inscenizącja bardzo piękna i nale- 
ży komedji wróż ć powodzenie. Pro* 
szę tylko na zakończenie О szybsze 
tempo, gdyż miejscami nudna bez 
akcji żywszej komedja zyska na zain: 
teresowaniu widzów. 

Wiktor Piotrowicz. 

z 

Wieczór Beethovenowski Wikto- 
ra Łabuńskiego. 

Po raz pierwszy — o ile się nie 
mylę— przedstawił się naszej publicz- 
ności fortepianista Wiktor Łabuński, 
poprzedzony bardzo  pochlebnemi 
wzmiankami prasy krajowej i zagra- 
nicznej. już sam układ programu 
zniewalał do szacunku wzgiędem ar- 
tysty, stawiającego sobie jako cei— 
wykonanie arcydzieł muzycznych, a 
nie popis powierzchownego wirtuo- 
zostwa. Tem większe zadowolenie 
sprawiało przeświadczenie, coraz się 
pewniej—w ciągu wieczora—utrwaia- 
jące, że Łabuński należy do najbar* 
dziej imieresujących  fortepianistów 
młodego pokoienia. Zgodnie z du- 
chem współczesnej imuzyki, objawia- 
jącym się głównie w niepospolitem 
uwydatnieniu właściwości opisowych,



   
Nr80 1090 SŁOWO 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Dokóła rozbudowy: 
elektrowni miejskiej. 

Rozwój elektrowni w Wilnie z 

powodu wojny i jej skutkó 

eczy został powstrzymany. El 
nia już od szeregu lat nie 

w siłą 

ektrow- 

jest w 

sstanie uczynić zadość słusznym wy- 

'mogom i potrzebom mieszkańców, 

zwłaszcza w okresie największego 

©bciążenia, t. j. zimą,—i stan taki nie- 

  

   

  

   
     
   
    

    

   
   
   

  

    

  

wątpiiwie będzie trwał nadal i 
p: mieisce również w okresi 
wym 1926—27 z powodu niedosta- 

znego zasilania prądem i defektów 
szyn, o ile chociażby w o 

chwili nie zostaną przedsi 
dpowiednie środki zaradcze. 

racowany przez Magistrat. 

mie są one wykonalne 
względów finansowych bądź tet 
nych. 

orozumieniu z holenderską 

Pluto w Nijmegen, jeszcze w 

linansowo jak technicznie, nie 

probaty komisji technicznej, 

wówczas nie ušwiadamiata 

Oniecznošci 

prowadzenia 

będzie 

e zimo- 

statniej 

ęwziete 

W tym przedmiocie do Magistra- 

wpłynął cały szereg projektów 

ozbudowy,—jest wreszcie projekt 0- 

Treść i 
sady tych projektów są znane wil- 
ianom z pism miejscowych. Niestety 

bądź ze 

chnicz+ 

Projekt złożony przezemnie, 

firmą 
lutym 

biegłego roku, a uzasadniony tak 

znalazł 

która 

jeszcze 

systematycznego prze- 

skoordynowanego w 

łokształcie projektu, natomiast dą- 
tyla do rozbudowy elektrowni w 
— niepowiązanysh pėlšrodkėw 
By zapobiec katastrofie, Magistrat 

zmuszony był korzystać z prądu za* 
kładów prywatnych, „które wobec 

prymitywnych urządzeń takowy mo- 

gły odstąpić tylko za cenę niewspół- 
miernie wysoką. Skutkiem powyższe- 

_ go oraz przez ząchowanie własnych 

<ałkowicie wypracowanych maszyn, 
50 pociągało za sobą nadmierne 

koszty wytwarzania energji, miasto 
poniosło olbrzymie straty, które dały- 

   

  
| dopiero w ubiegłym miesiącu, jakko!e 

pedjować turbiny dopiero w początku 

1927 r. W tym jednak czasie, wobec 

znacznego obciążenia elektrowni, nie 

może być mowy o usunięciu jednej 
ze starych maszyn celem opróżnienia 

miejsca dla nowej turbiny. * Do tego 

możńa byłoby przystąpić właściwie 
tylko w kwietniu, przyczem praca 

trwałaby do maja; biorąc pod uwagę 

czas potrzebny na budowę fundamen- 

tów dla turbiny i jej ustanowienie, 
można przypuszczać, że uruchomie- 

nie turbiny mogłoby nastąpić mniej 

więcej na 1 go września. 
Przezemnie natomiast została zło- 

żona do Magistratu oferta na dwie 
turbiny zmiennego prądu 4880 kw. 

które skutkiem specjalnych okolicz. 
ności mogłyby być dostarczone przez 
fabrykę w ciągu półtora i trzech mie- 

sięcy. Tak krótkie okresy dostawy 

umożliwiają uruchomienie turbin w 

ciągu tegorocznej jesieni. Staje się 

przez to zaopatrzenie Wilna w zbli: 

żającym się okresie zimowym 1926— 
27 całkiem zabezpieczone, ponadto 

možliwem jest przyłączenie dowolnej 

ilości nowych abonentów. Wystarczy 

do tego jednej turbiny; druga stano- 

wiłaby rezerwę. Istniejące kotły czy- 

nią zadóść wymaganiom, pożądanem 
byłoby jednak zawczasu trzy stare 

kotły zmienić. Niezbędnem jest nato- 

miast jaknajszybsze dalsze sprowa- 

dzenie przetwornic. 
Inż. Christ. 

[D. C. N] 

INFORMACJE. 
Bilans Banku Polskiego. 

Bilans Banku Polskiego z dn.31-go 
marca wykazuje dalsze kurczenie się 
rezerw walutowych Banku. 

Zapas wciui i dewiz zmniejszył 
się o 5,3 miujony zł. brutto, osiąga- 
jąc sumę 49,3 miljonów złotych. 

Zwiększył się o 6,5 miljonów zł. 
—do sumy 301,4 miljonów zł. portfel 
weksiowy oraz zwiększyły się o 3,8 
miljonów zł. — do sumy 29,4 miijo- 
ny zł. pożyczki zabezpieczone papie- 
rami 

Zobowiązania walutowe i reporto- 
| by się ominąć, gdyby we właściwym we (wynoszące 16,9 miljonów zł.) 

Czasie przeprowadzono odnowienie wzrosły o 2,6 miijonów zł. 

urządzeń. W tym stanie elektrownia 
stanowiła niejako miejski zakład do 

_ bezcelłowego spalania węgla, wytwa- 
tzania dymu i niszczenia pary. 

Obstalowana w początku ubieg- 389,4 miljony zł, przyjęty natomiast 

cie zdolną obecnie do pracy. 

„ego roku nowa turbina zmiennego 
A е mocy 1500 kw. jest wresz- 

Przeo* 

Rachunki żyrowe i inne zobowią- 
zania zmiuejszyły się © 21,7 miljo- 
nów zł, (78,7 miljonów zł.). 

Obieg biletów bankowych powięk- 
szył się o 20,6 miljonów zł. do sumy 

nych i bilonu wykazuje zmniejszenie 
o 363 tysiące zł. (609 tysięcy ). | 

Stosunek procentowy pokrycia 
<zono jednak zaopatrzyć się we wła= kruszcowego wynosi 32,68 proc. 

Ściwym czasie w niezbędne przetwor- 
nice, — zastanowiono się 

wiek już od grudnia 1925 r. 

Czność 
Wskazywatem na siraiy jakie 

1ad tem 

niejed - 

sprowadzenia przetwoinic 
powo- 

dować musi każda godzina ópóźnie- 
nia. 
twarnice, 

Mogtyby zapobiec 

Proponowałem przytem  prze« 

inne pozycje nie wykazują więk: 
szych zmian. 

O księgi handlowe. 

Do ministerjum skarbu wpłynęły 

rej zadaniem byłoby między innemi: 1) zba- 
dać stan skarbu państwa i ź'ódła jego do- 
chodów, tudzież położenie całego gospodar: 
stwa krajowego; 2) ułożyć normalny budżet 
państwa poiskiego, któryby odpowiadał z 
jednej strony istotnym potrzebom państwa, 
z drugiej zaś strony istotnym mož1ošciom 
płatniczym społeczeństwa; 3) oznaczyć czas, 
w którym dojście do takiego normalnego 
budżetu byłoby rzeczą możliwą; 4) stwier- 
dzić, wiele wynosiłby, przy pewnym złago* 
dzeniu. śiuby fiskalnej dla ożywienia gospo- 
darczego, ewent. deficyt roczny budżetu, 
jakie wobec tego ewent. potrzebne byłyby 
kwoty dla- pokrycia tego deficytu w . czasie 
aż do dojścia do normalnego budżetu; 5) 
wypowiedzieć się w sprawie reorganizacji 
wszystkich przedsiębiorstw państwowych z 
kolejami włącznie, a w szczególności także 
co do kwestji, które ztych przedsiębiorstw 
i w jakiej formie małyby być utrzymane 
lub zwinięte; 6) obliczyć, jakie minimalne 
kwoty poirzebne są dla. odrodzenia go8po- 
darstwa krajowego, t.j. ożywienia rolnictwa, 
przemysłu i handlu oraz wyvowiedzi Ć się 
co do najodpowiedniejszego sposobu dopio* 
wadzenia tysh kwot do poszczególnych ga: 
łęzi życia gospodarczego; 7) oznaczyć kw tę 
o jaką minimalnie należałoby podwyższyć 
kapitał zakładowy Banku Polskiego, wzgl. 
jakiej kwoty należałoby dostarczyć Bankowi 
Polskiemu w drodze długoletniej lokaty. 

Rząd mózłby po oirzymaniu tych da* 
nych przystąpić bezzwłocznie do realizacji 
opinji komisji w drodze najrychiej - starania 
O uzyskanie na odpowiednich warunkach 
potrzebnej pożyczki zagranicznej. 

Menriorjał kończy się prośbą o przedslę« 
wzięcie kioków potrzebnych dia realizacji 
pizedstawioaego na wstępie wniosku. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— [] Obniżenie stawek za 

spław drzewa. Swego czasu wileń: 
ski związek przemysłowców drzew- 
nych zwrócił się z memoxjałem do 

— 

— [w] Brak przedstawicieli. 
drobnych han 'arzy i rzemieśl: 
ników w komisjach szacunko- 
wych. Związki Kupców w Wilnie 
otrzymały z centrali warszawskiej 
odpis okólnika Ministerstwa Skarbu 
Nr. 154 w celu przyjęcia do wiado- 
mości treści tego okólnika. 

Okólnik zwraca uwagę Izb Skar- 
bowych na fakt, iż w niektórych ko: 
misjach szacunkowych! daje. się za- 
uważyć brak przedstawicieli drobnych 
rzemieślników. i handlarzy, co nie jest 
w interesie ministerstwa, 

W związku z powyższem  Mini- 
sterstwo Skarbu poleca tym Izbom 
Skarbowym,. na;terenie których niema 
przedstawicieli rzemiosł i drobnego 
handiu, wciągnięcie takich  przedsta- 
wicieli do komisji szacunkowych, „co 
leży w interesie państwa tak i spo- 
łeczeństwa. 

— [w] Drzewo dla drobnych 
gospodarstw rolnych. Minister: 
stwo Rolnictwa nadesłało do . Dyrek- 
cjj Lasów Państwowych w Wilnie 
instrukcję, co do wydawania drzewalula 
drobnych gospodarstw _— rolnych. 
Drzewo udzielone zo stanie "drobnym 
gospodarstwam na specjalnie dogod* 
nych warunkach. 

, Mianowicie gospodarze upraw- 
nieni do korzystania z wydawanego 
drzewa otrzymają 1 roczny termin 
spłaty powsiałego na skutek skorzy* 
stania *z tego zarządzemia — długu. 
Kredyt roczny udzielony będzie do 
wysokości 250 złotych na każde go* 
spodarstwo. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
8 kwietnia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

"mo Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń 

3 

stolarzy zgłosiło się do Urzędu Po- necznych. Ma icz — 
średnictwa Piacy z prośbą »> posady art zy ak oh 
€1ociażby na wyjazd w kraju. , :[" \ш:: ri ES ao ci 2 a e; obdar: ie- Li Zarząd Kasy Chorych M: pospolitym humorem, AA Skany Ипа na p.siedzenių w dn. artysta teatrów miejskich, który się zalicza 
kwietnia r. b. załatwił następujące do wybitniejszych artystów komzdjowych. 
Sprawy: w związku z wymówieniem ZAŁ R Roam rewji. jak i 3 ; i —nie- od dnia 1 maja dotychczas obowią- wątpiiwie ia, dė ys Masę 
zującej umowy zbiorowej z pracQ- Ceny miejsc normalne. Kasa czynna dziś od 
wnikami apteki K. Ch. uchwalił wy- g..11 rano. : 
delegować ze swego 'ramienia człon- . , 
ków: Kruka, dra Rafesa i Zeydlera 
do prowadzenia pertraktacji z temi 
pracownikami w celu zawarcia no- 
wej umo vy, udzielając swoim przed- 
stawicielom wytycznych w tej spra: 
wie; przyjmując „do...wiadomości pis- 

WYPADKI | KRADZIEŻE, 
й е-й—— :;;ііпіссіе. Еп. 7 b. m. 

zen szkoły powszechnej im. Pik i 
14detni Edward Pietryk (Tartaki m 

— Wykrycie potajemneį gorzelni. 
W nocy „na 4.b. m. w iesie około wsi Siw- 
Eikas ana st. post 'Kenc wykryl P rze! ie 1 w sprawie kursów dokształcających, śoiciel Korzystając E Śenej 7 zorganizowany przez. Krakowski — Wyrodna matka! We wst Zawidzi- Związek Kas-Chorych dia pracowni- nięta zm. Swirskiej Elżbieta Radziusz udu. ków tych instytucji, uchwalił w kur- 8.ła swe nowónarodzone dziecko. Dochodze- I Ч : ni tosu. sach udziału nie brać; załatwił parę z ek W osadzie Bukiszki gm Spraw poszczególnych dotyczących Rzeszańskiej wskutek wąliwego stanu ko 

przedłużenia Świadczeń ustawowych mna spalił się dach domu mieszkalnego oraz zwrolu kosztów kuracji człon 88 ОЧО Чна paka 2 ż c= tetrasiszki gm, Aleksandro, m Kasy Chorych%i członkom ich wskiej, wskutek nieostrožnego obchodzenia žin. 
ai sie się dom mieszkalny О udowania Ad Straty wynoszą s esy Lamuniewicza. 

radzieże. Janowi Tauczakowl 
Sz 8) skradziono ubranie wartości 

— Zefji Girulskiej (Podgórna 8) skra- 

zaginął u: 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Człowiek a morże. Liga 

Morska i Rzeczna Oddział w Wilnie 
(zaułek Bernardyński 8, rozpoczyna 
w nadchodzącą niedzielę dn. 1] dziono waliz<ę z biełtzną wartości 600 zł kwietnia r. b. zapowiedziany cykl Stroma zj PAWórza domu Nr. 5 przy ul. 
odczytów, mających na celu bliższe AS akis pas transmisyjny Oraz 
zapoznanie społeczeństwa z tą całko- skiego. yczny na szkodę Zelika Kowal - 
AA daeddną: przez nasze Pań- 2200000000022000000000000000000000 

Dnia tego o godz. 12ej w po- Z całej Polski. 
łudnie w sali kina teatru „Helios* p Pierw: : : » . — Pi sz iš A. Uziembło, prezes warszawskiego niej szachowy wwazżodki pe 
Komitetu L. M, i Rz. znany mówca protektoratem p. prezesa rady mini nz i legent wygłosi ciekawy odczyt 5 bi Ministerstwa Robót Pubiicznych w Tran. _ Sprz. Kupno. „PIEe£CNt wygło: y „odczył strów Aleksandra hr. Skrzyńskie 

kiórym wskazuje, że stawki za prze- Dolary 840 8,42 sag й B eHgviek RE odbędzie sie się w r turniej 
wóz drzewa [w postaci tratew] wodą Boleńija 331,75 _ 338,50 3601 filmem ZI, dzie urozmaicony szachowy, ‚ zorganizowańany _ przez 
są nadmiernie wysokie, co w Znacz- |ondyn 40,95 4105 40.35 Bilety w cenie 50 Li Warszawskie tow. zwol. gry sza- 
nej mierze utrudnia eksport drzewa Nowy-York || + 192 1 darai 548 i = gr. i I zł. dla chowej. SĘ 

z Wileńszczyzny i przyczynia sę do Paryż (2935 3042 2928 я e L dzi A gr. dla uczącej / Turniej rozpoczyna się w dniu 
wzmożenia bezrobocia. A 2495 2501 2189 s .mocziczy,i żołnierzy nabywać 12go kwiętnia kończy si „_ Szwajcarja 16265 163.05 16225 można w kasie kina „Helios“ od ni i SIĘ zać w Ostatno Ministerstwo przychyliło Stoknolm 212,50 21303 21187 Od 10 W 30 ® pierwszych dniach maja r. b. Gry 
się do tej prośby i zniżyło dotych- Wiedeń 1910 11940 11880 Sdezytu. TV rano w dniu odbywać się będą w lokalu Towa. 
czasowe normy o 50—70 procent. _ Włocny 33,90 33,98 33,82 ZĘ. „_ rzystwa (Wierzbowa 8). W turnieju 

Obecnie więc za spław pobiera się: Papiery wartościowe. 54 — „Tydzień ucznia". W zwią weźmie udział 18—20 graczy. Osta- 
za pierwsze 300 kilometrów po 2 Pożyczka dolarowa 7882 (w złotych 664,20 zku z pracą przygotowawczą do teczne ustalenie składu turnieju i lo- 

grosze od każdych 10 mtr:! za kilo- |» kolejowa 13000  — —' sTygodnia Ucznia» — odbył się dnia sowanie uczestników odbędzie się 
metr i jeden grosz od następnych. 5 pr. pożycz konw. 3400 —  — 21 marca, w gimnazjum eSióstr Na- dnia 12-g0 kwietnia b. r. o godz. 4 pr. pożyczk. konw, ławi a przestrze- : = — — zaretanek» Odczyt © gruźlicy, wygło- 4 pop. w lokal 
2 a за zaje > AE szony wobec licznie zebranych ucze. ników gry aimas jed z 
są od opłaty. (Rake Zk. 1925 1950 — mi iich rodziców — przez der. |. Tegoż dnia o godz, 5-ej "ah ЕНа ооы нца Boguszewską, Prelegentka mówiła się gra, która odbywać się 0 
  zwłaszcza o gruźlicy w wieku szkol. 6 razy na tydzień od + io z walki zaradczej z godz. 8.30 i od 10 d ą Straszną plagą naszej młodzieży; Niedziele przeznacza się na @ i wskazywała również, że nieodzowną niedokończonych Ranty zoo: i pilną potrzebą jest stworzenie sa: le odbywać się będzie od 12 ej rano 

godz. 4.30 do 
lo 12 wieczorem. KRONIKA 

    
    

  

PIĄTEK 

g Dziš Wsch. sł, o g. 5 m. 53. 

Marji Baipe. Zach. sł. a g. 5 m 39 
jutro © 

Ezechiela pr. sims 

małżeństwa. Wileńska 
tropolitalna urządza w najbliższych stępku nieuczciwych 

'ejskiej wiec w spra: я V 
sakra- Odnieseniu do ogėlu, Ziznaczyčė na- 

dniach w sali M : 
wie obrony nierozerwalitości 
mentu małżeństwa. 

MIEJSKA. 
— (x) Zatwierdzenie uchwały 

Rady Miejskiej & dn.17 XII. 25 r. 
Pan Wojewoda wileński powiadomił 

, fokrotnie zwracałem uwagę na konie- gd wielu przedsiębiorstw zażalenia w ostatnich dniach Magistrat, że Mi- 

KOŚCIELNA nie może pows 
— (x) Wiec w sprawie obro- 

do zapasu banku stai: monet srebr- ny nierozerwalności sakramentu : , y 
Kurja Me. jskiekoiwiek nadużycia, gdyż z po- 

ralna Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
będzie władną udziełać zwolnenia od 
posiadania ; przepisanego _ poziomu 
wykształcenia, Wspomniane pismo 
podkreśla dalej, że od stosowania 
wyłuszcznych zasad postępowania 
r с trzymać okoliczność, 
iż tu i ówdzie przyjęci do służoy b. 
wojskowi, czy też inwalidzi popełnili 

! jednostek nie 
można wyciągać konsekwencji w 

leży, że zasady ie stosowane oddaw- 
na w Dyrekcji Wileńskiej będą mo: 
gły być realizowane nadal w zależ- 
ności od ilości wolnych posad. 

— Spis telefonów. Wileńska 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów  zawia- 

na niewłaściwą kontrolę ksiąg han- nisterstwo Spraw Wewnętrznych za- damia, że niebawem wyjdzie z druku 
diowych, Urzędnicy traktują sprawę twierdzło uchwały Rady Miejskiej z opracowany przez Dyrekcję P.i T. 
prowadzenia ksiąg zbyt formalistycz- dnia 17 grudnia r. ub. w sprawie *OPIS Aboneniów» państwowej sieci 
nie i nawet tam, gdzie księgi główue 

są prowadzone, na podsiawie orze- 

, Wzgiędu na możliwość natychmias- bienia natury raczej formalnej, czynią 
towego dostarczenia, 

"i tu Komisja Techniczna nie mogła 
zdecydować się na odpowiednie po- 
Stanowienie. 

W/ międzyczasie Magistrat ogłosił wie jako 
|konkurs na dostarczenie większych 7 

bin. Ponieważ normalny okres te- 

go rodzaju dostawy wynosi o 
10 miesięcy, 

d 8 do 

— lecz również przedsiębiorstwom  handiowym  tru- 
dności. 

Życie gospodarcze domaga się 
sanacji. 

Zrzeszeń Gospodarczych we Lwo- 
(o Organ reprezeniowanych w niej 

rzeszeń i Towarzystw Wschodniej Mało- 
polski złożyła panu prezydeniowi ministrów 
mermorjał, w którym uważa za rzecz najpil- 
niejszą 1 zwioki niecierpiącą zwołanie Ko- 
misji rzeczozaawców w zakresie spraw skar- 

Rada 

dostawca mogłby eks- bowych, gospodarczych i finansowych, któ- 

m 

j wymagających silnego udziału wy- przez samego twórcę zastąpione przez 

|obraźni, w grze Łabuńskiego — po- „Molto adagio", bezpośrednio połą- 
 dobnie, jak i jego rówieśników -- czone z „Rondem” finałowem. 

„ działanie intelektu przeważa nad stro- 
Tą uczuciową. W każdym takcie znać zachęciły Łabuńskiego do 

Coraz entuzjąstyczniejsze oklaski 

; było, że artysta jest wyśmienitym naddatków, które chociaż zmieniły 
muzykiem i wytwornym fortepianistą, jednolitość programu  Beethovenow: 

_ Tozporządzającym najzupełniej dowoi- skiego, lecz nie były w. sprzeczności 
Nie i celowo bardzo dynamicznie u- z poważnym charakterem całego kon- 
Stopniowanym, ładnie brzmiącym to- certu, albowiem nie wchodziły wcale 
nem, oraz wyborną biegłością tech- w kompromis z efekciarstwem błys- nia na posady 
niczną. 

Na początku wykonane, rzadko stwa. Bardzo się ogólnie podobało Poczt i Telegrafów, na skutek pisma gają pracownicy zakładów 
koiliwego, beztreściwego wiriuozo- 

poboru na rok 1926 dodatku do 
opłat państwowych od patentów na 

które w . dużym stopniu czeń specjalistów, zupełnie prawiało- wyrób i sprzedaż przetworów wód- 
tym stratom, ze wo a znajdują się tylko drobne uchy- czanych i spirytusowych. 

WOJSKOWA. 
— Służba wojskowa maturzys: 

tów. Min. Spraw Wewnętrznych wy- 
stosowało do wszysikich wojewodów 
pismo, w którem przypomina, iż wła- 
dze szkolne są obowiązane do nie: 
zwłocznego zawiadomienia właściwej 
władzy administracyjnej .l instancji o 
opuszczeniu zakładu naukowego przez 
poborowego, korzystającego z odro: 
czenia służby wojskowej na zasadzie 
art, 57 ustawy wojskowej. 

Przepisy wspomniane mają na ce- 
lu powołanie do odbycia stużby w 
wojsku tych, którzy są w wieku po: 
borowym i wyszli ze szkoły średniej, 
bez względu na to, czy ją ukończyli 

Władze wojskowe wychodzą z 

odbyć po ukończeniu szkoły średniej 
służbę wojskową, aby sobie nie prze: 
rywać studjów wyższych. 

POCZTOWA 
— (x) W sprawie przyjmowa: 
. inwalidów i b. 

wojskowych. Generalny Dyrektor 

telefonicznej Okr. Dyrekcji Poczt i 
Telegr. w Wilnie na rok 1926—27, 
Spis ten będzie doręczony wszystkim 
abonentem za pobraniem 1 zł. za egz. 
dlatego więc przestrzega się przed 
nabywaniem nieoficjainego wydawni- 
ctwa spisu abonentów, które bliżej 
nieznani agenci legitymyjąc się  fał- 
szywem świadectwem władz poczto- 
wych odnoszą i sprzedają abonen* 

Pomijając to, że w ten sposób 
kolportowana książka — „Skorowidz 
abonentów” posiada daty  niešciste 
abonenci, którzy nabęcdą tę prywatną 
książkę, badą musieli nabyć oficjainy 
spis abonentów. 

PRACA i OFIEKA SPOŁECZNA 

— [i] Rejestracja pracowni- 
ków umysłowych w Biurze F. 
Bezrobocia Biuro Funduszu Bezro- 

licznych tego założenia, że maturzysta winien bocia w najbliższym (czasie rozpocz- 

nie kroki zdążające do stosowania 
sankcji karnych w stosunku do tych 
przedsiębiorstw, które dotychczas 
zwlekają z rejestracją pracowników 
umysłowych. 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą 
z dn. 28/X 1925 r, rejestracji podle- 

pracy, 
teraz grywane „Andante favori* wy- własne „Impromptu* koncertanta, u- Monisterstwa Spraw Wojskowych w handlowych i przemysłowych zatrud- 
kazało doskona 

wojskowych w. Wilnie 

c łe ujęcie tej pięknej trzymane w charakterze „nodernistycz- sprawie memorjału związku kreso. niających ponad pięciu pracowników 
zamęy Pozycji i usposobiło korzystnie nym”, nie zrywające wszakże pewnej wego b. fizycznych lub umysłowych bez róż- 

 Suchaczów dla koncertanta. W so- łączności z muzyką, w dotychczaso- zwrócił się do Wileńskiej Dyrekcji nicy płci, wieku i charakteru pracy. 
macie A-dur op. 101, odegra anej w wem pojęciu. 
bardzo szlachetnym stylu i z godną 
wszelkiego uznania przezroczystością wane pytania, nadmieniam, że znane przyznawania 

' przeprowadzenia głosów fugi w części „Moment musicial* Schuberta, grał szeństwa inwalidom wojennym przy 
Ostatniej, można było życzyć więcej Łabuński (wyśmienicie) w iranskrypcji obsadzaniu 
liryzmu w „Allegretto mą non trop: nieznanego mi autora—nie w orygi- Generalny Dyiekior Poczt i Telegra- 

W odpowiedzi na liczne mi zada- 

po*, a w paru miejscach—zwłaszcza nale, 
finału—monumentalniejszej wielkości i 
potęgi. Prześlicznie były wykonane duta* tak niefortunnie wybrała dzień dów, co do wymogów zdrowia #- 

; z zycznego u inwalidów, W wyjątko- 
W. drugie święto Wielkanocy, lub wych na uwzgiędnienie zasługujących 

niem charakterystyki każdej poszcze- Bożego Narodzenia wręcz niepodob- wypadkach dyrekcje pocztowe mogą 

gólnej odmiany. Całkiem po wiriuo- ną oczekiwać większego udziału pu- uwzględniać przekroczenie przepiso- 

zowsku, w najlepszem pojęciu tego bliczności na koiicercie o programie wego wieku kandydatów do służby 

trzy 

w 

„kontredause“ i aader 

Trudno zrozumieč—dlaczego „Re- 

pięknie koncertu? 
warjacje“ z wielkiem. urozmaice- 

określenia, wykonał konceriant sonatę tak poważnym. 
C—dur op. 53, której częścią środko Wobec tych warunków, frekwencja 
wą miało być wykonane na początku była nadspodziewanie duża. 
konceriu „Andante favori“, 

+. 
potem Michał Józefowicz. 

Poczt. i Telegrafów „z obszernem 
pismem, motywującem konieczność 

posad. 

fów upoważnił tutejszą Dyrekcję, do 
idących wzglę- stosowania daleko 

z kategorji inwalidów, 
mobilizowanych 

bezwzględnie pierw- 

Równocześnie 

a następnie 
wojskowych. W 

wypadkach braku studjów u wspo- 
mnianej kategorji kandydatów Gene- 

— (x) Zatrudnienie bezrobot: 
nych. Według ostatnich danych sta: 
tystycznych poszczególne zakłady 
pracy w Wilnie zatrudniły w ostatnim 
miesiącu 180 bezrobotnych. 

— (x) Wstrzymanie pracy na 
tartaku Chwolesa. Jak nas infor: 
mują, tartak Chwolesa w Wilnie 
wstrzymał w tych dniach roboty z 
powodu ogólnego kryzysu finanso- 
wego. Nadmienić należy, iż wspom: 
niany tariak zatrudniał 50 robotników. 

— (x) Kryzys w przemyśle 
stolarskim. Wobec panującego w 
Wilnie kryzysu finansowego I gospo* 
darczego, cały szereg zakładów StO- 
larskich w Wilnie przerwał prace. 
związku z powyższem  kilkadziesią której 

'nie za obiady, wydawane bezpłatnie uczącej która 

natorjum dla chorej i zagrożonej W czasie gry obowi zuj. i 
gruźlicą młodzieży. «Tydzień Ucznia» rodowe przepisy 2 ini js 
poprzedzi jeszcze cały szereg odczy- regulamin, który komitet wręczy gra- tów w tej liczbie profesora Januszkie- czom przed rozpoczęciem turdieja wicza, Muszyńskiego i innych. Koszta utrzymania pokrywają seh 

TOWARZYSKA. Poz Komiięt „na życzenie 
z; Zielony karnawał* Raut-bal, niczy = Aieiaia pośred- 

urządzany z inicjatywy Zespołu Re- i AB duty w dniu 10 ym b. : Marmaris, . w. salach 5 Н ь 
Reprezentacyjnych Pałacu Rzeczypo- oo w zr następujące 
spolitej, zapowiada „się niezwykle zł. 350. va 250. ae M interesująco. Popyt na bilety sprzeda- : ; , V—zł. 200, VI 

odka 2 100. Gracze niena- 
Spodarzy oraz w Zarządzie wielki. e pak ot PRO z Atrakcje artystyczne Zespołu Reduty aaa 22 Ez apa Listę PP. Gospo- | Zwycięzca turnieju poza nagrod. skm a pd na 10, otrzymuje tytuł mistrza Polski na rak 
Ściach, podajemy dziś. = pór Wes Przy jednakowej so pasków zato DĄ zdawane wikt da zu R оее ме przy wejściu na salę. RÓŻNE, /omitet zastrzega sobie prawo ewen- : tualnej zmiany warunków turnieju. 

— (x) W sprawie zbiórki na 
Dar Narodowy. Główny komiiet Że świata. zbiórki sa Dar Narodowy 3-go Maja, sp i 
na podstawie zezwolenia Generalnej słowca arai o su Dyrekcji Poczt i Telegrafów, zamierza jeden z dek NA: e zn zyc rzemy- 

słowców niemieckich, 4 w 85 
powierzyć wszystkim urzędom i a- 
gencjom pocztowym rozsprzedaż 5-cio . : ] y p roku życia, w pierwsze święto wiel- 

kanocne. 
groszowych znaczków dla zdobycia 

Był to, jak stwierdzają jego ne- 
ee matecjalnych na cele oświa- 

towe Polsk. Macier i : ia; i zy Szkolnej, Tow krologiści w pismach niemieckich, 
genjalny przemysłowiec  nadrenski, 

Szkoły ludowej i Tow. Czytelni Ius 

który, zacząwszy od małego, umiał 
dowej. W okresie dokonywania sprze- 

zakłady swe, pracujące przeważnie w 

wane przez pp. Gespouynie i Go- 

darzy omawianych znaczków zostanie 
wstrzymana sprzedaż wszelkich in- i przemyśle górniczym, i i roz- nych znaczków na cele dobroczynne. 02 d6 lego Soja, EAG , — Podziękowanie. Prezydjum Centrali |; : 
Opiek Szkolnycn średnich zakładów nauko- NiE miał konkurenta, nawet w czasach 

jwiększej inflacji w Niemczech, wych—wyraża swe najgorętsze podziękowa- jak na 
wytworzyła sziuczny przemysł, się młodzieży—przez Polski Czerwony Krzyż a jego najjaskrawszym Olazeni jest 

1 Kolegjum  Ewangielicko'Ref 
wilnie” ROM np. Hugo Stinnes. Podczas kiedy 

Zawdzięczając bowiem ofiarności tych Stinnes wytworzył  największ. 
Instytucji — 62:0je dziatwy szkolnej korzysta Niemczech *Uoją PR z posllnych i zdrowych obiadów. Reżsko Eibiniaka don a ч — Pamiątka po okupacji niemieckiej, aRiczech 3 ony z zakładów W związku z notatką naszą z duia 3041 o gÓrniczych w Gelsenkirchen, z zakła- prawdopodobnem zgubienia pizez wojsko dów górniczych  niemiecko-luksem- pocisku przy przewożeniu amuuicji na Ros- burski i sie, Komendant Miasta komunikuje nam, iż hok Bo: zadadów zak pocisk stanowi pozostałość po niemieckich 7 0!47K! mskiego, Thyssen ni. okupantach i prawdopodobnie był w posia: gdy nie skupywał różnych zakładów, Giria kogok z obywateli m, Wilna następaio aby z nich wytworzyć jak największy = = "ay na ulicę w celu po: koncern, ale poprzestawał na własnej 

2 posh Czyli budującej, nie 
skupiającej. tego powodu umiał TEATR i MUZYKA. zawsze utrzymać niezależność od 

— Reduta w teatrze na Pohulance "TKU Od kursu, kredytu i od ргге- 
powtarza dzisiaj barwną komedję fantastycz. mijającego popytu. Główną dziedziną sy aa s p. i <Djabeł jego działalności były: surowiec i 

zmarka», Jutro komedja Al. Fredry pół surowiec, niej . «Dożywocie». W niedzielę po poł. zamiast ar i Zr go „Bwy» Szaniawskiego, dany będzie potężny “ 9 najdo- dramat St. Żeromskiego <Turoń> wykazują. Skonalszych okazów skończenia i 
cy = tę zwycięstwo ducha narodowe: wykończenia. 
go nad podjudzoną przez wrogów krwiożer- infiacji j - 
Czością ciemnych mas. Wieczorem sztuką ZZ koń m 1 ka poświęcona współczesnym zagadnieniom psy- Е a hysse- chicznym ludzi powojennych «Siostry» Ada- NA Oprzeć zdołało w  zupsłności, ma aa Sjediedkiego. i Wpierw jednak utracenie Lotaryngji 

wja w leatrze Polskim. Jutro 4 iemieckie i 
w sobotę ukaże się w Teatrze Polskim naj- = 22 >= daino go 
nowsza Tewja p. t. «szukamy króla» w wy- TOWNIEŻ wobec pewnego rodzaju konaniu wybitnych artystów teatrów miej. przesilenia. | temu jednak umiał się 
= i <Qu pro quo» z Warszawy. Van oprzeć, wyzyskawszy umiejętnie od- 
onaniu bogatego programu wezmą udział: jaki Kazimiera Horbowska utalentowana primia- Niemieckiego jakie uzyskał od Rządu 

donna opereikowa, żnana w Wilnie z wy- Ra 121 . 
stępów w okresie wojennym; Anna Żabojki- Dzięki temu i dzieło jego przetrwa 

a zgon nie zachwieje па — Świetna primabalerina, w interpretacji jego osobę, 
przyszłością jego zakładów. „Stało się ujrzymy szereg nowych produkcji ta-



4 

to dlatego, że przedsiębiostwa jego ważnie z katolików nadreńskich 
nie były nigdy, w zwykłem znaczeniu wesifalskich, 
tego słowa, akcyjuemi, a więc pod 
pewnym względem uzależnionemi od 
akcjonarjuszów, ale były zbiorowem 
przedsiębiorstwem prywatnem, zależ- nych na instytucję «Cnieb dzieciom» (dalszy 
nem tylko od energicznej dłoni głów: ©'48). 
nego kierownika, 

Jakkolwiek w politykę nie bawił 

całe życie, jako gorliwy katolik, do 
stronnictwa niemieckiego Centrum, g 
rekruiującego się, jak wiadomo, pize- Ogółem: 206,24 zł. 

SDSET 

  

Tabela rozegrywek 0 mistrzo- 
stwo „B“ klasy. 

Równolegle z rozgrywkami o mi- 
strzostwo „A*%* klasy, a co zatem 
idzie o tytuł mistrza okręgu, „B* klaso* 
wę drużyny iozegrają szereg meczy 
o mistrzostwo  „B* klasy. 

Rozgrywki te odbywać się będą 
według grup. Do tego czasu wyzna- 
czone zostały terminy rozgrywek 
grup wileńskiej—6 drużyn, grodzień: 
skiej—4 diużyny i białostoskiej—3 
„drużyny. 

Terminy grupy lidzko-nowowilej- 
skiej, do której wejdzie. prawdopo- 
dobnie wskuiek późnego  pizejścia 
do kl. B. i miejscowy K. l. P. (klub 
intelgencji piacującej) nie zostały 
jeszcze wyznaczone. 

Niżej podajemy tabelkę rozgrywek. 

dowski 3 zł, I. Świuiński 2 zł., M, Surwił- 
Ž ło 1 zł., St. Brzeziński 2 zł., A. Bejner 1 zł, 

się August Thyssen, jednakże należał K. Ginjekt 1,45 zł, 1. Hawsowicz 2 zł, B. 
Kulesiński 1 zł, $. Kierzun 1 21, J. Dow- 

Ofiary. 
— Lista składek zamiast wizyt świątecz- 

) > 
Okręgowy Urząd Ziemski: S. Dawi- 

ło 1 zł, St. Cieśliński, St, Szaryński 1 zł, 
Anyk 2 zł, K. C. 2 zł., razem 21,45 zł. 

Ognisko—Wilja Il, 
26 Makkabi II- Z-A.K.S. 
27 
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Kupuję 
potrzebne mi do studjów. 
dzieła filozoficzne 

w językach: polskim, rosyjskim, fran. 
cuskim i niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuję książek wydanych przez Polskie 
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 
przez Kasę Mianowskiego w Warsza- 

wie szczegó.nie zaś: 
1. W. James «Pragmatyzm» 
2. J..Gołuchowski  <Filożotja i 

ycie» 
3. Im, Kant «Prolegomena» do wszel- 

kiej przyszłej metafizyki.» 
4. tegoż «Uzasadnienie Metafizyki 

Moralności». 
oraz pols'iego przekładu Schopen- 
hauera «O poczwórnem źródie twier- 
dzenia o podsiawie dostatecznej» , 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
w Admi- 
nistracji „SŁOWA .   Pogoń Il—Wilja II; 

Iskrag- Ognisko. 
Grupa grodzienska, 

17 kwietnia Kresowia I|- Hasmonea 
18 — 76 pp.—Goso. 
24 — Hasmonea—76 pp, 
25 — Goso—Kresowia Il. 
8 maja Hasmonea—Goso. 
9 — Kresowia Il- 76 pp. 

29 — Hasmonea—Kresowia Il. 
30 — Goso—76 pp. 
5 czerwca 76 pp.- Hasmonea. 
6 Kresowia |l--Goso. 

12 Goso—Hasmonea. 
13 16 pp.—Kresowia II. 

Gospodarze uwidócznieni są na 
pierwszem miejscu 

Grupa wileńska. 

10 kwietnia |skra—Ż A KS. 
и —  Wilja Il—Makkabi Ii; 

Ognisko—Pogoń Il. 
17 — Makkabi li—Pogoń Il. 
18 —  Iskra—Wiija II; 

Ognisko—Z.A.K.S. 
24 —  Wilja II—Z.AK,S. 
25 — Pogoń Il—iskra; 

Makkabi I|—Opnisko. 
8 maja  Makkabi il—iskia. 
9 — Wiija l—QOgn sko; 

Pogon II- ZA.KS. 
15 — Z.A.K.S —Makksbi II. 
16 —  Wiija Il—Pogoń Il. 

Ognisko—Iskta. 
29 Makkabi Il—Wilja Il. 
30 — Z.AK. S—iskra; 

Pogoń ll— Ognisko. 
5 czerwca Pogcn I|- Makkabi Il. 
6 — Wilja Il—iskra; 

_Z.A.K.S— Ognisko. 
12 — ZA.K.S—Wiija II. 
13 — Iskra—Pogon II; 

Ognisko— Makkabi II. 
1 — Z.A.K.S.—Pogofi II. 
20 — Iskra—-Makkabi Il; 

LE 

KRONIKA. 

— (t) Wyścigi konne w czer- 
wcu. Ministerstwo R. i D.P. ze- 
zwoliło wileńskiemu towarzystwu ho- 
dowli koni na urządzenie w  czer- 
wcu wyścigów z toializatorem. 

KRONIKA ZAMIEJSCOWA. 

— Konkurs strzelecki dzienni- 
karzy sportowych. Doroczny ten 
konkurs odbył się d. 2 bm. na strzel- 
nicy P.T.Ł w Warszawie i zgroma- 
dził 28 uczestników reprezentujących 
rozmaite pisma sportowe, bądź takież 
działy w pismach codziennych. 

Zwyciężył, podobnie jak w roku 
ubiegłym, p. Jan Bednarski (Rzeczp.), 
wybujając piękną tarczę—95 pkt. na 
100 możliwych. Dalsze dwa miejsca 
zajęli pp. Goetel («Przegląd sporto- 
wy») i Strzelecki («Kurjer Warszaw- 
ski»). Nadmienić trzeba, iż wynik p. 
Bednarskiego kwalifikuje go do czo- 
łowej grupy naszych strzelców z 
broni małokalibrowej. 

FFT TATTY PWT EB 

1926 r. + 1926 r. 
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DEMANDEZ 
aujourd'hui mėme un abonnement de 
trois mois ABSOLUMENT GRATUIT 
& ипе grande Revue Polytechnique 

mensuelie 

INGENIEURS 6 TECHNICIENS 

Vous recevrez en móme temps franco 
la brochure „Le Rėgne de 
L'Electricitć”, qui vous donnera le 
moyen d'occuper A brei dėlai une 
brillante situation dans. le vaste 
domaine de I"Electrotechnigue. Ecrivez 

aujourd'hul móme 4 

  

  

INGENIEURS ET TECHNICIENS 

40, r. Denfert-Rochereau, PARIS.   
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DRUKARNIA 

„WYDAWNICTWO WILEŃSKIE'* 
Kwaszelnia 23. (M.-Stefańsku 

    
Egz. od 1906 r. 

DRUKARNIA OBFICIE 
ZAOPATRZONA 
W MASZYNY DO 
SKŁADANIA I D RU. 
KARSKIE NAJ- 
NOWSZEGO TYPU 
ORAZ MASZYNĘ 
ROTACYJNĄ 

PRZYJMUJE WSZELKIE 

DRUKARSKIE ROBOTY WE 

WSZYSTKICH JĘZYKACH 

EUROPEJSKICH 

CENY UMIARKOWANE     

  

Kąpiele siarczano-słone i 

kąpiele słoneczne. | | 
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1926 r. 

Państwowy Zakład Zdrojowy 
ziemi Kieleekiej 

Sezony letnie od 1 maja do 31 października 

ctwo, leczenie SE 

Dojazd: stacja kolejowa KIELCE, 
skąd automobilami do zakładu, 

mułowe, wodoleczni! 
leczenie świątłem, 
K d 

* 
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(62) 

© 
(GD) urządza 

(CD) 

6 
dAmazonka w pustyni, 

Powieść. 

X. 

Iwan Pawłowicz „ławą* szedł, by 
się połączyć z Aniczkowym, Byt to 

sposėb typowo wschodni przechodzes 

nia przestrzeni wielkich: iść „ławą* 
znaczyło jechać stępa i kłusa bez za- 
trzymania, tak długo, dopóki sił ko- 

niom starczyło. Potem znajdywano w 

stepie tabun koni, wybierazo najlep- 
sze, zamieniano na swoje zmęczone 

które zostawiano w tabunie, a od: 
dział podążał dalej na koniach świe- 
żych. ' : 

2 Przez moc przeszli juž osiemdzie- 
siąt wiorst, byli w dele w pustyni i 
około ósmej godziny ujrzeli zatopio- 
ne w promieniach słońca, wśród 
piasków, -gliniane Ściany niskich i dłu- 
gich budynków o płaskich, stomia- 

  

  

P. KRASNOW nych, ziemią przysypanych dachach. 

ZESPÓŁ REDUTY 
w. sobotę dnia 10-go kwietnia b, r. 

w SALONACH PAŁACU REPREZENTACYJNEGO 

RAUT: ZIELONY KARNAWAŁ 
Zaproszenia można otrzymywać w Administracji 
Teatru na Pohułance od godz. 11 rano do 3 pop.   

Była to stacja Mende-Kara, gdzie 
spotkać spodziewał się Aniczkowa. 

Istotnie. W stajniach stały posio: 
dłane konie, a wpośród nich spali 
twardym snem dziennym kozacy. Ka- 
rabiny leżały przy nich. 

Mały, przysadzisty kozak, z kara- 
binem na ramieniu, stanął wyciągnięty, 
jak struna, przed Tokarowym. 

— Chorąży Aniczkow jest? — za- 
pytał Tokarow. 4 

— W chacie— odparł kozak. 
— Dawno przyjechalście. 
— Już ze dwie godziny, jak tu 

jesteśmy. 
— No, bracia,—zwrócił się do 

kozaków Iwan Pawłowicz. Złaźcie 
prędko, zgotujcie herbatę, Śniadanie, 
odpocznijcie trochę, a po południu 
pojedziemy dalej. 

- Nie miręło pół godziny, a na po- 
dwórzu paliły się jużogniska, na prę- 
tach nad niemi wisiały.rondelki z wo- 

po sprzedania 

Przyjęc. 9—1 i 5—8 | 
Oraz spec. weneryczne, moczopł.iowe i skórne 
ul, Mickiewicza Nr 24 (obok hot. Bristol) 

nam] 

Z POWODU LIKWIDĄCJi 

rozmaite M E B L E 

NADZWYCZAJ TANIO 
Oraz łóżka niklowe, wózki dziecinne i inne 
SKLEP 
MEBLI 

Niemiecka 
Nr 22. M. Gesli ** 

233003000003400000000000000050000950 

Doktór | Kobieta-lekarz 

D. Zeidowicz | Z. Zeldowiczowa 
12—5. Chor.kobiece. 

W. Zdr, P. Nr 31. 

24666064466666666646666646666606464 

ZAKŁAD “ 
poRrRETÓw. „Konkurencja 

poszukuje PRZEDSTA WICIELI-KI do przyj: 
mowania obstalunków na artystyczno-ma- 
larskie prace, Zarobek od 15 — 20 zł. 
dziennie, Zgłasz. się: Miłosierna 6, m. 7 

(tront. «wejście), , 
3300904%0900000000000000006900000058" 

OKAZYJNIE DO SPRZEDANIA działk” 
ziemi obszarem 92—100 dzies. i serwi: 
tat pastwiskowy. przy m. Rotnicza 1 i pół 
km. od m. Druskienik. Obok działki płynie 
rzeka Rotniczanka. Dowiedzieć się: ul. Stra 
szuna 15 m. 6. ё 

> 49066666444464 745466(506406666444 

Instytut piękności . 
przy ul. Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657 
ótworzyła dama z dyplomem  «lnstitute de 
Beautć» w Pa yżu. Masaż twarzy.  Usu- 
wanie zmarszczek, Leczenie włosów od 
wypad. i łupieżu. Odwłasanie skóry. Masque 

Pate. W.Z.P. 58. 

dą, gotował się ryż pod okiem dy- 
żurnych kozaków, konie zajadały sia- 
no, a kozacy rozrzuceni, w najprze- 
różniejszych pozach, spali w cieniu 
domów. 

Aniczkow siedział w chacie na 
słomianej macie, obok niskiego stołu, 
na którym leżały placki dungańskie z 
nawpół surowego ciasta, stały okrą- 
głe filiżaneczki bez spodków i dwa 
rondelki z herbatą i wodą. zg 

Naprzeciw Aniczkowa siedział, sku= 
lony ze zgiętemi nogami, chudy, żół: 
ty dunganin w brudnej szarej długiej 
koszuli. Oczki jego zezowate błyskały 
co chwila w stronę oficera, a z ust 
wydobywały się wyrazy, o dźwięku 
krótkim i gordłowym. Rozmawiali ze 
sobą po kirgisku. 

— A oto jesteś, chwała Bogu, 
—witał radośnie Aniczkow wchodzą- 
cego Tokarowa. 

-ę No cóż, jakie masz wiadomo* 
ści 

wo 

Kino Kameralne sė 
„Polonja“ 22 
ul. Mickiewicza 22 sė 

Tylko dziś i jutro 

„Królow 
Romans najpiękniejszej kobiety i najmędrszego mężczyzny w 10 wiel. aktach. 

    

   
„Ne 80 (10009 

a 

  

Kino-Teatr ` $© 
„Helios“ są > 

Dziś 
Najwspanialszy i najpoiężniejszy szlagier sezonul 

| LEA de PUTTI 

„variėtė?* 
JANNINGS i 

     

    

przyjmują udział w 

Cały program wielkiego 
musik — holių 

  

Miejski Kinematogra! 
KULTURALNO-OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul. Ostre bcamska 5) 

  

   

  

Kamienie schodzą bez bólu. 

Objawy 
(początkowe

): Ból w 

Objawy | 

Dziś będzie wy- 
PIEKA film 

i p, Helena 

Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30, w 
Początek s'ansu: w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 4-ej 

CENA BILETOW: wraz z dodatkiem na pomce bez oboinym Parter 60 gr Amfiteatr i balkon 30 gr r. | 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistiza p. W. Szcze pańskiegi 

  

żółciowe 
  

zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 

Ataki w zupełności ustają, 
bokach i dołku podsercowym (gdzie 

schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie. Skłonność do obsti ukcji, 
Język obłożony. Odbijanie gazami 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 stolcową. 
Niekiedy wymioty żółcią, 

żółtaczka. 
Sprzedaż w aptekach i składach : 

Warszawa Nowy-Świat 5, (lewa oficyna I piętro), 

dreszcze, zimne poty, 

aptecznych Skład główny: 

  

„Ucieezka“ 
ad program: Miłość wśród wia!ru groteska Joc Rocka w 1 akcie. 

Podczas seansów wykonają szereg pieśni art. Opery p. Janina Korsak Targowska 

  

    
    

  

      

     
    
    
    

      

       

(vzieje sieroty) dramat współczesni 
w 6 aktach. 

Zubowiczow a 
powszed. dnie od godz. 3 m. 50. 

NASIONA 
Koniczyn (bez kanianki) 
tymotk:, seradeili, pełu- 
Szki, łubinu, buraków 
i marchwi pastewnych 
tudzież różnych nasion 
warzywnych -z najlep 
szych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 1l'a 

  

Osłoszenie. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie poda- 

je do wiadomości, iż w dniu 29 kwietnia 1926 r. o 

godzinie 12-ej, w lokalu Dyrekcji Lasów (W. Pohu- 

lanka 24) odbędzie się przetarg ustny i za pomocą 

ofert pisemnych na sprzedaż działek etatowych we- | 

dług obliczenia powierzchniowego, poszczególnych 

drzew na pniu i materjałów drzewnych w stanie wy. 

robionym w Nadleśnictwach Dyrekcji: Druskiennic* 

kiem, Jeziorskiem, Brasławskiem, Koniewskiem, Uszań* 

skiem, Bersztowskiem, Oszmiańskiem, Baksztańskiem 

i innych. 

Wykaz jednostek sprzedaży, warunki przetar- 

gowe, szematy umów i ofert są do przejrzenia w go- 

dzinach urzędowych w D.L.P. w Wilnie. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Wilnie. 

Zapisujcie się do L. O. P. P 

Spółdzielnia 
Rolna 

KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAŃN 

  

W.Z.P,, Wilno dn. 3111-26. Nr 9 

      elektryczne oświetle” 
nie i tp. 

Pafiska 4 m. 2. 

  

III III ITT TTT TTT 

Zarząd Sp. Akc. <Zakłady Rolniczo- 
Przemysłowe Czerwony-Dwór w Wilnie> 
podaje do wiadomości, że w dniu 30 kwiet- 
nia 1926 roku o godzinie 17%:ej w [lokalu 
Zarządu Ofiarna 2, m. 15 odbędzie się 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonar- 

juszów z porządkiem dziennym: 
1) Bilans otwarcia w złotych, 
2) Sprawozdanie Zarządu i bilans na 

dzień 31 XII 1925 roku, 
3) Zatwierdzenie instrukcji i pełno- 

mocnictw dla Zarządu oraz preliminarza 
na 1926 rok. 

4) Wybory Członków Zarządn i Ko- 
misji Rewizyjnej zamiast ustępujących z 
kolei. ' 

5) Wolne wnioski, 

2942000000000000000000000006340490 

    
     

    

    

na sumę 60 dojarów › 
płatny 10 Czerwca 
1926 r. unieważniamę | 
konsekwencji p 
nie ponoszę. 
B cia Ł, i K. Szejniu! 

— 
Domy, wille w| 
Wilnie 1 podį 

Wilnem, | 
z wolnemi miesz- | 
kaniami i ogrodami |. 
posiada do sprze* 

daży 
Okazyjnie tanio! JE   

JESS 
najlepszą 

najprost. 
szą maszyną 
dooddziela- 
nia śmietan- 

KRÓLOWA WIRÓWEK 

MELOTTE 

    

   

   

Dom Handl. Kom. 

„ZACHĘTA" | 
Portowa 14 Е 

„telefon 9—05 | 
      pozew cw kuszerka Okaz) 

ua Zwierzyniec, ule 
Moniuszki Ni 28 

Przyjmuje od 9 — 6 
W. Z. P. 24 

  

  

ZAWALNA1 TELEFON 1—47 ki <-miek, | 
PRA CUJE Akuszerka К 

1 

bez tiapraw, W. Smiałowski 
POLECA: przyjmuje od godłe 

Cztery Krowy i Melotte do 19. Mickiewicza 

Nasiona 
ZIEMNIAKÓW 

OWSA 

JĘCZMIENiA 
SERADELI 
KONICZYNY 
ŁUBiNU 

UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość 
przez Wileńską Stację 

Oceny Nasion sprzedajemy w za: 
plombowanych workach. | 

kanianki 

— Trudna sprawa. Patrz,—Anicz- 
kow z torby pódróżnej wyjął mapę, 
całą poznaczoną i pokreśloną linjami 
i rozłożył ją na stole. : 

Iwan Pawłowicz usiadł. Dunganin 
dmuchał na herbatę w filiżance, ze 
strachem zabobonnym spoglądał na 
mapę, lecz patrzał uważnie i słuchał 
to, o czem mówili oficerowie po ro- 
syjsku. 

— Widzisz, dunganie i osadnicy 
w powiecie Zajcewskim twierdzą, że 
Zarf jest już w Przewalsku, lub jego 
okolicy. Jeśli pójdziemy, według roz- 
kazu na Karkarę i poprzez pocztową 
przełęcz do Przewalska—wszysiko bę- 
dzie na nic. Piechota—sam wiesz ja: 
ka tam piechota, od nikogo pomocy 
czekać nie możemy Zdobędzie klasz- 
tor Issyk—Kulski i Sazonówkę: A my 
nic nie wskóramy, 

Aniczkow podniósł twarz swą 
szczupłą, bez zarostu, opaloną, i oczy- 
ma ciemnemi, przenikliwemi spojrzał 

| | to pięć 

  
CENNIKI przesyłamy każdemy darmo 

TOWARZYSTWO AKCYJNE е 

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

WILNO, ul. Mickiewicza, 32 

46. m. 6 
a WZP Nr 63. LI    

   
   

  

z uorzem i у 
24 pociągi na“ dobė 
Jasny, słoneczny: um 4     

444444444 

Milosierdziu 
czytelników naszych 
siaruszka z Żoną, 

Błaga ją 
| Datki chociażby 

na kolegę. 
— A więc co robić, inńego przej- 

ścia niema. A 
— Niema, a na te przejście liczyć 

musimy dwieście wiorst, co najmniej. 
— ldąc „ławą*—dwie doby naj- 

mniej nam zajmie. 

—Ludzie jak się zmęcząl A prze. 
cie, jak tylko ich dopędzimy — zaraz 
będzie bitwa. Zarif konie w Przewal- 
sku zmieni, a my gdzie?.. Zarit oczy 
ma wszędzie—doniosą mu o nas, a 
nam kto o jego ruchach da wiado- 
mość? 

Tokarow spuścił głowę. Musieli 
więc znów iść w pustynię, znów zmy- 
lą ślad i wstydem, hańbą się okryją! 

— Źle jest—zauważył z gniewem. 
— Niema: co mówić—źle. Ale po- 

słuchaj, co ja wymyśliłem. Oto mocza- 
ry Mende Kara, gdzie my jesteśmy, a 
tu Przewalsk — gdzie Zarif. Tylko 
czterdzieści wiorst! 

— Ale góry. 

władze Litwy Kow.eńskiej, pozbawionych 
całego swego mienia, obecnie bez jakiejkol- 
wiek pracy i bez żadnych środków do życia. 

o raiunek od śmiereł głodowej. 
najmniejsze 

Adm. «Słowa». 

blowany POKO 
maj 50 ZL, czerwič“ 
75 zł. lipiec 100 % 
wejherowo, Gdańsl 
18, Z. Madaliūska, || 

     

   

    

    

  

    
    

    
   

  

      

  

  

Młynów wod:| 
nych 

do wydzierżawienia 
i kupna poszukuje: | 

my zaraz 4 

polecamy Polaka 
wysiedlonych przez 

przyjmuje 

     

   
‚  — Widzisz przełęcz z tej strony! 
! z tamtej, a po środku lodowieć 
Przełęcze prawie się schodzą. „Dun | 
ganin ten twierdzi, że kirgizi bydło 
tędy latem pędzą do Przewalska. Po” 
słałem po przewodnika, jakaby drogž 
ciężka nie była,— przejdziemy ją przeć 
dwanaście godzin, a najważniejsze t0» 
że wpadniemy na Zarifa z tej strony; | 
z której się nas nie spodziewa, : 

— No c6ž—probėjmy. ' 
— Nie sprobujemy, ale zrobimy 

tak. Jeśli Zarif jest w Przewalsku, nie 
napadnie na nas odrazu, będzie sig 
bał. A jutro otoczymy. go. Przewo* 
dnika mam pewnego. 

-—— Doskonaie. A teraz spać, Całą 
noc byłem na siodle. 

„— Ja te2, odrzek! Aniczkow zie- 
wając. Ž 

        

      

   

   
D. GN. 
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