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Paryż, 7 kwietnia. 

Jako prezent wielkanocny otrzy- 
mał Paryż od rządu... podrożenie ty- 
toniu i, co za tem idzie, papierosów 
i cygar. Wielu ludziom nie w smak 
to poszło, A propos podatków. Ge: 
nerał Stuhi zaproponował aby dekla- 
racje ile się ma dochodu poręczano 
słowem honoru. Honor! Wspaniała 
rzecz. Niestety, honorów jest. kilka. 
jest honor szlachecki i kupiecki, woj- 
skowy, „uczciwego człowieka* i je- 
szcze z jakie pół tuzina. Bywa, że 
oficer ogromnie nawet wrażliwy na 
punkcie honoru wojskowego, potrafi 
nie być dostatecznie correcć za sto- 
łem gry w klubie, bywa, że olbrzy- 
mio honorowy kupiec jest w stanie 
zrobić w stosunkach rodzinnych no- 
toryczne Świństwo.. Dość, że w któ- 
rejś z gazet odpowiedziano generało- 
wi Stuhl'owi: panie generale, należa. 
łoby uchwalić prawo składające się 
z dwóch paragrafów. Pierwszy: „Każ- 
da osoba podlegająca opodatkowaniu 
składa zeznanie pod przysięgą*. Pa- 
ragraf drugi: „Piorun z nieba pada na 
krzywoprzysięzcę”*. Krótko, węzłowato 
—i skutecznie. . 

Właśnie odbywa się w hotel Ma. 
jestic zjazd emigrantów rosyjskich a 
już krąży dookoła niego mnóstwo 
pogłosek prawdopodobnych i niepraw- 
dopodobnych. Mówią, że w wielkiej 
tajemnicy odbył się kontr-zjazd w 
Monachjum 24 do 26 marca; że brali 
w nim udział monarchišci rosyjscy, 
węgierscy. i niemieccy; że byli na zjez- 
dzie przedstawiciele i pełnomocnicy 
w. księcia Cyrylego i cesarzowej-wdo- 
wy Marji Teodorówny tudzież księ- 
cia Ruprechta Bawarskiego. Mówią, 
że mają niebawem spotkać się gdzieś 
nad brzegami Lago Magiore w. ksią- 
żę Cyryl i książę Ruprecht aw koń- 
cu kwietnia ma odbyć się w Paryżu 
ponowny zjazd emigrancki lecz już 
tylko zdeklarowanych monarchistów 
rosyjskich z udziałem monarchistów 
węgierskich i niemieckich (!) Podobno 
nawet piszą już o tem gazety berliń- 
skie. . 

Problemat marokański znowu na 
porządku dziennym. Po wieściach, iż 
Abd el-Krim ogłosił wojnę swiętą i 
podniósł sztandar Proroka, nasią: 
piło zaprzeczenie. Właśnie Abd-el-Krim 
skłonny jest do wznowienia układów 
pokojowych. Przy Quai d'Orsay cią: 
głe narady ministrów. Poddaje się re- 
wizji podstawy protektoratu francus- 
kiego w Maroku. W prasie , zjawiła 
się wiadomość, że warunki pokoju 
ułożone wspólnie przez rząd paryski 
i madrycki „podane zostały do wia- 
domości Abd-el-Krima” (pytanie: jaką 
drogą?), tymczasem w depeszach czy- 
taliśmy, że Hiszpanja uważa wszelkie 
negocjacje z rebeljantiem za przed- 
wczesne. Wpierw musi być—zdaniem 
rządu hiszpańskiego — Abd el Krim 
pobity i upokorzony a potem dopie- 
ro można będzie z nim gadać nie 
ubliżając sobie. Ukazała się nawet w 
„Ei Noticero“ nota. oficjalna rządu 
madryckiego, w której jest powiedzia- 
ne, że Hiszpanja niemniej niż Fran- 
cja pragnie pokoju lecz obawia się, 
że zawarłszy go z Abd-el Krimem 
nie w porę, może być narażoną na 
konieczność chwycenia znowu za oręż 
i to w najbliższym czasie... 

P. Emil Bure w „L'Eclair* gorzko 
biada, że szerzy się po całej Francji 
duch... defetyzmu, I'esprit defailiste, 
Diatego w całej dziś Francji kampa- 
nja marokańska jest wysoce repopu* 
larną. Prowadzi ją tylko ządnidlatego 
aby wiernym być swoim zobowiąza- 
niom międzynarodowym i dotrzymać 
kroku Hiszpanji rwącej się do boju 
na piaszczystych wydmach afrykan- 
skich, które gruntownie obmierzły i 
armji francuskiej i opinji publicznej. 
„Francja—pisze p. Bure-—przenikn:ona 
wskroś duchem  defetyzmu i pacyfiz- 

mu, oklaskiwała rezultaty. konferencji 
w Locarno, które dały Niemcom... 

une magnifique revanche, wspaniały 

rewanż; gotowa byłaby iść ięka w rę* 
kę choćby z komunistam:; do tego 

stopnia pragnie pokoju za wielką 
cenę i nie ma zaufania do własnych 
sił!» 

Po zrzeczeniu się przez p. Lecom- 
tea prezesowstwa w paryskiem To- 
warzystwie Literatów, grającem wszel- 

ką rolę w kulturalnem życiu Francji, 

zajął z dokonanych świeżo wyborów, 
jego miejsce p. Edward Estaunie, wy* 
bitny powieściopisarz— przedwojenny 
lecz dziś jeszcze cieszący się niesłab- 
nącą poczytnością. 

Zastępeę na Wilno 
poszukje 

Zarząd i ekspoatacja naturainej 

neralnej wody stołowej 

Dewajtis 
Pacyków p. Stanisławów, 

mi- 
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TALENTAI ASUS IO REAL 

Zamach na Mussoliniego. 
Nieudany zamach obłąkanej An- 

gielki miss Violet Gibson na Mus- 
soliniego-otwiera nową erę faszyzmu, 

Strzał obłąkanej był „bowiem impul- 
sem do wypowiedzenia przez wodza 

faszystów tego, co być może w in- 
nych warunkach jeszczeby nie po- 

wiedział, Każdy nieudany zamach — 
oddawna jest to znane — przynosi 
ofiarze zamachu wzrost ogromny 
popularności, zwiększa sympatję ogó- 
łu, jest ogniwem w łańcuchu uczu- 
ciowym pomiędzy rozentuzjazmowa: 

nym tłumem, a ofiarą zamachu, wo- 

dzem politycznym. Chwilę tę nieu- 
danego zamachu zhisteryzowanej |An- 
gielki, doskonale ocenił i wyczuł Mu- 
ssolini, uznając ją za najopowiedniej- 

szą dla gloryfikacji partji jako takiej, 
zapoznając wszystko inne co dotych- 

czas w królestwie włoskiem istniało. 

Ptzemówienia Mussoliniego nie o- 
były się bez teatralnych gestów i pa- 
tosu, co w chwili egzaltacji tłumów 
włoskich wrażliwych na tego rodzaju 

efekty spotęgowało słowa il duce i 

nadało im donośny rozgłos nie tylko 

w granicach ltalji, ale i całej Europy 
jak długa i szeroka. Niema narodu, 

a istnieje partja faszystów, która 
wszystkich innych Włochów o od: 

miennych przekonaniach politycz 

nych nie uznaje—oto główny sens 

mowy Mussoliniego.. Parija powin- 
na uczynić naród włoski faszystow- 
skim od góry do dołu i od dołu do 
góry. | dalej w mowie wygłoszonej 
w pałacu Littorio mówił Mussolini, 

że — „rząd faszystowski jest naj- 
wyższym wyrazem obecnego ustroju, 

dlatego też wszystko co pochodzi 

od rządu jest faszystowskiem. 
„Przywódcą rewolucji jest rząd 

faszystowski i jego kierownik. Mamy 

przed sobą bardzo poważne zadania, 

zadania, które będą miarą naszej mo- 

ralnej wartości. Żyjemy w państwie 
faszystowskiem. Pogrzebaliśmy już 

dawny ustrój pół liberalny, , Jesteśmy 

państwem, które sprawuje kontrolę 

nad wszysikiemi siłami, tkwiącemi w 

łonie narodu. Sprawujeny kontrolę 

nad siłami politycznemi, siłami mo- 

ralnemi i siłami gospodarczemi. Jes- 

teśmy w państwie nawskroś — Когро- 
racyjnem i faszystowskiem. Zadanie 

jest poważne. Wznieśliśmy potężny 

gmach partji, ktora wzięła na siebie 
olbrzymią odpowiedzialność wobec 

historji. Wygraliśmy naszą bitwę wew- 
nątrz kraju. 

A kończąc swe przemówienie peł: 

ne groźnych tonów walki, rzucając 
wyzwanie światu oświadczył: 

„Zerwiemy ten ewentualny łańcuch 
dokoła nas potrójną akcją; 1) Zacho- 
wując nienaruszoną naszą jedność 

narodu włoskiego, 2) biorąc 2a punkt 

oparcia system korporacyjny tak, aby 

ani jedna odrobina energji, pracy i 

produkcji włoskiej nie została zmar- 

nowana, wreszcie jeżeli to się okaże 

koniecznem zerwiemy również łań- 

cuch polityczny, ponieważ Włochy 

istnieją i domagają się prawa egzy- 

stencji w Świecie. 
„Za dewizę swego życia wybrałem 

zdanie: „żyj w niebezpieczenstwie“, 
Oświadczam wam jako były uczest- 
nik wojny: jeżeli idę naprzód podą- 

żajcie za mną, jeżeli się cofnę — za- 

bijcie mnie, jeżeli umrę, pomścijcie 
mnie, 

Ze słów Mussoliniego bije fala 
egotyzmu 'osobistego wodza  faszy- 

stów, który niewątpliwie jest niepo- 
spolitą indywidualnością polityczną 

doby obecnej. Istnieje tylko oni 

partja faszystów. Mussolini nie wzy- 
wa, aby w razie jego śmierci idea 

faszyzmu czy inaczej idea odrodzenia 
narodowego znalazłą nowych konty- 

nuatorów, aby praca państwowa da- 
lej w duchu tych idei była prowa- 

dzona, wzywa do zemsty. 

Ustrój monarchiczny Włoch, oso- 

ba króla Wiktora Emanuela Il Musso- 

liniego nic nie obchodzi. W рггетб- 
wieniach swych wódz faszystów nie 
wspomniał o tem, jakby nic we Wło- 

szech poza faszyzmem nie było. Fakt 

zamachu na swoje życie Il duce za- 
łatwił lakoniczną depeszą do króla o 
swym stanie zdrowia i tylko. 

Ale powróćmy do chwili obecnej, 

do sprawy zamachu. Jakie konse- 

kwencje może pociągnąć strzał obłą- 

kanej Angielki? 

Zdaje się, że zamach nie pocią- 

gnie za sobą żadnych poważniejszych 

następstw w stosunkach włosko-an- 

gielskich, jak to na pierwszy rzut oka 

można było przewidywać. Że tak 
jest, można sądzić zarówno z prże- 

biegu wypadków w ciągu paru dni 
po zamachu jak i opinji zarówno 
prasy włoskiej jak i angielskiej. Miss 
Violet Gibson—stwierdzono to do- 
kiadnie—jest umysiowo chorą. Šiedzt- 
wo prowadzone nie potwierdza by- 

najmniej, że działała ona w imieniu 

jakiejkolwiek wrogiej organizacji tero* 
rystycznej. Czyn był jej samorzutny, 
jak czyn każdego umysłowo-chorego, 

którego ani przewidzieć ani ustrzedz 
nie było można. Strzałem swoim cho- 
ra miss oddała usługę faszyzmowi i 
Mussoliniemu. Jego popularność w 
masach wzrosła ogromnie, faszyzm 
zyskał na sile. - 

Depesze Chamberlaina i rodziny 

do Mussoliniego zdaje się zlikwidują 
cały incydent na zewnątrz. A Musso- 
lini otoczony aureolą bohatera naro- 

dowego, której przybyło nowych 
blasków, rozpocznie z partją faszy- 

stowską marsz „w szeroki 

do kolonji po nowe tryumfy. Sz. 

EEST KATES TTT S KES SISS 

Paul-Boncour w Sejmie 
Uroczyste posi y par- 
lamentarnej polskOM-Aincuskiej. 

WARSZAWA. 10. IV. Pat. W dniu 
dzisiejszym o godz. 5 po południu 
w gmachu Sejmu odbyło się uroczy- 
ste posiedzenie giupy parlamentarnej 
polsko francuskiej ku czci p. Paul- 
Boncoura z udziałem członków am: 
basady francuskiej, całego szeregu 
osobistości ze Świata politycznego 
i dyplomatycznego. 

Na posiedzeniu obecni byli mini- 
strowie Żeligowski Ziemęcki. Przy 
stole prezydjalnym zasiedli prezes 
grupy wicemarszałek Dębski, marsza- 
łek Dębski, marszałkowie Rataj i 
Trąmpczyński, w:cemarszałkowie Wo- 
źnicki i Daszyński oraz sen. Kinior= 
ski, przewodniczący senackiej komi- 
sji spraw zagranicznych. 

Posiedzenie zagaił wicemarszałek 
Dębski witając p. Paul-Boncoura w 
imieniu grupy parlamentarnej polsko- 
francuskiej. Następnie w imieniu se- 
natu witał p. Paul Boncoura sen. 
Kiniorski. 

Z kolei dłuższe przemówienie wy- 
głosił pos. Stroński, który między 
innemi stwierdził, że duże troski 
istnieją dzisiaj w Polsce. Pierwszą 
troską, o ile Locarno stanie się rze- 
czywistością jest to, aby sojusz fran: 
cusko-polski, który został związany 
artykułem II i IV układu reńskiego 
dostosował się także do nowych wa- 
runków i stał się również niezawod- 
nym i równie skutecznym jak po- 
przednio. Drugą — aby w chwili wej- 
Ścia Niemi:c do Ligi i Rady Ligi i 
Polska otrzymała także miejsce w 
Radzie i to miejsce stałe, a dlatego 
Stałe, że nasze położenie geograficz- 
ne między Niemcami a Rosją jest 
również stałe, 

Ostatni zabrał głos p. Paul Bon. 
cour przyczem powiedział między in- 
nemi co nasłępuje: Zjawiam się w 
Warszawie po długim objeździe wszy- 
stkich stron Polski. W objeździe tym 
mogłem sobie zdać sprawę co zna- 
czy zmartwychwstanie Polski, oraz 
z wytrwałości i cierpliwości, jaką 
Polacy włożyli w swą pracę powo* 
jenną. Ujrzawszy ten kraj zrozumia- 
łem jego znaczenie dla pokoju całej 
Europie i żołnierz polski, którego 
widziałem na granicy polsko-rosyjskiej 
był dla mnie w tej chwili przedstawi- 
cielem obrony całej cywilizacji euro- 
pejskiej. 

Nie wątpię, że z cżasem cała 
Europa Zachodnia ujrzy jasno to co 
widziałem w moim objeździe po tym 
kraju, mianowicie, że zabezpieczenie 
pokoju Europy dokonane: być musi 
tak, aby ogarniało nietylko linję Re- 
nu, ale także granicę Polski. Locarno 
stworzyło już pewne zabezpieczenia i 
trzeba tylko w tych nowych warun- 
kach dalej współpracować dla bezpie- 
czeństwa. 

świat”. . 

ODDZIAŁY: 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — wl. Majora Mackiewicza 63 

pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

į 

т Niemcy o obliczu niewypłacalności. 
LONDYN. 10.IV. Pat. „Times“ donosi z Waszyngtonu, że amery- 

kańska lzba Handlowa ogłosiła spzawozdanie dotyczące położenia gospo* 
darczego Niemiec, wywodząc w zakończeniu, że Niemcy nie mogą jedno" 
cześnie zapewnić spłaty procentów od sum pożyczonych w Ameryce oraz 
spłaty odszkodowań. Według tego sprawozdania plan Dawesa przeznacza 
zbyt znaczne sumy na spłatę odszkodowań narażając przez to na szwank - 
utegulowanie pożyczek prywatnych. 

Rokowania pokojowe w Marokku. 
PARYŻ, 10 IV. PAT. Wśród wstępnych warunków rokowań  poko- 

jowych, jakie mają być podjęte w. Marokku, figurują: zawieszenie broni, 
wymiana jeńców, neutralizacja strefy granicznej, wreszcie wydalenie kie- 
rowników rewolty. Program rokowań pokojowych zawięra następujące 
sprawy: uregulowanie granicy nad Uerghą, autonomja administracyjna 
Riffenów z żachowaniem suwerennej władzy sułtana oraz kontrola woj- 
skowa teryforjium Riffenów. : 

PARYŻ, 10 IV. PAT, Omawiając rokowania pokojowe w Marokku, 
„Le Gaulois“ przypomina rok.1918, gdy przed podpisaniem rozejmu 
sprzymierzeńcy nie zdobyli się na ostateczny wysiłek i pozwolili armjom 
niemieckim wycofać się po za Ren z bronią i sprzętem wojennym. Ucier- 
piał wówczas na tem cały pokój wersalski. — «Le Figaro» podkreśla, że 
nie należy zaniedbać niczego w przygotowaniu akcji wojennej, gdyż—pisze 
dziennik—siła nasza, nawet jeśli nie będziemy potrzebowali jej użyć, sta- 
nowić będzie najlepszy argument. 

Polityka zagraniczna Danji 
KOPENHAGA, 10iV. (PAT), Po zakończeniu prac bieżącej sesji 

Riksdagu duński minister spraw zagranicznych dr. Moltke udzielił przed- 
stawicielom prasy wywiadu, w którym przedstawił ogólny obraz działal 
ności rządu w zakiesie polityki zagranicznej państwa. Minister wskazał, 
że równolegle z pracą, około wykonania zobowiązań, przyjętych w trak- 
tatach rozjemczych ze Szwecją, Norwegją i Finlandją, podjęto identyczne 
kroki w celu zawarcia traktatu rozjemczego z Niemcami. Jednocześnie 
prowadzono rokowania z rządem Wielkiej Brytanjj w celu odnowienia 
istniejącego z tem państwem porozumienia rozjemczego. Nawiązano rów: 
nież podobne rokowania z szeregiem innych państw. Poruszając sprawę 
stosunków z Rosją, minister zaznaczył, że mimo wszystkich trudności, na 
które napotykają stosunki gospodarcze z tem państwem, daje się zauwa- 
żyć w tym kierunku pewna poprawa, Jest rzeczą Oczywistą, że wszelkie 
iaśniejsze błyski na horyzoncie stosunków duńsko-sowieckich będą przy- 
jęte w Danji z uczuciem ulgi. 

Likwidacja buntu greckiego. 
ATENY, 10.IV. PAT. Wszyscy oficerowie uczestnicy buntu zostali 

aresztowani. Dywizja floty udała się w kierunku Salonik. 
" ATENY, 10IV. PAT. Ateńska agencja telegraficzna podaje oficjalny 

komunikat, stwierdzający, że przywódcy buntu w Salonikach wraz z 200 
żołnierzami poddali się. Wszyscy odstawieni będą na okrętach wojennych 
do Aten, przywódcy zaś buniu stabą przed sądem wojennym. ь 

Litwa sprzedaje las do Petersburga 
O „otwartym Niemnie<—ani stowai, 

Z Kowna otrzymujemy następującą wiadomość: Przemysłowcy 
gielscy i duże dwie firmy leśne w Niemczech, zakupiły znaczne partje 
lasu w Rosji Sowieckiej, wydając na rachunek zaliczki, Las ten ma być 
spławiony przez port petersburski. 

Z nieurzędowych źródeł donoszą, iż rząd kowieński poczynił starania, 
ażeby las w gub. Mińskiej, przyznany Litwie na mocy traktatu sowiecko- 
litewskiego, który miał być spławiany Niemnem do Kłajpedy, został 
również sprzedany przemysłowcom angielskim do Petersburga. ten 
sposób Litwa porzuciła wszelką myśl o możliwości spławu po Niemnie, 
mimo zapewnień dawanych Ktajpedzie, iż tylko Polska stoi na przeszkodzie 
wprowadzenia w życie konwencji kłajpedzkiej. 

Wiadomość ta wywołała przygnębienie w sferach przemysłowych 
Kłajpedy. 

Aresztowanie Polaków w Moskwie. 
Do więzienia wtrącono ks. Łukinowicza i kilku parafjan. 

Przed samemi świętami Wielkanocnemi dokonano w Moskwie sze- 
regu aresztowań wśród Polaków. W sobotę rano agenci G. P. U. areszto- 
wali dziekana kościoła św. Piotra i Pawła ks. Łukinowicza oraz kilku pa* 
rafjan, mających bliższy kontakt z. kościołem. Na skutek poręczenia 20 
osób obywateli sowieckich ks. Łukinowicz został wieczorem tego samego 
dnia tymczasowo zwolniony. Aresztowania te dokonane prawie w czasie 
świąt Wielkiejnocy wywołały wśród kolonji polskiej zrozumiałe przygnę- 
bienie. [Pat] 

Zamachu na Biełoborodowa nie było? 
BERLIN, 101V. PAT. Korespondent moskiewski biura Wolifa za- 

przeczą wiadomości o zamachu na komisarza spraw wewn. Bietoboro- 
dowa. 
Ludus 

Platyna w Afryce. 
WIEDEŃ, 10 IV, Pat. „Neues Wiener Tageblatt* donosi, że w Jo- 

hanesburgu (południowż Afryka) wykryto bardzo bogate pokłady platyny: 

Katastrofa ekspressu. 
PARYŻ, 10 IV. PAT. Prasa donosi z Nowego Jorku, 

New York—Atlantic-City uległ katastrofie, 
tych, a 50 rannych. 

Strażnik litewski ujęty po naszej stronie. 
_ _W dniu 4 b. m. o godz. 21 w okolicach miejscowości przygranicz* 

nej Trawcza w odległości 700 metrów od granicy został przytrzymany 
posterunkowy litewskiej straży granicznej Malach Juljusz oraz niejaki 
Stankiewicz, ubrany po cywilnemu. Istnieją poszlaki 1ż Stankiewicz należy 
do organizacji szaulisowskiej „Szaulju Sajunga“. 

Obu. osobników przytrzymano. 
Prowadzone jest szczegółowe dochodzenie. 
KRISTINA SNS ENN SS 

Do nowych zabezpieczeń należy przez Mickiewicza, kazał postawić 
Sprawa miejsca w Radzie, które jest obok siebie fotel pusty, jako znak, 

an- 

że ekspress 
przyczem 5 osób zostało zabi- 

tem konieczniejsze, im więcej właśnie 
jest sporów między Polską a Niem- 
cami. 

Kończę dwoma słowami. Piewsze 
brzmi: „Pracujcie dalej nad tą sprawą, 
a Francja będzie z wami współpra- 
cowała, jak ostatnio w Genewie».' 

Drugie brzmi: „Michelet gdy przy- 
szedł na pierwszy wykład w College 
de France po uprėžnieniu katedry 

że powinien go zajmować Mickiewicz. 
Ja tak samo uważam, że w Radzie 
Ligi Narodów póki ta sprawa nie 
będzie załatwiona będzie stał niejako 
jeden fotel pusty, mianowicie fotel 
Polski“. 

Przemówienie p. Paul-Boncoura 
obecni nagrodzili hucznemi oklaskami, 
Na tem posiedzenie zamknięto. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 - 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9. © 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek*28 | 
ŚWIR — ui. 3-go Maja 5 - 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 er 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa iub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proe. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

Sejm i Rząd. 
Posiedzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA 10.IV (żel. wł. Słowa.) 
Na wczorajszem posiedzeniu Rady 
Ministrów przyjęto - nagły. wniosek 
Ministra Pracy p. Ziemięckiego w. 
sprawie pomocy finansowej dla za- 

„ trudnienia bezrobotnych. Przyznano 
1.200,000 zł jako pożyczkę dla War- 
szawy płatną w sześciu ratach oraz 
dla Lwowa i Krakowa po 600 tysięcy 
płatne również w ciągu sześciu mie- 
sięcy. Po załatwieniu szeregu drob- 
nych spraw przystąpiono do zalai- 
wienia sprawy poruszonej w znanem 
pismie Prezydenta Rzeczpospolitej, a 
dotyczącem uprawnień p. Prezydenta 
jako zwierzchnika sił zbrojnych. Zgo- 
dzono się jednomyślnie z tem aby 
przyjąć do wiadomości tezy wysu- 
nięte przez p. premjera, ministra spraw 
wojskowych i min. sprawiedliwości 
oraz wyłoniono komisję w składzie: 
premier Skrzyński, gen. Żeligowski i 
min. Piechocki, która na podstawie 
tych tez zorjentuje się w projekcie 
ustawy o naczelnych władzach wojsko* 
wych i poweźmie decyzję czy projekt 
ten ma być wycofany z Sejmu czy: 
też ma ulec zmianie w myśl wysu- 
niętych tez. 

Według pogłosek obiegających 
sfery zbliżone do rządu ' rada mini- 
strów przychyli się do myśli wyco- 
tania z Sejmu projektu ustawy o na- 
czelnych władzach wojskowych. 

Przed wizytą premjera Skrzyń- 
skiego w Pradze, 

WARSZAWA, 101V (żel. wł. Słowa) 
W związku z wyjazdem premjera 
Skrzyńskiego do Pragi rząd czeski 
obdarzył szereg dostojników państwo- 
wych orderem Białego Lwa. Między 
innemi Prezydent Wojciechowski o- 
trzymać ma w Spale z rąk posła Fli- 
dera złoty łańcuch do wspomnianego 
orderu. 

Premjerowi w podróży do Pragi 
będzie towarzyszyć szef protokułu 
dyplomatycznego p. Przeždziecki, se- 
krefarz osobisty premjera p. Kisietnie- 
ki i poseł czeski w Warszawie p. 
Fiider. 

Odznaczenie p. Prezydenta, 
WARSZAWA, 10 IV. Pat. Poseł 

republiki czechosłowackiej dr. Robert 
Flieder więczył dziś w Spale p. Pre. 
zydentowi Rzeczypospolitej złoty łań- 
cuch do orderu Białego Lwa. W ак, 
cie wręczenia uczęstniczyli dyrektor 
kancelarji cywilnej p. Konstanty Lenc 
i z ramienia M.S. Z. dr. Jan Fryiing, 
kierownik referatu Europy  Środko- 
wej i Bałkan. 

Niešciste pogłoski o wyni- 
kach śledztwa w  „Pocisku.* 

WARSZAWA, 10—IV. Pat. W to- 
ku śledztwa prowadzonego przez sę- 
dziego sądu apelacyjnego p. Pęskie- 
go w sprawie wyrobu amunicji do: 
konana została 8 bm. rewizją w ta- 
brycy „Pocisk* na Pradze. W zwią- 
zku z tem pojawiły się w prasie wia- 
domości o wynikach śledztwa bącź nie- 
ścisłe,bądź w zupełności nie odpowiada- 
jącerzeczywistości, Wobecpowyższego 
należy wyjsśnić, że wiadomości te 
nie" pochodzą od czynników miaro- 
dajnych, zaś istotne wyniki śledztwa 
ze względu na obowiązujące przepi- 
Sy prawa nie mogą być podane do 
wiadomości publicznej. : 
Nadužyč przy budowie portu 

w Gdyni nie byto. 
WARSZAWA, 10—1V. Pat. Ko- 

misja ministerstwa przemysłu i han- 
dlu przy udziale delegata wojewódz- 
twa Pomorskiego i w obecności 
przedstawiciela Najwyższej Izby Kon- 

"troli Państwa przeprowadziła docho- 
dzenie w Gdyni w sprawie rzeko- 
mych nadużyć o których niejedno- 
krotnie w prasie była mowa. Komi- 
sja stwierdziła, że stan robót odpo- 
wiada w zupełności wszelkim  regu- 
łom i przepisom techniki budowla- 
nej. Również komisja żadnych nadu- 
s przy budowie portu nie ujaw- 
niła. 

Uregulowanie sprawy wiz 
tranzytowych do Z.SSR. 
WARSZAWA 101V. PAT. Dnia 29 

marca rb. porniędzy rządem  Rzeczy- 
pospolitej Polskiej a  poselstwem 
ZSSR. w Polsce nastąpiła wymiana 
not, regulująca sprawę wiz tranzyto- 

wych. Na podstawie powyższego po- 
rozumienia obywatele polscy będą 
mogli od dnia 12 kwietnia otrzymy- 
wać wizy tranzytowe na przejazd przez 
Rosję w przedstawicielstwach zagra- 
nicznych ZSSR. 

Dolar w Warszawie. 
WARSZAWA, 10 -IV. (tel. wł. Słowa) 

Bank Polski płacił za dolara w dniu 
dzisiejszym 9 złotych. W obrotach mię. 
dzybankowych zaś płacono 9,20, a na 
czarnej giełdzie 9.70 — 9,80.



ECHA KRAJOWE 
  

Komsomolcy przed są-. 
dem. 

— Korespondencja «Słowa». — 

Lida, 10.g0 kwiethla. 

Przed paru dniami sesja wyjazdo- 

wa Sądu Okręgowego z Wilna roz: 

poznawała sprawę członków organi- 

zacji komunistycznej działającej w 

Lidzie i okolicy. Przed sądem stanęli 

Klincewicz herszt organizacji, Karna: 

uch, Szydłowski i Anżyn. ; 

Wszyscy oskarżeni nie przyznali 

się iż należeli do partji komunistycz- 
nej, mimo oczywistych dowodów 

winy. Oto bowiem ujęto ichž prze- 

kradających się przez granicę polsko+ 

sowiecką i znaleziono cały szereg 

dokumentów stwierdzających tę przy: 

należność. Między innemi znaleziono 

legitymacje partyjne, które wydawał 

Klincewicz oraz tajne dokumenty po: 

lecające _ ws:ystkich oskarżonych 

względom centrali partji komunistycz- 

nej w Mińsku. Oskarżeni w Lidzie 

prowadzili robotę komunistyczną za- 

kładając jaczejki komsomolskie, wcią- 

gając do nich młodzież oraz wyko- 

nywali cały szereg poleceń wydanych 

im przez centralę mińską. i 

ożsamość oskarżonych  stwier- 

dzili świadkowie głównie z pośród 

funkcjonarjuszy policji politycznej. Po 

wysłuchaniu zeznań świadków zabrał 

głos prokurator prokreślając trudność 

z jaką spotykają się obecnie władze 

policyjne. i sądowe w sprawach ko- 

munistycznych, gdyż według „ostat: 

nich instrukcyj K. P. członkowie jej 

nie mają prawa przechowywać u sie- 

bie w domu lub nosić przy sobie 

jakichkolwiek dokumentów stwierdza: 
jących ich łączność z partją. Z kolei 

przeprowadziwszy szczegółową ana- 

lizę materjałów dowodowych oskarży. 

ciel publiczny oświadczył iż popiera 

w„całej rozciągłości akt oskai żenia. 

Obrońca aplikant adwokacki p. 

Rubinow w przemówieniu swem pod- 

niósł iż Karnauch i Szydłowski, o- 

bydwaj poborowi rocznika 1903, sta- 

rali się uciec od wojska i w tym ce- 

lu usiłowali przejść granicę polsko- 

sowiecką. Fakt ujęcia ich w dniu 16—1ll 
1925 roku podtwierdza to, następne- 

go bowiem. dnia przypadał termin 

wcielenia ich rocznika do wojska. 

Po naradzie sąd ogłosił wyrok 

skazujący Klincewicza na 3 laia, a 

pozostałych na 2 iata twierdzy  zali- 

czając wszystkim po roku aresziu 

cyjnego. prewencyjneg W. T. 
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TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) 

Dziś 2 przedstawienia 

o godz. 4<ej pp. i S-ej wiecz. 

REWJA 
„Szukamy króla” 

kę" Howowikk: A.  Zabojkina, 

# 

И М. Wawrzkowicz, W. Orwid 1 

| C. Skonieczny. 
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artysta 
foto- Jan Bułhak ;*:; 

Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6. 
Ceny zniżone.       

Potrzebna zdolna krawcowa 
Krojczyni do damskich sukien. 

Dowiedzieć się 

Br. ALSZWANG ul. Wielka 42. 

Z królewskich memua- 
rów. 

Il 

Oto irok 1751-szy ma 
schyłkowi. 

Dziewiętnastoletni Poniatowski nie 
mający już przy boku swoim żadne- 
go mentora, jest w Wiedniu i buja 
ak ryba w wodzie, po tamtejszej naj- 
wytworniejszej haute volłće czy, jeśli 
kto woli, „bomondzie”. Nudny,sztyw- 
ny świat, ale trzeba z nim się zapoź- 
nać a tem bardziej z wiedeńskim 
„majestatycznym* dworem, 

Wraca do kraju na krótko przed 
sejmem w Grodnie odprawianym. Je- 
dzie do Grodna. Jest świadkiem zer- 
wania sejmu przez przekupionego 
przez sam dwór królewski posła Mor- 
skiego. 

Relację o rzeczach głęboko dla 
nas smutnych i upokarzających prze- 
plata Poniatowski nieocenionymi ry- 
sami obyczajowymi, nie szczędząc do- 
cinków zwłaszcza księciu „Panie Ko- 
chanku*. (Przypomina się natychmiast 
słynna wizyta króla Stanisława Au- 
gusta w Nieświeżu) W Grodnie w 
r. 1752 były tylko dwa murowane 
domy. Szlachta i panowie gnieździli 
się w ciasnych drewnianych prawie 
chatach. Największy „szyk* polegał 
na zawaleniu całej izby co najpotęż- 
niejszem łożem z baldachimem. Nie- 
które z owych łóż, dla szczupłości 
izby, wyłaziły przez drzwi do sąsięd- 
niego pokoju, służąc tam га — Капа- 

się ku 

WILEJKA POWIATOWA: 
— (() Budżety gminne. Budżety 

gminne powiatu Wilejskiego w su- 
mie 463.918 zł. i powiatu Mołode- 
czańskiego— 199665 zł. mogą być 
bilansowane przy udzieleniu gminom 
przez Wydział powiatowy zapomogi 
w kwocie 45.000 zł. dia Wilejskiego 
i 11.000 zł. dla powiatu Mołodeczań- 
skiego. Najważniejszą pozycją w bud- 
żecie stanowią wydatki na szkolnictwo 
wynoszące dla obu powiatów około 
140.000 zł. 

ŚWIĘCIANY. 
— (0 Skład Wydziału powiato- 

wego. Skład osobowy Wydziału po- 
wiatowego Święciańskiego, wybrane- 
go na skutek zmiany granic powiatu 
przedstawia się następująco: 

Pod względem narodowoś:iowym 
5 osób narodowości polskiej i 1 li- 
tewska; pod względem wykształcenia 
1 osoba ze średniem wykształceniem 
15 z niższem zawodowem, 5 rolni- 
ków i 1 felczer; pod względem ma: 
jątkowym, 1 właściciel 300 dziesięcin, 
3 od 20—90 dziesięcin, 1 właśc. nie- 
ruchomości i 1 beziolny. 
  

Zbiórka na Macierz 
Szkolną. 

Zbliża się święto 3-g0 Maja i po- 
łączona z niem powszechna zbiórka 
na cele oświatowe. Na terenie całych 
północno-wschodnich Kresów Rze- 
czypospolitej, ofiary w dniu tym 
składane, mają zasilać fundusze naj- 
starszej na naszych ziemiach instytu- 
cji oświatowej „Polskiej Macierzy 
Szkolnej*, która pod różnemi nazwa- 
mi pracuje dla kultury polskiej od 
długiego szeregu lat, zapoczynającego 
się .w ponurym okresie niewoli i 
ucisku. 

Do niedawna praca Macierzy po- 
legała prawie całkowicie na tworze- 
niu szkół powszechnych tam, gdzie 
państwo nie mogło zadośćuczynić 
potrzebom ludności polskiej, W roku 
sprawozdawczym 1926 Macierz miała 
115 szkół. Obecnie, chociaż zapotrze- 
bowania są wciąż ogromne i Macierz 
z braku funduszów zmuszona jest 
odmawiać blaganiom o szkołę, pow- 
stają nowe tereny pracy, które z ko- 
lei wymagają znacznego powiększe- 
nia zasobów finansowych Macierzy. 
Opieka nad młodzieżą, pozbawioną 
opieki rodzicielskiej, odzieży, książek 
szkolnych i należytego kierunku wy- 
chowawczego, tworzenie burs, rozle 
gła dziedzina oświaty pozaszkolnej 
z kursami dia dorosłych, tworzeniem 
bibijotek, czytelni, Domów Ludowych, 
organizowaniem odczytów i pogada- 
nek, — olo zadania, nie mniej ważne 
niż zakładanie szkół, klóre może być 
należycie wykonane tylko przy wy- 
datnej pomocy całego społeczeństwa. 

Czyżby nasze społeczeństwo, któ- 
re w najcięższych dla kraju chwilach 
zdobywało się na wielkie irozumnym 
patijotyzmem nacechowane wysiłki, 
nie uświadamiażo sobie jak ważnej 
sprawie służy Macierz i że obowiąz: 
kiem każdego obywatela jest dopo* 
módz jej w miarę sił i możności. 

Pomoc ta powinna się wyrazić nie 
tylko we wrzuceniu paru groszy do 
skarbonki kwestarki, _vW Macierzy 
pracuje tylko nieliczne grono osób, 
brak jej sił wykonawczych  niezbęd- 
nych dla uruchomienia licznych 
przedsięwzięć dochodowych, a więc: 
kwesty ulicznej, wielkiej loterji fanto- 
wej, zabaw ludowych, widowisk, od- 
czytów i t. p. 

Niech więc każdy, kióry w dniu 
3.go Maja rozporządza wolnym cza- 
sem, pośpieszy na wezwanie Macie- 
rzy i przyczyni się do sprawnego 
funkcjonowania dochodowych  przed- 
sięwzięć, od czego zależy nie tylko 
powodzenie finansowe, lecz także 
egzystencja Macierzy. M. 

  

pę. Wspomniane dwie kamienice na- 
leżały: jedna do Sapiehy, druga do 
Radziwiłła «Panie Kochanku». O tym 
ostatnim pisze Poniatowski więcz 
zjadliwie, o najpopularniejs:eg0 na 
Litwie magnata nieustannej dbałości, 
aby go olaczano iście monarszemi 
honorami, o poitretach królów pol- 
skich, które Radziwiłł kazał koniecz- 

-nie rozwiesić po pokojach swego 
grodzieńskiego „pałacu” i poobcinać, 
gdy się nie mieściły, rozkazawszy do- 
malować „w zraniejszeniu” poobci- 
nane ramiona i ręce: o hajdukach ra- 
dziwiłłowskich, babrzących łapami po 
półmiskach podawanych na stół ksią- 
żęcy i wyławiających najsmaczniejsze 
kąski... „Jakże winszowałem sobie — 
pisze Poniatowski— żem na kołacji u 
księcia nie został!" Na innem miejscu 
opisując wybieranie w Wilnie na 
marszałka trybunału 18-letniego Ra- 
dziwiłła, „zaledwie umiejącego podpi- 
sać się i zachowującego się jak roz: 
puszczony żak*, wysmaga dosadną 
charakterystyką „hordę* opojów 1 а- 
wanturników, stanowiących stałą es- 
kortę księcia „Panie Kochanku* — 
cette troupe de fier a:bras, Opisze 
też Wilno podczas kadencji trybuna- 
łu, wyglądające jak miasto podczas 
oblężenia lub bardziej jeszcze pod- 
czas wojny domowej: burdy i strze- 
lanina po nocy, w dzień przeciąganie 
istnych oddziałów wojska, mianują- 
cych siebie strażą honorową to tego, 
to owego pana, a podczas «pełnienia 
najwyższej sprawiedliwości» zmaganie 
się z sobą wpływów trzech „domów* 
najpoiężniejszych na Litwie: Radziwił: 

SE 

Proces Lindego. 
Odczytany na piątkowym posie- 

dzeniu Sądu akt oskarżenia przeciw 
b. prezesowi P. K.O. Hubertowi Lin- 
demu,  przemysłowcowi łódzkiemu 
Wilhelmowi Bau i b. szefowi kont- 
roli technicznej budowy gmachów 
P.K.O. inż. Bogusławowi Hryniewi- 
czowi zarzuca: : 

Wilhelmowi Bauowi po pierwsze to, 
że na początku 1924 roku odprzedał P.K.O. 
nieruchomość w Łodzi przy ul. Narutowicza 
45 га sumę 68.000 dolarów, podczas gdy 
najwyższa jej wartość mie mogła przekra- 
czać 24.000 dolarów; otrzymawszy na BDO 
wspomnianej kamienicy w tymże czasie 
miljardów marek nabył za 462 miljardy 
86.000 dolarów, a różnicę w. wysokości 
55979 miljonów zatrzymał dla siebie; rów. 
nież zatrzymał dia siębie różnicę między 
ilością zakupionych dolarów, a wydanych; 

po drugie że 27 marca 1924 roku 
złożył w .P.K.0. ofertę na dostarczenie 1000 
mtr. kub. drzewa oraz cegły, nie posiadając 
tych materjałów i nie mając zamiaru ich do- 
starczyć. 

Na rachunek tej fikcyjnej dostawy otrzy: 
mał od prezesa P. K. O. H. Lindego w go* 
tówce 90.000 zł. 

Bogusławowi Hryniewiczowi, po pierw- 
sze to, że w marcu 1924 roku oc*nił fał- 
szywie wymienioną już nieruchomość w Ło- 
dzi na sumę 77.000 dolarów, podczas gdy 
rzeczywista jej wartość nie przekraczała 
24.000 dolarów; 

drugie że w marcu 1924 roku 
zawiadomił Świadomie fałszywie prezesa 
P. K. O., iż obejrzał w Łodzi materjały bu- 
dowlane przygotowane przez Bau'a, aczkol- 
wiek tej czynności nie dokonał i dokonać 
nie mógł albowiem Bau materjałów tych 
wogóle nie posiadał. ‚ z 

Hubertowi Lindemu, po pierwsze, że w 
marcu 1924 roku nabywając nieruchomość 
w Łodzi za 70.000 dolarów, podwyższył 
zupełnie świadomie cenę kupna do 77.000 
dolarów, a nadto wypłacając zaliczki w mar- 
kach W;ihelmowi Bau przed dokonaniem 
tranzakcji podług kursu dolara w dniu jej 
podpisania dostarczył W. Bau'owi faktycz 
nio równowartość 98.000 dolarów, zamiast 
należnych 68.000 dol.z 

Po drugie, że w marcu tegoż roku za- 
warł z W. Bau'em umowę na RON a 
terjałów budowlanych wartości 90 zę 
i nie sprawdziwszy istnienia takowych wy: 
płacił za nie 90.000 złotych Bau'owi, czem 
naraził P K.0. na poważne straty; į 

po trżecie, że w 1925 roka udzielit bra- 
tu swemu Marjanowi pożyczki w wysokości 
334823 zł, pod zastaw renty rumuńskiej 

i 

Śpieszne jadą na niej 
od 80 do 90 klm. na godzinę. 

do Krakowa o godz. 

wc o 

Szczegėly katastrofy pod Bochnią. 
Jak donosiliśmy wczoraj, na linji 

kolejowych Lwów—Kraków pod Bo: 
chnią zdarzyła się katastrofa kolejowa, 
którą spowodowało zbrodnicza roz- 
kręcenie szyn. 

Katastrofie uległ pociąg pośpie- 
szny, idący ze znaczną szybkością, 
linja bowiem, na której zdarzyła się 
katastrofa, należy do najlepszych linij 
kolejowych w Polsce i pociągi po- 

z szybkością 

Linja ta była widownią kilkakrot- 
nych katastrof kolejowych. 

Charakterystyczne jest, iż podczas 
katastrofy zostali ranni tylko pasaże- 
rowie. Maszynista, prowadzący paro- 
wóz, oraz konduktor bagażowy cu- 
dem ocaleli, odnosząc jedynie kon- 
tuzje. 

Wiadomość o wypadku nadeszła 
l-ej w nocy. 

Natychmiast wysłano z tarnowskich 
warsztatów kolejowych pociąg z po- 
gotowiem technicznem, inżynierami i 
šlusarzami do naprawienia toru i pod- 
niesienia pociągu. Równocześnie z 
Krakowa wysłano pociąg sanitarny z 
lekarzami. 

Pomocy rannym udzielono zaraz 
po katastrofie i o godz. 5m. 48 rano 
byli wszyscy przewiezieni do szpitali 
krakowskich. 

Na miejsce wypadku przybyła ra- 
no komisja techniczna z dyrekcji kra. 
kowskiej 
Barwiczem na czele, władze policyjne, 

z prezesem dyrekcji inż, 

prokuratorskie. Nazajutrz w południe 
wyjechała z Waszawy specjalna ko- 
misja techniczna ministerjum kolei z 
nspektorem, inżynierem Pawłowskim 
na czele, Do chwili przybycia i prze- 
prowadzenia badań przez tę komisję, 
sczątki pociągu oraz zniszczony 

» nie zostały ruszone. Komunikacja od- 
bywa się prowizorycznie na 

tor 

jednej 
inji. Katastrofa bowiem zdarzyła się 
na odcinku dwutorowym. 

Śledztwo stwierdziło, iż w miej- 

  wartości faktycznej 8000 f. szterlingów, za 
którą otrzymał przy sprzedaży 315.628 zł. 
narażając w ten sposób P.K.O, na siratę 
19.195 i 

po czwarte, Iš w lecie 1925 roku w 
imieniu P.K.O udzielit gwarancoji za splalę 
długów braia Marjana w bankn londyńskim 
<Jonnson Mattey» na sumę 10.000 f. szier. 
oraz w banku wiedeńskim Juljusz Feingold 
na sumę 20.000 dolarów, a wobec 
nieuiszczenia przez brata zaciągniętych sd 
życzek był zmuszony & funduszów P.K.O. 
wypłacić 300,000 zł. i 20.000 dolarów, czem 
naraził P.K,O. na straty, 

po piąte, że w lecie 1925 roku nabył na 
giełdzie wiedeńskiej różnego todzaju obliga- 
ej dawnych kolei austrjąckich, płacąc za 
nie daleko wyże sumy od rzeczywistej ich 
wartości, czem wyrządził P.K.0. znaczne, 
nie dające się bliżej określić szkody ma* 

terjalne. i 

z 

WARSZAWA, 10 IV. Pat, Ze 
znamienniejszych zeznań  Świadkówe| 
wczorajszego wieczornego posiedze- 
nia, które przeciągnęło się do godzi- 
ny drugiej w nocy zasługuje na uwa- 

scu wykolejenia pociągu rozkręcone 
zostały śróby przy lewej szynie w 
kierunku jazdy, a szynę odchylono 
do wewnątrz. Wiązadło szynowe t. 
zw. łupka leżała obok szyn. Ślady 
wykolejenia widoczne Są na prze- 
strzeni 150 metrów. 

Aresztowany Franciszek Korgul, 
z zawodu murarz, obecnie bezrobot- 
ny, nie umiał wytłumaczyć, co o tej 
porze robił na torze kolejowym. 
Schwytano go w chwili, gdy rabował 
w wywróconych wagonach. Jest rze- 
czą charakterystyczną, że rozkręcenia 
szyn są identyczne z temi, jakie spo- 
wodowały katastrofę pod Starogar- 
„dem. 

  

      

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
L 0. P. P. 

Ro" "e" 

" m 

Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 

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

wie szczególnie zaś: ' 
1. W. James «<Pragmatyzm» 
2. J.. Gołuchowski  <Filozofja i 

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

kiej przyszłej metafizyki...» 
4. tegoż «Uzasadnienie Metafizyki 

Moralności». 
oraz polskiego przekładu Schopen- 
hauera «О poczwórnem źródle twier- 
dzenia o podstawie dostatecznej» „|. 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
Wistracji „SŁOWA. 

| | 

  

    
  

  

   
Odezyt D-ra   

gę zeznanie referenta łódzkiego ku- 
ratorjum szkolnego p. Czaplickiego, 
który stwierdził, ze właściciele domu 
w Lodzi Gelheimowie proponowali 
Kuratorjum kupno swego domu za 
15 tysięcy dolarów. Wkrótce potem 
dom tee kupił Bau na rzecz P. K: O. 
za 98 tysięcy dolarów. Z. zeznań 
Świadka Kaszuby wynika, że począt- 
kowo za dom ów żądano od Baua 
30 tysięcy dolarów. 

W dniu dzisiejszym pierwszy ze- 
znawał naczelnik wydziału papierów 
procentowych Herz, dając wyjaśnie- 
nia w sprawie udzielenia przez P. 
K. O. gwarancjj w wysokości 250 
tysięcy złotych pod zastaw akcji 
budowy i eksploatacji hotelu „Ritz”. 
Świadek stwierdził, że w sprawie tej 
wystąpił z wnioskiem  odrzucającym 
tę gwarancję w celu zabezpieczenia 
interesėw P. K. O, Jednakże prezes 
Liade wniosku tego nie uwzględnił, 
żądając, by tranzakcja ta byłą za- 

  

łów, Sapiehów i Czartoryskich. 
Oto jednak znówiu Poniatowski 

wojażuje. Przez część Węgier, gdzie 
lud mówi jakiemś esclavon  presgue 
polonais i gdzie bardzo wielu miesz- 
kań-ów rzuca się używać z niemałą 
pewnością siebie jakiejś łaciny „hu- 
zarskiej*.. um mauvais latin d hou- 
zard, przez Wiedeń jedzie do Drez- 
na na wielką rewję wojsk saskich. 
Stamtąd — do Hoiandji, którą zwie- 
dza wielce szczegółowo. Niebawem, 
opatrzony wieloma listami polecają 
cymi, staje w Paryżu, gdzie nie traci 
czasu; zapoznaje się z muóstwem 
osób; obraca się w najrozmaitszych 
środowiskach; prezentowany jest kró- 
lowi, <który atoli, wedle swego zwy* 
czeju, nie przemówił do mnie ani 
słowa”. Co zaś do królowej Maryi 
„z Leszczyńskich”, to już jako Pola- 
ka przyjęła Poniatowskiego wielce ser- 
decznie, ale— pisze pamiętnikarz — 
sa Taveur ne donnait point un grand 
relief, jej benewolencja nie miała 
wielkiego znaczenia. Królowa—dodaje 
Poniatowski— popadłszy w dewocyj- 
ny ascetyzm, sama wygnała króla z 
łoża swego, zaprawiwszy je rozmyśl- 
nie zapachami, których król nie zno* 
sit. Od tej daty zaczął król miewać 
metresy. 

Francję i Francuzów wynosi nasz 
przyszły król pod niebiosy. „Samo— 
pisze—używanie, dziś tak powszech- 
ne, języka francuskiego, dające jakby 
patent staranaego wychowania, d'ćdu- 
cation policće, jest jąkby przyznawa- 
niem wyższości narodowi, którego 
est mową ojczystą. Ponadto pawaz 

łatwiona w czasie jaknajszybszym. 
Na dzisiejszem posiedzeniu popo- 

łudniowem zeznawali eksperci w spra- 
wie kupna przez PKO domu w Ło- 
dzi. Trzej eksperci ocenili dom ten 
na 27 tysięcy dolarów, w chwili zaś 
kupna wartość jego podniosła się do 
36 tysięcy dolarów. Czwarty ekspert 
dał inną nieco ocenę na podstawie 
odmiennego sposobu obliczenia. 

Minister skarbu  Zdziechowski, 
charakteryzując działalność Lindego 
jako prezesa PKO podkreślił, że we- 
dług jego zdania Linde w wielu wy- 
padkach postępował zbyt arb:tralnie i 
przekraczał ustawę. Linde nie miał 
np. prawa udzielania pożyczek pod 
gwarancję, jak również nie miał prawa 
udzielać pożyczek pod zastaw papie- 
rów waitościowych. Jeśli dawanie 
tego rodzaju pożyczek było rzeczą, 
wskazaną, winien był prezes PKO 

pokrewieństwo zarówno dobrych jak 
złych przymiotów ustanawia trady- 
cyjną sympatję polsko-francuską w 
przeciwieństwie do antypaiji. którą 
Francuzi żywią względem swych bez- 
pośrednich sąsiadów». (Mowa oczy" 
wiście o Niemcach i Anglikach). 

Rzecz podkreślenia warta. Ponia 
towski, przeprawiwszy się do Angiji 
(dziewięć godzin płynął z Calais do 
Duwru, cierpiąc dotkliwie na choro- 
bę morską), zwiedziwszy nietylko 
Londyn, gdzie był prezentowany kró- 
lowi, witany przezeń bardzo laska- 
wie, ale i mnogie miasta Anglji, mię- 
dzy innemi np. Oxford, pilnie przyj- 
rzawszy się angielskim obyczajem, 
trybowi życie, instytucjom  publicz- 
nym, urządzeniom. wydaje o Anglji i 
Anglikach sąd naogół ujemny. Widać, 
że patrzył bystro i głęboko, jak Świad- 
czą wysoce ciekawe uwagi np. o 
szkolnictwie angielskiem lub angiel- 
Skiej marynarce. Nic mu się prawie 
w Anglji nie podobało, 

Wyjazd Poniatowskiego do Peter- 
sburga w czerwcu 1755-80 dal począ- 
tek jego pobytom nad Newą najpierw 
w charakterze prywatnym, potem 
urzędowym. 

Do bezpośredniego zapoznania się 
ze stolicą Piotra Wielkiego, namówił 
stolnika litewskiego jego wielki przy: 
jaciel kawaler Charles Hanbury Willi- 
ams świeżo mianowany ambasadorem 
angielskim „przy dworze cesarzowej 
Elżbiety, 

U Williamsa też zamieszkał Ponia: 

Dżiś w Niedzielę 14-go Kwietnia 

(w języku 
rosyjskim) GLOBUSĄ 

Na temat: „Kwestja płciowa a kultura współczesna” 
Odczyt będzie ilustrowany przezroczami. 

fiabycia w Kasie Sali od 6 wiecz. 
Bilety od 50 gr. do 

zawiadamiać o tem Radę Nadzorczą, 
czego nie robił. 

Świadek Schmidt 
PKO zaznaczył, że bilans PKO za 
rok 1923 i 1924 był ujemny. Tak 
samo za rok 1925 bilans PKO wyka- 
że prawdopodobnie straty. 

Były minister skarbu Michalski 
udzielił wyjaśnień w sprawie zakupu 
obligacyj kolei austrjackich. Świadek 
przypisuje błędy w działalności PKO 
wysoce wadliwemu statutowi tej in- 
stytucji. O p. Linde świadek wydał 
opinję pochiebną. 

Šwiadek Krauss przedstawiciel naj- 
wyższej izby kontroli skreślił znaną 
z aktu oskarżenia historję gwarancji 
wydanej przez PKO p. Marjanowi 
Lindemu na 300 tysięcy złotych, oraz 
okoliczności w jakich został kupiony 
na rzecz PKO dom w Łodzi. 

obecny prezes 

towski sposobiąc się, swoim zwycza* 
jem, nietylko do wszechstronnego 
„obejrzenia” stolicy nadnewskiej lecz 
i do zawiązania jak najrozieglejszych 
Stosunków wśród naczelnych. sfer 
miejscowych, nie wyłączając dworu 
cesarzowej Elżbiety, 

Pod tym ostatnim względem wiel- 
ce pomocnym okazał się przyjaciel- 
ambasador. Williams wprowadził Po- 
niatowskiego (posiadającego zresztą 
nielada rekomendacje od Brūhla i 
Czartoryskich) w istotnie „wielki 
šwiai“ petersburski. On też zapoznał 
go z kanclerzem Bestużewem i ułat- 
wił mu zbliżenie się „do pewnej oso- 
by—jak wyraża się król pamiętnikarz 
—do której przy ludziach, en pźblic 
nie miałem przystępu”. Tą osobą 
była wielka księżna, la grandeduche- 
sse, jak stale i tout court nazywaPo* 
niatowski ówczesną żonę wielkiego 
księcia Piotra. późniejszą cesarzową, 
„Semiramidę Północy”. 

Gdy stosunek 22-letniego stolnika 
z 25-letnią wielką księżną zaciešnit 
się, z łatwością wyjednano mianowa- 
nie Poniatowskiego ministre plćnipo- 
tentiaire de S. M. le roi de Pologne 
d la cour de S. M. Vimpėratrice de 
Russie. Dawało to faworytowi nie- 
tylko możność stałego przebywania 
w Petersburgu, ale i stąnowisko, 
ułatwiające mu niepomiernie obcowa- 
nie z dworem. S 

Owóż i pierwsza część „Pamiętni- 

ków*, wypełniona jest w bardzo 
ztiacznej mierze obszernym opisem 
wypadków na ówczesnej głównej wi- 
downi politycznej europejskiej, oraz 

Nr 82 (1092) 

Wspomnienie pośmiertne, 
Ś. p. dr. Antoni Hol6wko. 
Dnia 26 marca r.b. zmarł w Wil- 

nie dr. Antoni Hołówko. 
Zmarły Urodził się 25 listopada 

1864 r. w powiecie Słonimskim, w 
dzisiejszem _ Województwie Nowo- 
gródzkiem. Po ukończeniu gimnazjum 
w Libawie š. p. Antoni Hołówko po- 
dążył na studja medyczne do Wszech - 
nicy Dorpackicį, na skiajną północ 
dawniejszych kresów naszych. Wszech- 
nica ta pociągała, aż do chwili ru- 
Ssyfikacji tejże w końcu ubiegłego 
siulecia, wysokim poziomem nauki, 
możnością otrzymania wykształcenia 
w duchii kultury zachodniej, mło- 
dzież naszą polską na studja. Ś. p. 
Antoni Hołówko studja chlubnie u- 
kończył, ze stopniem doktora medy- 
cyny, a wiedzę poważnemi studjami 

zdobytą uzupełnił pełniąc obowiązki 
assystenia przy Katedrze ginekologji 
w Dorpacie, u uznanego prof. Kiste- 
ra. Nasiępnie od 1892 r. na stałe o- 
siadł na Infiantach Polskich w Dyne- 
burgu, oddając całą swą wiedzę i 
pełną poświęcenia pracę na usługi 
ludności w rejonie daleko poza gra- 
nice luflant sięgającym. Wobec na: 
wały bolszewickiej musiał wraz z 
większością inteligencji miejscowej 
Dyneburg opuścić, przeniósł swą 
pracę do Polski, gdzie zajmował od- 
powiedzialne stanowiska organizując 
władze sanitarne, w kraju, a zwła* 
szcza na kresach. Na krótko tylko 
wrócił, w międzyczasie lat 1922—24, 
na Inflanty—by potem zamieszkać w 
Wilnie, gdzie nieuleczalna choroba 
(anaemia pernitiosa) przedwcześnie 
życie jego przerwała. 

Prawego charakteru, skromny i 
cichy—nie pragnący wyróżnień i za. 
Szczytów--uprzejmy w obejściu, do- 
stępny dia wszystkich, jako człowiek, 
jako lekarz, zjednywał sobie Ś. p. dr. 
Antoni Hołówko w swem žyciu ca- 
łem powszechną cześć i szacunek. 
Jeszcze jako student i członek Kon- 
wentu Poiskiego w Dorpacie, mają- 
cego omal że nie wiekową tradycję, 
cieszył się zmaiły ogóliem uznaniem 
kolegów, którzy go na najwięcej za: 
szczytne wśród siebie stanowiska po- 
woływali. Jako lekarz, jako działacz 
społeczny ceniony był przez ludność 
i kolegów lekarzy. Swą głęboką wie- 
dzą dzielił się z kolegami chętnie i 
lojalnie, a ludności miejscowej niósł 
pracę swoją częstokroć bezinteresow- 
nie. W Dyneburgu piastował stano- 
wisko prezesa towarzystwa lekarskie- 
go, a w Wilnie vice prezesa stowa- 
rzyszenia lekarskiego. 

Odrodzona Ojczyzna wyróżniła 
ś. p. Antoniego Hołówkę jako zasłu- 
żonego Polaka, oznaką „Polonia Re- 
stiiuta“, 

Żal po sobie zostawił ogólny— 
pamięć jasną i ojczystą. 

Cześć Jego pamięci—pokój Jego 
szlachetnej duszy. 

Słowa te w hołdzie pośmiertnym 
składa serdeczny przyjaciel i dawny 
kolega Zmarłego. (B. S 

100 dni bez słońca. 
W roku ubiegłym udała się na Nową 

Ziemię ekspedycja naukowa. W celu doko- 
nania obserwacji i przeprowadzenia prae 
przygotowawczych do budowy stacji radio- 
fonicznej pozostało 13 członków wyprawy 
tej przez całą zimę na Nowej Ziemi. 

„ Do Moskwy nadeszła w tych dniach 
wiadomość, w której uczestnicy ekspedycji 
donoszą niektóre ciekawe szczegóły z icl 
życia na Nowej Ziemi. Jeszcze na początku 
jesieni wyrządziła im wielkie szkody burza 
polarna. Całe zapasy matetjału opałowego 
zostały zatopione, a uczestnicy wyprawy 
zmuszeni byli z narażeniem życia wyciągać 
drzewo z wzburzonego morza. Noc polarna 
trwała na wyspie 100 dni, a koloniści przez 
cały ten czas prowadzić musieli zaciętą 
walkę o życie. Często budziły ich w nocy 
niedźwiedzie polarne, które chciały się do- 
stać do baraków. Jedynym prawie pożywie- 
niem kolonistów było mięso fok które dawa- 
ły się bardzo łatwo chwytać; zwierzęia te 
nie boją się ludzi i nie uciekają nawet wte- 
dy, gdy człowiek zbliża się do nich na od- 
ległość 10 kroków. Dnia 7 lutego po raz 
pierwszy od 3 miesięcy ukazało się słońce, 

  

przytaczaniem in extenso wszystkich 
dokumentów, wyświetlających  dzia- 
łalność dyplomatyczną Poniatowskiego. 

Oglądamy przeto odbicie tego, co 
się wówczas działo w Europie. jakby 
w zwierciadle — petersburskiem. Oto , 
raporty Poniatowskiego, gęsto nadsy- 
łane Briińilowi tudzież instrukcje wża- 
mian otrzymywane z Warszawy; oto 
listy Fleminga, w których tytułuje Po- 
niatowskiego mon trćs cher stolnlk; 
teksty projektowanych traktatów ėtc. 
etc, Z pewnością od czasu ukazania 
się pierwszego tomu memuatów kró- 
lewskich nie uszedł uwadze zawodo- 
wych  histotyków żaden - SZcże- 
gół w nich zawarty. Tem mniej, są- 
dzę, np. skreślony przez Poniatow- 
skiego wizerunek cesarzowej Eiżbie: 
ty lub autoportret skreślony w 
1756-tym dla wielkiej księżnej na jej 
prošbę. 

Szczegół charakterystyczny. Listy 
uwierzytelniające dane Poniatowskie- 
mu, podpisane przez Brūhla i dato- 
wane z Warszawy — pisane były 
po niemiecku. A i cesarzowa Elżbie- 
ta pisze do króla polskiego Augusta 
list własnoręczny — też po niemiecku. 
intytulacja brzmi: Durchl. Grossmact. 
Kónig und Churfiirst, freundlichgelieb= 
ter Bruder, Freud und Nochbar! 

Drogę do wielkiej księżny utoro- 
wali Poniatowskiemu: Williams, Bes- 
tużew i Naryszkin, dworzanin przy- 
szłej Katarzyny ll-giej. 

„Zaryzykowałem — opowiada Po- 
niatowski -— przesłać w. księżnej bi- 
lecik przez Naryszkina; nazajutrz mia-
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Inflacja bėzrobočia,  „Neležr piryast; že w uojoyśnie 
ubezpieczeń socjalnych*, w  Niem- 

Wzrost bezrobocia był przez sfe- czech, nieco inaczej jest ujmowana 

gospodarcze przewidywany. Świad- opinja sfer gospodarczych. 

та о tem niezliczone memorjały skła- W Niemczech również właśnie te 

ane przez poszczególne organizacje sfery przewidywały kryzys -i bezrobo- 
arzemysłu, handłu i rolnictwa, me- cie. Lekceważono ten głos wówczas; 

orjały, które nie czytane ani rozwa- lecz dziś tak rząd jak społeczeństwo 
ane spoczęły w archiwach mini- przysłuchuje Się mu z uwagą. 
terstw, pokryły się już kurzem i W obszernym memorjale niemiecka 

wiatła dziennego nie zobaczą. Federacja pracodawców,  strešcita 
Natomiast sam fakt istnienia bez. derektywy, które, według jej zdania, 

obocia został w całej pełni wykorzy- powinny kierować polityką ekonomicz- 
tany od komunistów począwszy do ną Rzeszy w obecnych okoliczno» 

ł lewicujących włącznie. ściach. Z punktu widzenia społeczne» 
O komunistach nie będziemy mó- gó program ten da się ująć w 

"ić. Zaburzenia па tle bezrobocia są dwuch punktach: pierwszy to zanamo* 

ch dziełem. wanie zwyżki płac i uzależnienie ich 
Niezrozumiałem jest jednak stano- od produkcyjności pracy, liberalniej- 

isko lewicy stojącej wprawo od P. sze stosowanie możliwości przedłu- 
|. S., która źródła bezrobocia do- żania dnia pracy, zastąpienie nieela- 

szukuje się w rzekomem od irzech stycznych w stosunku do zmieniają- 
t popieraniu przez rząd przemysłu, cych się warunków gospodarczych 

andlu i rolnictwa. umów  zbiorowych—umowami swo- 
Oi trzech lat, czytamy w jednym bodnemi. Drugi, szerzej iz większym 

lewicowych dzienników warszaw- naciskiem ornawiany, odnosi się do 
kich, ster rządów w Polsce prze- obciążeń przemysłu kosztami ubez- 
zedł całkowicie w ręce tak zwanych pieczeń społecznych. Ustawodawstwo 
er gospodarczych. One położyły rę- socjalne, rozbudowane w _ okresie 

na polityce skarbowej, handlowej, szerokich możliwości gospodarczych, 

rzemysłowej, rolnej, na administracji w okresie doskonałych  konjunktur 

ewnętrznej, na wymiarze sprawiedli- dla przemysłu, stało się kulą u nogi, 
ości. W obecnym rządzie koalicyj- gdy nadszedł moment wykazania 

ym wszystkie departamenty służby zdolności konkurencyjnej w zmienio- 
lublicznej, opanowane zostały wszech- nych warunkach gospodarczych. lnsty- 

adnie przez prawicę sejmową, zło- tucje ubezpieczeniowe, w ciągłym 
oną ze stronnictw, kierowanych inte: rozwoju, powoli straciły kontakt z 

esem bądź to przemysłu i handlu, życiem gospodarczem i jego realne* 

dž to ziemiaństwa i bogatszego mi możliwościami, Łączyło się to 

włościaństwa. wprawdzie z coraz doskonalszem 
Oczywiste to kłamstwo tem bar- opanowaniem i rozszerzeniem ich 

ziej rzuca się w oczy, że właśnie zadań, jednak wytworzony tym cię- 
. Wł. Grabski, jeden czy jedyny z żar Silnie zaważył na cenie wytworu 

remjerów, który rządził samiodziel- stanowiąc niejednokrotnie tę nadwyż- 

ie, nigdy się nie liczył z głosem kę, która usuwa go z rynku „świato- 
fer gospodarczych, a postępując wego. Sprowadzenie tych ciężarów 

wbrew ich opinji doprowadził Polskę do racjonalnej wysokości oraz refor- 
o ruiny gospodarczej. Od czasu Ma kosztownej administracji instytu- 

bjęcia teki ministra skarbu przez p. Cyj ubezpieczeniowych stały się palą- 
dziechowskiego nastąpiła tylko zinia- cą koniec uością. Zdaniem Federacji 

a fetyszów: bezpośrednią walkę o W CZasić poważnego i przewleklego 
utrzymanie złotego na parytecie, za- kryzysu, ten kto ma pracę i zarobkuje 

stąpiło dążenie do utrzymania rów na życie, jest i tak ze społecznego 
nowagi budżetowej kosztem urzędni: punktu widzenia  uprzewiljowanym 

ków. Uwzględnienia postulatów sfer wobec rzesz całkowicie lub częscio- 

gospodarczych dotychczas nie widzi wo bezrobotnych. 4 ; 

my. Go prawda jest tendencja do za: Powyžsza opinja nie spotkała się 
gania ich opinji—-i tylko. Nie pro- w Niemczech ani z zaprzeczeniem, 

wadzi fo do celu: ustawy i rozpo ani świadomem wypaczeniem ceiem 

rządzenia nadal uchwalane są wbrew zyskania głosów przy przyszłych wy* 

tej opinji Dość przytoczyć ustawę i borach. W Niemczech sanačja g0- 

rozporządzenia w przedmiocie zabez- spodarcza budowaną jest na zdro- 

pieczenia podaży przedmiotów pierw- wych zasadach orzecznictwa facho- 

szego użytku, ograniczenia wywozowe wego, tam hasła demagogiczne ra- 

1(.p. Wysiłek rządu i sejmu skierowany czej na eksport są hodowane. 

jest ku uzyskaniu środków bezpo U nas inaczej. 
średniej pomocy beziobotnym, ale 

bynajmniej nie zwalczeniu przyczyn 

powodujących bezrobocie — właśnie 

wbrew opinji sfer gospodarczych. Wzrost eksportu żyta, 

Odwrotnie. opinja ta wykorzysły: vy ostatnich dniach dała się za- 
wana jest celem przygotowania grun- uważyć silna zwyżka ceny żyta, za 
tu dla przyszłych rad «kriestjanskich które płacono w Warszawie od 24— 
i raboczych dieputatow». Charakte- 25 zł. za kwintal. Stoi to w związku 

rystycznym jest ten zwrot: rząd kie- 7 POPrawą konjunktur eksportowych 
: и na ten gatunek zboža i wzmožonym 
tuje się interesem.. bogatszego wło- wywozem, Dużą rolę odegrała tu 

ściaństwa—jest to jakby przedsmak zwyžka ceny żyta w Niemczech. 
rzyszłej walki z „kułakami*. Rzecz  charakterystyczna, że z 

    

  

    

  

   

          

   
    

    
    

     
    

    

    
   

   

     

   
   

     
   

    

   
   
    

    
    

   
    

    

   
    

     

    

    

     
   
   

   
   
   

    
    

  

    
   

     
   

   

    

   

    
    

   

  

Z. Harski. 

INFORMACJE. 

necie*. 
Upływają tygodnie. Rozkosznie... 

Poniatowski czyta w. księżnie Wol- 
tera ;Dziewicę Orleańską*. (Nie po- 
wiedzieć, aby to była lektura nie... 
drażliwa w miejscach niektórych) a— 
pisze — taki opanował nas zachwyt 
Gła dzieła, że czytałem dziewięć go- 
dzin z rzędu bez wytchnienia. 

Nagle — grom pada w tę, idyilę. 
Rodzice wzywają Poniatówskiego na 
gwałt do Warszawy. Życzeniem ich 
jest i wolą aby posłował w zbierają 
cym się właśnie sejmie. 

Pożegnanie... 

Poniatowski, jakby oderwać się 
nie mógł od Petersburga jedzie do 
Warszawy wolno — na Rygę — zba- 
czając do Inflant Polskich, do Wark- 
lan, w odwiedziny do przyjaciela 
swego, Borcha, późniejszego kancle- 
rza. 

Do posłowania atoli nie przyszło. 
Poniatowski, mianowany ambasado- 
rem, już 13 grudnia 1756-go puszcza 
się w powrotną drogę do Petersbur- 
ga — łatwo sobie wyobrazić z jaką 
radością. Towarzyszy mu w  cha- 
rakterze sekretarza Okęcki, człowiek 
doskonale obyty z dyplomacja, były 
zarządzający kancelarją kancierzą Za- 
łuskiego. Pisze o nim Poniatowski, że 
był istną jego Opatrznością podczas 
sprawowania trudnego urzędu amba- 
sadora — osobliwie w tak młodym 
wieku! 

„„Zapomnialem, że 

W kilka dni potem | Naryszkin 
łatwia zakochanym pierwsze widze- 

nie się sam na sam. 
Wielka księżna była Świeżo po 

pierwszym połogu — w rozkwicie 
dzięków i powabów. Włosy czar- 
e — opisuje Poniatowski — Diałość 
ery oślepiająca, oczy duże, niebieskie, 
ieco d fleur dė tėte, pełne wyrazu, 
zęsy niepomiernie długie, usta, zda 

się, tak przyciągające pocałunki jak 
„magnes żelazo, ręce i ramiona cudne, 

kibić wiotka, wzrest raczej wysoki, 
chód leciutki i zwinny a przytem 
qieskazitejny majestat, głos przyjem- 
ny, śmiech tak pełny wesołości jak 
usposobienie, Zdolną była przerzucić 

momentalnie od zabawy, pełnej 

ustoty prawie dziecinnej do па)ро- 
ważniejszej praćy; przedziwnie umiała 
przypodobać się trafiając w najczul: 
szą zawsze Strunę.... 

„Taką — dodaje Poniatowski — 
była owa pani (fuł la maitresse), w 
której dłoniach spoczywały moje lo- 

y. Poświęciłem jej całe moje istnie- 
ie. Mogłem oddać jej to, com był 

nietknięte przechował do 22 roku ży: 

cia pomimo tylu pokus... Całego mnie 
widać los dla niej był przeznaczył”. 

Jak była ubrana podczas iego 
pierwszego rendez vous? O! zapamię- 
tat p. stolnik litewski szczegół każdy. 

Une petite robe de satin blanc, su- 

kienka biała jedwabna, lekka; koronki 
przeplatane kokardami biado ióżowych 
wstążek.. „Nie mogłem oczom dać 
pary, że znajduję się w jej gabi- 

10. С. № 

Cz. Jankowski. 

5 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

pewnych stron domagają się zamknię- 
cia eksportu żyta w obecnej chwili z 
Obawy przed wygłodzeniem kraju, 
chociaż powszechnie wiadomo, że 
tylko żyta mamy poddostatkiem dla 
celów eksportowych. 

Zalegiošci podatku przemy- 
słowego i dochodowego. 

Dnia 19 kwieinia b. r. upływa 
termin spłaty ratalnej zaległości po- 
datku przemysłowego i dochodowe 
go, powstałych przed 1-ym paździer- 
nika 1925 r. Uchybienie terminu któ- 
rejkolwiek z rat powoduje karę za 
zwłokę 4 proc. miesięcznie. 

Do odroczania terminu uiszczenia 
zaległości poza 19 kwietnia b. r. 
kompeientne jest tylko Min. Skarbu. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Sprawa regulowania cen. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
wydało okólnik z dnia 19 marca r. 
b. Nr. S. A. 445 do wszystkich 
wojewodów, podający bardzo ob: 
szerne wyjaśnienia w sprawie stoso- 
wania rozporządzenia Rady Ministrów 
o regulowaniu cen. 

—(x) Z targowiska Ponarskiego. 
W dniu 9 b. m. spędzono na rynek 
Ponarski: koni 123 szt. za które pła-. 
cono od 50 zł. — 400 zł, bydła ro 
gatego — 97 szt. — płacono od 60 
zł. do 290 zł, świń 158 szt. od 30 
zł. do 260 zł., cieląt 421 szt. płaco- 
no od 18 zł. do 38 zł. za sztukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
10 kwietnia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 920 9,22 9,18 
Belgja — 3 # 
Hoiandja 361,80 362,72 360,90 
Londyn 44.83 44,95 44.72 
Nowy-York 1.90 1.92 1.88 
Paryż 3156 3166 3148 
Praga 26,72 26,79 26 66 
Szwajcarja 174,25 174.68 173.82 
Stokholm 212,50 21303 211,97 

Wiedeń 119,10 119,40 118,80 
Włochy 36,30 36,39 36,21 

Papiery wartościowe. ; 
Požyczka dolarowa 7700 (w złotych 693,00 

= kolejowa 132,00 

  

5 pr. pożycz konw. 34,00 — — 
4 pr. pożyczk, konw, — — — — 
4,5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 20,25 19,90 — 

== 

NIEDZIBLA 

ti Dziś Wsch. s, o g. 5 in. 53. 

1 po W. (B) Zach. sł. 9 g. 5 m. 30 

Jutro 
Jlujusza_p. 

е URZĘDO WA 

— [w] W sprawie ulgowych 
paszportów zagranicznych. Jak 
wiadomo do podania w celu uzyska- 
nia ułgowego paszporiu zagranicz- 
nego należało złożyć Świadectwo po- 
licyjne o stanie majątkowym oraz t. 
zw. Kwestjonarjusz Kwalifikacyjny. 

Obecnie, jak się dowiadujemy, 
władze administracyjne uznały mani- 
pulacje powyższe za zbyteczne i w 
rezultacie do niczego nie prowadzące. 

W związku z powyższem zwró- 
cono się do Ministerstwa z odpo- 
wiednim wnioskiem w tej sprawie. 
Odpowiedź Ministerstwa jeszcze nie 
nadeszła. 

— [w] Interwencje dr. Wy- 
godzkiego, W dniu przedwczoraj- 

szym zgłosił się do p. Wojewody 
dr. Wygodzki. Dr Wygodzki inter: 
wenjował w sprawie żydowskiej 
szkoły powszechnej w Podbrodziu, 
na którą Magistrat m. Wilna wy: 
asygnował 2.700 zł. jednak starosta, 
jako przewodniczący pow. sejmiku nie 
zatwierdził tego sybsydjum, stwier - 
dzając dokumentami iż jest ono nie- 
potrzebne. P. Wojewoda przyrzekł dr. 
Wygodzkiemu, iż sprawę powyższą 
rozważy po zebraniu materjału jej 
dotyczącego. 

MIEJSKA. 

— (1) Posiedzenie Komisji 
ogrodowej. W dniu 12 kwietnia 
odbędzie się posiedzenie miejskiej 
komisji ogrodowej z następującym 
porządkiem dziennym; 1) sprawa świę- 
ta sadzenia drzew, 2) sprawa kjosków 
do sprzedaży gazet, 3) sprawy 'bie- 
żące. 

— |n] Sprawy gospodarki miej- 
skiej. We wiorek, dnia 13 kwietnia, 
odbędzie się posiedzenie miejskiej 
Komisji gospodarczej. Na %porządku 
dziennym: 1) sprawa budowy i wv- 
dzierżawienia kjosków do sprzedaży 
gazet, 2) sprawa majątku miejskiego 
Ponary, 3) sprawa urządzania : kon- 
certów symfonicznych w ogrodzie 
Bernardyńskim. 

— (n) Sprawa defraudacji w 
Magistracie. jak się okazuje, b. u- 
rzędnik Magistratu Zygmunt Gajdzis 
dotychczas przebywał w Wilnie, był 
w tych dniach badanyiprzez sędziego 
śledczego i został wypuszczony na 
wolność. 

— (x) Zapomogi dla instytu- 
cji dobroczynnych. Magistrat m. 
Wilna wyasygnował w tych dniach 
dia instytucji dobroczynnych w Wil- 
nie 37.052 zł, jako resztę zapomogi 
za marzec i 4 conio zapomogi na 
kwiecie 
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Gusfaw Molenda i Syn 
FABRYK!I SUKNA i WYROBOW KAMGARNOWYCH. 

w Bielsku (ŠląskCieszynski) rok založenia 1850. 

Skład Fabryczny 
na całą ziemię Wileńską 

Wilno, przy ul. Wielkiej Nr 36, telef. 949, 

Sezon lefni 1926 
WIELKI WYBÓR, 

Najmodniejszych materjałów sukiennych I kam$arnowych 
na ubrania i palta męskie i damskie 

  

  
SPRZEDAŻ DETALICZNA 
po cenach fabrycznych 

    

Własne składy fabryczne 
we wszystkich większych 
miastach  Rzeczypospoiitej 
Polskiej i zagranicą. 

NIKA 
— [w] Policja na posterunku 

Z powodu ostainich zaburzeń bezro- 
botnych w szeregu: większych miast, 
Komenda Policji w Wilnie postano- 
wiła przedsięwzięć środki ostrożności 
w celu zapobieżenia ewentualnym 
zaburzeniam wśród bezrobotnych w 
Wilnie. W tym celu w dniu 9 b. m. 
wyżsi funkcjonarjusze P, P. przepro- 
wadzili inspekcje lokali, w których 
dokonywany jest rozdział środków 
żywniościowych, opału i t. p. oraz 
wszelkich budynków, w ktorych w 

znaczniejszem skupieniu znajdują się 
bezrobotni. 

— (x) Dele: a związku inwa- 
ridów W Ma W. dniu 
wczorajszym w godzińach — рггейро- 
łudniowych zgłosiła się do Magistra- 
tu delegacja wileńskiego związku in- 
walidów wojennych w liczbie koło 
30-stu osób, z prośbą © uwżglę- 
dnienie związku inwalidów przy 
udzieleniu przez Magistrat kon 
cesji na budowę i wydzierżawienie 
kiosków do sprzedaży gazet. Wobec 
tego, iż wspomniany związek posia- 
da odpowiednie ku temu fundusze, 
oraz zgodnie z ustawą Prezydenta 
Rzplitej należy mu się pierwszeństwo, 
to też Magistrat przyszekł prośbie 
pomienionej delegacji zadośćuczynić. 

POCZTOWA 
— (x) Zaprzysiężenie urzędni- 

ków pocztowych. W dniu wczo- 
rajszym odbyło się w Wiłeńskiej Dy. 
rekcji Poczt i Telegrafów uroczyste 
zaprzysiężenie urzędników wspomnia- 
nej Dyrekcji. Przysięgę : składano w 
obecności prezesa tejże Dyrekcji, p. 
Jana Popowicza, wiceprezesa p. inż. 
Ciemnołońskiego i sekretarza p. A. 
Siępienia. 

— (x) Podwyższenie taryfy za 
telegramy zagraniczne. Od dnia 
1 kwietnia r. b. obowiązują już pod- 
wyższone stawki opłat za telegramy 
zagraniczne. Podwyższenie taryfy za 
wspomniane telegramy, jak dotąd 
nie odbija się ujemne na r0zmiarach 
międzynarodowej komunikacji tele- 
graticznej. 

WOJSKOWA. 

— (w) Kto może nosić ostrogi? 
D. O. W. zezwoliło na noszenie 
ostróg tylko tym oficerom, którym 
należy się koń wierzchowy. 

(w) PP, oficerom wolno 
chodzić bez płaszczów. Władze 
wojskowe zezwoliły oficerom na cho- 
dzenie bez płaszczy od dnia 9 b. m. 
PRACA i OFIEKA SPOŁECZNA 

— Rada Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniach w dn. 7 
kwietnia załatwiła sprawy następujące: 
dokonała, zgodnie z art. 68 Ustawy 
i $$ 18i 34 Przepisów Wyborczych 
dla Kasy Chorych, bez głosowania 
wyborów członków Zarządu i ich 
zastępców na miejsce wylosowanych, 
a mianowicie: 1) z grupy ubezpie- 

czcnych pp. Stanisława Bartnickiego 
i d-ra Izaaka Rafesa (obu ponownie) 
i następcę p. Józefa Aronowicza; wy- 
bory drugiego zastępcy na miejsce 
wylosowanego p. Stanisława Klima- 
szewskiego zostaną rozpisane dodat- 
kowo; 2) z grupy pracodawców: na 
miejsce wylosowanego członka Za- 
rządu p. Eijasza Zaksa — p. Anatola 
Frieda i na zastępcę ponownie p. Szy- 
mona Lichtmachera; zatwierdziła pro- 
tokóły posiedzeń z dni 9,12 i 19 
grudnia ub. r. Wybory przewodni- 
czącego Rady wobec niezgłoszenia 
kandydatów, — zostały odroczone do 
nestępnego posiedzenia. Reszta pun- 
któw porządku dziennego — nie zo: 
stała załatwiona wskutek braku „quo- 
rum*, wobec czego posiedzenie zam- 
knięto o godz. 10 m. 40 wieczorem. 

AKADEMICKA. 

— O Św. Jerzym iSmoku Wi- 
leiskim Wielka Akademja, od- 
będzie się w Sali Śniadeckich USB. 
staraniem Akademickiego ;Koła  Dra- 
matyczaego przy Brainiej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej we 
środę dnia 14 bm. 

W Akademji łaskawie biorą udział 
pp. Czesław Jankowski, Mieczysław 
Limanowski, Matusiak, prof. Juljusz 
Rudnicki, prof. Jerzy Remer, prof. 
Stefan Srebrny. 

Początek Akademji o godz. 8 
wiecz. 

URGCZYSTOŚCI I OBCHODY 
— Akademja ku czci ś. p. Ar- 

cybiskupa Ciepiaka. Dziś w nie- 
dzielę O godzinie l-szej odbędzie się 
w sali miejskiej Akademja ku czci 
z Arcybiskupa Jana  Cieplaka. 
W stęp bezpłatny. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Wiec w sprawie nierozer- 
walności małżeńskiej. Według in- 
formacyj otrzymanych w Kurji me- 
tropolitalnej, wiec w sprawie niero- 
zerwalności małżeńskiej zwołują or- 
ganizacje katolickie, Przedstawiciele 
tych organizacyj zwrócili się do Kurji 
Metropolitalnej z prośbą o uławienie 
w uzyskaniu sali miejskiej na wiec w 
sprawie wymienionej. 

— Polskie Towarzystwo His- 
toryczne. We wtorek dn, 13 kwiet- 
nia o g. 7ej w lokalu Seminarjum 
Historycznego USB. (Zamkowa 11) 
odbędzie się Odczyt dr. Wł. Kono- 
pczyńskiepo, prof. Uniw. Jagiell. p. t. 
Jak się pisze współczesuą historję? 

! Wstęp wolny, Goście mile widzia- 
ni. 

NADESŁANE: 

— Odczyt dra Globusa. Dziś 
w sali Krejngiela (Ludwisarska 4) 
odbędzie się staraniem towarzystwa 
rosyjskiego odczyt d-ra Globusa na 
temat: „Życie płciowe ikultura współ: 
czesna*. Zagadnienie płciowe stanowi 
oś, dokoła której obraca się życie 
społeczeństwa i człowieka i wywiera 
ogromny wpływ na kierunek kultury, 
zrozumiałem jest przeto dlaczego za- 

gadnienie to wzbudza tak duże zain- 
teresowanie. Początek o godz. 8 wiecz.- 
Bilety przy wejściu do sali od godz. 
6 wiecz. 

s RÓŻNE. 
— Szoferowi taksometru nr. 25 

radzimy nabyć plan miasta Wilna, 
wykluczy to na przyszłość robienie 
kursu z pasażerem z Teatru na Po- 
hulance na ulicę Kasztanową przez 
ulicę Zawalną, Jagiellońską i Mickie- 
wicza. Tego rodzaju nieznajomość 
miasta u kierowcy taksometru jest 
zwykłem zdzierstwem, przed którem 
należy ostrzec publiczność, aby z 
usług taksometru nr. 25 nie korzy- 
stała. Ponadto kierowca tego samo- 
chodu odznacza się aroganckiem za- 
chowaniem w stosunku do  pasaże- 
rów, co w połączeniu z „nieznajo- 
mością* miasta naraża pasażerów na 
zapłacenie wygórowanej należności i 
wysłuchanie aroganckiej odpowiedzi. 

ZABĄWY. 
— Wielka zabawa taneczna. 

W dniu 17 kwietnia r. b. staraniem 
Zjednoczenia Kół Przyjaciół  Wileń- 
skich Drużyn Harcerskich pod pro- 
tektoratem ]. W. Pana Ministra Spraw 
Wewnętrznych Władysława 'Raczkie- 
wicza w Salach Reprezentacyjnych 
Pałacu: Rzeczypospolitej odbędzie. się 
Zabawa Taneczna na Obozy Letnie. 
Obowiązki gospodarzy przyjąć na 
siebie raczyli pp: 

_ "Andrzejewscy gamosiko, Bohdanowiczot 
wie Ignacostwo, Bochwicowie Stanistawo- 
stwo, Bochwicowie Lucjanostwo, Białasowie 
Stanisławostwo, Burhardtowie Aleksandro- 
stwo, Bańkowssi Witold, Brokowski Stefan, 
Bosiąccy Bogusławostwo, Donassowie Feli- 
ksostwo, Dziewulscy Władysławostwo, Dwo« 
rakowscy Włodzimierzostwo, Drewniakowie 

| piesek mjr., Bnglowie Mieczystawostwo, 
iszer Jan, Grzegorzewscy Władysławostwo, 
ecewicz Hipolit, Houwaldtowie Jerzostwo, 
ryhorewiczowie Włodzimierzostwo, Hajko: 

wiczowie Maksymiljanostwo mjr., Iszora 
Wacław, Januszkiewiczowie Aleksandrostwo, 
Jankowski Czesław, Joczowie Konradostwo, 
Juszkiewicz płk. <Kłottowie Janostwo, , Kło: 
sowie Juljuszostwo, Kopciowie Adołfostwo, 
Kopciowie Witoldosiwo, Koztowscy Marja 
nostwo, Krzyżanowscy Boguslawostwo, Ко- 
walscy Edmundostwo, Kowalska Sabina, 
Kleczyūscy Waclawostwo pik, Koziccy Jano 
stwo gen.  Kubinowe Janostwo Kotwi- 
czowie  Janostwo, Kowalski Marjan, Le- 
wakowscy _ Stanisławostwo, ukowscy 
Ludwikostwo, Łazarówna Marja, Ła. 
zarówna  Walerja, Łukasowie  Janostwo 
płk., Mallnowscy Olgierdostwo, Majeszewscy 
Wiktorostwo, Materscy Ignacostwo, Maleccy 
Janostwo, Marcinowscy Klemensostwo, Mi- 
chejdowie —prot., Muilkiewicz Władysław, 
Miśkiewicz Tadeusz, Mohl Hieronim, Mey+ 
sztowiczowie Oskarostwo, Meysztowiczowie 
Aleksandrostwo, Meysztowiczowie Szymo- 
nostwo, Narwoyszowie A ntoniostwo, Nalesz* 
kiewicz Alfred, Okuliczowie Kazimierzostwo, 
Obiezierscy Marjanostw o, Obiezierscy Mie- 
czysławostwo, Himonowowie Arsenjuszostwo, 
Patkowscy Józefostwo, Popowiczowie Jano- 
stwo,  Praszałowiczowie Bronisławostwo, 
Piotrowiczowie Wiktorostwo, Piiszczyński 
Stanisław, Pożerski Olgierd gen., Pigo. 
niowie Stanisławostwo, Rondomańska, Roż 
nowski Aleksander, Raue Paweł, Ruszczy” 
cowie prot,  Renigerowie Szymonostwo, 

RiezowieStanisławostwo, RzewuscyStanisławo! 
stwo, Rydz:Śmigłowie Edwardostwo gen,, 
Ryniewiczowie Autoniostwo, Sęczykowscy 
Stanisławostwo, Sobeccy Janostwo, Skinde 
rowie Czesławostwo, Sumorokowie Leono* 
stwo, umorok Restytut, Świąteccy Kazimie-
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rzosiwo, Szczepkowscy Antoniostwo, Szy- 
mańscy Wacławostwo, Szniolisowie Bolesła: 
wostwo, Szopowie Teofilostwo, Sztradeno- 
wie Konstantostwo, Sztrallowa Boleslawo- 
wa, Szachno Bohdan, Szmurło Jan, Tysz- 
kiewiczowie Antoniostwo, Uniechowscy Lu- 
dwikostwo, Węsławski Witold, Wańkowi- 
czowie Stanisławostwo, Węsławscy Stani 
sławostwo, Wimborowie Kazimierzostwo, 
Witkowscy Lucjanostwo, Władyczkowie Sta- 
nisławostwo, Wojewódzka Wanda, Zabłoccy, 
Zapaśnikowie Buonisławostwo,  Zawadzcy 
Władysławostwo, Zdziechowscy Marjano- 
stwo, Zahorski Władysław. - 

Bilety można nabywać oprócz pp. Z0ł 
spodyń i gospodarzy w Prezydiach Kół 
Przyjaciół 1, 2, 5 żeńskich i 7 i 13 męskich 
diużyn harcerskich, w Zjednoczeniu Kół 
Przyjaciół, Wileńska 44a 1 w Sekretarjacie 
Bratniej Pomocy studentów Uniwersytetu 
Stefana Batorego. 

*TEATR i MUZYKA, 

— Reduta w teatrze na Pohulance 
gra dzisiaj popoł. o godz. 3.30 potężny dra* 
mat St. Żeromskiego «Turoń>» osnuty na tle 
tragicznych wypadków roku 1846, 

Wieczorem o godz. 8 wiecz. sztuka w 
3:ch akiach Ad. Grzymały Siedleckiego 
«Siostry». 

W poniedziałek dn. 12:g0 b.m. o godz. 
8 wiecz. «Fircyk w zalotach» komedja Fr. 
Zabłockiego zakończona scenami operową i 
baletową. 

We wtorek dn. 13:90 b. m: o godz. 8 
wiecz. komedja St. Żeromskiego «Uciekła mi 
przepióreczka» w premjerowej obsadzie 
głównych postaci z udziałem wilnianki P. 
Marji Malanowicz-Niedzielskiej, artystki Te- 
atru Narodowego w Warszawie. 

Rewja w Teatrze Polskim (<Lu- 
tnia»). Dziś ukaże się po raz ostatni aktus 
alna rewja «Szukamy Króla» w wykonaniu 
wybitnych i utalentowanych artystów war- 
szawskich teatrów miejskich i <Qui pro 
> K. Horbowskiej, A. Zabojkinej, M. 
awrzkowicza, W, Orwida, i C. Skoniecz- 

nego. Bogaty i nader urozmaicony program 
zawiera ulublone piosenki, najnowsze tańce 
i aktualne monologi, które zdobyły sobie 
największe powodzenie i uznanie w stolicy, 
Produkcjom tanecznym SZ stała or- 
kiestra teatralna. Conterensier — C. Skonie- 
czny. Bilety nabywać można dziś od g. 11 
r w ciągu dnia całego. : 

— Przedstawienie popołudniowe w 
Teatrze Polskim. Dziś o g. 4-ej p p. arty- 
ści teatrów warszawskich: K. Horbowska 
A. Zabojkina, M. Wawrzkowicz, W. Orwid, 
ti C. Skonieczny wystąpią na przedstawieniu 
popołudniowym w aktualnej rewji <Szuka- 
my Króla». Ceny miejsc znacznie zniżone 
od 75 gr. do 5 zł. Kasa czynna jest w ciągu 
całego dnia. 

5 

Pierwsze spotkanie piłkarzy © mistrzostwo 
A-klasy. 

Ip. p.Leg.— Makkabi5:1 (4:1) tylko niedyspozycji bramkarza i bra- 

Nie bacząc na deszcz i rozmokłe kowi strzelców w ataku. 
boisko, zapowiadane zawczasu spot- _ Przy okazji zaznaczyć należy, že 
kanie tych drużyn odbyło się. Wystą- Zawody rozpoczęły się z 40:to minu- 
piły one w składach: towem opóźnieniem z powodu  nie- 

1 p. p. Leg: — Luberde; Janicki, obecności sędziego — kpt. Drotlewa, 

Bajgiel; Gozdecki, Truchan, Okrojek; który potem sędziował. 
Oświecimski, Wróbel, Krawczyk, Ku- _ Publiczności pomimo 
lik, Warenneman,, sporo. 

Makkabi: — Rutsztein; Szmukler, 
Kugel; Szwarcberg, Birnbach, Kraka- 
nowski; Tewelowicz, Lejbowicz, Zej- 
del, Teper, Zukman. ) 

Od samego początku gry ambitna 
drużyna Mzkkabi wjeżdża na poło- 
wę wojskowych, powstaje zamięsza- 
nie podbramkowe, kióre o mały włos 
nie wykorzystuje pomocnik — Krakas 
nowski, Jednak los chce inaczej i 
wkrótce Rutsztejn puszcza fjeden za 
za drugim dwa strzaiy. Pierwszy nie 
był nawet strzałem, a wprost Kraw- 

deszczu 

T. 

Iskra — Ž. A. K. S. 31 (3:1). 

Nie lepiej niż Makkabi powiodło 
się i akademikom żydowskim w ich 
Spotkaniu o mistrzostwo B klasy z 
pocztowo:telegraficznym klubem Iskra. 

Po przerwie akademicy otrząsnęli 
z przygnębienia i nie pozwolili lskrze 
zdobywać bramki, cóż kiedy nie zdo- 
łali nadrobić przegranej do pa; 

czyk wjeżdża z piłką do pustej bram- KRONIKA. 

ki. Drugi strzał niedysponowany — () W. K.S. «Pogoń>—«Cre- 

bramkarz puszcza pomiędzy nogami. sovia». W niedzielę, dnia 11 IV o 
Sytuacja się zmienia. Makkabiści pod- 
suwają się pod bramkę legunów, mo- 
ment krytyczny ratuje Truchan Ękor- 
nerem. 

Następuje gra nudna, bezbarwna 
i dopiero po pewnym czasie wolny 
stworzony przez Szmuklera Wróbel 
zamienia na trzecią bramkę. Nie po- 
mógł żywy płot stwórzony przez 
Makkabistów. W chwilę potem Wa- 
renneman strzela czwartą bramkę. 
Był to najładniejszy moment z ca- 
łego meczu i najładniejszy strzał tego 
dnia. Pomimo tego niepowodzenia 
Makkabi nie traci animuszu, robi co 
może, podsuwa się pod bramkę prze- 
ciwnika i zamięszanie wykorzystuje 

godz. 15 m.30 odbędą -się na boisku 
sportowem na Pióromoncie zawody 
o mistrzostwo klasy A pomiędzy 
Pogonią I i Cresovią l « Grodna. 

Zawody poprzedzi o. godz. 14 
match o mistrzostwo klasy B po- 
między Ogniskiem kolejowem i Po- 
gonią II 

— Oficerowie w charakterze 
sędziów sportowych. D. O. W. 
zabioniło na publicznych zawodach 
sportowych, występować oficerom w 
roli sędziów w mundurach wojsko- 
wych. Mogą oni występować jedynie 
w ubraniach cywilnych. (w) 
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— Wczorajsza Rewja w Tea- Lejbowicz. Teraz po zdobyciu hono- 
trze Polskim sprawiła doskonałe rowego punktu Makkabi podwaja 
wrażenie, dzięki wysokiemu poziomo- energje ale już bez skutku do końca 
wi artystycznemu, na jakim była u- meczu, pomimo, że pod koniec gry 
trzymana. Prześliczny ;śpiew p. Hor: kilka razy zdarzały się niebezpieczne 
bowskiej, monologi pełne humoru i momenty. 
wady p. Skoniecznego, a subtelnej 1 p.p. Leg. ciśnie, wytwarza kil- 
gry aktorskiej p. Orwida, piosenki p kakrotnie  syiuacje niebezpieczne. 
Wawrzkowicza, hucznie oklaskiwane Wróbel i Warenneman strzelają bez 
popisy taneczne Zabojkinej, złożyły rezultatu z odległości pięciu kroków. 
się na przednią zabawę, zakończoną Gra przybiera żywsze tempo Lejbowicz 
wprost prześlicznym i wysoce OrY- robi z podania skrzydła główkę nieu- 
ginalnym, na scenie zupełnie przyć- znaną przez sędziego, pada jeszcze 
mionej, duetem marcowym kotów. __ jeden.nieobronionyistrzał Krawczyka i... 
| — Koncert muzyczno-wokał- Sędzia odgwizduje koniec. 
ny. W niedzielę dnia 11 kwietnia o , Nie da się powiedzieć, ażeby spot- 
godz. 17-ej [(5 p p.) odbędzie się kanie to można było zaliczyć do naj: 
koncert muzyczno'wokalny w sali ładniejszych. Może początek SEZONU, 

SUP. (Mickiewicza 9). mokre i ciężkie boisko temu przy- 

Na program złożą się; 1. Spiewy czyną.. | Р е 
во\ошер [5%‚_,…, i EA 2. Sola Najlepsi gracze na boisku: u woj- 

fortepianowe i skrzypcowe. 3. Trio.  Skowych bezprzecznie Janicki, Tru: 
BB» Urządza XII Wil. Druż. Związku chan dobry i pracowity w pomocy i 

Harcerstwa Polskiego im. Adama Wróbel w ataku. W Makkabi Szmu- 
Mickiewicza. kler w obronie i Tewelowicz. Naogół 

Czysty zysk przeznaczony na ce- Cała drużyna Makkabi grała ambitnie 
le obozów letnich drużyny. Wszy: i Swoją porażkę zawdzięczać może 

stkich miłośników muzyki i sympa: > 220900900999900—9 
tyków harcerstwa jak najserdeczniej rockiej wskutek wadliwej budowy komina 
zaprasza komitet. spaliły się dwa domy mieszkalne, dwie sto- 

: doly, dwa špichrze, cztery chlewy, oraz in- 

WYPADKI I KRADZIEŻE wentarz martwy i żywy na szkodę Ottona 
* Wutowskiego. Strat narazie nie ustalono. 

— Ucieczka furjata. Jėzei Hajdukie- — Podrzutek. W maj. Ostrowce gm, 
wicz (ul. Wojsk. Cmentarna 3) zameldował Worniańskiej znaleziono podrzutka płci żeń- 
o ucieczce z kliniki U. S. B. umysłowo cho- skiej w wieku około 7 dni. 
rego Konstantego Stefanowicza, zam. przy — Kradzieże. A. Halickiemu (Arsenal- Gai 
ul. Garbarskiej 17. Poszukiwania trwają. ska 6 m. 2) skradziono biżuterję wartości PO Sprzet ee 

— Pod gruzani pieca. We wsi Nowo- 1000 zł. A JRE 1ozmaite 

siołki I pow. Dziśnieńskiego wskutek zawa- — We wsi Cletatki gm, Bienickiej za 

lenia się piecia poniósł šmierė 3 letini Eusta- pomocą wlamania skradziono na szkodę A. 

chy 9 Akta skierowano do prokuratora. Hołowaka ubranie, płótno, buty, kożuch i 

Doktór 1 Kobieta-lekarz 

D. Zeidowicz | Z. Zeldowiczowa 
Przyjęc. 9—1i5—8| 12—5 Chor.kobiece. 
oraz spec. weneryczne, moczopłciowe i skórne 
ul. Mickiewicza Nr 24 (obok hot. Bristol) 

W. Zdr, P. Nr 31. 

BZEERBZBEZEKZEŃ 

Instytut piękności 
przy ul. Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657 
otworzyła dama z dyplomem «Institute de 
Веашё» м Ра yżu. Masaż twarzy.  Usu- 
wanie zmarszczek. Leczenie włosów od 
wypad. i łupieżn. Odwłasanie skóry, Masque 
Pate. W.Z.P. 58 
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OKAZYJNIE DO SPRZEDANIA działki 
ziemi obszarem 0,92 dzies. i serwi- 
tut pastwiskowy przy m. Rotnicza 1 i pół 
km. od m. Druskienik. Obok działki płynie 
rzeka Rotniczanka. Dowiedzieć się: ul. Stia- 
szuna 15 m. 6. 

Do wynajęcia 
natychmiast lokale handlowe 

na placu Kadedrąlnym. 

"Wiadomość: Biskupia 10 — 3 
re 12 

  

Z POWODU LIKWIDACJI 

EBLE 
NADZWYCZAJ TANIO 

Oraz łóżka niklowe, wózki dziecinne i inne 
SKLEP » ВО i НАа Оа ЛМО ааы 

Dziš zie wy- с £ «« dramat w 7 aktach w 
ta film „Dolina szaleńców roli głównej HARRY 

CAREY, rzecz dzieje się na tle pięknego krajobrazu skalszych gór Ameryki. 
Nad program: „Polska marynarka wojenna* w 1 akcie. «<Fatti się żeni» kome» 

dja w 1 akcie. «Movie Mats» dziennik amerykański Nr 14 w 1 akcie, 
Podczas seansów wykonają szereg pieśni art. Opery p. Janina Korsak Targowska 

i p, Helena Zubowiczowa, j 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepafskiegr 

Kasa czynna: w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 3 m. 40, 
Początek seansu; w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz. 4-€j. 

CENA BILETÓW: wraz z dodatkiem na pomoė bezroboinym Parter 60 cr Amfiteatr i balkon 30 gr 

sė PREMJERA Arcysensacyjny film! 

ss Czy warto kochač?ž! › 
Wielki sansacyjny dramat z zycia wielkomiejskich donżnanów w roli głów. ELLEN KURTI. 

KULTURALNO-OŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 

ino-Teatr : к 
o šlisk 
drodze» 

Dziś premjera! Gościnne wysępy znakomitych artystów: 
HANSA MIRENDORFA, BRUNO KASTNER rywalka LYA de PUTTL W sensacyjno-erotyczny 

amo. „Ten, ktėory się zaprzedał: 
! 

8 akt. p. t. 
Kobiet która się sprzedaje za pieniądze, | Lecz męszczyzna, który gię sprzedaje 

nie jest warta miana tl za pieniądze, nie jest wart miana 
KOBIETY CZŁOWIEKA 

Jak rozerwać te najstuaszniejsze z kajdan, jeśli kowal—życie skuje nimi dwoje rąk mimo ich wolii 
Dziś początek o godz. 1 m, 30. Ostatni seans o godz. 10 wiesz. 

ul. Mickiewicza 22 

  

  

    

Tymczasowy Zarząd Związku Zawodowego Akuszerka 
Mierniczych Praktyków w Wilnie niniej- W, SmiałowskK: 

s " = szem powiadamia członków i kolegów, po- przyjmuje „0d godzi 
Ši oldzie i n ia miniętych ustawą o Mierniczych Przysię. do 19. Mickiewicza 

głych, że w dniu 121V — r. b. w iokalu S 
' aa Urzędników Państwowych : 

ы ckiewicza 9) o godz. 4 m. 30 odbędzie 
Rol mai się zebranie Oka jnę. : KLEP DO 

SPRZEDANIA 

KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN Porządek dnia na dogodnych waru' 
kach w centrum mia 

A 1. Sprawozdanie delegatów Zjazdu Sta przy ul. Wileń ZAWALNA 1 TELEFON 1—47 Weechpolapiėjų © 1 СВ skiej obok Ad. Mickie 
‚ wicza. Wiadomošė v 

2. Zatwierdzenie regulaminu . Adm. «Słowa». 
POLECA: 3. Wybory Zarządu i 

MASZYN 4. Wolne wnioski Ke PISANIA + ® ...2220000000000000003000560030000 fiarna 2 m. 1 
d 3—5 wiec: a S$ i o n a A cad się z przekonaniem W-nej | 
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czy, magazynier i tp 
Łaskawe zgłoszeni 
do Administracji „Sło 
wa“ pod „Sumienny“ 

Ż pokoje 
umeblowane łazienka, 

Od r. 1843 istnieje 

GILENKIN UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość 
    kanianki przez Wileńską Stację per SA. ae 

i u AT! Л „De Oceny Nasion sprzedajemy w za- ALATSKA Pańdka Gm. P 
kradzione w tea 

plombowanych workach. S trze „Palace“ ke 
wojsk. i kartę 

mob., wyd. przez PKU 
y Wiino, oraz różne do: 
w kimenty, wyd. przez) 

szkole Magistrat m. Wilna, naj 
imię Lejzera Вегрвопа, 
zam. przy ul. Krakow“ 
skiej 10 m. 4 uniewaž 

MEBLE 
jadalne, sypialne, sa- Dla Marji Obrę- 
lonowe i gabinetowe Palskiej i 'rodzin 
kredensy, stołySą listy z Chin 
szafy, łóżka i t. d, Warszawie w 
Wykwintne— Mocne— na Wiejskiej. 

Niedrogo. 

SPRZEDAŻ 
NA RAT Y. 

Szofer 

    

    

   

   

    

  

'" Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości m 
Wilna powiadamia dłużników Wileńskiego Ban- 
ku Ziemskiego niezadowolonych w przerachowania 

długu przez pomieniony Bank i przyjęcia takowych 
przez Fipotekę, iż biuro Stowarzyszenia (Zawalna 1, 

гусхКа 
nowa jesionowa 

na resorach, fartuchy— 
RA elegancka tanio do 
inteligen- sprzedania. Łopuszna, 
tny, sa Jodko poczta Nowo- 

różka z Warsza« 
wy określa cha- 

rakter, wióży 
z kart, fotografji, z rę- 

m. 2) dostarcza wszelkich informacji oraz szematów modzielny poszu- Jelnia. Kwiatowatiowiknzjć 
zaskarżeń do Sądów odnośnych, poczynając od dnia RC ENA ib ° ; + 1 2 u ! ь 12 kwietnia r. b. w godzinach od 5-tej do 7-ej wie- dorożkę aiejsca SIS Dani FośPisz. 
czorem. lub na wyjazd. Może Wejherowo KA (Ogiūskieu 

acja w całości lub częścia: 
‹ i okolicą: mi, przy ulicy nto 

24 pociągi na dobę. kolskiej Nr. 128, 
p słoneczny me warunkach dowiedziec 
lowany PO KÓ J,się Kasztanowa 4—11. 

kiej 50ZŁ, salei 7722 
75 zł. lipiec 100 zł. 
Wejherowo, Gdańska 
18, Z. Madalińska. 

"Letniska 
w Wilnie i okoli- 
cach najszybciej i 
najkorzystniej wy- 

złożyć kaucję. Łask. Wygodna komunikacj 
zgłoszenia do Adm.z norzem 

«Słowa» pod +Szofer». Zarząd. 

  

  

Kupię 
fortepian 

Biuro ozłoszeń S, Ju: 
tana Niemiecka 4. 

ewentualnie PIANINO 
Firiny Bechstein, Steinway, Miihlbach, 
Bliithner, Schróder lub innej pierw-     

  

  

  "AP. KOWALSKI. 
EEESAS IIS szorzędnej fabryki. Zgłoszenia do i ВАНОр Koncertowe 
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Portowa 14 tel, 9-05, 
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HELGE HELROTH. ka odbyła pieszo kilkumilową drogę — Oczywiście. - 
do najbliższej stacji kolejowej i po- — | nie miał czasu przyjąć swej... 
wierzyła siebie po raz pierwszy w przyjąć pani? 

Z upoważnienia autora z oryginała szwedz- życiu kolei żelaznej, jadąc całą: dobę, Nie. а 3 

kiego przełożył Konstanty Bukowski. ażeby zobaczyć swego syna. | są- Twarz ładnej dziewczyny pokry- 
(Prawo przedruku zasizeżone). dzisz, że nie zechce jej przyjąć? Tym- wa się rumieńcem oburzenia, gdy 

Staruszka siada zdetonowana na Czasem, wzięłam kawałek kartonu, odprowadza staruszkę ku drzwiom, 

kanapie przy drzwiach, gdy tymcza- napisałam na nim Gunilla Persson — usiłując ją pocieszyć. s 

sem woźny idzie do dyrektora z bi- nazwisko staruszki — i nauczyłam ją, Staruszka nie nie odpowiada,. ale 
letem wizytowym, który jedna ;z urzę że należy doręczyć kartę woźnemu przy rozstaniu rzecze: — Dziękuję 

dniczek panna .Blixtberg, pośpiesznie skoro nadejdzie i o cel przybycia za: pani za pomoc. Musiał być bardzo 

ej s orządziła. pyta. Pomyślałam jednak, że nasz zajęty, skoro nie miał<dla mnie ani 
lej = Mogę pójść © zakład, że dy- „pan szef będzie niemile teraz zdzi- chwili czasu. Ale, niech pani nikomu 
rektor jej nie przyjmie, szepcze pan- wiony, skoro zobaczy bilet wizytowy nie mówi... kim jestem, możeby mu 

nie Blixiberg kasjerka. śwej] mamy... : „ się to nie podobato... ; 
— Głupiaś! Niewątpliwie pośpie- Rozmowa obu szepczących panien Kiedy panna Blixtberg powraca na 

szy powitać swoją starą matkę, od- „zostaje nagle przerwtna, gdyż ż po- swe miejsce jest tak wzburzona, że 

k z przekonaniem panna Blixt- koju szefa wychodzi woźny, Panna nie może pracować. 
Ber Nie sądzisz chyba, że nasz Blixtberg rzuca koleżance znaczące — Теро nigdy nie byłaby się spo: 

= ł nie ma serca. spojrzenie, które mówi: Teraz zoba- dziewała po pryncypale. Ona, która 

WEZ ła być może, iż je posia- Czysz, co będzie! wprost podziwiała dyrektora za jego 

da. chociaż nie jest takim aniołem, Woźny podchodzi do starszego uprzejmość zarówno dla bogacza jak 

jak to sobie wyobrażasz. W każdym Pana również oczekującego na „au- dla biedaka, „za jego ;szlachetne po- 

ie nie zechce wobec personelu djencję* i wprowadza go do „sankiu- glądy, za jego dobroczynność i 
i je za syna tej staruszki i skie- arjum*, Następnie powraca i zapytuje serce. Dobre zaiste serce człowieka 

a, a przez woźnego do swego siedzącą przy drzwiach staruszkężj odmawiającego „spotkania rodzone 

u iasót. Boże, jakżeby się irytował, — Czy ma pani coś ważnego do swej matce! Pie! 

dyby wiedział, że nieobcem nam powiedzenia panu dyrektorowi? Piękne jej oczy pełne łez, a małe 

jest co to za jedna. Ale powiedz, w — Ważnego? Ważnego? — beł- Palce drżą, kiedy znowu przystępuje 
„jaki sposób ją poznałaś? kocze staruszka i beziadnie rozgląda do pisania na maszynie, 

— A no, moja droga, kiedym się dokoła. — Nie, — mówiwreszcie Praca jakoś nie idzie, gdyż teraz 
dziś wczesnym rankiem przyszła tu- drżącym głosem — nic ważnego, o Ona, jedna z bieglejszych  maszynis- 

taj przed innymi w celu napisania na o ile nie ma czasu przyjąć... | tek, zaledwie może odróżnić litery. | 

„maszynie kilka listów prywatnych, — W takim razie niech pani bę- ' | Czuje, że musi dać jakieś ujście 

zastałam staruszkę siedzącą w przed- dzie łaskawa przyjść znowu w ponie- swemu : oburzeniu — w. przeciwnym 

pokoju. Zapytała kiedy można zastać działek, bo pan dyrektor dzisiaj bar- razie nie będzie w stanie pracować. 

dyrektora; powiedziałam jej, że obec: dzo zajęty. 
nie bardzo jest zajęty, i poradziłam, 
by zaczekała do poniedziałku, 

Maszyna do pisania. 

mnie prosić Oułatwienie widzenia się z na  triumfujący uśmiech koleżanki, 
„ dyrektorem. Wreszcie zwierzyła mi podbiega do woźnego. * 

się, iż dyrektor jest jej synem i, že @# — Czy dorgczylišcie naprawdę uczkę. : 

od kilku lat go”nie widziała, Siarusz- bilet szefowi? zapytuje go. Ach, świetna myśl! 

rakteru pryncypała. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz — T cd ikicr w/7 Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za cgioszeria Zenon Ławiński. 

Koleżanka niewątpliwie podtrzym:ła- względem matki, postępku podykto- ście spotkać w mieście swoją matkę 
Staruszka z trudem powstaje ze by ją w twierdzeniu, że pryncypał wanego bądź przez dumę bądź przez staruszkę i że musiała ona sprawić 

Tak ją swego miejsca; nic nie mówi,ale pan- jest złym człowiekiem, ale nie ojto jej obawę, by pokrewieństwo ze skiom- mu niecu kłopotu. Moja - matka już 
to zmartwiło, że lzy miała w oczach na Blixtberg widzi smutny wyraz jej chodzi, zresztą koleżanca nigdy nie ną wicšniaczką nie poniżyło go w od lat dziesięciu nie żyje—dodaje z 

'1 ńa wszysiko w Świecie zaczęła pomarszczonej twarzy i, nie bacząc miała iego zaufania co ona do cha: oczach personelu. Podpis też odpo: westchnieniem—i nigdybym się hie 
Ё wiedni: „Ktoś co miat 1ерзге о рапи dowiedziai o macierzyūskich aspira- 

Ale musi koniecznie dać mu na- pojęcie". 

Blixtberg do pracy. Żadnej nie ma 

3—5. 

  

     

     
   

  

     

   

    
   

Napisze doń list, który go powia- wprawy do wtrącania się do cudzych o te 
domi o wszystkiem. | nigdy się nie spraw i nigdy w życiu nie napisała don 
dowie, kto się na to odważył, cha- anonimu. Pows'rzymać się nie może 
rakter pisma nie zdradzi jejj bo list od zerknięcia na woźnego, gdy ten 
napisze na maszynie! : niesie poludniową korespondencję do 

Panna Biixtberg zabiera įsię na- gabinetu szefa. Teraz przeczyta jej 
tychmiast do pracy. Idzie jej to tatwo; Jist! Jakżeby pragnęła widzieć wyraz 
nie potrzebuje obawiać się nadejścia jego twarzy... 
Szeła, zajętego w swym gabinecie Kiedy się zbliża godzina druga, 
przyjmowaniem interesentów. Pochło- czas obiadowy, wychodzi dyrektor z 
nięta pisaniem, uderza z taką siłą w kapeluszem w ręku. Panna Blixtberg 
klawisze, że starszy buchalter mówi jest przerażona—opuszczając kantor 
półgłosem; nigdy przez ten pokój nie przecho- с 

— Dzisiaj panna Blixtberg zdaje dzi, 

m w tak uprzejmy sposób nie 
iósł list p ni, L 
— Ale jak... jak może dyrekto 

twierdz'ć, że to ja ten list napisałami 
— szepcze biedna panienka, 

— Diatego, że pani ia 
osobą w burze umiejącą pisać ne 
maszynie, a że list pisany jest 
mnie, wynika z tej drobnej okolicz: 
ności iż litera g w naszej maszyni 
jest uszkodzona, co oczywiście uszł 
uwagi pani, ale co jest widoczne na 
wszystkich listach od nas wych с # # +4 „;, dzących. się być przepracowaną. No tak, — Pozwoli pani odprowadzić si acy ‚ е 

ma ona istotnie za dużo roboty jako dziś do. domu?—zapytuje i sanie da Gm > on a m 
jedyna maszynistka w takiej insty: się po „przyjacielsku.— Chciałbym RS a ЕЕ ОНЕ 

Wreszcie odzywa się panna Blixtber; 
nieśmiało i z rezygnacją, ale ze łza 
w oczach: — W takim razie nie po 
zostaje mi nic innego jak opuści 
miejsce. 

; — Tak — odpowiada szei — do: 
powiada s wiadczenie wskazuje, że pani nie 

posiada dostatecznej rutyny w ob- 
chodzeniu się z maszyną do pisania 
Ale ponieważ pani ma zbyt dol 
Serce, ażeby panią ni stąd .ni zow, 
wyda!ać, myślałem o zaotiarowani 
pani wzamian innego miejsca — do- 
daje dyrektor z szeimowskim wejrze- 
niem. — Nie wypada jednak mówić 
o tem na ulicy i dlatego może pani 
zaprosi mię do siebie, o ile pani 
matka jest w domu. 

Panna Blixtberg niemal dostaje 
zawrotu głowy, biegnąc po schodact 
przed swym dyrektorem. Btogosła 
wiona maszyna do pisania! 

ЗЭ 

„ Wydawsigtso Wileńskie”, K waszelna 

tucji. ы panią pomėwič. 
Ale oto list już napisany. Ode-  Gdy się znaležli na ulicy, rzekł: 

tchnęła z ulgą i biegnie sama do naj- Dziękuję pani za jej list dziś 
bliższej skrzynki pocztowej. Teraz się Otrzymany! Aie było trochę niespra- 
pan dyrektor dowie jakim jest czło- wiedliwie, 
wiekiem. Nie ma on zresztą nikogo, — Nie rozumiem... — od 
coby mógł mu powiedzieć prawdę; panna Biixtberg. 
ani żony ani krewnych tu w mieście, — Naiuralnie, że pani nie rozu- 
i kiedy przybywa doń jego sędziwa mie—mówi dyrektor — ale dlatego 
matka nie ma czasu jej przyjąć. Ale też pragnę całą sprawę wyjaśnić, Nie 
człowiek żyjący tak samotnie, staje chciałbym, ażeby pani źłe o mnie my- 
się łatwo egoistą, myśli pana Biixt- ślała, O:óż, widzi pani, staruszka, o 
berg, której mózg pomimo wszystko której pani pisała, oczywiście, nie 
precuje gwoli znalezienia łagodzących jest moją matką, lecz omyliła się co 
dla piyncypała okoliczności. do adresu. Syn jej, czcigodny mój 

Bardzo jest zadowolona ze Swe- jmiennik z Drottninggatan*), jak pan: 
go autorstwa; udało się jej w odpo: wie, nieraz przysyła do nas po 
wiedni sposób wyrazić oburzenie i swoją korespondencję, Przed chwilą 
zdziwienie wobec jego  postępku telefonował do mnie, iż miał Szczę- 

cjach pani Gunilli Persson, gdyby mi 

*) Ulica Królewska w Stockkolmie. 
Nie bez lęku przysiępuje panna 

Broksmia 

 


