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ODDZIAŁY: 
BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wiieńska 1 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ъ 

  

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

MYALGIIT: WRZE CEC REY WPA POZZECE 

м e 0 D R Ó Ž M : p, S GO 

ecznych w Sejmie mijają naogół w 
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych, 

nastroju sennym. Wszyscy oczekują Przed XX laty pisał p. Roman szemi endeckiemi ideałami. Pozatem PRAGA, 14 IV. PAT. Dzisiejsze przedpołudnie poświęcone było 
powrotu prewjera  Skrzyńskiego z Dmowski swą książkę „Upadek my- możecie nas nawet oficjalnie zwal- konferencjom politycznym z ministrem Beneszem i wymianie dokumentów 
podróży do Pragi i Wiednia, który jį konserwatywnej w Polsce". Po czać», 

ratyfikacyjnych umowy Melas i S, a e 
a i Е r W południe premjer Skrzyński wyjechał do letniej rezydencji prezy- nastąpi jak wiadomo w sobotę. Z ES : т : iš Cae ienas 

chwilą przyjazdu p. Skrzyńskiego do- definicji konserwatyzmu zupełnie, cał Jest to rola, którą dziś c! denia 

PRENUMERATA miesięczna z odnoszeliem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
zagranicę Ta Konto czekowe w P, K. O. Nr. 80259 

  

Warszawa, 14 kwietnia. 

Pierwsze dnie po ferjach šwią- 

republiki Massaryka, gdzie byt na a Re Z 
i ie si ) ici i i - cj i polskiemu 7a- premjer Skrzyński na grobie Nieznanego Żołnierza Czechosłowackiego iero zacznie się na dobre walka kowicie błędnej „że istota konserwa- cja konserwatyzmowi po 'm premjer Skrzy „grobie ( : а 

:ое;тіеспу Ё›г:еазі:\нісіеіпті‚ P. P. S. tyzmu polega na sprzeciwianiu się rzucić. Konserwatyzm nasz nie po- piękny wieniec z napisem; „Nieznanemu Źołnierzowi Czechosłowackiemu— 
iN.P. R. a Z. L. N. i Piastem o temu wszystkiemu co wniosła w winien jej przyjmować. Konserwatyzm BEZ on A Eina Vargas RP boikisimė 
budżet. Przesunięty kryzys gabineto- życję społeczeństw rewolucja fran- jest partją przedewszystkiem państwo- Sala ],0 у Przyj 

i - й 4 в polskiego przedstawicieli prasy, poczem odbył się raut. Na konferencji 
ba Ai obiedie aaa cuska* p. Dmowski przystąpił do wą, w budowaniu, w tworzeniu, W prasowej premjera Skrzyńskiego powitał dłuższem przemówieniem prezes 

krytyki ni. Przedewszystkiem wysunie się druzgoczącej ówczesnych rozszerzaniu państwa polskiego powin- Związku Sprawozdawców Parlamentarnych p. Penizek, poczem . premjer 
sprawa uposażeń urzędniczych, która konserwatywnych obozów w Polsce, na mu wypaść róla czynna itwórcza. Skrzyński wygłosił przemówienie. : 

nie aa załatwiona, oraz kwestja a przedewszysikiem galicyjskiego i Nie tylko nie powinien gardłować za Odjazd do Wiednia, 
LOC: i : i kiemi, lecz _ przeciwnie, . е : 

a WORSE WZA. : PRAGA, 14 IV. PAT. O godz. © min. 30 Premjer Skrzyński specjal- Według krążących pogłosek, mi- = Р ; > žiai A nister Zdziechowski we czwartek 15-g0 W krytyce swej p. Dmowski czę pan“ * ta winien był w TYm pociągiem odjechał do Wiednia dokąd przybędzie o godz. 9 rano. 

Wywiad z min, Skrzyńskim 

  

b. m. ma na komisji budżetowej wy Sto miał rację, często jej nie miał. Nato- : е 
głosić ekspose, w którem przedstawi miast -zupełnie nie miał racji, gdy Polsce stworzyć siłę rodzimego kon- 
swój plan Pw? śeienia wskazywał czem miał być konserwa- serwatyzmu była chwila Rake WIEDEN, 14.1V (PAT). <Neu Freie Presse» zamieszcza rozmowę 

budž ka Na z Е Głąbińskie. t/7m w Polsce. Miał on być zdaniem zjazdu ziemian we wrześniu ubiegłe: swego korespondenta warszawskiego z premjerem Skrzyńskim na temat 
e Dan AA . p. Dmowskiego tylko nacjonalizmem go roku w Warszawie. Na przewod- jego podróży do Wiednia i Pragi. Prezes Rady Ministrów powiedział: 
ei Аа о оуе i ji i d które ułożyliś ie sesji Ligi Narodów w Gene- zie bliżej nic niewiadomo, jedno jest powiększonym do nadnaturalnych roz- niczącego sekcji politycznej obrano „Bę 3.9 wizy, 4 u A my p AE sj A 

tylko pewne, że minister Zdziechow- miarów. Po przeczytaniu książki P: wtedy ks. Eustachego Sapiehę, refe- wie Mieliśmy pre Ze pi, Šš Nodaż 3 pk a 

ski z. + Z Pim = Dmowskiego zupełnie były Jasne rentem politycznym został p. Aleksan- al asi „dotyczących. obu państw. żrozańńciawyświę nawzajem bardzo 

poz je wody ok uł dla. koalicji intencje aliiora co do zadań, które w der Meysztowic7, który zobrazował dobrze, a zatem w czasie mej wizyty w Wiedniu nie będzie irudno do- 
R olidonio bowieid! P. P.S.i N PR Polsce powinien spełniać polski ideologję ziemiaństwa, chciał je PO” prowadzić wszystko do dobrego rezultatu. W Wiedniu omawiana będzie 
Sbsiają stanowczo przy utrzymaniu konserwatyzm: powinien on był zda- wołać do roli budowniczego państwa paodaweszyśikięn sprawa boy a zz e 

j ilości i i i : jeżdzi zbudowany na znacznie szerszej po у - 
c A zaa dań nien p. Dmowskiego msz 4 gdy polskiego. Na zjeździe tym agd tat ten bed uzupełnieniem _ traktatów arbitrażowych zawartych przez 

biel mówiac los: Ki z jakie endecy mówili 2, mówić 40 gdy en" żądnie pracy polilycznej LT R Austrję z innemi państwami. Omówione też będą oczywiście sprawy po- a ścbiej p OR A decy mówili 5, mówić 20 gdy ende- stroje te w większej swej części nie |ityczne i gospodarcze. ; 
ls an os A ns sej. cy mówili 10. Powinni byli istnieć zostały wykorzystane. Kiedym swą Ostatnie miesiące obfitowały w różne plany co do przyszłego 
2 » AB” mi « koło endecji i być tem, czem był Ś. korespondencję z walnego zjazdu od ukształtowania się stosunków środkowo-europejskich. Nie brakowało też 
O CZPA CE 2 ! 4 P ; iei kan d żami stanu państw zainteresowanych. Narazie przygo- nisław Grabski i premjer Skrzyński p, Roch Kowalski dla pana Zagłoby, czytywał jednemu z najszlachetniej- wiewia dk i AJ pieśkcżeńi dym końtywewcie * coś, co doprowadzi 
ae zobowi zac pad m odpowiednich momentach — szych przyjaciół naszego pisma, "E do stałego utrwalenia pokoju. Wystarczy wspomnieć tylko najważniejsze 

względem żydów, które zostały w za endecją i oświadczać „wuj pe Iže". wiedział mi on,že enas “ sprawy, AEO EO ao tia rozbrojeniową, kióre być może 
i i je p. i isuj i u całego doprowadzą do Locarna Środkowej Europy». całości wykonane. Posłowie z Koła Intencje p Dmowskiego taksamo pisuję o antyendeckim nastroju cał 

Żydowskiego pp. Reich i Thon nato- były niezgodne z ideologią prawdzi: zjażdu o antyendeckich Z „e ula ii ua 
miast twierdzą, że zachodzi 'tu gru- wego konserwatyzmu jak błędną by: „Leżącego się nie bije*— usłyszałem ł R . p : k 

be nieporozumienie, ponieważ ich łą jego definicja co to jest konserwa- wtedy. Przyszła Rosja a Polska, 
od, ez oł tyzm. Kierunek zachowawczy jest КЕ° — Oi6ż teraz po 7 miesiącach, które Oświadczenie ks; Urusowa. 

z d ni i iem i itwórczym, jzielą od walnego zjazdu  zie- : ! za š ne przez rząd niezwłocznie, następne runkiem ideowym żywym itwórczym, nas czielą 1 u zie az 
zaś później, | W sprawie tej fogłosił stanowi żywą szkołę polityczną, NIE mian zapytuję, gdzie są |w ziemiań- * ais ia ij ae, A 2 a ego 
osiainio pos, Thon w krakowskim možna go okrešlač jedynie negatyw- stwie te nastroje, które usprawiedli- ans est o stosunku: odrodzonej. w duchu narodawym przyszłej Rosji 

sowa nz, Jet, 2 | ay Mnie jak sprzeciwianie . się rewolucji wiąłyby określenie „łeżącego się nie go państw, powstałych na terytorjum dawniejszego imperjum rosyjskiego. 
p 4 i paw GSA si francuskiej. jest to zacieśnianie jego bije". A przecież skt  uchwaienia Oświadczył on, że aczkolwiek przyszła Rosja oe na SO sn: 

Reicha i zawierały postulaty w nastę- znaczenia do ramek nader wąskich. głosami endetkiemi reformy rolnej był Z aa o e oe Sz w. 
pujących dziedzinach: 1) gospedar- Również . z ideologji konserwatyzmu aktem anty-państwowym, a jeżeli cho- Lidsas a iai 
czej, 2) politycznej, 3) kulturalnej, nie wynika, aby mógł być tylko ja- dzi o ziemie wschodnie to przedew- "Wśród tych ostathich referent omawia na pierwszym pianie Polskę, 

2 Bog Ti ю \ЁРЁЁ'Ё'ЦЁЁЁ'Ь‚п ję kimś rodzajem elepkaniasis rodzime szystkiem anty-narodowym. W'alny podkreślając że jeszcze w czasie wielkiej wojny Rosja uznała konieczność 
SNiefahś ugód 4 apartamentach go nacjonalizmu. Najdoskonalszy wy- zjązd dał hasło do skupienia się w przyznania Polsce egzystencji o. pij polacyis A = 

mi. Skrftiego z |etg Wzkiem rz itonego, czysego лат ednen siekiem stomiewi, — czy ldź odradza sę, w samo Įeoss,Pomatks w Sveciealo 
pko ESRO Piaa p. Orsoskleco Giónowi. dziś republika Mustšta Ke“. srybeinione one, zosało? Należy tę oki Rosji przedstawiciele narodowych żywiołów rosyjskich wyrażają głę- 
m > Pi seal przy are Sok mal Paszy. Dyktator turecki niezwy- © to ziemian zapytać każdego Z 0 bokie przekonanie, że kierując się poczuciem słowiańskiej solidarności "pag wątpliwości co do ilości p kle logicznie łączy trzy zasady SWE" sobna i wszystkich razem. ля i zrozumieniem es ściśle ses a Hay - 

1 i lewi ją go panowania, swej ideologji: nacjo- at, rytorjain;ch, narody polski i rosyjski potrafią stworzy: iędz ą do- 

ED ais T a ia sd stelzin:i walkę z religją, oraz | bre braterskie Stosunki sąsiedzkie, które pozwolą rozstrzygnąć w duchu 
smutnie kandžiai o naszym apa- hasła sktekaj demokracji. Z  temi 5 = sprawiedliwości wszystkie sporne między niemi kwestje. 

MS ei ję, Z. Białorusi Spwieckiej; pie OS j nie wspólnego. с ; interesów gospodarcz, | kor zawarcia 
p Fenn a" rosie dzonem dzieckiem demokracji. Ćwiczenia kawalerji niemi a przyszłą Rosją traktatów, zabezpieczających wzajemnie ich prawa 
Lindego prowadzony pośpiesznie Przechodząc jednak od zagadnień Donoszą nam z Mińska o gwal- i interesy. : 

абр оетвениттренЕ ao Dimai Polk ime Kine Cziczerin obraža Ligę Narodow. . społeczeństwo za przykładem spole- mu, któ egó* : : i 

ka, że p. Hubect Linde swego. Czasu deti WRA córaż: "mniej łach przedstawia sięzjak następuje: PARYŻ, 14 IV. PAT. Dzienniki zgodnie stwierdzają arogancki a 
pęk Aa IAA i i ień - Szybkość marszu 08 punkta A dO" wę; obrażliwy ton odpowiedzi Cziczerina wystosowanej do Ligi Naro- jako mąż opatrznościowy, który miał poświęca uwagi, do zagadnień WY- sunktu B, przyczem odległość od dów w sprawie konferencji rozbrojeniowej. „L Osuvre" pisze, że trud. 
ratować nasze finanse jest zwykłym, nikających z praktyki politycznej mu- tych punktćw stale się zwiększa—2) ności stawiane przez Cziczerina mają zdaje się na celu rozbicia konie- 
malutkim urzędniczniem łatwo dają- simy zwrócić uwagę, że owa przed Wytrzymałość zarówno ludzi jak ko: rencji i doprowadzenie wobec ogólnego chaosu do utworzenia wschod- 
cym się skusić na rozmalie ułatwie- уу уу wyrzeczona przez wielkiego ni podczas pochodów — 3) Marsze niego bloku wojskowego przeciwko Lidze Narodów. 
mia dla rodziny jaki dalszych pów: Li. narodowego recepta na kawalerji, w maskach gazowych, (za: : ; 
пошЁ\УСЬ, co w rezultacie ECA KORA Wok olski zaczyna się u, równo ludzi jąk wiej į W obronie kursu czerwonca. 
skarb państwa na poważne straty. yzm p ZE Rezultaty tych ćwiczeń, w trzecim 5 : 
Drugi proces, pułkownika lekarza Za- nas powoli sprawdzać. Z biegiem lat kawale.yjskimkorpusie,stancjonującym WIEDEŃ, 14. IV. Pat. „Neue freie Presse* podaje z Moskwy szereg 
płatyńskiego, który w porozumieniu Z coraz więcej jest oznak, że polski na ziemiach Białorusi Sowieckiej, szczegółów o podjętych tam zarządzeniach, mających na celu uchronić 
zawodowym aferzystą Moszkiem Fuk* konserwatyzm wyrzeka się polityki przedstawiają się jak następuje: kurs czerwońca. Między innemi podwyższono opłaty paszportowe. Odpo- 
sem zwalniał poborowych za dolaro* ieinej, wyrzeka się'wlasnej ory- Konie w maskach gazowych wiedni dekret wszedł już w życie. Władze wstrzymały prawie zupełnie 
we łapówki od służby wojskowej, jest Samodzie B y ie ss : 10 wylrzymač mogą bez „przerwy okres wydawanie paszportów zagranicznych. Zarządzono ostry nadzėr nad po- 
plamą na mundurze oficera polskie- ginalnej myśli politycz <h a staje SIĘ 40—42 minut; 2) Konie wytrzymują cztawym ruchem paczkowym. W moskiewskim urzędzie celnym „liczba 
go. Dr. Zapłatyński siedząc w aresz- tylko jakiemś przeolbrzymieniem haseł w pochodzie w przeciągu dwuch go- paczek pocztowych przesyłanych do Rosji spadła z 1000 do 200 dziennie, a próbował poza e dA W ndeckich, staje się endecją widzianą dzin z zawiązanemi Sean, L Rząd zamierza ponadto zmichić 2 politykę pmafiowa Pati 
ce'u_ uniknięcia. odpowiedzia: ności. za jększające. skład korpusu w przeciągu 24-ch go: niczną. Według pogłosek krążących w Moskwie zagraniczne przedstawi- 
popełnione przestępstwa. Między in: Przez sięz sė | narodowej dzin pozostaje w pochodzie bez od- delta handlowe zostały rozwiązane a na ich miejsce utworzone będą 
nemi udawał umysłowo chorego, je: _ Stronnictwo demokr. na ©) poczynku; 4) Szybkość pochoców ka- sowieckie firmy handlowe, kióre będą pełniły czynności reprezeniacyjno - dnakże obserwacja lekarska w Twor- chce uprawiać czynną politykę pań- waleryjskich, łącznie z artyleiją i ta: handlowe. 

a! w iż Spaak 2. stwową. Jak zwykle giętkie ielastycz- a: dosięgła 16 Lago NA GOWZIĆ | znacz WD DDT YTY BZEECZC OZYRYSA OPP ZETTRZY TEZY SCORE 
mulował i że jest poczytalny a wsZYS" ne w swoich zasadach godzi się na nę. W tym kierunku wykonywane są о » 
kie objawy choroby podane piZėž „yszysiko, juz a ed na ugodę dalsze ćwiczenia, Nadużycia celne w Gdańsku. 

A. Pora PADA z żydami, już się o tem mówi, że p» «Białoruś dla Białorusinów», Dokonano szęregu aresztowań, 

Z kroniki wypadków należy zano- Stanisław Grabski jeździł do Sulejów. Cała obecna polityka sowieckiej GDAŃSK. 13.IV. Pat. Danziger Vokstimne donosi, że w czasię obrad 
tować zajście jakie miało miejsce na ka, chociaż ze zwalczania b. Wodza republiki białoruskiej sprowadza się nad budżetem zarządu celnego wolnego miasta prowadzonych w komisji 
ostatniem przedstawieniu w teatrzyku Naczelnego robiono w endecji kanon do hasła wręcz nacjonalistycznego, a głównej Sejmu kierownik gdańskiego zarządu centralnego Kreft oświad- 
«Perskie Oko».  Wystawiano TME nieomal patrjotyczny. Przy tej całej WiĘC stojącego w żywym zaprzecze- czył między innemi, że cały szereg znanych w Gdźńsku wielkich firm han: 
P. tt „My chcemy króla". Płaskie i REI wodniczej polityce Tiu_ do ideologii komunistycznej: dlowych dopuścił się poważnych nadużyć ze szkodą zarządu celnego. 
ordynarne dowcipy podrzędnego tego Swojej giętkiej i niczej polityce Białoruś dla Białorusinów! Ostatnio W związku z wykryciem w ostatnich dniach jednego z takich nadu- 
kabaretu, który nawiasem mówiąc stoi endecja potrzebuje przecież kogoś, mamy znów do zanotowania fakt żyć arasztowano przed kilku dniami 6 osób w tem kilku urzędników cel- 
o całe niebo niżej od żydowskiego ktoby kultywował jei ideały, hałasem stwierdzający z całą bezwzględnością nych. Chodzi o nadużycia ceine popełnione przez jedną z wielkich firm 
teatrzyku «Qui pro quo», wywołały pąseł endeckich zapełniał ziemię pol- prawdziwość wyżej postawionej tezy. w roku 1922. Firma tazłożyła wówczas fałszywą deklarację celną za wiedzą odruch oburzenia studentów uniwer- kit i łaskawie wyznaczanam Na posiedzeniu Rady Komisarzy Lu- kilku gdańskich urzędników celnych. 
sd warszawskiego, Grupa studen- etz ać Powiada: «Panowie, dowych B. $. 5. К, ea nową w w w celu przerwania  przedstawie- ' RZE; WIE, List roskrypcyjną», obejmując > ° ° . 3 

nia arządaiła” kocią miizykę. Przed: wy nie jesteście zdolni 90 — ойЫ ат оаар ааг R w Pogłoski o unji dynastycznej między Węgra 
stawienie przerwano a po spisaniu czynnej, konserwatyści to przeważnie przeciągu dni 10 opuścić granice re- mia Rumunją. : 

protokułu O zajściu przez usłużną ziemianie, a dziś żyjemy w epoce re- publiki, sprzedając inwentarz, gdyż WARSZAWA 14 IV (tel. wł. Słowa). «Przegląd Wieczorny» donosi z Wie- 

policję zajście zlikwidowano. i 1olnej.— Pozostańcie więc poza Według nowego rozporządzenia przy- gują. że w ostatnich dniach toczyły się tam poufne lecz ożywione dyskusje r—-rro S lr S : d udzi musowym emigrantom nie wolno między Węgrami a Rumunją w sprawie personalnej unji dynastycznej między 
Bujalski, Obiezierski polityką, nie bierzcie A 4 ziału zabierać ze sobą nic, co stanowi temi dwoma państwami pod berłem dynastji rumuńskiej W tym wypadku Sie: 

D rzy i Waszkiewicz w rządach, nie starajcie się o żadne równocześnie własność państwową dmiogród stanowiłby , samodzielne księstwo i byłby łącznikiem między Wę- Ra SA Kami kobi i т > : zę ; ją grami a Rumunią. й 22 PRE” As Šakiai pažas wpływy na machinę państwową, a lub przyczynia się do powiększenia Ś (Wiadomość powyższą zamieszczamy ee jej pierwszego 
Przy ulicy Wielka-Pohulanka d. Nr 31. tylko gardłujcie jaknajgłośniej 2a na: wydajności pracy na roli. ži6dža. red.) 

Co do Estonji, Łotwy i Litwy referent uznaje fakt powstania i tych | 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 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 g 
za tekstem 10 groszy Kronika reklamowa iub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

  

Sejm i Rząd. 

Rada Ministrów. 

WARSZAWA 14.V. (tel.wł,.Słowa) 
Dziś o godzinie 5-tej po południu 
odbyło się posiedzenie Rady Mini- 
strów. Na porządku dziennym wśród 
spraw mniejszej wagi znajdował się 
między innemi wniosek ministra Skar- 
bu o przydzielenie do każdego mini- 
sterstwa delegata, któryby brał współ- 
udział przy wykonywaniu budżetu. 

Dyskusja nad budżetem ule- 
gnie zwłoce. 

WARSZAWA, 14.1V.(tel.wł. Słowa) 
Według informacyj czynników kom- 
petentnych w Sejmie, zapowiedziana 
na 20 go dyskusja na plenum nad 
budżetem ulegnie zwłoce, a to ze 
względu na nieustalenia w łonie ko- 
alicji rządowej na czem mają być 
oparte redukcje budżetowe (200 mil. 
złotych), Oszczędności te zdaniem 
Min. Skarbu mogą być poczynione 
drogą redukcję urzędników. Ani P.P.S. 
ani N.P.R. na redukcje urzędników 
nie zgodzi się ze względów . zasadni- 
czych. Gdyby jednak na ten temat 
doszło do porozumienia, to budżet 
będzie rozpatrywany na plenum w 
początkach maja a uchwalenie nastą- 
piłoby prawdopodobnie w lipcu. 

Narady w-sprawach samorzą. 
dowych. 

WARSZAWA, 141V. (żel,wł Słowa) 
Pod przewodnictwem marszałka Ra- 
taja odbywały się daisze narady rze- 
czoznawców sejmowych do spraw 
samorządowych. Narady zostały przer- 
wane wobec stanowiska przedstawi- 
cieli «Piasta», którzy oświadczyli się 
przeciwko systemowi wyborów do 
Ciał samorządowych. W nadchodzący 
wtorek odbędzie się następna konie- 
rencja w tej sprawie a do tego czasu 
będą prowadzone pertraktacje z przed- 
Stawicielami «Piasta». 

Emigracja do Rosji, 

WARSZAWA 14 4 PAT. Na dzi: 
siejszem posiedzeniu Sejmowej komi- 
sji ochrony pracy dyrektor urzędu e- 
migracyjnego Gawroński złożył wy- 
jaśnienia w sprawie pojawiających 
się różnych wersyj na temat emigra- 
cji robotniczej do Rosji. Dyrektor 

awrofiski zażnaczył, że zapotrzebo- 
wania na robotników polskich do 
Rosji niema, ponieważ tam istnieje 
duże bezrobocie, a ponadto rząd so- 
wiecki nie zgłaszał dotychczas u rzą- 
du polskiego zapotrzebowania na na- 
szych robotników. 
Następnie dyrektor departamentu 

Opieki społecznej Szubartowicz zło- 
żył krótkie sprawozdanie o stanie 
bezrobocia. Maksymalna liczba bez- 
robotnych doszła w lutym do 363 
tysięcy, zaś dnia 3 kwietnia liczba 
bezrobotnych rejestrowanych wyno- 
siła 345 tysięcy. 

Dolar w Warszawie. 
„ WARSZAWA, 14-IV. (tel. wł. oem 

Dziś doiar na czarnej giełdzie 9,20, 
przy mocnej tendencji. W obrotach mię. 
dzybankowych płacono po 9, a Bank 
Polski kupował dolary gotówką 8,80 
dewizy 8,90. 

GDRESA RESPECT CS RE RZTSZ AEO ZE OPRNSSA 

Fuks i Zapłatyński 
Badanie świadków. 

WARSZyWA, 14.1V. PAT. W pro. 
cesie Fuksa i Zapłatyńskiego rozpra- 
wa dzisiejsza rozpoczęła się od ba- 
dania świadków. Pierwszy zeznawał 
przewodniczący komisji przeglądowej 
lekarskiej pułkownik Paquelin. Świa- 
dek w dłuższym wywodzie wyjaśniał, 
jak odbywały się badania poboro- 
wych, nie było wypadku, ażeby kie- 
dykolwiek poborowy „był zbadany 
przez jednego lekarza. Zwykle badał 
iekarz wojskowy i cywilny. Z lekarzy 
wojskowych najwięcej badań  prze- 
piowadzał współoskarżony podpuł- 
kownik Jankowski. 

Po krótkiej przerwie południowej 
składał dalsze zeznania kapitan Ku- 
charski, który prowadził wstępne ba- 
dania w sprawie nadużyć poboro- 
wych. Kpt. Kucharski zeznaje że po 
zaaresztowaniu Fuksa tenże całą wi- 
nę zwalał na lekarza podpułkownika 
Zapłatyńskiego twierdząc, że on go 
do wszystkiego namówił, dając mu 
odpowiednie wskazówki. 

Następnie zeznaje świadek podko- 
misarz policji polityeznej Suchenek 
który skreślił historję poufnych do- 
chodzeń, które w konsekwencji do- 
prowadziły do wykrycia całej afery 
poborowej.



Dramat Zegadlowicza w Reducie. 
(Przed prezentacją Głazu granicznego). 

Przedewsżystkiem czy dramai? 

Pomimo wszelkie pozory zewnętrz- 

ne, pomimo pierwiastki dramatyczne, 

trzy akty, stopniowo przeprowadza- 

jące zwarty, logiczny konflikt, pamimo 
wreszcie tragiczne rozwiązanie— Głaz 

graniczny ze względu na brak znacz* 

niejszej akcji i zdecydowanej charak- 

terystyki dramatycznej bohaterów (z 

wyjątkiem Feli), nie jest dramatem. 
Wiemy skądinąd, że Zegadłowicz 

hołduje gatunkowi i formie mister- 

jum dramatycznego. | po za nie, jak 

dotąd, nie wyszedł. Fakt ten nakłada 

zgóry riejako pewne ograniczenia 

sceniczne, formaine raczej, niż zasad* 

nicze, ale, jak to poniżej zobaczymy, 

treść tych misterjów dramatycznych i 

samo założenie konstrukcyjne pozwa: 

la inscenizatorowi wydobyć niesamo- 

wite walory treściowe, a więc ducho- 

we, uczuciowe, nastrojowe, | 

Głaz graniczny nie da się po: 

myśleć w oderwaniu od miejsca akcji, 

to znaczy od właściwości psycholo- 

gicznych bohaterów, natury specjalnej 

ich umysłowości i charakteru, przed- 

stawionych na tle Beskidzkich gór. 

Inaczej utwór ten odczuje beskid 

czyk, inaczej Polak z jakiejkolwiek 

nnej części kraju. Ma swą ujemrą 

właściwośćta filozofa zakątka ma- 

łego—jeszcze inną, utrudniającą bez- 

pośrednie wchłonięcie istoty drama- 

tycznego misteijum: język. W utwo- 

rze w którym językiem wspólnym dla 

całej Polski, posługują się jedynie 

dwaj strażnicy, figury. piątopianowe 

i bez zńaczenia, a cały t. zw. dramat, 

wyłożony jest mało indywidualnym 

dla poszczególnych postaci językiem, 

bó wspólnem narzeczem górskiem—w 

takim utworze musi tkwić . waior 

specjalny, narzucający Swą moc Su- 

gestyjną słuchaczowi. 
Walorem 

nicznym, jak i w całej zreszią twór- 

czości Zegadłowicza, jest matafizyka 

gór. Ten pęd do wolności, zamuło- 

wanie w przestrzeniach, górskich 

szczytach, panteistyczttem chtonigciu 

natury wśród ponurych przygód i 

wypraw zbójnickich—słowem w spo* 

tęgowanym  nastfoju, omal mistycz- 

nem zestrojeniu się z życiem przy- 

rody. 
Moce, o których mowa, moce du- 

chowe, jakby nadnaturalne, reprezen- 

tuje w utworze Fela, siostra Rózi— 

żony zbójnika-cygana Romana. | 

Autor stawia przed: oczy widza 

odrazu, od aktu pierwszego indywi- 

dualność odrębną, swoistą, narzuca- 

jącą swą sugestyjną moc duchową. 

Ona ma swego Boga, który jest w 

swobodzie, w wiatrze, na szczytach 

gór, wszędzie, chce aby Roman był 

«wiatrowym gospodarzem» i rzucił 

swój wiejski «żywot pieski». 

Natura wilka ciągnie do lasu. Ścią: 
ga Roman innych zbójników by ob- 

myśleć nowe wyprawy złodziejskie, 

lecz Felachcąca obuczić w nich daw- 
ny, rycerski żywot zbójnicki, powzię- 

ła dumny zamiar odrodzić w nich, 

zbójnikach małych, tradycje Janosika, 
«Przeszłe» dni tych małych  zbójni- 

ków to male, czarne dni karłów. 

Ona w nich zbudzi rozmach wielki, 
ukaże nowy, wielki Świat. 

Roman zakochany w Feli, Fela 

rozkochana w Romanie wraz z pię- 

cioma zbójnikami mają ruszyć szlaka- 
mi rycerskich tradycyj zbójników bes- 
kidzkich. Staje na drodze Rózia, żona 
Romana. Zabija ją Roman, otwierając 
wrota ku swobodzie. Ale Fela, chcą- 

ca „w górę piąć” zbójników, nie 

może przejść po trupie siostry. Każe 

Romanowi po obranej drodze iść, 

tym w Głazie granicz- ; 

na siebie odpowiedzialność za 
pełniony czyń. 

Olto mistyka, czy metafizyka Feli. 
Oto jej posłannictwo, głoszące, iż 
po wielkica trudach przyjdzie na zie- 
mię Królestwo Boże. 

Trudno nam odczuć treść tej me- 
tafizyki. Autor sam aby ułatwić zro- 
zumienie duchowości tej szczególnej 
apostołki górskiej wyprowadza w u- 
tworze postać opętanej z którą ma 
cechy wspólne właśnie Fela, dopóty 
dopóki owa opętana w kościele nie 
oczyści się z opętania, nie pozbędzie 
się go przed obrazem Matki Boskiej. 

Siąd wzniosek, że inny bóg łą: 
czył te opętane niewiasty, nie Bóg, 
w.którego wierzyć każe kościół. Ten 
właśnie inny bóg — to moc mistycz- 
na Feli. Tkwi w jej mistyce pier- 
wiastek moralny — nie pójdzie za 
Romanem po trupie siostry — weź- 
mie na siebie winę aby odkupić 
zło — zdaje się podsuwa autor 
myśl tę widzowi, gdy zapada kurty- 
ka. 

Misterjum dramatyczne Zegadło- 
wieza obok znacznych zalet drama- 
tycznych, obok walorów treści, po- 
siada ujemne cechy — właśnie ów 
brak zasadniczej konstrukcji drama- 
tycznej, brak zespolenia całkowitego 
formy z treścią. 

Forma, pomimo wszystko, zau: 
boga wobec treści. Autor nie zna- 
lazł widać jeszcze jej wyrazu  pełne- 
go, co krok |przypomina technikę 
Wyspiańskiego (daleki od jego form), 
pozostaje pod jego urokiem. Usiłuje 
podobnie jac Wyśpiański, operować 
nastrojami i barwaini, 
rwący się rytm wiersza. 

Wysuwając Felę, jako bohaterkę, 
zapomina 0 innych: postaciach — 
stąd wrażenie ogólne wątłości utwo- 

po- 

u. 
Stroną jednak silną, dodatnią, A 

jednocześnie pociągającą utworu jest 
właśnie ów pierwiastek metafizyczny, 
zamknięty na szczytach gór,  umiej- 

scowiony w Karpatach. Mistycyzm 

zaś Felitonaprawdę duży krok wzwyż 
w zbójnickiem życiu małych nasię- 
pców niepowszedniego Janosika Nę- 
dzy Litmanowskiego. % b 

PELĖ KTS SL ASA ARTS NIN) 

Akademja „Smoka“. 

Niejako prologiem do święta Smo- 
ka zapowiedzianego na dzień 24, 25 
b. m. przez akademickie koło drama- 
tyczne była wczorajsza Akademja © 
św. Jerzym i Smoku. 

Licznie zebrana w sali Śniadeckich 
U. S$. B. publiczność gorącu oklaski- 
wała mówców. Szereg przemówień 
rozpoczął prof. Rudnicki, wzywając 
zebranych, aby wszyscy czy to gru- 
pami czy indywidualnie wzięli czynny 
udział w «smoczych» uroczystościach. 

Młodzież akademicka — mówił 
profesor Rudnicki — nie może dać 
rzeszom bezrobotnych pracy, więc 

da radość, tę radość, bez której życie 
społeczeństwa przechodzi szaro. 

Z kólei przemawiał p. Limanow- 
ski o historycznem tle legendy wi- 
leńskiej, która wiąże się ściśle z le- 
gendą 0 św: Jerzym. W dalszym ciągu 
Akademii zabrał głos prezes Czesław 
Jankowski. Przemówienie to  podaje- 
my w całości ra innem iniejscu. 

"Profesor Srebrny mówił o Smoku 
w fmitologji greckiej, a* prof. Matusiak 
`о polskiej tradycji malarskiej. Akadę- 
mję zakończyło przemówienie prof. 
Remera również o twórczości malar- 
skiej, w której motyw wałki św. Je- 

imituje krótki, Pł 

Kryzys węglowy w 
Anglji. 

W dniu 30 kwietnia rb. upływa 
termin wypłaty zasiłków rządowych 
przedsiębiorcom węglowym w Anglji. 
Wypłata zasiłków rządowych, która 
się ciągnęła od sierpnia ubiegłego ro- 
ku była Środkiem, aby dać czas czyn- 
nikom rządowym jak i zainteresowa- 
nym: przemysłowcom i górnikom na 
znalezienie wyjścia z sytuacji w jakiej 
znalazł się przemysł węglowy w An- 
glji. Wyznaczona specjalna komisja t, 
zw. komisja węglowa' opracowała 
obszerny pla sanacji stosunków w 
tej ogromnej .gałęzi przemysłu, zatru- 
dniającej z górą 3 miljony ludzi. Po: 
łożenie w jakiem się znajduje obecnie 
angielski przemysł węglowy jest su- 
kcesją rządów Lloyd George'a. On 
to podczas wojny dla celów dema. 
gogicznych pozwolił na podnoszenie 
się zarobków górników według skali 
nieodpowiadającej płacom w innych 
gałęziach przemysłu. 

Podrożenie węgla angielskiego 
wskutek podrożenia robocizny w cza- 
sie wojny doprowadziło przemysł kra- 
jów uzależnionych od węgla angiel- 
skiego do ruiny. Przemysł włoski i 
francuski, który przedtem był poważ- 
nym odbiorcą węgła angielskiego, zmu- 
szony został do Szukania nowego 
źródła skąd węgiel można byłoby 

czerpać lub skierował swe wysiłki w 

kierunku wyzyskania sił wodnych dia 
elektryfikacji, zastępując w ten spo- 
sób niezbędny węgiel. Zarobki górni: 
ków angielskich w porównaniu do 
zarobków z roku 1914 wzrosły obec- 
nie o 33 proc. Rząd angielski udzie 
lającsubsydjum dla przemysłowców do- 

acał do każdej tonny sprzedanego 
węgla ale ten środek załatwienia kry- 
zysu nie może być pomyślany na 
długo. I 
Komisja węglowa  Opracowując 

plan sanacji stosunków stwierdziła, że 
środkiem który może radykalnie spra- 
wę załatwić jest albo zwiększenie go- 
dzin pracy z 7-miu na 8iem albo o- 
bniżenie płac. : 

Przemysłowcy raport komisji wę- 
glowej przyjęli, natomiast dotychczas 
niewiadomo jak się ustosunkują do 
niego przedstawiciele górników, któ- 
rzy mają za sobą w razie strajku po- 
parcie robotników innych gałęzi prze- 
mysłu. Na ostatnio odbytym zjeździe 
delegatów związków górniczych nie 
powzięto wcale uchwały co do przy: 
jęcia lub' odrzucenia raportu a uchwa- 
lono jedynie rezolucję przeciwko ob- 
niżeniu płac. Rokowania między prze- 
mysłowcami a górnikami z udziałem 
rządu jeszcze nie zostały ukończone. 

5. 
KES ERA EEA TES 

Proces Lindego. 
Ekspertyza biegłych. 

WARSZAWA, 14 IV. Pat. Posie- 
dzenie dzisiejsze w procesie Lindego 
rozpoczęło się od odczytywania 
wyników ekspertyzy biegłych. Eks: 
pertyza wypadła niekorzystnie we 
wszystkich punktach dla oskaržo- 
nych. Na wieczornem posiedzeniu 
dodatkowe wyjaśnienia składali jesz- 
cze prezes P. K. O. Schmidt, sekre- 
tarz generalny P. K O. Lalewicz, 
były dyrektor departamentu Minister- 
stwa Skarbu Zaczek oraz wiceprezes 
P. K. O. Żelechowski. 

Na żądanie obrony sąd postano- 
wił odczytać zeznania Marjana Linde- 
go, którego jak wiadomo władze 
rumuńskie nie mogły odszukać w 
Bukareszcie ani wręczyć mu wezwa- 
nia do stawienia się na rozprawę. 
Marjan Linde w zeznaniach swoich 
daje obszerne wyjaśnienia co do 

  

jak kazała mu zawrócić z drogi ma: rzego ze Smokiem występuje bardzo swoich stosunków pieniężnych z P. 

łej. Sama zostanie, bo ktoś musi wziąć 

    

Maszkary zagraniczne. 

i red las emji w sali Šai ako jedna z ° 
М uo mającago "odbył "SiĘ" miebstwem 
publicznego igrzyska osnutego na motywie 

legendarnego smoka wileńskiego: 

W czasach kiedy jeżdżono do Pa- 

ryża — końmi t. j. wówczas gdy rów- 

nież trudno było dostać się doń jak 
stąd obecnie — człowiek, nawet naj- 
mriiej pochopny do. imponowania 
bliźnim swoim, jakże chętnie rozpo- 

czyńał opowiadanie  fascynującemi 
sk a 

Aż Kiedym był w Paryżu... 
Niechże i mnie / wolno * będzie, 

podniosłszy ehoć odrobinę gębę wy- 
żej nosa, zacząć od' słów; 

— <«iedym był — w Tarascon... 
Jeśliby przez Tarascon nad Roda- 

nem we Francji południowej › ргге- 

ciągnął: akuratnie np. front największej 
wojny świata, byłaby cichuteńka mieś 
cina "langwedocko prowensalska nie- 

chybnie tak głośną i powszechnie 
znaną — jak nie daleko szukając — 
Smotgonie. Próbował rozsławić Taras- 
con Alfons Daudet twórca  niešmier- 
telnego Tartarina i przyznać trzeba, 
że udało mu się to do bardzo znacz- 
nego stopnia. ` 

Došč powiedzieč, że już na trzeci 
dzień mego coś czy nie  paroty- 
godniowego pobytu w Tarascon, po- 
kazywano mi dom.. skąd wyszedł 
Tartarin na bajeczną swą wyprawę. 

— Ejże! — spróbowałem przeko- 
marzać się z poczciwymi taraskonski- 
mi episjerami — ten wasz  Tartarin 
to przecież nigdy nie istniał! 

— To i co! — odparł, jak dziś 
pamiętam, taraskoński mój przygodny 
przyjaciel podczas gdy całe towarzys- 
two potakiwało głowami — To i col 

często. Т. 

Ale mógł. istnieć! 
A że zbliżała się hora canonica, 

w tamiejszych stronach zwana l'heure 
de Vaperitif, poszišmy, ožywiony 
prowadząc dyskurs, usiąść przed ka- 
wiareriką na głównym miasta placyku 
w”miłym cieniu” platanów' okałających 
taraskońską wspólną bawialnię, aby 
nie wyrazić się zbyt górnie: taraskoń- 
skie forttm magńum. 

Tam ópowiedziano mi histoję o 
wiele, wiele efektowniejszą niż wszyst- 
kie wyprawy Tartarina. 

Żył, był przed setkami lat potwór 
lądowo-wodny, krótko mówiąc, smok 
gnieżdżący się w głębokich lasach, 
któremi były wówczas porosłe brzegi 
Rodanu. Okrutny ter wyrodek zwie- 
rzęcego rodu przewracał statki i łodzie, 
chwytał i pożerał Bogu ducha win- 
nych ludzi. Zwano go la Tarasgue. 

Dlaczego tak a nie inaczej? A 
Bóg to jeden wiedzieć raczy! Zaś 
nazwa utarła się do tego stopnia, że 
dziś w mowie francuskiej zne taras- 
qne jest synomimem potwora. 

Znalazło się — głosi podanie — 
szesnastu odważńiych śmiałków, któ- 
rzy postanowili stnoka rodanskiego 
zgładzić. Ośmiu ich poległo w okrut- 
nej walce. Lecz smok poległ, a jego 
pogromcy założyli dwa miasta leżące 
do dziś dnia naprzeciwko siebie po 
obu brzegach Rodanu: Beaucaire i 
Tarascon. 

Lecz nie jest to podobno legenda 
wiarygodna, Po. Wniebowstąpieniu 
Pańskim—opowiada inna wersja—roz- 
proszyli się po całym Świecie ucznio- 
wie Zbawiciela. Biblijna Marta wraz 
z bratem swym, wskrzeszonym Haza- 
rzem oraz św, Marcelim, który chrzcił 
oboje, płynąc po morzu na statku bez 

KO. 

SŁOWO 

lle kosztowało Locarno? 
BERN. 14. IV. Pat. Wydatki związane z organizacją konferencji 

w Locarno wynosiły 52.300 franków, 
gmina Locarno, a resztę inne gminy. 

z czego 42.000 franków pokryła 

Kłajpeda pożycza od Anglji 25 milį. lit, 
„Kłajp. Żinios* podaje wiadomość, iż w ub. czwartek odbyło się 

posiedzenie kłajpedzkiej rady miejskiej. Na porządku dziennym znajdowała 
się sprawa zaciągnięcia pożyczki dla miasta Kłajpedy. Główny burmistrz 
dr. Grabow złożył wniosek rozważania tej sprawy przy przwiach zamknię- 
tych. Natychmiast więc odbyło się tajne posiedzenie, na którem uchwa- 
lono zaciągnięcie w Anglji pożyczki w wysokości 25 miljońów litów na 
termin jak się zdaje, 25 letni. Kurs emisji jest bardzo niski, gdyż. jak się 
zdaje, około 80 proc., procenty wynoszą 8 proc. 

Lot Amundsena, 
Aerostat Norge wyruszył na Spitzberg, 

LONDYN, 13.1V. PAT. Aerostat Norge znajdujący się w hangarach 
aerodromu w Pulham zaopatrzony został w paliwo, balast i tlen. Aerostat 
będzie wkrótce gotów do podjęcia drugiego etapu podróży, 
dalszy lot do Spitzbergu kierownicy 
warunków atmosferycznych. 

jednakże 
podróży uzależniają od pomyślnych 

LONDYN, 13.IV. PAT. Sterowiec Norge odleciał wieczorem z aero" 
dromu w Pulham do Oslė, 

OSLO, 13.IV. PAT. Amundsen i Elsworth odlecieli 
Spitzberg. 
  

dziś stąd na 

  

Demonstracje bezrobotnych w Warszawie. 
WARSZAWA, 14 IV (tel. wł. Słowa). W dniu dzisiejszym miały 

znowu miejsce liczne demonstacje bezrobotnych. Z rana tłum bezrobot- 
nych zaczął się gromadzić na ulicy Leszao przed biurem Pośrednictwa 
Pracy. Wezwana policja szybko rozproszyła demonstrantów. 

O godzinie 12-tej przed gmachem centralnego Urzędu Pośrednictwa 
Pracy na ulicy Ciepłej doszła do poważniejszych zaburzeń. Tłum w 
liczbie około tysiąca osób przyjął groźną postawę a z chwilą ukazania się 
policji konnej posypały się kamienie, które wybiły szyby w oknach biura 
Pośrednictwa Pracy. Zdecydowana akcją policji rychło jednak przywróciła 
porządek i spokój. 

W parę godzin później w innym punkcie miasta mianowicie na 
ulicy Ogrodowej demonsranci wtargnęli do ku:hui 
którą zdemolowali. 

dla bezrobotnych 

Władze policyjne likwidując te zajscia aresztowały ozółem 20 osób 
wśród których znajdują się notowani 
i złodzieje. 

w indeksach policyjnych komuniści 

Strzały na pograniczu sowieckiem. 
W nocy z dnia 10 na 11 b, m. żołnierze bolszewickiej straży grani- 

cznej około godz. 11 oddali w stronę strażnicy K. O. P. Bućki pow. Mo- 
łodeczańkiego około 25 strzałów, które nie przyniosły szkody. Żołnierze 
bolszewiccy iłumaczyli się potem, że 
mytnikami, co nie mogło mieć miejsca 

szczególnie w bezpośredniej bliskości granicy przez nasze posterunki 
strażnicy. 

strzały oddali za uciekającymi  prze- 
z powodu pilnego patrolowania 

  

Kto ocenia zalety KREMU SIMON „CREME SIMOŃ 
ten bez wątpienia będzie używał i mydła Simon „„Savon 
Simon“. Mydlo Simon. odpowiada wszystkim wymaga- 
nióm doskonałego utrzymania skóry — nie dražni 
naskórka a oczyszcza, pieszcząc swą dełekatnością 

DO NABYCIA WS ZĘDZIE 
krem, puder 6: mydło Simon 
Crėme, роцаге & savon Simon 

Parfumerie Simon, 59 Faub. St. — Martin, Paris. 

i zapachem. 

rošliny uprawne, 
buraki 

SALETRA 

po najnižszych 
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Kupując nawozy sztuczne pamiętajcie, 
że najlepszym i dotąd niezastąpionym 
nawozem azotowym pod wszelkie 

a zwłaszcza pod 
cukrowe, jest oryginalna 

„którą nabywać można za gotówkę 
cenach w firmie: 

BARAŃSKI, BARCIKOWSKI 

131—62, 
ауа ав 
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dzeniem Bożem do Marsylji, skądna- Obwożona jest z wielką pompą i historyczna, jakaś bajeczna kolorowa 
wracając i chrzcąc ludność pogańską, 
szli w górę brzegiem Rodanu, | właś- 
nie šw, Marta obezwładniła złowrogą 
ludożerczą taraskę okrapiając ją wodą 
święconą i żegnająć krzyżem świętym. 
Potworowi ražonemu jak piorunem i 
złagodniałemu jak baranek, zarzuciła 
Św. Marta na szyję własny swój pa- 
sek a ludzie, nadbiegłszy, ušmiercili 
go—ściśle mówiąc, ukamienowali. 

- Na pamiątkę zaś tak pomyślnego 
załatwienia sprawy założono - miasto 
dając mu nazwę. zapożyczoną od la 
tarasque—Tarascon. R 

Jak*zwykle jednak się dzieje, mu: 
siał znałeść się mądrala, nie wierzący 
nawet w y i najiogicz- 
niejsze w świecie legendy, Dupuis, 
w swem dziele «Origines des cultes» 
stoi twardo przy tem, że w całej tej 
taraskonadzie należy upatrywać jedy- 
nie symbo| zwycięstwa... wiosny nad 
zimą, Światła nad ciemnością, Zaś 
ńiemńiejszy od niego  racjorialista 
Freminville, archeolog i słynny nawi- 
gator, przypuszcza, iż w zamierzchłej 

przeszłości musiały 'grasowąć u dol- 
nego Rodańu.. krokodyle, co dało 
początek legetidzie o smoku- taras- 
końskim. Mojem skromnem zdaniem 
jest to to samo, co widzieć krokodyla 
w smoku wawelskim, lub w tym, 
którego w Wilnie na Bakszcie,. nikt 
nigdy nie widział. 

Podczas jednak gdy o smokach 
wawelskim: i wileńskim głucho nawet 
po ziemiach polskich, tam w Taras- 
con pamięć o tarasce odżywa rok'w 
rok jeśli się nie mylę na Zielone 
Świątki—czy może w dniu św. Marty. 
Wówczas to wyrusza z Beaucaire 
przez most na Rodanie do Tarascon 

paradą la Tarasque. Ё 
Wyobrazić sobie proszę, uczynio- 

ny z krzyżowania ram drewnianych 
ogromny, jajkowaty kadłub ociągnięty 
płótnem. Z jednej strony smoczą 
głowa, z drugiej potężny ogon—rybi. 
Cała maszkara suto nabita straszliwe= 
mi kolcami, połyska mieniąca się 
łuską. Przerażenie ogarnia na sam 
widok! Po bokach poczwary harcują 
na koniach heroldowie i rycerze w 
fantazyjnych przebraniach, muzyka 
grzmi, piszczałki świdrują uszy, po- 
rykują prowensalskie dudy, petardy 
wybuchają, padają strzały. Wrzask, 
pisk, rwetes, sądny dzień! Zaś we 
wriętrzu potwornego kadłuba siedzi 
ukrytych, jak w koniu Trojanskim, 
ośmiu drabów — (symbolizujących о$- 
miu pożartych przez taraskę šmial- 
ków, o których była mowa)—i niech 
no kto zgadnie, co tam robią? Wpro- 
wadzają w rich wahadłowy oibrzymi 
ogon straszydła, który raz po fazu 
kogoś w tłumie z nóg zwala ku o: 
gromwiej uciesze — przezorniejszych 
ludzi. 

* 

I to ci jest najbardziej typowy 
tego rodzaju festival nie tylko we 
Francji, lecz i na cały Świat cywilizo- 
wany. 

Gdyż nie trzeba 
owej taraskońskiej taraski zarówno 
z zabawami karnawałowemi, jak ze 
sporadycznyrni, okolicznościowemi po- 
chodami, tak zwanemi historycznemi, 

Jeden z najsłynniejszych historycz- 
nych pochodów był, jak wiadomo, 
wiedeński, organizowany przez Ма- 
karta na jubileusz cesarza Franciszka 

identyfikować 

żagli, wioseł i s eru, dotarli za zrzązi miasto okrąża: wspaniały pochód. Józefa. Była to jednak tylko wizja 

panorama retrospektywna... nie miała 
aby się tak wyrazić principialnej fi- 
gury rej wodzącej.. Podobnie i słynny, 
opiewany przez Bajrona karnawał 
wenecki lub karnawał rzymski, któ- 
rym tak zachwycał się Góthe. W 
Rzymie np. szaleją noćą po ulicach 
tłumy ludzi usiłujących zgasić jeden 
drugiemu świecę; w Barcelonie pod- 
czas karnawału wolno grupom ma- 
Sek, co je zowią kadrylami, wpadać 
do mieszkań gdzie się bawią i tań: 
czą i brać udział — oczywiście byle 
przyzwoity—w zabawie; w Czechach 
podczas ostatków oprowadzany jest 
po wioskach „uczony* niedźwiedź, z 
którym się wyprawia sto pociech... 
W dwóch najweseiszych, podobno, 
na kuli ziemskiej miastach, w Buenos 
Ayres i w Montewideo, ludzie pod- 
czas całego karnawału oblewają się 
wzajemnie wodą lub obrzucają jaja- 
mi—napełnionemi wodą, co może 
nawet do pewnego stopnia przyjem= 
nie odświeżać w tamtejszym gorącym 
klimacie. 

Wszystko to jednak nie ma charak- 
teru... taraskońskiej taraski ani też np. 
oprowadzania po ulicach ;Paryża roz- 
pasionego wołu. 

Zarówno prowansalska tarąska jak 
paryski Boeuf Gras nie tylko są Za- 
bawą publiczną lecz i świętem, zwią- 
zanem Ściśle z prastarą tradycją. Nic 
w nich mniema  okolicznościowego, 
Nic też niema w nich zorganizowa- 
nego ad hoc. Taraska i Boeuj Gras 
są to właśnie dwie najtypowsze masz- 
kary zagraniczne. Utrzymują je od 
tylu wieków przy życiu: urok jakie- 
goś prestarego kultu lub odwiecznej 
legendy i... niewyczerpana pochopność 
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Perły cejlońskie. 
„ Sława pereł cejlońskich sięga do ajdaw- 

niejszych czasów  przedchrystusowych, W 
r. 600 przed narodzeniem Chrystisem po: 
słał pierwszy król Cejlonu, Wijaya, swemu 
teściowi, królowi madurskiemu, w podarun: 
ku cenne perły cejlońskie, 

eiłach  cejlońskich  wspófiłna 
również Plinius, a znany podróżnik i kupiec 
średniowiecza Ibn Batuta, posiadał o per 
łach tych pierwszorzędne informacje. Od 
czasu do czasu przerywano na Cejlonie por 
łów pereł przez wzgląd na niepomyślne wa- 
runki. 

W roku ubiegłym po 19-toletniej prae- 
rwie przystąpiono na Cejlonie do połowu 
pereł. Wszelkie prace naukowe związane 
z połowem pereł, prowadzili: biolog rządu 
cejlófiskiego, dr. Pearson, Oraz żnany badacz 
perłówek, A. H. Malpas. W <[he National 
Searrapiis, Magazin» opiaue Bella Sidney 
Woolf swe wrażenia ż podróży do zatoki 
manaarskiej gdzie odbywał się podówczas 
połów pereł | 

Cały wygląd zewnętrzny wyprawy łow- 
ców (ich okręty, załoga i t. d.) niczym się 
chyba nie różni od wypraw łowieckich z 
czasów króla Wiayi. Na okrętach t. zw. 
dhonach roi się od bronzowych postaci nur: 
ków i ich pomocników. Pomocnicy, którzy 
optiszczają nurków do morza, t.zw. mandacy 
manipulnją staje dwićma linami, do jednej 
z nich przymocowany jest ciężki kamień, do 
drugiej koszyk na perły. Nurkami są po 
większej części Tamuli, mieszkańcy Indji Po- 
łudniowych, oraz daleko zręczniejsi od nich 
Arabowie. 

Tamul pracuje zwykle bardżo niepro 
duktywnie, a jest przytem niezmiernie krzy 
kliwy i hałaśliwy, Jeśli nie udaje mu się 
odrażu znajeść większej ilości pereł, nie 
szuka dalej, lecz każe się wyciągnąć i ryczy 
w niebogłosy: -„Sipi ille, sippi iłle*. (Niema 
ostryg). Arab natomiast jest spokojny, pra- 
cuje szybko i produkiywnie. Nurek arabski 
pozostaje pod powierzchnią morza przecię: 
tnie 60—70 sekund, a normale maksymum 
wynosi 90 sekund. Nurek arabski podczas 
nuikowania Ściska nos specjalnemi szczyp: 
czykami, Tamul natomiast czyni to bardziej 
Pay wie: ściskając nos palcami lewej 
ręki. 

Ciekawe jest, że w dawnych czasach 
nurek podobno wytrzymywał pod wodą da- 
leko dłużej, niż obecnie. Tak np. w wiado- 
mościach, pochodzących z r, 1803, podany 
jest czas 2—5 minut, w r. 1798 utrzymał się 
podobno pewien nurek arabski pod wodą 7 
minut. Bardzo fantastycznemi zdają się być 
jeszcze starsze iniormacje, według których 
w XVil wieku pewien nurek. znajdować się 
miał pół godziny, inny znów (XIV wiek) 
1—2 godziny pod powierzchnią morza. Do- 
bry nurek może się w ciągu jednego dnia 
żanurżyć 40—50 razy. Zaznaczyć należy, że 
żarłoczne zwierzęta morskie nie napadają na 
nurków. W dawnych czasach chronili ponoć 
nurków czarodziejnicy przed pożarciem przez 
potwory morskie. 

„__ Wydobyte perły przewozi się w workach 
do miasteczka Mariehchukaddi, leżącego nad 
Zatoką Manaarską, gdzie je się sprzedaj: na 
drodze przetargu publicznego. 

00006064664444460664666464644404 

Tragiczny los starców. 
Z pogranicza sowieckiego dono- 

Szą: w dniu 10 bm. przy strażnicy 
Nr. 34, koło miejscowości Polikszty, 
władze sowieckie wysiedliły zi Rosji 
— 3 starców, w liczbie tej 2 żydów 
i1 Polak, nazwiskiem Dorowicz — 
pochodzący z m. Witebska. 

Wysiedieni oświadczyli, że postę- 
powanie władz sow. nastąpiło z po- 
wodu braku w :Rosji odpowiednio 
zorganizowanych  schron'sk dla 
ułomnych istarców. 

MNIEGENESEZZEKS ZJ [3 [3 B? 
FRANCUSKIE PŁATKI 

OWSIANE EDBr, 
HEUDEBERT 

przygotowane z najlepszego owsa owernij- 
skiego i bretońskiego, są znakomiią odżyw. 
ką wzmacniającą przeważnie w okresie 
wzrastania dzieci: dla chorych i ozdrowień- 
ców. Płatki owsiane EDBr są bardzo 
przyjemne w smaku i posiadają wysoką 

wartość odżywczą. 
Sprzedaż w aptekach i większych składach 

aptecznych i winno-kolonjalnych. 

*"W.Z.P, Nr 11 Wilno, dn. 1544 1926, 

1 

  

"Trzeba bowiem wiedzieć, że  pa- 
ryski cortėgė da Boeuf Gras począ- 
tek swój bierze w obyczajowym об- 
chodzie sięgajacym zamierzchłej stą- 
różytności. Był to niegdyś niemal ob- 
rządek, głęboko symboliczny. Starzy 
Egipcjanie óprowadzali po miastach 
swoich raz do roku najpiękniejszy na 
jaki mogli się zdobyć okaz wolnego 
rodu, cały w girlandach i kwiatach, 
symbylizując przez to hołd skłądany 
usługom, które wót oddaje rolnictwu. 
Przypomnijmy 'sobie -wirgiljuszowe 
Sic vos non vobis fertissaratra bo- 
ves, nie dła własnej korzyści lecz dla 
naszej w jarzmie trudzicie się woły! 
A podczas owych pochodów, które 
z Egiptu przeszły do Aten i Rzymu, 
młodzian w pełnej krasie lat, symbo: 
lizujący potęgę słońca, w szyjęuwień- 
czonego jak na ofiarę wołu  zatapiał 
puginał... 

Atoli już w wiekach Średnich, w 
w czwartej z kolei stolicy świata, w 
Paryżu, który był w spadku wziął po 
Egipcjanach, Grekach į Rzymianach 
dziękczynne saturnalja wyprawiane na 
cześć najpracowitszego ze zwierząt 
domowych, cały ów obrządek był 
już tylko jedną zabawą publiczną. 
Oprowadzali zaś solenizanta po uli- 
cach i placach nie żadni kapłani lecz 
— za przeproszeniem — rzeźnicy. 
Stąd już widać jak głęboka zaszła 
zmiarią w charakterze całej ceremonii, 
A były to circenses do tego stopnia 
umiłowane przez lud paryski, że gdy 
podczas Wielkiej Rewolucji wyszedł 
zakaz zabraniający odświęcania trady- 
cyjnego cortege du Boeuf Gras, po- 
špieszyt Napoleon specjalnym  dekre- 
tem przywrócić niesłychanie popular- 
ne igrzysko, wiedząc doskonale czem 

ludzi do towarzyskiego weselenia się.jednać masy.
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Przebudowa ustroju 
agrarnego na terenie 
W-wa Wileńskiego. 

(1. Cyfry.) 
Na terenie województwa wileń- 

skiego daje się zauważyć znaczny 
rozwój akcji scałenić gruntów włoś- 
ciańskich. Według informacyj, zaczer- 
pniętych z Okręgowego Urzędu Ziem- 
skiego, akcja ta w cyfrach przedsta- 
wia się jak następuje: 

Do dn. 1/1 r.b. prace scaleniowe 
były prowadzone w 533 objektach 
na obszarze około 123.433 ha, przy- 

amczem: 

a).Ukończano komasację na griin- 
cie: w r. 1921, 22 i 23 w 39 objek- 

, tach na obszarze 9.935.57 ha; w r. 
. 1924 w 31 objektach na obszarze 
611910 ha; w r. 1925 w 136 objek- 
tach na obszarze 27.184.19 ha; o- 
prócz tego w r. 1925 nie zdążono 
zakończyć odnośnych prac w 28 o- 
bjektach na obszarze 8453 ha. 

b) Włączono do. planu robót na 
r. 1926: zakończenie scalenia 8.453 
ha i skomasowanie 184 nowych o: 
bjektów na terenie około 44651 ha 

(razem około 53.104 ha), przyczem 
Około 35.000 ha jest już oddane do 
wykonania pomiarów geometrom rzą- 
dowym i upoważnionym. 

W pozostałych 115 wsiach oraz 
szeregu innych  uskuteczniane są 
prace wstępne [ustalenie obszaru 
scalenia, upełnorolnienie i wdrożenie 
postępowania] celem umożliwienia 
przeprowadzenia czynności technicz- 
mych w r. 1927. 

Zaznaczyć należy, iż projektowa- 
ne scałenie w r. 1926 na terenie o- 
koło 53.104 ha jest maximum tego, 
€o urzędy ziemskie naszego woje- 
wództwa przy ich obecnym persone- 
lu, preliminowanych kredytach i in- 
nych swoich "pracach mogą zrobić w 
przeciągu 1 roku. : > 

Prace, związane z likwidacją ser- 
wiłutów były wykonywane lub wy- 
konare na dzień 1/1 1926 r. na tere- 
nie 74 majątków obciążonych  słu- 
żebnościami na rzecz 197 wsi. Część 
tych spraw została już zakoficzona 
(przeważnie w drodze dobrowo!nych 
umów między stronami) a _miano- 
wicie: w lat. 1921, 22i23 z 26 
wsiami, w r. 1924 z 23 wsiami, w r. 
1925 z 32 wsiami. Reszta — jest w 
załatwieniu, względnie odnośne о- 
rzeczenia Okręgowej Komisji Ziem- 
skiej.w Wilnie zostały zaskarżone 

do Głównej Komisji  Ziemskiej w 
arszawie. 
Przebieg właściwej parcelacji przed- 

stawia się następująco: 
Na terenie obecnego województwa 

Wileńskiego do dyspozycji urzędów 
ziemskich przeszło w ubiegłych 5-ciu 
latach ogółem 60441 ha jako grunty 
przeznaczone do parcelacji. 

Obszar ten, przeważnie już rozdy- 
Sponowany, pochodził z następują- 
cych źródeł: > 

1) Przekazanych do parcelacji ma- 
jątków państwowych, b. Banku Wło- 
ściańskiego, apanażowych i objętych 
dekretem 349.—16.097.63 ha. 

2) Przymusowo wykupionych ma- 
jatkėw instrukčyjaych i ulgowo na- 
bytych—7.429.11 ha: © 

3) 'Przymusowo wykupionych ma: 
jątków opuszczonych—16.862.57 ha. 

4) Przymusow6 wykupionych ma: 

jatków cerkiewnych—2:952.61-ha 
_ 6) Przymusowo wykaonzch czę- 
ści nadwyżek ponad maksimalną nor- 
mę władania —16.979.21 ha. 

  

Dziś 
ż harcują w pochodzie całe kawal. 

kady starorzymskich jeźdców, rycerzy 
średniowieczitych, rajtarów, ktechtów 
w najfantastyczniejszych kostjumach. 
Kroczy' cały w kwiatach wół wprost 
monstruałnie opasły, gdyż pp. rzeź- 
nicy wysadzają Się na okaz i pokaz 
jaknajbardziej imponujący. Bywa, że 
prowadzone są dwa woły, trzy woły... 

A gdy się ludziska dowoli nacie- 
szą i dowoli nahałasują, kapele  na- 
grają się do upadłego, wówczas 
prowadzony jest solenizant, ogromnie 
pontyfikalnie.. do rzeźni, zaś pano- 

Wie rzeźnicy, rycerze (średnowieczni i 
boginie starożytne, jak niemniej 
skrzypkowie i basetliści, halebardni- 
cy i markietanki, rajtarowie i dziewi- 

<e w bieli idą w tany trwające do 
białego dnia... 

* 
Mógłbym coś nie coś powiedzieć 

jeszcze o istniejących do dziś dnia 
tu i ówdzie obchodach mniej głoś: 
nych a wcale ładnych. 

Podobnie mp. jak kobza wśród 
górali zakopiańskich, tak zanika w 
górach na pograniczu Czech i Śląs- 
Ka' instrument, Bóg wie jak pras- 
tary, mający kształt jakby  miniaturo- 
wej wiolonczeci. Owóż pewnego 
dnia w roku skrzypki te, z porwane- 
mi na nich strunami, owinięte w 
prześcieradło jak w całun, iud tam- 

tejszy niesie na upatrzone miejsce — 
1 grzebie. Jestże to symboliczne po: 
grzebanie zdruzgotanej harfy bardów? 

Zy ostatnie echo žegnania się z 
Pogańskiemi pieśniami, z któremi tak 
nie łatwo rozstać się ludowi?.. 

Ibo w tychże mniejiwięcej oko- 

6) Z innych źródeł 120.56 ha. 
Razem 60.441.69 ha. 

Z tego: 
1) Rozparcelowano w latach u- 

biegłych 33 34561 ha. 
2) Pozostaje jako rezerwat. prze- 

znaczony na upełnorolnienie  Karło- 
watych gospodarstw przy scalaniu w 
r. 1927 i 1928 (częściowo z powodu 
nieukończonych formalności przymu- 
sowego wykupu) 1681033 ha. 

3) Włączono do planu robót par- 
celacyjnych * w r. 1926 10.285.75 ha. 
Razem 60 441.69 ha. з 

Parcelacja prywatna, to znaczy 
uskuteczniona przez właścicieli ma: 
jątków względnie przez upoważnione 
do parcelacji instytucje miała prze: 
bieg następujący: 

Rozparcelowano w latach 1921— 
22 i 23—40911 ha,. w r. 1924 8362 
ha. w r. 1925—8326 ha, w r. 1926 
(do 1 IV) 2934 ha, Razem 60.533 na. 

Z liczby prywatnie rozparcelowa- 
nych wr. 1926 (2934 ha) zostanie za- 
liczone na poczet kontyngentu 1927 r. 
2856 ha, o ile właściciele majątków 
przedstawią do urzędów ziemskich 
we właściwym czasie dowody stwier- 
dzające, iż rozparceloware grunty zo- 
stały oddane nabywcom w posiada- 
nie. (2) 

Informacje, 
Pobieranie kar za zwłokę od 
instytucyj kredytu  krótko- 

terminowego. 

Nawiązując do okólnika z dnia 
5 lutego 1926 r. L.D.P.O. 1126—Ш 
w sprawie przedłużenia instytucjom 
kredytu krótkoterminowego terminu 
do' składania zeznań o obrocie za il 
półrocze 1925 r., ministerstwo Skarbu 
wyjaśniło, że od wpłaconych przez dotychczas zaś zajmowała je Rosja. 

— Stan przemysłu w Estonji. Okres 
włącznie, inflacji marki estońskiej był czynnikiem sprzyt 

Istotnie 
lata 1920-1923 były dła miejscowego prze- 
mysłu względnie pomyślnemi. W następnych 

с jednak latach stan ten pogorszyt się. Przy- 
w zeznaniach za Il półrocze 1925 r., pisać to należy nasyceniu rynku wewnętrz- 

nego, zjawieniu się wyrobów zagranicznych 
często tańszych i lepszych, stabilizacji walu- 
ty, oraz ogólnemu pogorszeniu się sytuacji 
ekonomicznej kraju. Przemysł zaczął odczu- 

za zwłokę wać brak rynków zbytu i kapitałów. W tych 
zaliczonę warunkach zaczęto szukać zamówień zagra 

nicznych. Zachód, posiadając własny rozwi 
nięty przemysł, był dla eksportu estońskiego 
zamknięty—pozostawał tylko wschód. W tym 
też kierunku od lat kilku czynione były stą* 
rania, tak ze strony rządu, jak i przemy- 
słowców. Rezultatem tego było otrzymanie 

Sowietów zamówień, które np. w r. 1925 
Emk. 

3.600.000 dol.). Z tej sumy przemysł papier- 
niczy otzymał zamówień na 800 miijn. Emk., 

sterstwa skarbu, poszczególne poda- przemysł tekstyiny 200 miljn. Emk. i gar 
W toku są rokowania co 

do zamówień dla przemysłu nietalurgiczno= 
mechanicznego. W pierwszym rzędzie mają 

е Y' być zamówione w Estonji urządzenia dla 
Narazie termin gorzeiń w Rosji, oraz jedna z fabryk ma 

a na- Ótrzymać zamówienie na urządzenie chłodni 

wspomniane instytucje, w terminie do 
dnia 15 marca 1926 r. 
ewentualnych rióżuic pomiędzy kwo- 
tami podatku przemysłowego, przy- 
padającego od obrotu, wykazanego 

a kwotami uprzednio już wpłaconemi, 
nie należy pobierać kar za zwłokę. 
Zauważyć należy, że wrazie pobrania 
w tych wypadkach kar 
ściągnięte sumy mają być 
na poczet należności, przypadających 
z tytułu podatku przemysłowego od 
obrotu. 

Termin odroczenia zaległości 
podatkowych. 

Zgodnie z rozporządzeniem mini- 

nia w sprawie rozłożenia na raty za- 
ległości podatkowych, mogą być przez 
izby skarbowe uwzględniane od wy- 
padku do wypadku, 
płatności zaległych podatków, 
leżnych skarbowi z przed 1 paždzier- 
nika 1925 r. będą odraczane do 19 
kwietnia, Dalsze odroczenia nie są 
wykiuczone, lecz nie inaczej, jak za 
zgodą ministerstwa Skarbu. Niedo.- 
trzymanie terminów wpłacania rat, 
pociągnie za Sobą natychmiastową 
egzekucję całej należności. Zaznaczyć 
należy że podatki przemysłowe za | 
półrocze 1925 r. oraz podatki do- 
chodowe za cały rok ubiegły nie bę: 
dą ulegać odraczaniu. 
Podatek gruntowy płatny do 

15 b. m. 

Pierwsza rata podatku gruntowe- 
go za rok bieżący winna być uisZ- | 
czona w terminie ustawowym, - tj. 
w czasię od 15 marca do 15 kwie- 
tnia b. r. 

jący się sąd publiczny nad utuczo- 
nym ad hoc.. kogutem, który oczy- 
wiście zawsze bywa ścięty przez 
oprawcę w czerwieni... Albo... 

Lecz — szybciej niż Wilja o tej 
porże płynie Czas nieubłagany! 

A nie odejść mi przecie z tego 
miejsca nie wyłuszczywszy choćby 
krzty morału z tego, co się oto przy- 
wiodło przed wyobrzźnię Waszą, Pa- 
nie i Panowie, | 

Morał zaś jest ten, — krótko mó- 
wiąc — że dla tego rodzaju. tgrzysk 
maszkaradowych, publicznych, poirze- 
ba dwóch rzeczy: słońca i niefraso- 
bliwego wesela. Słofica na niebie — 
i słoneczności w duszach ludzkich. 
Wśród mgieł londyńskich lub peter- 
sburskich nie dokazywać karnawało- 
wi nicejskiemu lub sarabandom nocy 
weneckich. 

Wszelki tego rodzaju eksces nad- 
miaru bądź radości życia bądź żywio- 
łowego temperamentu, wyładowujący 
się w monstrualnej grotesce igrzysko- 
wej, to — skry sypiące się z pod 
udeszenia słońca we wrażliwą duszę 

„ludzką, w tłum tak reagujący na pod- 
nietę do uciechy jak beczka prochu 
na płomyk zapałki. 

W. igrzyskach, co jak przelatujący 
ulicami wicher porywają za sobą ca- 
łe miasto, musi brać bezpośredni 
udział cała ludność. To nie żaden 
spektakl, wobec którego rozsiada . się 
pleno titulo publiczność na suto opła- 
conych miejscach i czeka — aż za: 
czną ją bawić! To nie żaden uroczy. 
sty korawód przeciągający jakąś wia 
triumphalis mimo kastyljańskiej gran: 
dezzy raczącej wystawać na chodni- 
kach. 

My tu w Wilnie mamy też swoją 

Terminowe uiszczenie należności 
leży przedewszysrkiem w interesie 
samych płatników, niezwłocznie bo: 
wiem po upływie terminu płatności, 
przystąpią władze skarbowe do przy- 
musowego ściągania pierwszej raty 
podatków gruntowych za rok 1926, 
co spowoduje znaczne koszty egze- 
kucyjne oraz kary za zwłokę. - 

Ulga w formalistyce paszpor- 
towej. 

Z Warszawy donoszą, że wobec 
nadchodzącego sezonu letniego wła- 
dze administracyjne zdecydowały 
przyjść z pomocą publiczriości przez 
zniesienie świadectw kwalifikacyjnych 
dla ulgowych paszportów  kuracyj- 
nych oraz handlowych. Świadectwa 
te mają w dalszym ciągu obowiązy* 
wać tylko dla paszportów emigracyj- 
nych. Projekt ten ma być wprowa- 
dzony w życie w. ciągu bieżącego 
miesiąca. Odciąży to również urzędy 
policyjne, które dla dopełnienia tot- 
malności muszą zbierać wiadomości 
o obywatelstwie petenta, "nawet w 
wypadkach gdy to nie ulega wątpli- 
WOŚCI. 

KRONIKA ZAGRANICZNA, 
— Obrót tranzytowy Łotwy. 

Ruch tranzytowy na kolejach ło- 
tewskich wzrasta w ostatnich cza- 
sach. Z Polski idą: węgiel, podkłady 
kolejowe, materjały leśne; ogółem 
dziennie do Łotwy wychodzi z Poi- 
ski około 100 wagonów. Z Rosji So» 
wieckiej przybywa dziennie 30—40 
wagonów, przeważnie z lnem (do 
Anglj). Z Niemiec tranzytem przez 
Łotwę przechodzi 40 — 50 wagonów 
dziennie. Obecnie pierwsze miejsce 
w  tranzycie Łotwy zajęła Polska, 

jającym wznowieniu działalności. 

od 
wyrażały się w sumie 1,200 milj 

barnie 200 milja, 

w porcie petersburskim, 

GIEŁDA WARSZA WSKA. 
4 14 kwietnia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Beigja 35,13 35,22 35,04 
Holandja 357,90 358,80 357,— 
ondyn 43.5000 43,46 43.24 
owy-York 1.90 1.92 1.88 

агуй 30,72 30,80 30,65 
Praga 25,42 26,49 26,36 
Szwajcarja 172,15 172.58% 171.72 
Štokholm 212,50 21303 211,97 

Wiedeń 125,85 126,16 125,34 
Włochy 35,86 35,95 35,73 

Papiery wartościowe 

kolejowa 140,00 
34,00 pr. pożycz konw. 

pr. pożyczk. konw, 
4,5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 22, — 

Za Drugiego Cesarstwa gizydane licach podczas zapust ów: odbywa- rodzimą grandezzę. Okrutnie dbamy 
„gPO jeszcze świetności pochodowi:. aby, broń Boże, nie wypaść z powa- 

gi i, Boże strzeż, nie ać jakiej 
niewłaściwości! Pogapić się... a i 
owszem! Byle tylko: nie dać „poznać 
po sobie, że cośkolwiek. może. nam... 
zaimponować. Należy przeto przede- 
wszystkiem krzywić się i - krzywić... 
jest to odruch najbardziej dystyngo« 
wany i dający wysokie o krzywiącym 
się wvobrażenie. Ho! ho! To ci do: 
piero gust wybredny ma! 

Nawet jeśli — przypadkiem — 
zdarzy mu się akurat nie w. porę ro: 
ześmiać się lub rozpłakać, to też tra- 
fł w sednol Pokazując nam coś lub 
mówiąc widocznie nie dość  skrupu- 
latnie liczono się 4 miejscowemi wa- 
runkami tudzież z właściwościami 
naszej tutejszości, 

A tu na dobitkę jakieś smocze 
brewerje mają zamącić święty spokój 
naszego dwiestotysiączuego —. Tara- 
skonu! Eksperyment wprost szalony! 
Co my tu, ludzie tak . niemiłosiernie 
tutejsi, poczniemy wobec takiej im- 
prezy? Wypadnie poweselić się? Co? 
Wypadnie może samym wyciągną: 
na tego smoka z byle czem w „pra- 
wicy, choćby z parasolem o trzech 
szprychach? 

No, to dobrej i pomyślnej i od 
serca zabawy życząc wszystkim — 
nie wyłączając samemu sobie — prze- 
piaszając zarazem za nieskończenie 
diugą gawędę i ustępując miejsca 
następaemu mówcy, z tego miejsca 
schodzę. 

Cz. Jankowski. 

Ele 

Pożyczka dolarowa 75,00 (w złotych 690,00 

ję biorstwie jest zainstalowany, 

    

   

      

    

     

    

    

      

ofiarę tyfusu p!amistego, 
Cześć jego pamięci 

© tych smutnych obrzędach 
oraz kolegów po fachu pozostała 

"KRO 
ZWARTEK 

15 Dai 
Anastazji M. 

Jutro 
| Lamberta 

Wsch. sł, o g. 4 m. 48 

Zach, Si. 0 g. 6 m, 26 

URZĘDO VA 
— Pobór rocznika 1905 Dnia 

10 maja r.b. rozpocznie się w Wilnie 
pobór rocznika 1905, na prowincji zaś 
pobór rozpocznie «się dn. 17 maja. W 
związku z powyższem przypomina się, 
że podania o: odroczenie, względnie 
o. skrócenie służby wojskowej muszą 
być złożone w Starostwach (w Ko- 
misarjacie Rządu) przed dniem roz- 
poczęcia czynności komisji -poboro- 
wych. przez osoby, które ubiegają się 
o odroczenie po raz pierwszy. Nato- 
miast wszyscy ci, którzy obecnie ko- 
rzystają już z ' odroczeń, winni są 
składać podania o przedłużenie odro: 
czeń dó dnia 20 czerwca rb. Po tym 
terminie prośby nie będą rozpatry- 
wane. 

SAMORZĄDOWA. 

— (x) Z posiedzenia Wydzia- 
łu Powiatowego sejmiku pow. 
Wil.-Trockiego. W dniu 13 i 14 b. 
m. odbyły się posiedzenia Wydziaiu 
pow. Wil. Trockiego, na których od- 
wołano cały szereg spraw podatko- 
wych .(drogowe, lokalowe i t. p.), 
oraz postanowiono przyjąć kilkana- 
ścioro biednych dzieci do ochronki 
w Czarnym -Borze. Omówiono rów- 
nież sprawę przyszłego wojewódzkie- 
go zjazdu samorządowego, który się 
odbędzie w Wilnie, w czerwcu r. b. 
Poczem przystąpiono do omówienia 
Spraw, dotyczących całego szeregu 
zmian i w urzędach gininnych wspo- 
mnianego powiatu. W końcu -rozpa- 
trzono sprawy udzielenia pomocy 
siewnej. Z 3.000 podań o zapomogi 
siewne, uwzględniono 1000, oraz u: 
stalono 14 ' punktów rozdzielczych 
dla podziału  zapomóg  siewnych 
wśród miejscowych włościan. 

W daiu 14 b. m. poza szeregiem 
drobniejszych spraw ustalono porzą- 
dek obrad posiedzenia plenum sej- 
miku, które się odbędzie w dniu 17 
b. m., a mianowicie rozpatrzone bę- 
dą: 1) Sprawa zmiany statutu opłat 
drogowych, 2) Wybór członków do 
urzędu - dyscyplinarnego . nauczycieli 
szkół powszechnych tegoż -powiatu. 
3) Wybór jednego . przedstawiciela 
do komitetu wychowania fizycznego. 
4) Wybór jednego członka do ko- 
misji rewizyjnej. 

WOJSKOWA. 
— Odjazd Marszałka .Piłsud- 

skiego. Dziś, punktualnie о godz. 
8 rano, pociągiem osobowym, opu- 
ścił, Wilno Marszałek Józef „Biłsudski. 
Pożegnanie odbyło się uroczyście. Na 
dworzec przybyły kompanje - honoro- 
we pułków stancjonujących w Wilnie 
ZE i ką Obecni 
yli generałowie Rydz-Śmigły, Kubin, 
Dąb-Biernacki, Tokarzewski, d-ca 
miasta major Bobiatyński, pułk. Pa- 
sławski, major Pystor i wielu ia- 
nych. oficerow. « в 

„, Przy oSwiadaniu. Marszałka do 'wa- 
gonu, orkiestra odegrała «Jeszcze 
Polska'» ES: 

3 MIEJSKA. 
—' Do wszystkich pp: abonen- 

tów instalacji silników elektrycz- 
nych. Wydział Elektryczny skonsta- 
tował, iż na licznik obsługujący silni- 
ki elektryczne są przyłączone lampy 
dla oświetlenia jokali. Zgodnie z 
istniejącemi przepisami pozwala się 
przyłączyć 1 lampę 25 św. na licz- 
nik przy samym silniku elektrycznym 
dla obsługi w razie zepsucia się sil- 
nika, Wobec powyższego Wydział 
zawiadamia, że do 1—V 1926 r. przy- 
łączone nieprawnie do licznika silni: 
kowego lampy muszą być oddzielone 
i przyłączone na licznik oświetlenio- 
wy, jeżeli takowy w danem przedsię- 

a, aa 1y, gdyby 
licznika oświetleniowego nie było — 
trzeba uzyskać pozwolenie na nowy 
licznik i ustawić go w terminie do 
1—V. — W razie niezastosowania się 
do powyższego, Wydział będzie zmu- 
szony instalację oświetleniową wyłą- 
czyć. 

— (x) Podatki miejskie od 
środków lokomocji. Magistrat m. 
Wilna wydał ogłoszenie, że na pod- 
stawie uchwały Rady Miejskiej z 
dnia 5 X! 25 r., zatwierdzonej re- 
skryptem Ministerstwa Spraw We: 
wnętrznych z dnia 30 marca r. b. 
wszyscy Stali i cząsowi mieszkańcy 
m. Wilna nie wyłączajac osób zamie- 

fp. 

STANISŁAW SWOJAK 
Zastępca Dyrektora Oddziału Wileńskiego 
Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych 

urodz. 5 maja 1886 r. opatrzony Św. Sakramentami zmarł 14 kwietnia r, b. 

W zmarłym tracimy zacnego kolegę i śumiennego współpracownika, 
nabytego w drodze, podczas inspekcji powiatu 

  

Dyrektor i współpracownic; 
Y Oddz Wil. P. D.U. W. 2. 

Wyprowadzenie zwłok z mieszkania przy ul. Jak. Jasińskiego 7 do 
kościoła par. Św. jakóba nastąpi we czwartek 15-go kwietnia o @. 5 p.p. 
Nabożeństwo żałobne dnia następnego o g. 9 m. 30 rano, poczem odpro- 
wadzenie na miejsce wiecznego. spoczynku na cmeniarz po-Bernardyński. 

zawiadamia przyjaciół, znajomych 

żena z dziećmi 

NIKA 
szkalych we wsiach, w zaściankach i 
tolwarkach, znajdujących się obecnie 
w obrębie miasta wielkiego «Wilna, 
obowiązani: są wpłacić do kasy. miej- 
skiej (Dominikańska 2, pok. 39) po- 
datek za rok 1926—do 15 maja r. b.: 
od każdego posiadanego roweru po 
10 zł, od samochodu osobowego 
po 10 zł. od każdej siły końskiej i 
nie wyżej niż od jednego samocho- 
du — 120 zł. i od motocyklu od 
jednej siły końskiej po 5 zł. i nie 
wyżej niż 20 zł. od jednego moto- 
cyklu. 

„Do wyjazdu na ulicę na rowe- 
rach niezbędne jest otrzymanie w 
Magistracie numeru na rok 1926. Za 
nieuiszczenie w oznaczonym  ter- 
minie powyższych podatków będzie 
pobierana kara w wysokości 4 
proc. miesięcznie od sumy podatku, 
przyczem niepełny - miesiąc liczy się 
za pełny, Zaległość wraz z karą 
będzie wyegzekwowana w porządku 
administracyjnym. Kasa. otwarta co- 
dzennie -oprócz dni świątecznychi 
niedzielnych od godz. 8. m. 30 rano 
do godz. 1 m. 30 w poł. 

— (x) W sprawie podatku od 
psów. Na podstawie „žiedų Rady 
Miejskiej z dnia 5 listopada r. ub., 
zatwierdzonej reskryptem  Minister- 
stwa Spraw Wewn. z dnia 30 marca 
r. b. Nr. 2510 wszyscy mieszkańcy 
m. Wilną obowiązani są zarejestro- 
wać należących do nich psów i 
wpłacić do kasy miejskiej (Domini- 
kańska 2, pok, 39) do 15 maja 
1926 r. podatku za rok 1926: a) za 
każdego pierwsego psa, podlegające- 
go opodatkowaniu — 10 zł, b) za 
każdego drugiego psa, podlegającego 
opodatkowaniu—20 zł, c) za każde: 
go następnego psa—30 zł. 

Niewpłacenie podatku we właści. 
wym terminie pociąga za sobą Ścią- 
gnięcie w drodze przymusowej z 
doliczeniem kosztów ekzekucyjnych 
według postanowień Ustawy z dnia 
31 VII 1924 r. (Dz. U. R. P, Nr. 73 poz. 721). в 

— (a) Z posiedzenia komisji 
gospodarczej. W dniu '13 kwietnia 
odbyło się posiedzenie miejskiej ko- 
misji gospodarczej. 

Na posiedzeniu tem zostały roz: 
patrzone oferty, złożone do magistra- 
tu w. sprawie budowy i wydzierża- 
wienia kjoskėw dla sprzedaży gazet. 
Komisja uznała za najkorzystniejsze dla miasta oferty pp. Bergiera i Paw- B 

łowskiego, „lecz ostatecznej decyzji nie powzięła i. postanowiła sprawę skierować . ponownie: *do ma, 
dla.detalicznego wyjaśnienia niektė- 
rych szczegółów -i powzięcia odpo- 
wiednich wniosków. EB 
„Sprawa urządzania kóncertów sym- 

fonicznych w ogrodzie 'Bernardyńskim 
również została skierowana z powro- 
tem do magistratu. < Т 

SZKOLNA, 
— - (X) - Przyjazd - «naczelnego 

wizytatora higjeny szkolnej. W. 
tych dniach przyjeżdża-do Wilna na- 

czelny. wizytator higjeny' szkolnej-i 
wychowania fizycznego * p. dr. Kop- 
czyński, który. w dniach od 18 do 
20 kwietnia, r. b. zwiedzać będzie bu- aż: 
dynki i urządzenia higjeniczne: szkół 
powszechnych.. średnich: i zawodo- 
wych na terenie m. Wilna. | 

tv) Inspektorat szkolny a 
«Reduta». Inspektorat szkolny: m. 
Wilna p.Hentyk Hirsz, zwrócił się z 
gorącym. apelem do dyrekcyj wszyst-_ 

kich. szkół średnich  ogólnokształcą- 
cych, zawodowych - i zarządów szkół 
powszechnych w Wilnie; by te skio- 
niły młodzież do gremjalnego udzia- 
łu na przedstawieniu. «Dożywocia» 
Al. hr. Fredy w „Reducie”, mającem 
się odbyć w dniu 16 bm. o g. 3 ipół 
popołudniu. 

Z UNIWERSYTĘTU. 
— Osobiste. Prof. Dr Wacław 

Jasiński powrócił z zagranicy i objął 
kierownictwo Kliniki chorób U. S. B. 

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

Wkrótce przyjedzie do Wilna znako- 
mita, powszechnie uznana za naj- 
pierwszą w Polsce, artystka recyta- 
torka p. Kazimiera Rychterówna. W 
związku 2 jej przyjazdem Koło Poloni- 
stów da w auli Uniwersytetu jeden wie- 
ezór żywego słowa. Program;wieczo- 
ru obejmuje najświetniejsze nazwiska 
polskich autorów i najcelniejsze Ob- 
jawy ich kunsztu pisarskiego. Mię- 
dzy innemi słuchacze będą mogli po- 
dziwiać płomienną mistykę Słowac- 
kiego, głębie uczuciowe Mickiewicza, 

trafu . 

„m. J. Piłsudskiego. 

3 

Letniska wiejskie. 
Dział letnisk wiejskich w gospo- . 

darstwach na: Kresach, źle zorgan:zo- 
wany, nie przynosi należytych korzyści. 

Właściciele majątków i folwarków, 
których zabudowania są dostateczne 
dla: urządzenia letnisk, nie doceniają 
znaczenia rozwoju w gospodarstwach 
działu letnisk wiejskich. 

Ten dział odpowiednio postawio- 
ny, zapewni zysk właścicielom ziem- 
skim, a znowu osobom, które chcą 
wyjechać na wieś, wygodne i tanie 
letnisko, | 

Dotychczas letników przyjmowane 
na własną rękę i ogłaszano się w 
pismach jedynie sporadycznie i z 
przerwami, co nie daje pożądanych 
wyników. \ 

Właściciele ziemscy, którzy mogą 
w swoich dworach przyjąć letników, 
powinni się zrzeszyć, Cała akcja, 
zorganizowana, prowadzona planowo, 
Szeroko reklamowańa w warszawskich 
i wileńskich pismach, nawiąże i za- 
cieśni kontakt między właścicielami 
letnisk i letnikami, ku ich wspólnej 
wygodzie. A : 

Zainteresowane osoby, w powyž- 
szym celu, zechcą się zwrócić pod 
adresem: Wilno, Dąbrowskiego d. 3 
m. 6 «Letniska wiejskie» ` 

W. Kiersnowski. 
URECLYZYZY UBURE Z WEERYWCZZSZCEŁAN KOŃCZĄ 

muzykalność Tetmajera, tężyznę nie- 
zrównanej prozy Reymonta, liyzm i 
nadziemski czar zaklęty w stylu Że: 
romskiego, głęboką skupioną zadu- 
mę Lechonia, wreszcie artyzm takich 
pisarzy jak Zegądłowicz, Pawlikowska, 
Wierzyński. Program rozległy. Sądzi- 
my, że ;czytelniecy — zainteresowani 
inicjatywą szczelnie wypełnią aulę 
Uniwersytecką w dniu występu świet- 
nej artystki. ' 

SĄDOWA 

— (t) Fałszerze 50-cio groszó- 
wek przed sądem. Posterunek po- 
licji we wsi Dubówka pow. Brasław- 
skiego oirzymał w styczniu roku 1925 
szereg meldunków o tem, że pojawiła 
się w obiegu spora ilość: fałszywych 
monet 50-cio groszowych. 

. Śledztwo prowadzone przez spe: 
cjalnie w tym celu. wydelegowanych 
agentów przyprowadziło do. areszto- 
wania Piotra i Praskowji Hreczko- 
wów, mieszk. wsi Dubówki tegoż 
pow. 
Oboje oni zostali aresztowani i 

stawieni przed sąd okręgowy w Wilnie. 
Podczas przewodu sądowego / u- 

stalono,. iż Piotr Hreczkow podra- 
biał monety 50:cio groszowe nadające 
się do znacznego rozpowszechniania. 

„ Oskarżeni tłómaczyli się, że pie- 
niądze fałszywe otrzymali na rynku 
od nieznanego z nazwiskajżyda, na: 
tomiast świadek Abel Ewinson zeznał 
z całą stanowczością, że już w dniu 
13 stycznia 1925 r. otrzymał od 
Hreczkowej za kurę pieniądze fał- 
szywe. 

Prócz tego stwierdzone zostało na 
przewodzie sądowym, że w momencie 
aresztowania Hreczkow usiłował wy* 
rzucić coś z kieszeni, jak się okazało 
garść tych falsyfikatów. 

Sąd Okręgowy pod przewodnie: 
twem prezesa OQwsianko skazał па & 
lata ciężkiego więzienia Piotra Hrecz- 
kowa, uniewinniając całkowicie Para- 
sode в 5 Ai › 

„W dniu wczorajszym Sąd apela- 
cyjny pod przewodnictwem zje 
Bochwica złagodził wyrok sądu okrę- 
gowego do dwóch lat więzienia cięż- 
kiego. - е ; 1 Šių 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
—:Z Twa 'Obrony Przeciwga- 

zowej. : Z"powodu: ‘тедо ста ° д0 
skutku walnego zebrania Wileńskiego 
Wojewódzkiego Oddziału Towarzyst- 
wa Obrony « Przeciwgazowej w dniu 
24.1 r; b.,sodbędzie się drugie walne 
zebranie w dn. 21 bież. miesiąca o 
godz 7-ej wieczorem w sali Śniadec- 
kich..USB. z tym samym porządkiem 
obrad. 

i : ROŽNE. 
> Sprawozdanie z kwesty «P:ŻP. s 42 TZ 26: Z gfiać kwcatborkach 

z sprzedaż palm, jaj e nęło 675.83 gr AS ma Ro 
ydat«i na kupno wyżej wspomnianych 

przedmiotów, „druki, znacz<j, wynajęcia skan: 
bonek 162,15 je „czysty zysk 512 88 gr. 

Komuinikując pomyślny wynik zbiórki Zarząd T-wa «PŹ.P. dziękuje gorącó wszy- 
stkina K aleojaanrė ofiarodawcom 'ża oka- zauą pomoc Ochronce sierot powojennych 

TEATR i MUZYKA. 
— Reduta w gmachu na Pohūlance gra dzisiaj w czwartek dnia 15:g0 b:m, dra- mat A. Grzymały-Siedieckiego p.t. «Siostry». Jutro w piątek 16-g0 b.m. o godz. '3-ej pop. dla młodzieży szkolnej '<Dožywocies, komedja A. hr. Fred / 2 

9-75 proc, czyli i S cena biletów wynosi od 2:ch zł. do 15 gr. Wi i «Dożywocie». й вн ЕО 
MW sobotę dnia 17-g0 b. m. fantastyczna komedja * St. Krzywoszewsk'ego >Djabet i karczmarkas, ciesząca się znaczną urekwen: cją. W przedstawieniu weźmie udział arty: Mt Menda ROGOWO w Warszawie p. « Małlanowicz-Niedzielska w i - 

aa roli Karcz 

W niedzielę pop. o odz. 3.30 
w zalotach», Tegoż de esa: 8 >. S Ai Emila Zegadiowicza 
graniczny», którego premjera z powodów technicznych we czwartek odbyć się SIE” mot gia. Bilety nabyte na czwarikowe przedsta. wienie są ważne na niędzieię. Nie reflektu- Baa wielo E niedzielne zwtąca 

pna w «<Orbisie i ( 
b. m. włącznie. ij DA ‚ — <Głaz graniczny» dramat w trzech akiach Emila Zegadłowicza, który miał być grany po Taz pierwszy w Reducie w czwar. k 15:go b. m. będzie grany w. niedzielę. тетуега została odłożoaa ze względów tech- niczaych. Przedstawienie to będzie poprze. = a Ea pea Limanowskie- 

edzielę o godz. 12itej 
Teatrze na Panc. REY 

<Fircyk 
po raz 
«Głaz
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° ° ierdzi a ki (Rzecz- Н Arcysensacyjny film! WYPADKI | KRADZIEŻR, Tajemnicze pożary WIĘ р оиии Си кнолеы 92 r й 

— Przejechanie, Dn. 13 b. m. przy na prowincji. za duży zapas postanowili o trosce i Helios“ šė Czy warto kochac?! PE Ed 

› sė 
„2biegu ul. Wileūskiej I Mostowej został © zdrowie wlašciciela zabrač mu 160 
przejechany przez taksometr Nr. 55, prowa- W tych dniach teren powiatu Wi- butelek. Oczywiście nie muo tem nie Wielki sonsacyjny dramat z zycia wielkomiejskich d onżnanów w roli głów. ELLEN KURT?!. 

  
dzony przez szofera Franciszka Karaciewicza z 1 * ° z f * : DDT OOO IZ 
Łeon Hebhart. Pogotowie odwiozło poszko- leńsko-Trockiego był widownią licz- mówiąc, a to w celu jak sądzić moż: Kino Kameralne  ©@ Dzić Gościnne Na ra artystów; 
dowanego w stanie ciężkim do szpitala św. nych pożarów, których przyczyna nie na sprawienia miłej niespodzianki. Po- 16 sa į R 
Jakóba. została dotychczas należycie zbada- licja zawiadomiona przez p. Smolar: Polon a dramacie "SCE n, kto ry 

en mJ ownócił: kupgal Na: na. W dniu 5 b. m. o godz. 11 mie: skiego nieuznała szlachetnych pobudek э й ee Kobiet RA kiedzie za pieniądze, 11 
cław Szczu owski atolai 21). й szczący się w pobliżu Trokieniszek czynu sąsiadów z ulicy Sniegowej i ul. Mickiewicza 22 sė nie jest warta miana 11 

HANSA MIRENDORFA, BRUNO KASTNER rywalka LYA de W sensacyjno-erotycznym 

się zaprzedał* 
Lecz męszczyzna, który gię sprzedaje 

za pieniądze, nie jest wart miana 
— N. Zmytrowicz (Połocka 9) zameldo- posterunek policji, zauważył wielki aresztowała ich skierowując sprawę 

wał, iż dn. 12 b. m. córka jego Stanisława pożar. Natychmiast zorganizowany do sądu. 
wyszła z domu i dotychczas nie powróciła. patrol policyjny ratunkowy udał się 

Poszukiwania trwają. 
> twa. W/ miast, Koziany i1a miejsce wypadku. Jak stwierdzono 2 а 2 1 
eg że SĄ = pie „Audomania wpi Kekego Z calej Polski. 1675 | Inna 0010 

m. Rudomińskiej. Akcja ratunkowa : 
%гошабюпа m is oraz miej> || — Nieudany wiec komuni- KULTURALNO OŚWIATOWY 
scową ludność cywilną zdołała zlo- styczny w Warszawie. [A,W.] W 
kalizować rozszalałe płomienie, tym niedzielę akoło godziny 10-ej rano 
groźniejsze iż w chwili pożaru dął zaczęły się gromadzić na Placu Wit- 

silny wiatr, przenosząc iskry z bu- kowskiego tłumy wyrostków, które 
dynku na budynek wzdłuż całej wsi. przybyły na wiec, zwołany przez 
Pastwą płomieni padły 2 domy miesz- posła komunistycznego Sochackiego. 
kalne, 2 chiewy, oraz zapasy żyta Policja zebranych rozpędziła. Rowno- 
stanowiące własność mieszkańca tej cześnie w różnych punktach miasta 
że wsi Guwanowskiego Mateusza. na PI. Grzybowskim, na rogu Wol: 

pow. Brasławskiego w domu kahalnym po- 
wiesił się 57:letni Lejba Gilinow (w. Padzi- 
kienniki gm. Bohińskiej). 

— We wsi Przeobrażenka gm. Pliskiej 
powiesił się w lesie 29-letni Bazyli Ducho* 
wicz. 

— Czyj rower? Stanisław Jackiewicz 
(Słomianka 5) znalazł w ustępie rower, wła- 
sciciela którego narazie nie ujawniono. 

— Pożar. W zaśc. Ościukiszki gm. Ale- 
ksandrowskie; wskutek niewyjaśnionej nara- 
zie przyczyny spalił się dach łaźni Michała 

_ Babiezą. 
— Koniokradztwo. We wsi Słobódka 

gm. Worniańskiej skradziono konia na szko* 
dę Acama Filipowicza. 

—- Fałszywe dolary. Dochodzenie usta- 
liło, iż w pracowni butów Oliwińskiego w 
Mołodecznie usiłowali puścić w obieg fałszy- 
wy banknot 50 dolarowy szer. 86 p. p. Jan 
Bujalicz i Bolesław Pluta. Bujalicz zeznał, 
iż banknot otrzymał dla puszczenia w obieg 
od Pluty, ten zaś twierdzi, że znalazł go w 
styczniu w Mołodecznie i po kilkakrotnej 
nieudanej próbie usiłował puścić w obieg 
przez szer. Bujalicza. 

— Podrzutek. W wejściu frontowem 
domu Nr. 20 przy ul. Zygmuntowskiej zna- 
leztono dziecko płci żeńskiej w wieku około 
14 dni. Przy podrzutku była kartka z napi- 

- sem: «Ochrzczony wodą—na imię Irena», 

W przybliżeniu siraty obliczono skiej, Chłodnej oraz przą ulicy Wro- 
na 7745zł,—Prawie jednocześnie wy- niej ponownie zebrali się komuniści, 
buchł tajemniczy pożar we wsi Dar- którzy usiłowali rozbroić poszczegól: 
gnie gm. Olkienickiej gdzie spłonęły nych posterunkowych. Kilku z nich 
domy Bobrowicza Wawrzyńca i Pic- zostało dotkliwie pobitych. Wezwany 

kuciańsa Jana. oddział policji pieszej i konnej zdołał 
We wsi Davidowo gm. Bystrzyc- bez użycia broni rozpędzić tłumy, li 

kiej spłonął dom mieszkalny stano czące ponad 1.000 osób. 
wiący własność Rynkiewicza Jana. d 
Požar ugaszono 0 godz. 2 w nocy „ ; Zamach na kępy Ki 
prócz tego we wsi Dołbiany gm. Ru- Bochnią dzielem m, dac s 
domińskiej spłonęła łaźnia Franciszka „, Przeprowadzone M Dadis н 
Bakowskiego. Przyczyną tajemniczych Strofy kolejowej po 

KOBEE ICH! CZŁOWIEKA! 
Jak rozerwać te najstiaszniejsze z kajdan, jeśli kowal—życie skuje nimi dwoje rąk mimo ich woli? 

3 Dziś początek o godz 1 m. 30. Ostatni seans o godz 10 wieoz. 

Kino będzie nie czynne od 14 do 21 b. m. 
SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) 
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Spółdzielnia Rolna jj 6 © nkurs 
Wo is 

KRESOWEGO z” tozaztrienień OGR EA 
Z WI ĄZ KU Rolnego w Wilnie — potrzeby prze- 

niesienia Dyrekcji Lasów Państwo- 
71 Е MIAN wych z dotychczasowej siedziby wz 

lokalu przy W. Pohul : М Va ы r > ulance Nr. . ZAWALNA 1 = z TELEFON 1—47 Dyrekcja Lasów Państwowych w Wii- Poleca: nie ogłasza niniejszem konkurs ofert 
na kupno gmachu odpowiedniego do. 
rozmieszczenia wchodzących w skład 

N A Ss I o N A Dyrekcji Oddziałów. 3 
Należycie stemplowane oferty, je-- ZIEMNIAKÓW SERADELI dynie od osób uprawnionych do“ 5 sprzedaży, na objekty wolne od lo-- O W S A KONICZYNY katorów—należy składać w kancelarii 

e
 

        

źne dochodzenie potwierdza coraz 

  

  

   

  

20000000900000009000203400002201 NE K śledcze. bardziej tezę. iż katastrofa była dzie- JĘCZMIENIA ŁUB I NU 

Dalsze szczegóły strej- “ łem zamachu szajki zawodowych zło- 
p з +3 dziei kolejowych w celu rabunku. UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki 

ku pracowników ży” Urząd śledczy i policja Wobec nader PA „ya przez Z RE ABT agd prze 
i i i ezpošre jemy w zapiombowanych workach. dowskich. na tropie koniokradów. opród, sy "Franciszka * Kargola, dajemy w zap y 

W tych dniach wobec strejku jaki Jak już swego czasu niejedno. aresztowano dwóch innych ludzi, ya, 
wybuchł wśród pracowników żydow- kroinie podawaliśmy, na terenie pow. dejrzanych o wspólnictwo w zamachu: — m 

  

- 2 ROBI ) : jej j ABONEKSWORZWUWASGZ WE 
skich instytucyj dobroczynnych Wi- Wileńskiego grasuje dobrze zorgani- zawodowego złodzieja kolejowego, ME : BO 8 Zamiast TRANU leńskie Żydowskie Towarzystwo Do- zowana banda trudniąca się kradzieżą Michała jana Kargola (brata zy 

a zwołało nadzwyczajne koni. Urząd śledczy w Wilnie wpadł dig, ek mia o poleca się znany e 3 ka 
zebranie towarzystwa. ostatnio na trop bandy, lecz zdołała wego złodzieja KOiejc › я B 1 

Posiedzenie zapowiadało się burz- ona ujść zet ŚródorażGo iż Wszyscy aresztowani pochodzą s cy EE e © 0 r o A. Bukowskiego 

liwie. Wśród zebranych na ulicy członkami bandy są mieszkańcy te wiatu Bocheńskiego. opo е Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- żydów nieznani sprawcy wywołali goż powiatu, doskonale znający miej. policja poszukuje jeszcze jednego o- wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej, 
ewanturę. Tłum postanowił za wszel- scowe warunki. sobnika, podejrzanego 0 udział w za” | Sprzedaż wė wszystkich aptekach i składach aptecznych. 
ką cenę przedostać się do Środka. _ W nocy z 9 na 10 b. m, banda machu. Władze są już na jego BOR Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski* 
Wobec tego, iż nieczłonków towa- ponowiła swe występy. We wsi Sło- „ Wszystkich aresztowanych odsta“ i marką ochronną— trójkąt ze statywem. 
rzystwa postanowiono na salę nie bódka gm. Worniańskiej nieznani wiono pod eskorią do więzienia 2 (7 ич : 
wpuszczać, doszło do starcia, sprawcy, których jak stwierdzono Krakowie, gdzie prowadzone L 

Dopiero w pół godziny zdołano było czierech, po wylamaniu želaznych dalsze šiedziwo. Na miejscu pozostaje 
uspokoić wzburzone tłumy. Na wieść sztab u stajni, skradli konia stano- jeszcze w dalszym ciągu komisja | 

o zawezwaniu policji tłum pierzchnął. wiącego własność mieszkańca tejże Śledcza. 

Reg. Min. Zdr. Pubi. Nr 214, 
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Posiedzenie trwało od rana przez wsi Adama Filipowicza, „Zorganizo- 
cały dzień bez przerwy. wany nad ranem pościg po zostawio* Ofiary. 

Po południu zebrani wydelegowali nych przez konikradów śladach nie 
członków towarzystwa do Zawodo- dał żadnego rezuliatu, — Zamiast wieńca na grób nieodżałowa* 
wego Związku Pracown. Przemysłowo: _ Obserwacje ustaliły iż. banda nego kolegi św. p. Adolia Zmaczyńskiego 
Handiowych polecając im uregulować przeniosła się na teren gm. Pod. Składają notarjusze wileńscy i pisarz hipo- 
sprawę (która była właśnie powodem brzeskiej — spostrzeżenia te niebawem !7ny 175 złotych na żłobek imienia 0 i strejku), usunięcia buchaltera Kantoro- potw.ierdziły się. W- dniu 13 bm. o Si vous disposez dequelques łoisirs ia asi Seras, Mabilai, „LD Uaejasiei kg dy gospodyni 

I ` ю . SIĘ. y . я , ы ® EA A Laskawe zoloszen: is kiai б wicza. Zaproponowano związkowi godz 24 do wsi Spiegle przybyło ja- MEBEKMERNAEBEZNE consacrez-les A des ćtudes profession: pa BRE CHONG. PU)" iuziej._pietw* do Administracji „Sło: Zelicowakiego 4 Ciome wyznaczyć sąd polubowny który by kichś paru osobników domagających 2: nelles faciles et attrayantes ches vous, szorzędnej fabryki. Zgłoszenia do |wa* pod „Sumienny* piowsza, | Dozorca 

        

sprawę zbadał i wydał wyrok, Zwią- się przyjęcia na nocleg. 
zek Pr. Przem. Handl. na propozycję Przezorni mieszkańcy odmówili 
tę nie zgodził się, oświadczając iż noclegu nieznanym wióczęgom, nie 

Arės guelgues mois de preparation vou Administracji „Słowa* pod P. J. 
pouvez  obtenir le diplóme d'Ingė- r 
mieurou de dessinateur spėcialisė en 

  

      

    

      

    
    

    

DRUKARNIA    sprawa może być zbadana dopiero przeszkodziło to im jed i н К Aiekioj. Means VAP ežinsts žūka Get 
) „zb p | im jednak w działa- EŃSKIE* PENSJONAT <LEŚNICZÓWKA> nickiej. Masaž ter bronzowy po uprzedniem przyjęciu na stano- niu. Czerniawski Józef mieszkaniec „WYDAWNICTWO WIL D ki ik h twarzy. > Stosowanie na prawej tyl- wisko usuniętego Kantorowicza. wsi zarneidował policji o zaginięciu | Kwaszelnia 23. (M.-Stefańsku AUTOMOBILE w Uruskienikac a Usuwanie nej nodze |szaj. Pro» Rozeszła sie pogłoska o niebywa- 2 koni, | ; CZAPLIŃSKIEJ nie włosów. Elekiryi ns 3 łych nadużyciach w Żydowskiem _ Przeprowadzone dochodzenie u- | Ecz. od 1906 AVIĄTION rzy ul. Jasnej (obok Kąpieli Słonecznych).zacja _ kosmetyczna. endem na й w gz. o! r: b B ‹ ) ul. Wiwalskiego 3 m. 4, Towarzystwie Dobroczynności. staliło, iż sprawcą kradzieży jest ta | ELECTRICITE okoje z całodzi: nnem utrzymaniem do Usuwanie podbródka. 7a ukrywanie będę 

Wywołało to jeszcze silniejsze sama banda, która przed dwoma . „DRUKARNIA OBFICIE i оаа REA Mickiewicza I m Ši Scigał sądownie. : : > ) a Ši P : Wiadomość: do 5:g0 maja Wilno, Skopów: wejście z placu Ka podniecenie wśród pracowników ży+ dniami odwiedziła Słobócke. Zorgani- ZAOPATRZONA CHAUFFAGE CENTRAL ka 7 m. 6. Czaplińska. tedralnego. zk 
dów. Wieczorem na cmentarzu ży» zowano dalsze wywiady i obserwację. „W MASZYNY DO W. Z, P. Nr 1 Wilno, 

" SKŁADANIA I D R U- BETON ARME, 202+0900000000000004 
KARSKIE NAJ- 

dowskim doszło do niebywatych 
ekscesów. Strajkujący pracownicy cmen- Amato rzy wódek. 
tarza stawili czynny opór pragnącym | pogrzebač znajdūjące się juž od paru Aczkolwiek Święta Wielkiejnocy 
dni zwłoki niepochowane na skulek już minęły, a zniemi wraz należy już | 
strejku. Policja zmuszona była wysta- do przeszłości czas kiedy można by: wić na cmentarzu żydowskim stały ło z okazji wizyt świątecznych ś$po- 
posterunek, który by zapobiegł dal- żyć większą ilość ałkoholu dwaj przy- 

ORAZ MASZYNĘ Demandez aujourd'hui móme la bro- 

PRZYJMUJE WSZELKIE L INSTITUT MODERNE 

DRUKARSKIE ROBOTY WE POLITECHNIQUE 

  

Do sprzedania letniska Pośpieszka (Ogiń W. Smiałowska. 

w całości lub częścia: do 19. Mickiewicza 
mi, przy ulicy Anto- 46. m. 6 
kolskiej Nr 128, O WZP Nr 63. 
warunkach dowiedzieć 
ię Kasztanowa 4—11, — 

+ znajomiony z ekspioa- ToŚci zastąpi letnisko. 

u i я uczciwy Z d obremi Owocowy. Adres: Za- 
K P 6 świadectwami oraz re. rzecze ul. Filarecka | 

fortepian ferencjami wiarogod- Nr 3, ОРРНЕ ЕНАУЕ S odpowiedniej К 
ewentualnie PIANINO posady od 15 IV br. 

  

NOWSZEGO TyPU || || - оааа EGRE5IVET5AR3S |LEUISKO 
ROTACYJNĄ „chure P. absolument  gratuite 4: Ww. Szu ma nski za dwa 

UI. Mickiewicza Nr 1. tych. Inne letniska 

DL.P. pokój Nr. 12 do 15 maja r.b. 
Rozstrzygnięcie konkursu przez” 

Komisię w składzie przedstawicielė“ 
Min, Rol. i D, P, Rob6t Publ. i Skar=_ 
bu nastąpi przed dniem 1 czerwca rb. 

Wszelkie pośrednictwa wykluczone. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

9992229909 
Aluszerka 
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» 

skiego) przyjmuje od godz. 

  

o wynajęcia mie- 
ządca rolny z kil- Szkanie o 6 po- 

R koletnią prakty- kojach z werandą 
ką również ob- W mieście w  zupełe 

tacją lasów, lat 32 e. Joże być wydany 
nerglczny, pracowity, CgtÓd warzywny i 

› S arszawianka po- ja<o zarządzający, łow* szukuje posa- 

wskaże,   

  

abinet Kosmety- 

  

dn. 304 1926 Lakis ks diu | 

z ogrodem, przy 

nie za 6.000 zło! 

również posiadą 
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i $ T : 4 ю Poleca wielki r ostatnich nowości z kraj. iel- szym ekscesom. Jednocześnie niezna- jaciele i sąsiedzi Andrzej Kanin (Śnie- ||| WSZYSTKICH JĘZYK ACH skich Sac a GARNITURY IPALTA make Dom Handl,-Kom. ni sprawcy usiłowali wywołać zabu+ gowa 9) i Władysław Miller (Śniego- EUROPEJSKICH 40, rue Denfert —Rochereau, PARIS. Wykonanie zamówień podług najnowszych ZACHĘTA“| rzenia w lokałach rozdawnictwa chle- wa 7) nie mogli przejść nad tem fak- : : fasonów Wykończenie pierwszorzędne. | Bortowa 14 : ba i obiadów dla bezrobotnych 2y- tem do porządku dziennego i posta- | CENY UMIARKOWANE Pizyjadie alęzanówienikśi z Mallów | Telef. 9—0%. Hi + dów. Policja przedsięwzięła środki nowili zaopatrzyć się w większy za- dostarczonych przez Klijente lę. 

  

ostrożności. Strejk do chwili obecnej pas wódek, które będą im przypomi-   Las mały słodki okres Świąt. W tym ecu, CZEROREZ RO EOOWAEZC VVV 

P. KRASNOW. gli odrazu błysku lustra na górach. i . to młodzieniec tak piękny, jak piękną dza, stracili głowę i zaczęli rzucać 
12); „ Šwiatio migalo, to gaslo, to zapalało KIV, może być tylko kobieta i wydało mu się we wszystkie strony, nie mogąc 
Amazonka w pustyni. się i zdawało się, że czyjeś życie Zarif poczuł niebezpieczeństwo. Ko- się, że to Anioł śmierci Azraił przeci- znaleść drogi; kozacy skorzystali z 

Bogi młode drży w objęciach Śmierci, w zacy dochodzili jeszcze zaledwie do po: na drogę jego siwemu koniowi skrzy- zamieszania i zaczęła się rzeź. — 
owieść. przedśmiertnej męce i konwulsjach. łowy góry, gdy Zarit wydał rozkaz, by diatemu. Nagły strach i smutek padły Ciężkie szable cięły czaszki kirgizėw. 

    

  

  

— Zdumiewająco zręcznie rzuca pani 
aikanem! Zawdzięczamy pani ujęcie 
bardzo niebezpiecznego bandyty. 

_ — A ja go żałuję. Jakiego cudne* 
go miał konia! Jakiej ślicznej maści. 

W południe stanęli znów iR Nareszcie błysnął sygnał z Koldżatu. otaczający Stanicę kirgizi wracali ma- na jego serce, jak ciężkie dwa ka- Trupy padały gęsto. Kozacy wiedzieli, On teraz do mnie należy, nieprawdaż? 
Szybko, nerwowo, piączy się i myląc łemi grupami ku koniom. Na oczach mienie. Z gniewem uderzył konia, że grubych nawatowanych «chalat6w> 

dać było Koldżat. R w literach i znakach, tracząc słowa, zjeżdżających ku nim kózaków, ban nie chciało mu się ginąć z ręki tego kirgizkich nie przetną ich szable, sta- 
` Ап%сп‹бт jadacy na czele-odzia. PrZEMawia! kropkami švietinemi Kol: dyci przygotowywali się sžybko do u- bialego chłopaka. Chwyił rewolwer i rali się więc uderzać w głowę, lub 

łu, zatrzymał” nblę konia i krzyknął dżat. cieczki. Kozacy zaczęli strzelać, lecz zmierzył w prześladowcę, gdy nagle w twarz, co najwięcej przerażało kir- 

niespokojnie: : — Sytuacja rozpaczliwa... Zarif z to przyśpieszyło tylko odwrót kirgi- jakiś wąż czarny zakołował na głową gizów. Zaczęli rzuceć broń i zeskeki- 

— Heijograi! szajką otacza stanicę. Z dwunastu — zów i gdy za chwilę ukazał się wśród jego i z sykiem upadł na ramiona. wali z koni, klękając przed zwycięz- 
Otoczyli go-natychmiast kozacy. sześć rannych. Ładunków brak. Przy- nich jeździec na pięknym koniu Swym, Poczuł, że ręce jego iramiona krępuje cami z błaganiem o litość. : 

Heljografista wyciągat z zapylonego gotowuje atak. Potrzebna niezwłocz... rzucili się do ucieczki. „Droga stała mocny arkan, ciśnie piersi, i niewi- Jeden z kozeków podał konia 
okrowca swe lustro i szybko usta- Nagie zgasło. Nie pomogły sy- Się nieco równiejsza, Aniczkow pchnął doczna siła ściąga go z siodia i wle- Iwanowi Pawtowiczowi, zjawił się 

A trójnóg 4 ‘ gnały, wezwania. Koldżat milczał; za Almanzora ostrogą i popędził galopa, cze po piasku. W tejże chwili podje. więc wśród walczących w chwili naj- 
Dźirkieni rozmawiał z Koldżatem.. chwilę na drodze został już tylko za nim mknęli z krzykiem kozący. chali do leżącego bandyty z jednej gorętszej, rozkazując zaprzesiańia zby- 

heljografista. Przestrzeń jednak pomiędzy uciekają- strony młodzieniec w szarem ubraniu, tecznego rozlewu krwi. Kozacy za: 
cymi, a goniącymi zwiększała się z a z drugiej młody oficer, znanymu już bierając jeńców i łupy wracali ku 
każdą chwilą, jeden tylko Almanzor oddawna, jako najodważniejszy wśród stanicy. 

grzbiecie górskim, w dole daleko wi- 

Wśród mgieł odległej pustyni, : 
nad ogrodami Džarkieniu, tworzące- Z okrzykiem: — «га mnąl» runął 
mi ciemną plamę zapalał się i gasł lwan Pawiowicz naprzód po pochy- 3 : asas e wielkiemi skokami doganiać zdawał oficerów pułku Syberyjskiego. | Aniczkow z pomocą kozaka krę- 

B EE a a w" =iede polna ciec — się jeźdca na siwym koniu. Kozacy Młody chłopak krzyknął dźwię- pował ręce Zariła a obok dumnie 

Giesionė przez heijograi, z Koldžaiu , Zerwał się jednak Tokarow, mimo 7, EOtY widzieli naprzėd podaną szezu- cznym, dziewiczym glosem: SEE oz a: Ё Te) R i i = i ! Twarz jej pałała, oczy świeciły z wy- i dziło o po: bólu silnego w ramieniu płą postać Aniczkowi z błyskającą w Caranka, łap siwego! | jej pałała, į 
As 1d b; dej należało kozakanii. Opierając się EE = ad krzywą A S wa A b Ausis dar a Zi S ausiai dė A a = : i i i iemi + i osadzoną na długiej szyi, i zdawało brzmiały ! ziewczy я postać mówia: „Lzy ; 
Ё‹Ё:ЁЁ аЁЪі‹:{;ЁЬЁу Ж."*Ё…ё‘&‘ёі?‘ь':ё Ёіаатёкргі!е‹г‘:›":ез'га'&іаЁ:Ёу:ЁЁ?Ёкоыгуіпц się im, że to R drapieżny SODA R p Н, ból, SĘ i + is S rzu- ; аё ai ias iadai i i swej zdobyczy. Zarif zrozumiał rów- żal, na dźwięk głosu zwycięzcy. Lecz ciłam się na Zarifa, jąk zręcznie za- 
a A Pa alaniną ŚPABEEANY SIĘ: konie „zę nież. że nie ujdzie na swym skrzy- ukrył głęboko swe uczucia, nadając rzuciłam mu arkan na ramiona? Te- 

Raki Е в 5(о|‹|ч6г$\‹іе przez Na przedzie, okryty potem ze dlatym koniu przed tym oficerem. twarzy czarnej, opalonej, wyraz do- raz już nie będziecie sobie ze mnie 
skał A ie nawet Kozom "dzikim. strachu zsuwał się silny złocisty Alman- Uderzył konia rahajką i wyprzedzając skonałej pokory, wobec zrządzenia żartować! Nie będziecie wątpić w 

е Čiukas wolno i diugim wy 20г, ze szczupłym swym jeźdcem kirgizów, uciekał. Lecz w tejże chwili Bożego, oczekiwał cierpliwie, mimo mą odwagę! MORA AA 0 
dał się czas, w ciągu którego klucz 4 si w dole rozlegały się wystrzały, GA Ró Kol Oak ać opat OOP zarzucił = Ależ zuch z pani! — zawołał 
a a. z bugs A Šia Śwariw kiscn une AS sjeziców przecinało mu drogę. Na zręcznie arkan na szyję siwego, któ- szczerze zachwycony Iwan Pawłowicz. 

"= ub: zarkient, Gad a krzewów widać już było ich konieicięż. przedzie galopował młody chłopak w ry rzucił się, stanął dęba, i „wreszcie, — — Widziałeś, wujaszku?—zapyłlała, т at, Jub Džarkie ami; nie A= kie wjuki, pozostawione w ukryciu.. Szarej papasze baraniej i szarym ko- nawpół uduszony, runął na ziemię. wyciągając na powitanie  tirobną 
amci, zajęci sygnałam:, P с у "° żuszku. Zaiif zauważył odrazu, że był Bandyci, przerażeni upadkiem wo- rączkę. 

„Wszak złapał go Caranka. 
— Naturalnie, należy do pani. 
— A co zrobicie z tym, —pokaza* - 

ła na Zariia, idącego za związanemi 
iękami między kozakami, z głową 
dumnie podjętą, błyszczącemi skośne- 
mi oczyma oglądając się na swych 
zwycięzców. 

— Powiesimy— odrzekł spokojnie 
Tokarow. 

Strach i przykrość ukazały się na 
pobladłej nagle twarzyczce Fanni, 
,  — Szkoda mi go—mówiła cicho, 
jakby do siebie.— Dlaczego ja to zro- 
biłam! 

— Ūdyby pani nie złapała go na 
arkan, wszystko jedno, dopadłby go 
Aniczkow. 

— Ach, jaka szkoda! jaka przy- 
krość!.. Patrzała na Zarifa i mówiła 
do siebie: jaki dumny, silny i od- 
ważny! Jak orzeł w pustyni. Idzie 
jakby na ucztę szedł=nie na śmierć! 

‚ — Nie trzeba go żałować, wiele za- 
bójstw cięży na jego sumieniu, a 
ileż dziewcząt kirgizkich uwolniliśmy 
z rąk zbója! 

(D. C. NJ) 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesiaw Karwowski.-- Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia „Wydawnictwo Wiłeńskie”, Kwaszelna 23. 
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