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Połakożerczy wiec. 
Księża litewscy i szaulisi nawo- 

łują publicznie do mordowania 
Polaków. 

„Dzień Kowieński" de nosi do- 

słownie co następuje: Dn. 11 kwietnia 

w sali szkoły „Darżelis* w Szańcach 

odbył się wielki mityng litewski. Cho- 

ciaż został on zwołany celem wyra- 

żenia protestu przeciwko zamknięciu 

w Wileńszczyźnie litewskich szkół 

ludowych, w rzeczywistości jednak 

okazał się demonstracją, skierowaną 

wyłącznie przeciwko społeczeństwu 

polskiemu i Polakom w Litwie. 

W wygłaszanych przemówieniach 

wszelkiemi sposobami podszczuwano 

przeciwko ludności polskiej, nie za- 

trzymując się nawet przed nawoływa- 

niem do krwawych wobec niej wysią- 

pień. Krzyczano: „Niemasz Konstytucji 
dla iżgamów, należy wyjąć ich z pod 

prawa"! Propozycja namawiania ludzi, 

by poniechali mówienia po polsku, 

kto zaś nie usłucha, tego zabijać — 

spotkała się z dzikim zachwytem i 
aplauzem roznamiętnionych  słucha- 

czów. 
Największe apetyty polakożercze z 

pośród innych mówców zdradził nau- 
czyciel Rusieckas, pewien szaulis oraz 

ks. Pupałajgis, wikary parafji Szań: 

cowskiej. Już na drugi dzień Świąt 
Wielkanocy, 5-go kwietnia, ks. Pupa- 

łajgis zapowiedział ten mityng z am- 
bony w kościele, wylewając przy tej 

okazji na ludność |połską stek bru- 

dów i nakazując paratjanom zgro- 
madzić się jaknajliczniej w celu osta- 
tecznego zlikwidowania polskości w 
Litwie. 

W dalszym ciągu na zebraniu 
wołano, iż każdy Polak, zamieszkały 
w Litwie, jest szpiegiem, žądano 

zamknięcia szkół polskich, niedo- 

puszczenia Polaków do uniwersytetu 
litewskiego, do usunięcia z posad 
urzędników mówiących po polsku 
EG 
W końcu ks. Pupałajgis odczylał, 

widocznie z góry już przygotowaną, 

następującej ireści soczystą uchwałę, 
którą też zebranie jednomyślnie 

wśród ogólnego tumultu i podniece- 
nia przyjęło: 

„Zgromadzenie mieszkańców i 
organizacjj w  Szancach, składając 
wyrazy najgłębszego współczucia 

ujarzmionym braciom Wileńszczyzny, 

postanowiło: 
1) żącać, by rząd przy pomocy 

wszelkich sposobów dążył do przy- 

wrócenia status quo w, szkołach Wi- 

leńszczyzny; o ileby to się nie udało, 
zamknąć wszystkie szkoły polskie, 
przedewszystkiem zaś i gimnazjum 

polskie w Kownie, gniazdo wyrod- 
ków, wrogów państwa i narodu, do- 
póki nie będą otwarte nasze szkoły 
w Wileńszczyźnie; 

2) zwrócić się z prośbą do na- 
szej młodzieży akademickiej o zapa: 
trywaniach narodowych, by czem- 
prędzej postarała się o. oczyszczenie 

uniwersytetu od organizacji polskich 
i Polaków; ; 

3) zwrócić się do naczelników 

rządowych i prywatnych, by oczyścili 

swe urzędy od szkodliwego dia 

państwa elementu polskiego; 
4) żądać od rządu, by niedawno 

' zajęty las Podgajski koło Kliszebłota 
oraż cały kraj Wileński został, nie 
zważając na sposoby i ofiary, zwró: 
cony od łupieżców *. RA 

„Komitet Jedności* organizacji 
w Szencach, 

bO444040444444044444 P 

D rzy Bujalski, OK : 
iWaszkiewicz 

lokują położnice i z chorobami kobiecemi 
w nowym lokalu Zakładu p: łożniczego 

przy ulicy Wielka-Pohulanka d. Nr 31. 

  

Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 

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

wie szczegóinie zaś: 
1. W. James <Pragmatyzm» 

| 2.J. Gołuchowski  «<Filozofja i 
ycie» 

3. Im. Kant «Prolegomena> do wszel- 
kiej przyszłej metafizyki...» 

4. tegoź «Uzasadnienie Metafizyki 
Mora! ności». 

oraz polskiego przekładu Schopen- 
J banera <O poczwórnem źŹródie twier- 

dzenia 0 podstawie dostatecznej», 
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Ofenzywa 
Od dwóch tygodni prasa Zacho- 

du przepełniona jest wiadomościami 
o nowych rokowaniach sowiecko 
niemieckich w celu uzupełnienia trak- 
tatu Rapallo. Pierwszą rewelacyjną 
wiadomość o toczących się układach 
podał berliński korespondent «Ti- 
mes'a» doskonałe zwykle poinformo- 
wany i utrzymujący Ścisły kontaki z 
ambasadą angielską w Berlinie. Oko- 
liczność ta, że z tego źródła ukazała 
się pierwsza informacja, może rzucać 
pewne światło na całą sprawę, ale 
to narazie do rzeczy nie należy. 

Dyplomatyczna ofenzywa sowiec- 
ka rozpoczęła się znacznie wcześniej 
miż moment ujawnienia rokowań z 
Niemcami. Coinijmy się na chwilę 
wstecz. Oto po sesji marcowej Ligi 
Narodów, której wynik był dla. Nie- 
miec jak wiadomo niepomyślny, po- 
lityka sowiecka postanowiła wyko: 
rzystać ten fakt aby odnowić i uzu- 
pełnić układ z roku 1921-go w. Ra- 
pallu a jednocześnie zadać sztych 
polityce angielskiej i Lidze Narodów. 
Zaczęło się od przygotowania opinji 
przez prasę. „Izwiestja“ i „Prawda“ 
zamieściły szereg artykułów wykazu- 
jących, że Niemcy jak i Polska po- 
nieśli w Genewie klęskę. Postulaty 
bowiem jak jednego tak drugiego 
państwa nie zostały załatwione. Prasa 
sowiecka niedwuznacznie dawała do 
zrozumienia Polsce, że czas już zmie- 
nić orenjtację z zachodniej na wschod- 
nią, gdyż ta ostatnia jedynie może 
stworzyć dla Polski warunki po- 
myślnego rozwoju. W. artykułach 
pisanych o sytuacj: Niemiec „Izwiesija“ 
i „Prawda* podnosiły fakt popierania 
przez Chamberlaina «nieuzasadnio- 
nych» żądań Polski w sprawie stałe- 
go miejsca w Radzie Ligi 

Po iym wstępie prasowym zabrał 
głos komisarz ludowy do spraw 
polityki zagranicznej p. Cziczerin i w 
dniu 5 go kwietnia wygłosił przemó- 
wienia na temat 'sowieckicj polityki 
zagranicznej, a w niespełna ty zicń 
później ogłoszona została odezwa 
Kominternu wzywająca do zwalczania 
Ligi Narodów. Dalszym etapem roz* 
wijającej się na całym froncie so- 
wieckiej ofenzywy _ dyplomatycznej 
jest arogancka odpowiedź Cziczerina 
na zaproszenie w Sprawie udziału 
Bolszewji w przygotowaniach do 
konferencji rozbrojeniowej oraz lan- 
sowanie projektów „wschodniego 
Locarna* drogą zawarcia oddzielnych 
traktatów gwarancyjnych z państwa- 
mi Wałtyckiemi i Polską. 

Mimo zapewnień prasy niemiec- 
kiej tudzież oficjalnych enuncjacyj p. 
Stressemana [mowa w Siutgaicie], że 
prowadzone z Sowietami układy w 
niczem nie kolidują 7 postanowie- 
niami Locarna, jest rzeczą pewną iż 
układ ten ma na celu podważenie 
paktu Ligi a mianowicie jej artykułu 
16 со о przemarszu: jest to cel 
wspólny. 1 Niemcom i Sowietom 
chodzi o zrobienie wyłomu w istnie- 

jącym układzie sił w Europie. Niem- 
cy dążą wytrwale do obaleria Trak- 
tatu Wersalskiego, a Sowiety godzą 

w Ligę, którą uważają za narzędzie 
polityki angielskiej. 

Treść projektu nowego układu 
według prasy francuskiej [Temps] i 
angielskiej [Dailly Herald] jest nastę- 
pująca: 

1. Oba państwa przyrzekają sobie 
neutralność na wypadek akcji zaczep- 
nej jednej ze stron wobec trzeciego 
aństwa, np. gdyby Rosja zaatako: 

wała Polskę, Niemcy zachowują neu- 
tralność choćby należały do Ligi Na: 
rodów. 

2. Gdyby Niemcy zostały zawez- 
wane do pomocy przeciwko Rosji, na 
podstawie art. 16 paktu Ligi Naro- 
dów, Niemcy mają się powołać na 
ograniczenia przyrzeczone im przez 
przedstawicieli Ligi w dodatku do 
traktatu w Locarno w dniu 19 paź- 
dzierniką 1925 r. 

3. Każda ze stron zachowa neu: 
tralność, gdyby jakieś trzecie państwo 
zaaiakowało jedną ze stron, np. 

gdyby Anglja zaatakowała 

  

Ros €, 

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

IATA TY ZERA ST IUNTENSBIISNI ITK SIRIUS IKS | 

sowiecka. 
Niemcy nie mogą brać udziału w 
akcji angielskiej. 

4. Niemcy i Rosja zawsze się bę: 
dą informowały wzajemnie o wszyst- 
kich poczynaniach politycznych i go- 
spodarczych, w których oba państwa 

są zainteresowane. 
Ponadto projekt układu zawiera 

szereg klauzui natury gospodarczej, z 
których najważniejszą jest mówiąca 
o pożyczce Niemiec dla Rosji w wy- 
sokości 300 miijonów marek w zło- 
cie. Prasa niemie.ka stara się dowieść, 
że tego rodzaju żądania są wysuwa- 
ne przez Sowiety i Niemcy mogą się 
na nie nie zgodzić. 

Jako ciekawy przyczynek do gry 
niemiecko sowieckiej należy przyto- 
czyć głos dziennika socjalistycznego 
«Vorwdrts», który w artykule p.t. 
„Zwischen Ost und West Jedentalis 
{@г Locarno* twierdzi, iż układy 
locarneńskie prawie że wyłączy: 
ły możliwość wojennych powikłań 
między Niemcami i Francją, oraz 
między Niemcami a Polską. «Ossta- 
jemy przy uxładach locarneńskich, 
nie odizucając jednak układu w Ra- 
palio. „Chętnie widzielibyśmy takie 
wyrównanie tych dwóch traktatów, 
ktėreby nie godziło w ducha locar: 
neńskiego. W związku z naszą sytua- 
cją geograficzną i polityczną — sto: 
imy między Wschodem i Zachodem. 
Odrzucemy żądanie dobrowolnego 
wypowiedzenia się za jedną, lub prze- 
ciw drugiej stronie.» 

Artykuł „Vorwdrts'u" rzuca chara: 
kterystyczne Światło na istotę polityki 
niemieckiej, której chodzi o „nie wy: 
powiadanie się przeciwko jednej 
lub drugiej stronie*, a pod pozorem 

piękniej brzmiących słów o pacyfizmie 
tkwi stałe dążenie do obalenia niena- 
wistego «Versailier  Diktat», Droga 
jaką od kilku lat kroczy polityka nie- 
mieck», jest drogą szantażów, z któ: 
rych najnowszym jest układ obecny 
"+ Sowietami. Z jednej strony targijo listy 
interpretacyjne artykułu 16-go Paktu 

Ligi, z drugiej układy z ;Bolszewją 
uniemożliwiające stosowanie tego ar- 
tykulu, 

Po sesji marcowej Ligi Narodėw 
która nie załatwiając najważniejszych 
spraw jakby wyczerpała siły polity- 
ków i mężów stanu Zachodu, inicja- 
tywę ujęła w swe ręce milcząca 
przedtem Rosja Sowiecka. Rozwijają- 
ca się ofenzywa sowieckiej dyploma- 
cji posługuje się prawami wojny. Wie 
że szybkie i zdecydowane uderzenie 
może łatwo przynieść zwycięstwo, i 
w tym celu wytężając wszystkie siły 
otworzyła atak w najsłabszą stronę 
a mianowicie na Niemcy, wysuwając 
przed nie czerwonną plachtę možliwo- 
ści dalszego wyłomu w gmachu 
Traktatu Wersalskiego. Atak na pun: 
kcie centralnym nie wyklucza dywer- 
sji na całym froncie, widzimy je 
p'zedewszystkiem w zabiegach so: 
wieckich o oddzielne traktaty gwa- 
rancyjne z Łotwą, Estonją, Finlandją, 
Polską i Litwą. $ 

: = 

s 

WARSZAWA, 23.IV. (tel.wł, Słowa) 
Ministerstwo spraw _ zagranicznych 
otrzymało oficjalne wyjaśnienie od 
rządów niemieckiego i sowieckiego w 
sprawie traktatu sowiecko-niemieckie- 
go który takie olbrzymie zaniepoko- 
jenie wywołał w AngljiRząd niemiec- 
ki zapewnia rząd polski, że układy 
zawarte z Sowietami w niczem nie 
naruszają umów  locareńskich i nie 
są skierowane przeciwko Lidze Na- 
rodów. 

Rząd sowiecki oficjalnie oświad- 
czył, że traktat zawarty z Niemcami 
w najmniejszym nawel stopniu nie 
godzi w interesa Polski i nie może 
przeszkodzić rozpoczętym już z Pol. 
ską rokowaniom o traktat o nieagre- 
sji. Pogłoski rozpowszechniane w 
prasie angielskiej jakoby Rosja So- 
wiecka gwzrantowała Litwie zwrot 
Wilna są pozbawione podstaw. Nale- 
ży je traktować jako balony próbne 
puszczane przez Litwinów. 

  

zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 
Kamienie schodzą bez bólu. 

Objawy 

Objawy 

(początkowe): Ból w м* 
schodzą się żebra) Pobołewania w wątrobie, Skłonność do obstrukcji 
Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. 

Bóle i zawroty głowy. 
(podczas ataków): w dołku i wątrobie silny ból, który się 
rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat: 
ki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. 

Ataki w zupełności ustają, 
*©« *_ dołku podsercowym (gdzie 

Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, 
żółtaczka. 

Sprzedaż w sptekach i składach aptecznych Skład główny: 
Warszawa Nowy-Świat 5, (lewa oficyna I piętro), 
|KREREZTEBAT GŁ NIEZGODA | OSZACOWANO, 

ODDZIAŁY: 
" BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW -- ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiege 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wilenska I 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

za tekstem 10 groszy. 

° 

„Liga przechodzi przesilenie * 
Briand jednak wierzy w jej przyszłość. 

PARYŻ, 23 IV. PAT. Odpowiadając w lzbie na zapytania ze strony 
socjalistów w sprawie ostatniej sesji Ligi Narodów, Briand wskazał na 
absolutną tojalność Francji, która nie ukrywała nigdy swego życzenia w 
Sprawie przyznania Polsce stałego miejsca w Padzie zgodnie z duchem 
locarneńskim 

„. Zdaniem Brianda. stanowisko Brazylji zostało niesłusznie uznane za 
egoistyczne, gdyż Brazylja domagając się stałego miejsca przemawiała 
imieniem całej Ameryki Południowej. Sprawa ta—mówił dalej Briand— 
zostanie załatwiona we wrześniu. 

Liga Narodów przechodzi wzrastające wciąż przesilenie. Francja 
jednak ma bezwzględne trwałe i niewzruszone zaufanie do _ przyszłości 
Ligi Narodów. Nie znamy—zakończył Briand— małych, wielkich lub śred- 
nich narodów. Duch równości w Lidze rozwija się z każdym dniem i z 
naszej sirony nie napotka nigdy żadnych trudności. 

Włochy i Francja. 
PARYŻ, 231V. PAT. Podczas dyskusji nad budżetem Min. Spraw 

Zagran. deputowany socjalistyczny Fonianier zapytał Brianda © ostatnie 
ošwiačczenie Mussoliniego. W odpowiedzi premier zaznaczył, iż rząd 
francuski utrzymuje z Włochami jaknajlepsze stosunki. Naród włoski — 
mówił Briand—posiada taki ustrój jaki sobie sam nadał. Jest to jego we- 
wnętrzna sprawa. Wszystkie rozmowy przedstawicieli Francji i Włoch na. 
cechowane są duchem sojuszu i pokoju. Pomiędzy Francją i Włochami 
niema żadnej sprzeczności interesów, którejby się mie dało usunąć. Jest to 
bardzo ważne, a współpraca obu narodów każdego na swój sposóv, ma 
wielką przyszłość. W obecnem położeniu Europy i świata całego, Francja 
nie zrzekając się czujaości pozostanie stałym czynnikiem pokojowym. 

Niemcy chcą mieć swobodę działania. 
BERLIN. 23. IV. Pat, Pisma donoszą, że przywódca niemiecko-naro: 

dowej frakcji pariamentarnej hr. Westarp wygłosił wczoraj przemówienie 
w którem oświadczył, że partja jego we zamierza porzucać swego opo- 
zycyjnego stanowiska wobec polityki zagranicznej Rzeszy. Uczyniłaby to 
chyba w tym wypadku, gdyby toczące się obecnie rokowania z Sowietami 
miały doprowadz ć do pozytywnych wyników przywracających Niemcom 
ich swobodę działania utraconą przez pakt locarneński. Przemówienie hr. 
Westarpa zwróciło powszechią uwagę. 

Oświadczenie von Hoescha. 
, PARYŻ. 231V, Pat. Journal pisze, iż według wyjaśnień udzielonych 

Briandowi przez ambasadora niemieckiego von Hoescha, analogicznych do 
wyjaśnień złożonych w Londynie, trakiat niemiecko-rosyjski nie stoi w 
sprzeczności z układem iccarneńskim. 

„Chamberlain 0 zaįšciach Podgajskich. 
- LONDYN. 231V. Pat. Sir Austen Chamberlain zapytany na onegdaj- 

szem posiedzeniu Izby Gmin czy oddziały wojsk polskich zostały wyco- 
fane z zajętych w swoim czasie okolic Kiernowa, Odpowiedział, że rząd 
polski zgodził się na propozycję Rady Ligi Narodów, zgodnie z którą to 
propozycją oddziały 0 które chodzi miały być obustronnie wycofane па 
linję którą zajniowały w dniu 15 luiego,przyczem wszyscy jeńcy mieli 
być zwolnieni. Jeńców istotnie zwolniono. Rząd polski zaprzecza wiado- 
mości jakoby oudziały wojsk polskich zejmowały którykolwiek z odcinków 
terytorjum pogranicznego litewskiego i trwa przy twierdzeniu, że oddziały 
te nigdy nie zmieniały swych pierwotnych pozycyj rozlokowania na gra- 
nicy. 

Zatarg w przemyśle węglowym Anglji. 
Dotychczasowe narady bez rezultatów. 

LONDYN, 23 IV. Pat. Konferencja w sprawie zatargu w przemyśle 
węglowym nie przyn'osła żadnych konkretnych rezultatów. Na wniosek 
Baldwina obie strony mają wyznaczyć komisję dla dalszego prowadzenia 
rokowań. Dalsze rokowania podjęte będą po południu. 

Obrady międzynarodowego kongresu rolni- 
czego. 

a. 

„RZYM, 231V. PAT. Obrady międzynarodowego kongresu instytutu 
rolniczego w Rzymie toczą się w ożywionem temp'e. Pierwsza komisja 
kongresu odbyła szczegółowe narady nad kwestją stosunku instytutu do 
rolniczych instytucji oraz nad sprawą określenia współpracy z niemi. Na 
posiedzeniu komisji badań handlu wytworami rolnictwa przemawiali mię- 
dzy innymi delegaci Polski Królikowski i Mikulski, 

Podpisanie traktatu arbitrażowego  polsko- 
duńskiego. ` 

KOPENHAGA, 231V. PAT. Dziś popołudniu został tu podpisany 
traktat koncyljacyjno-arbitrażowy pomiędzy Polską a Danją. Ze strony Pol- 
ski traktat podpisali poseł Rzeczypospolitej w Kopenhadze Konstanty Roz- 
wadowski i prof. Juljan Makowski, naczelnik wydziału traktatowego Min. 
Spraw Zagranicznych, ze strony duńskiej—hr. Karol Moltke minister spraw 
zagranicznych. 
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Krach czerwońca. 
WARSZAWA, 23.1V. (tel, wł. Słowa), Czerwoniec sowiecki w ciągu 

ostatnich paru tygodni stracił w obrotach prywatnych przeszło 30 proc. 
swej wartości. Wczoraj bowiem płacono zalzdwle 3,75 dol. za czerwoń- 
ca kiedy poprzednio kurs jego wynosił 5 dol.. Spadek wartości czerwoń- 
ca Świadczy o poważnem załamaniu się finansowem Sowietów. 

Popłoch na giełdzie mińskiej: 
Jak donoszą z Mińska ciągły spadek czerwońca wywołał popłoch 

na giełdzie mińskiej. W dniu 22 bm. za czerwońca płacono 3 dolary 10 
cent. przy zupełnym braku nabywców. Jednocześnie ze wszystkich zakąt- 
ków Białejrusi Sowieckiej nadchodzą wieści o panice wśród włościaństwa, 
które nle mając zaufania do czerwońca nie dowozi niezbędnych dla miast 
artykułów spożywczych. W Mińsku daje się odczuwać kompletny brak 
artykułów pierwszej potrzeby. 

W Rydze nie kupują «czerwońca». 
: Pisma ryskie donoszą, że w ostatnich czasach na giełdzie tutejsze 

pojawiły się znaczne zapasy czerwońca, przy jednoczesnym, kompletnym 
braku popytu. Pewien bark, który specjalnie załatwiał tranzakcje z czer- 
wońcami, odmówił kupowania ich w dniu wczorajszym. W pewnych sfe- 
rach giełdowych zauważono panikę. 

Wielka powódź w Rosji. 
Rzeka Moskwa zalała miasto. 

MOSKWA, 23 IV. PAT. Rzeka Moskwa wezbrała zalewając kilka 
fabryk. Poziam wody podnosi się w dalszym ciągu. W Riazańskiej gu- 
berni katastrofa powodzi zniszczyła kilka wsi. 

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 jednoszp"ltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

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

Sejm i Rząd. 

dzień rządu „kadłu- 
bowego“. 

WARSZAWA -23.IV (żel. wł Słowa) 
W sferach zbliżonych do obecnego 
gabinetu ustala się mniemanie, że 
premier Skrzyński nieodwołalnie zło- 
ży prośbę o dymisję 4-go maja. So- 
cjaliści wprawdzie żądają _ dymisji 
wcześniejszej, jednakże premjer Skrzyń. 
ski uważa to za niemożliwe ponie- 
waż otwarcie w obecnej chwili prze- 
siienia jest niebezpieczne ze wzgiędu 

Trzeci 

na położenie wewnętrzne i mędzy- 
narodowe. 

W sprawie rozszerzenia koalicji 
w kierunku lewicowym  piemjer 
Skrzyński zaniechał zdaje się prób i 
jak słychać ma zatrzymać na stano- 
wiskach opuszczonych przez socja- 
listów wyższych urzędników jako 
kierowników tych resortów. 

„W kuluarach sejmowych w ciągu 
dnia dzisiejszego kursowało bardzo 
wiele pogłosek, które jednak nie do- 
tyczyły żadnej nowej koncepcji gabi- 
netowej a tylko mówioao o osobach 
które ewentualnie weszłyby do rządu. 
Co do osoby posła Witosa, którego 
nazwisko niektóre z pogłosek wymie- 
n'aly jako kandydata na premjera, do- 
wiaduję się iż pos. Witos nie zamie- 
rza dążyć do objęcia prezesury a to 
ze wzgiędu na naprężoną sytuację. 
Ze strony Piasta będzie wysuwana 
raczej kandydatura marszałka Rataja 
na premjera przyszłego gabinetu. W 
rządzie centroprawu N.P. R. ma 
otrzymać tekę pracy i opieki społe- 
cznej oraz szereg rekompensat, które 
zmierzają do «realnego wzmocnienia 
organizacyj N. P. R. zarówno współ: 
dzielczych jak zawodowych». 

W końcu dnia dzisiejszego odby- 
ła się narada przedstawicieli klubów 
wchodzących w skład rządu przy 
udziale ministrów. 

Pogłoski o kandydaturze pos. 
Michalskiego. 

WARSZAWA, 23, IVY(żel wł, Słowa) 
W kołach sejmowych zbiiżonych do 
bloku centrowo-prawicowego  utrzy- 
mują, że w przyszłym gabinecie min. 
Zdziechowski bezwzględnie nie po- 
zostanie. Jako następcę na to stano- 
wisko wymieniają pos. Jerzego Mi- 
chalskiego. 

Koło Żydowskie. 
WARSZAWA 23 IV (żel, wł. Słowa) 

Koło Żydowskie, które onegdaj roz- 
poczęło obrady w sprawie swego 
stosunku do rządu w związku z za- 
pytaniem pos. Dąbskiego, ma udzielić 
odpowiedzi dopiero w poniedziałek. 
W łonie koła nurtują nastroje prze- 
ciwko koncepcji bloku opozycji p. 
Dąbskiego i raczej spodziewać się 
należy że zajmie ono stanowisko 
wyczekujące. 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA, 23.V (żel, wł. Słowa) 

Dziś o godz, 5-tej po południu roz- 
poczęło się posiedzenie Rady Minis 
strów, na którem dyskutowano pro- 
jekt finansowy min. skarbu p. Zdzie- 
chowskiego. 

Podwyżka cen wyrobów mo- 
nopolu tytuniowego. 

- WARSZAWA, 22IV. (żel. wł,Słowa). 
Ministerstwo Skarbu zgodziło się na 
podwyższenie cen wyrobów mono. 
polowych o 20 proc. Podwyżka ta 
wchodzi w życie z dniem 26-go b. m, 
i obejmie wszystkie gatunki papiero- 
sów, tytoni i cygar. 

Imieniny marszałka Wojcie- 
cha Trąmpczyńskiego 

„WARSZAWA, 23IV, Pat. Jako w 
dniu Imienia p. marszałka Senatu * 
Trąmpczyńskiego składali Mu życze- 
nia liczni przedstawiciele kół politycz- 
nych i społeczeństwa oraz przedsta- 
wiciele Sejmu i Senaiu, 

Odprężenie na giełdzie, 

WARSZAWA, 23-1V. (tel. wł. Słowa). 
W dniu dzisiejszym nastąpiło niezną- czne odprężenie na giełdzie. Dolar już 
tak nie zwyżkował jak dni poprzednich. 
Na czarnej giełdzie przy dużej podaży po się = S w obrotach 
międzybankowych płacono 9,90, 
Polski płacił 9.70. Zakekowisi a 
cjami większe, 

ФФеФФФоФФФФФФФФФФФФФе 
Pod protektoratem P. Min. Przem. i Handlu 

WYSTAWA 
Spożywczo-Hygjeniczna 

w Warszawig 25 Ujedowskie 
<Łobzowianka» 

OTWARCIE 
w niedzielę, dn. 18 kwietnia o g. 12 w poł. 
Koncerty— Rad;0— Kino - Konkursy— Atrakcje 
Wejście 1 złoty. Wycieczki od 30 osób 

otrzymują zniżki kolejowe.



Sanctuaria Ziemi Świętej, 
Minęło lat parę, odkąd to Liga 

Narodów zatwierdziła Anglji „mandat” 
nad Palestyną, zastrzegając sobie na 
później ostateczną decyzję co do miejsc 
Świętych. 

Liga Narodów, reprezentująca kil- 
kaset miljonów chrześcijan, zadecy- 
duje o losach ojczyzny Zbawiciela — 
o miejscach, gdzie się urodził, Żył, 
nauczał, cierpiał, umarł—i zmartwych- 
powstał; decyzji tego Najwyższego 
Zgromadzenia narodów wyczekuje z 
niepokojem cały świat chrześcijański. 

Patrząc z Góry Oliwnej na Ziemię 
Męki Pańskiej, serce przejmuje naj- 
głębsze wzruszenie. 

Wśród pomników wdzięcznych 
chrześcijan całego Świata wyróżniają 
się: szkółki, ochronki, szpitale, domy 
poprawy i zakłady dobroczynne, róż- 
nym pięknym ceiom przeznaczone i 
wiele humanitarnych instytucyj. Te 
pomniki na chwałę Bożą wzniesiono 
w stolicy pokoju, a wśród kościołów 
wszystkich wyznań, klasztorów, ho- 
spicjów międzynarodowych wznosi 
się ku niebu potężna kopuła Bazyliki, 
kryjąca roiundę (kaplicę Świętego 
Grobu Zbawiciela... u szczytu symbol 
chrześcijaństwa, krzyż! Tu katolicy, 
ormianie i grecko prawosławni odpra- 
wiają służbę Bożą. : 

Uliczki wązkie, pokryte masami 
wapiennego pyłu—zaułki z największą 
biedą arabską i żydowską, od wieków 
zabrudzone, — w dali na pizepięknej 
wielkiej terasie olbrzym meczet Omara, 
skąd Mahomet wzniósł się ku niebu 
i wiele pomniejszych minaretów, sy- 
nagog, bożnic i wielkie bazary w 
zaniedbaniu — to Jerozolima, typowa, 
stara stolica Wschodu. Niewiele kro- 
ków od Grobu Chrystusa nasze pol- 
skie Hospicium, dzieło niezmordowa- 
nego kanonika, ks. Marcina Lipo- 
wieckiego — dom obszerny, mogący 
pomieśc'ć licznych pielgrzymów — 
z piękną kaplicą. 

Dzięki zabiegom i usiłowaniom 
tego czcigodnego kapłana powstanie 
w Jerozolimie monumentalna kaplica, 
ofiara Polaków z Ameryki, ku czci 
zmartwychwstałej Polski. —Ta Ziemia 
Święta, to kraj bardzo ubogi — wo- 
koło góry nagie bez drzew — jeziora 
smutne i nieprzejrzyste, pustynie bez 
donne, szerokie.—Z wiosną wzdłuż 
Jordanu od jeziora Genezareth ku 
morzu Martwemu okryje się ziemia 
zielenią i kwieciem oleandrów... i zno- 
wu posucha wielu miesięcy. 

Śp. biskup Pelczar opisał Ziemię 
Świętą, jako obraz smutku, wielki 
cmentarz przeszłości, przez wszystkich 
troskliwie szanowany, na którym bu- 
rze poniszczyły nagrobki, a zwierzęta 
zawaliły mogiły. : - 

Ziemi urodzajnej, a więc nadającej 
się pod uprawę, mało — większość 
stoi odłogiem, zarośnięta pasorzytem, 
bo ludność tubylcza wystawiona 
zawsze była na ździerstwo inajštrasz- 
niejsze zbrodnie wyzysku wszech- 
władnych baszów. 

QO. Franciszkanie od wielu wie: 
ków dzierżą w swem ręku: straż w 
Ojczyźnie Zbawiciela” Niestety, nieu- 
regulowana sprawa opieki nad San- 
cturjami powoduje, że katolicy naj. 
mniejszy wpływ posiadają w Ziemi 
Świętej. Niezapomniane są sromotne 
zajścia: u Grobu Świętego i w grocie 
betlejemskiej Urodzin Chrystusa, któ- 
re były widownią krwawych zatargów 
katolików z prawosławnymi. Obecna 
chwila nadaje się bardzo do roz$trzy- 
gnięcia tego sporu, albowiem z u: 
padkiem caró , głowy kościoła pra- 
wosławnego i z upadkiem rządów 
tureckich w Palestynie sytuacja w 
sprawie opieki nad Sanctuarjami jest 
nie jasna, ы 

Mrs Barlassima, obecny patrjarcha 
jerozolimski, jest pozbawiony wszel- 

kich subsydjów na tenże cel — tak 
krajowych, jak i zagranicznych. 

р 

Nieco o krytyce arty- 
stycznej.. 

(Z powodu wystawy Wil Tow Arty. 

stów Plastyków w Warszawiej, 

„Niema proroka w swojej ojczyź- 

nies—tak zatytułował Express Wileń- 

ski krótką wzmiankę o otwarciu wy' 

stawy W.T.A,P. w Warszawie. Brzmi 

to może trochę przesadnie, nie ulega 
jednak wątpliwości, że twórczość ar- 
tystów wileńskich jest lepiej ceniona 
na szerokim Świecie, niż w grodzie 
rodzinnym. 

Byłem w Warszawie w dniu otwar- 
cia wystawy, mogłem więc obserwo* 
wać jakie olbrzymie zainteresowanie 

wywołała ta wystawa wśród prasy i 
publiczności warszawskiej, bynajmniej 
przecież nie pozbawionej atrakcyj ar- 
tystycznych. W przeciągu pierwszych 
dwóch dni zakupiono szereg obrazów 

Śleńdzińskiego, Kuleszy, Adamskiej, Ja- 
montta, Schrammówny i Karnieja, zaś 
prasa dała dowody swego uznania w 
długich artykułach, zawierających fa- 
chową ocerę prac każdego z poszcze- 
gólnych artystów, przyczem wysuwa- 
no na czoło prawie jednomyślnie Śleń - 
dzińskiego, Roubę i Jamontta. 

Znam Wil. Tow. Art. Plastyków 
od chwili jego założenia, to znaczy 
od pięciu lat i podziwiam  energję 
tych młodych artystów niezmordowa- 
nie dążących ku swojemu celowi—ku 

"Sztuce wielkiej, mocnej bez blagi i 
pozy. Z prawdziwym heroizmem, w 
warunkach najmniej sprzyjających dni 
całe spędzają w pracowniach lul> na 
studjach w plain air'ze, a perjodyczne 
wystawy dają możność każdemu oce- 

Ojciec święty, poznawszy niebez- 
pieczeństwo dla Ziemi Świętej, zwró- 
cił się w lipcu 1922 r. z memorjałem 
do Ligi Narodów, a więc w czasie 
udzielenia Anglji mandatu nad Pale- 
styną i z całem zaufaniem oświad- 
czył, że w udzieleniu mandatu Anglji 
nad Palestyną widzi możność spra- 
wiedliwego i bezstronnego  załatwie- 
nia najżywotniejszych interesów na- 
rożów. Mandat udzielony Anglji jest 
tylko opieką, przyjętą przez to mo- 
carstwo nad narodami, zamieszkują” 
cemi Palestynę, którym ma zapewnić 
dobrobyt, rozwój i warunki do uzys- 
kania niepodległości. 

Papież nie Sprzeciwia się 'utworze- 
niu państwa żydowskiego, ale staje 
jedynie w obronie historycznych praw 
katolicyzmu, od wieków sankcjono: 
wanych, staje w obronie uszanowa* 
nia praw miejscowej ludnosci arab- 
skiej i spraw kościelno-religijnych. Z 
uczuciem wielkiej troski wspomniał 
Ojciec Święty o artykułach 6—7 i 14 
mandatu, które gdy będą przeprowa- 
dzone, sprowadzić muszą zgubę na- 
rodowi arabskiemu i chrześcijanom 
tam zamieszkałym. 

Trzy lata temu ukazało się dzieło 
obszerne, bogate w treść, studjum o 
Palestynie powojennej. Jest 'to jedy- 
ne dzieło w polskim języku, będące 
owocem żmudnej, ciężkiej pracy na- 
ukowej długoletnich badań proiesora, 
Dr. ks. Władysława Szczepańskiego. 

Księga Pamiątkowa 
ku czci Oswalda Balzera. 

Niedawno ukazała się Księga Pamiąt. 
kowa ku czci Oswalda Balzera. Składają się 
na nią dwa tomy, łącznej objętości 1225 

stronie. + 
W księdze tej zjednoczyli się zgodnie 

uczeni zarówno polscy, jak obcy, zarówno 
przedstawiciele nauk humanistycznych, jak 
i nauk ścisłych. Znajdujemy tam prace sie- 
demdziesięciu sześciu uczonych, Cala Pol- 
ska, wszystkie jej ośrodki naukowe. zjedno- 
czyły się w tym hołdzie. I tak Lwów (37 
autorów), Kraków (9). Warszawa (9), Po- 
znań (6), Lubiin (2), Gdańsk (1). Z Wilna 
ogłosiło prace czterech p'ofesorów Wszech- 
nicy Stefana Batorego: 1. Kazimierz Chedy: 
nicki: <O stosunkach znaniowych w ce- 
chach wileńskich od XVI do XVIII wa; 2. 
Stefan Ehrenkreutz: <Ustawa o „ważności za- 
pisów* a praktyka sądowa litewska»; 3. Ste- 
tan Glaser: «Przestępstwa polityczne a prawo 
ekstradycyi», — wreszcie 4. T. E, Modelski: 
«Prawo kreskie w państwie Muszyńskiem i 
Lubowelskiem». Również zagraniczni uczeni 
wzięli udział w księdze: dwaj uczeni czescy 
(prof. Kadlec i protr Kapras z Pragi), dwaj 
południowo-słowiańcy (prezes Mażuranić z 
Zagrzebia i prof. Jelacić ze Skopija), nadto 

prof. Taranowski z Belgradu, prof. Bobczew 

z Sofji, prof. Vinogradott z Oxfordu i prof. 
Wijk z Leydy. 

Oprócz prac w języku polskim (67), 
zuajdujemy w księdze rozpraw pisane w 
języku czeskim (2), chorwackim (2), bułgar- 

skim (1), rosyjskim (1), francuskim (2), an: 
gielskim (1). : z ; 

Następujące dziedziny nauki są w tej 
księdze reprezentowane; historja polityczna, 
historja prawa (polskiego, litewskiego, cze. 

skiego, bułgarskiego, rosyjskiego, košcieli 
nego), prawo obowiązujące, prawo narodów, 
ekonomja, historja literatury (powszechnej, 
polskiej, wschodniej) historja sztuki, muzyki, 

heraldyka, genealogja, dalej geografja, zo0lo- 
gja, medycyna, nauki techniczne, 

Księgę, wydaną nad wyraz starannie, 
w przepięknej szacie RACZ zdobi por: 
tret prof. Balzera, a ponadto 70 rycm, Z 
tego 29 w tekście, 41 na osobnych 27 ta- 

blicach. : 
Z żywem uznaniem podnieść należy 

że myśl uczczenia pamięci tej miary uczo” 
nego co prof, Balzer niniejszą księgą, Za- 
wdzięcza w znacznej mierze swe urzeczy- 
wistnienie prof. Przemysławowi Dąbkow: 
skiemu, który nietylko wzbogacił księgę pię* 
kną i obszerną pracą p. t. «Wędrówki ro- 
dzin szlacheckich (karta z dziejów szlachty 
halickiej)»,—ale ponadto podjął się żmudnej 
pracy redaktorskiej tego wydawnictwa » 

ФФооФФоофФФФФФо 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
L 0. P. P 

niać rezultaty tej iście Syzyfowej 
pracy. 

Oglądałem w Wilnie trzy takie 
wystawy. Każda z nich pod względem 
artystycznym stała na bardzo wyso: 
kim poziomie, lecz każda prawie wy- 
dała jednakowe rezultaty. Brak zainte- 
resowania i poparcia ze strony szer- 
szej publiczności i brak fachowej oce- 
ny. Ostatnie powoduje zawsze pra- 
wie pierwsze, to znaczy brak- krytyki 
fachowej wpływa na absolutną obo- 
jętność większości inteligencji. 

Właśnie o tem chciałem powie- 
dzieć parę słów, zwłaszcza że się do: 
wiedziałem ze źródła wiarogodnego, 
iż wystawa W.T.A.P, z Warszawy 
wróci do Wilna najpóźniej w maju i 
przykroby mi było jako wilnianinowi 
żeby po fachowych ocenach warszaw- 
skich płastycy spotkali się znowu z 
ckliiwemi ubolewaniami różnych pań 
nad Roubą „którego pobyt w Paryżu 
nie uleczył z dziwacznych pomysłów 
nowatorskich w ujmowaniu kształ- 
tów” i Jamontiem, który daje „szereg 
dziwactw konwulsyjnychirpokracznych* 
(Przegląd Wileński „Wystawa Sztuki 
i Rzemiosł w Wilnie") Pomijając wy- 
rażenia niedopuszczalne w żadnej 
krytyce, która coś ma przyspożyć w 
zrozumieniu sztuki u czytelnika, trze- 
ba pamiętać, że Wilno nie posiada 
muzeów ani większych zbiorów sztuki 
(Tow. Przyjaciół Nauk jest otwarte 
nie o każdej porze, wobec czego zwie- 
dzanie jego zbiorów jest związane z 
pewnego rodzaju trudnościami) ani 
też stałej sali wystawowej. Każda za” 
tem wystawa w naszem mieście win: 
na być dla nas pewnego rodzaju 
ucztą duchową; niestety, publiczność 

s 

W komisjach Sejmu. 
Nadzór nad bankami. 

WARSZAWA. 231IV. Pat. Sejmo* 
wa komisja skarbowa obradowala 
nad projektem noweli do rozżporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczplitej o wa- 
runkach wykonywania czynności ban- 
kowych i nadzorze nad. temi czynno - 
ściami. Referent poseł Dunin (Ch.N.) 
omówił szczegółowo wspomniane 
rozporządzenie i projekt noweli do 
niego, wskazując jednocześnie na kqQ- 
nieczność sanacji stosunków  banko- 
wych w Polsce, ponieważ utrzymy: 
wanie dzisiejszego stanu wpływa nie- 
korzystnie na całokształt stosunków 
Podac" i drożyznę kredytu. 

o dyskusji, na wniosek posła Kier: 
nika (Piast), wybrano podkomisję z 
5-ciu członków, która ma zbadać 
wspomniane rozporządzenie  prezy* 
denta Rzeczplitej celem znowelizowa- 
nia całej ustawy bankowej. 

W sprawie środków utrzyma- 
nia równowagi budżetowej. 

WARSZAWA. 23.1V. Pat. Senacka 
komisja skarbowo-budżetowa wysłu- 
chała referatu sen. Kalinowskiego 
(Wyzw.) o jego wniosku w spiawie 
znowelizowania ustawy o środkach 
zapewnienia równowagi budżetowej 
z dn. 22 grudnia 1925 r. Komisja 
uznała sprawę tę za nieaktualną wo- 
bec wniesienia już przez rząd takiej 
nowel'. Przewodniczący sen. Adelman 
(Ch D.) w końcu posiedzenia zakomu” 
nikował, że Najwyższa lzba Kontroli 
Państwa na podstawie uchwały Se- 
natu nadesłała sprawozdanie w spra- 
wie remuneracyj wypłaconych w roku 
ub. urzędnikom państwowym do VI 
stopnia płacy. Sprawę tę oddano do 
zreferowania sen. Wožnickiemu 
(Wyzw). 

Manewr sowiecki. 

Stanowisko Finlandji wobec pro- 
pozycyj S.S S.R. 

HELSINGFORS, 23—1V. Pat.Pra- 
sa finlandzka żywo omawia piopo- 
zycję Rosjj w sprawie zawarcia z 
państwami bałtyckiemi odrębnych u- 
kładów gwarantujących całość granic 
układających się stron. przewidujący ch 
powołanie do życia komitetu rozjem- 
czego a ponadto zobowiązujących 
każde państwo do zachowania neu- 
tralności na wypadek konfliktu po- 
między jednym z kontrahentów z 3-em 
państwem. 

Do projektów tych prasa tutej- 
sza odnosi się z wielkiemi zastrze- 
żeniami zauważając, że obowiązkowa 
neutralność sprzeczna jest ze statu: 
tem Ligi Narodów i umožliwilaby 
Rosji zaatakowanie jednego z krajów 
bałtyckich gdy inne nie mogłyby 
interwenjować na jego rzecz. 

Co dotyczy arbitrażu to—zdaniem 
dzienników—nie zwiększyłby on bez* 
pieczeństwa państw graniczących z 
Rosją, gdyż orzeczenie rozjemcze nie 
wiązałoby krajów zainteresowanych. 
Jedynym pozytywnym punktem propo- 
zycji rosyjskiej i to jeszcze bardzo 
niewyraźnym jest gwarancja nienaru- 
szalności granic. Zdaje się iż koła 
tutejsze z pewną nieufnością odnoszą 
się do zamiarów rosyjskich nie wie- 
rząc w ich pokojowość i widząc w 
tej propozycji jedynie zręczny manewr | 
skierowany przeciwko Lidze Narodów. 

Podkreślany jest nadto „fakt, że 
Rosja nie zwróciła się z podobną 
propozycją do Polski lecz tylko _do 
Estonji, Łotwy, Litwy i Finlandji. 

nasza do takiego rodzaju uczt nie jest 
przygotowana, a krytyka nie wywią- 
zuje się należycie ze swego zadania, 
Przygotowanie (minimalne wykształ- 
cenie artystyczne) jest niezbędne żeby 
umieć odróżnić obraz malowany po- 
ważnie, z całą sumiennością, z zasto- 
sowaniem wiedzy i techniki od obraz- 
ków malowanych „dla cioci na ,imie- 
niny* przez analfabetę w sztuce, ma- 
jącego pieniądze na kupno farb, a 
czas na rozsmarowanie tych farb po 
płótnie. Trzeba raz uświadomić pu- 
bliczność, że obrazki „bez sztucznej 
manjery i szukania dziwacznych efek- 
tów* (Przegl. Wil.) mogą być rów: 
nież bezwartościowe, jak i ze sztucz: 
ną manjerą; natomiast nie można na: 
zywać dorobku artystycziego malarzy 
poważnych, ciągle szukających coraz 
to innych objawień w sztucę, „po 
kiacznemi dziwactwami i td." 

Pozatem nie można wprowadzać 
chaosu w pojęciach i tak mało orjen- 
tującego się w rzeczach sztuki oby: 
watela wileńskiego, pisząc o portre- 
tach jednego i tego samego autora 
że przypominają to primitywy, to 
prerafaelitów, to Holendrów XVil w. 
Takie utożsamianie trzech zupełnie 
innych epok, stylów i technik dowo: 
dzi o absolutnej ignorancji samego 
piszącego, cóż więc się dziwić, że 
publiczność prace Adamskiej nazywa 
futuryzmami i boleje ze .sprawozda- 
wcą nad Jamonttem, który się „ma- 
njeruje*', — lub też że w wierszach 
naszych młodych poelów zjawiają 
się takie kwiatki: „wyszłaś jak złudna 
senna bajka z obrazu Greuza czy 
van-Dycka“. 

Mówiąc o dodatnich lub ujemnych 

ŁOWO 

Dzierżyński pozostaje na stanowisku. 
MOSKWA, 23 IV. PAT. Według urzędowego doniesienia, komisarz 

ludowy Dzierżyński udaje się na dłuższy urlop, gdyż ostatnio cierpi na 
ataki nerwowe. Ponieważ Dzierżyński już od dłuższ > czasu był chory 
i bardzo przepracowany, przeto nie sądzą aby po urlopie powrócił on na 
stanowisko. 

G. P. U. będzie Trylisser. 
MOSKWA. 23.1V. Pat. 

jest wszelkich podstaw. 

astępca Dzierżyńskiego w Najwyższej Radzie Gospod 
będzie b. komisarz dla handlu Piatakow, następcą zaś w kiero 

Tass donosi, 
kilka dzienników zagranicznych o ustąpieniu Dzierżyńskiego pozbawiona 

Ictwie 

že wiadomość podana przez 

Z chaosu chińskiego. 
PEKIN, 23.1V (PAT). Komitet chiński bezpieczeństwa publicznego 

postanowił prowadzić dalej swoją działalność ze względu na niewyjaśnioną 
jeszcze sytuację w Pekinie. Donoszą o mającem niebawem nastąpić przy- 
byciu Czang-Tso-Lina, które przyczyni się do polepszenia nastroju wśród 
ludności, albowiem Czang-Tso Lin zapewnił już ludności sprzedaż zboża 
wartości 10 milj. dolarów. Zboże to przeznaczone jast przedewszystkiem 
dla Pekinu i Tien-Tsinu, gdzie panuje obecaie wielki jego brak. Zboże 
będzie sprzedawane poniżej ceny kupna. 

Krwawe starcie w Kalkucie. 
KALKUTTA, 23.IV. PAT. Pomimo podjętych przez policję środków 

ostrożności, doszło dziś znowu do starcia pomiędzy Hindusami i muzul- 
manami. 2 osoby odniosły rany. 

    

Echa nocy Sylwestrowej w Poznaniu. 
Skazanie uczestników ekscesów. 

POZNAŃ, 23 IV. PAT. Dziś zakończył się trwający od tygodnia 
proces przeciwko uczestnikom ekscesów w noc Sylwestiową w Poznaniu. 
Za zbrodnię z art. 125, 115 i 116 K. K. zasadził trybunał 
nych nn 2 letnie więzięnie, 2 na półtora roku 
kary więzienia poniżej roku. 6:ciu oskarżonych uwolnił 

4.ch oskarżo: 
i 3-'ch na rok, 31 na różne 

od winy i kary. 

Połów komunistów w Warszawie. 
WARSZAWA 22. IV (tel. wł. Słowa). Akcja policjj przeciwko agitatorom 

komunistycznym podję.a przed kilku dniami nie ustaje. Pizedewszystkiem wła- 
dze policyjne zwracają uwagę na rozklejaczy odezw i fabrykantów szablonów 
tekturowych z hasłami i napisami wywrotowemi. W ciągu dnia wczorajszego 
policja ujęła na terenie Warszawy 1 
aresztowano na Pradze trzech. 

takich rozklejaczy, a w dniu dzisiejszym 

Burzą nad Warszawą. 
Grad powybijał okna. 

WARSZAWA 22 IV PAT. Dziś w południe nawiedziła Warszawę burza 
gradowa poprzedzona wi:lką ulewą z grzmotami i błyskawicami. Grudki gra' 
du padające z wielką siłą dochodziły do wielkości 
burzy temperatura znacznie si 

laskowego orzecha. Po 
ę ochłodziła. W wielu domach grad powybijał 

Szyby. W ogrodach miejskich i podmiejskich ucierpiały szczególnie ginspekty, 

Jeszcze jeden sposób nasyłania szpiegów. 
W tych dniach nasze władze bezpieczeństwa wpadły na trop orygi- 

nalnego sposobu przeszwarcowywania na nasz 
Międzynarodówki. Oto bolszewicy po 

teren wysłannika  Ill-ciej 
skonstatowaniu, iż władze nasze 

pilnie śledzą nasze granicy i natychmiast wyłapują wysyłanych do nas ko- 
munistów, chwycili się następującego sposobu. G. P. U. zarządziło na te- 
renie przygranicznym t. z. Białorusi sowieckiej specjalne obławy, rzekomo 
na osoby nielegalnie przybyłe z Polski do Rosji. W ten sposób formowa 
ne są grupy wysiedleńców, których następnie przerzuca Się na nasz. teren 
Dochodzenia ustaliły, iż większość osób wysiedlonych niema nic wspól- 
nego z naszym terenem, natomiast wśród wyrzuconych znajdują się wy- 
słańcy lll-ciej Międzynarodówki, którzy w ten sposób chcą ujść uwadze 
naszych władz. 

  

1926 r. 

BUSKO 
Państwowy Zakład Zdrojowy 

ziemi Kieleekiej 

  

1926 r. | 

Sezony letnie od 1 maja do 31 października 

Kąpiele siarczano-słone 1 mułowe, wodoleczni: 

kąpiele słoneczne. | | 
etwo, leczenie elektrycznością, leczenie światłem, 

PEN RAZA 

Dojazd: stacja kolejowa KIELCE, 
skąd automobilami do zakładu. 

1926 r. 

  

stronach obrazu nie trzeba używać 
słów, całych zdań nawet, zawikła- 
nych i nic w rezultacie nie mėwią- 
cych czytelnikowi, jak to miało miej. 
sce w artykule St, Woźnickiego oma- 
wiającym drugą doroczną wystawę 
W. T. A. P. „ponura (?) fantasty- 
czność tych małych arcydzieł przeno* 
si nas do bajkowych krajów księży: 
cowych, pobudzając marzenia o zie- 
miach legendarnej Cymesji, o kata- 
wotrach greckich, o jednookim cyklo- 
pie, o ptakach stymfalskich*. Może 
i jest w tem coś z poezji. lecz nie 
osiąga ceiu, o który w danym wy- 
padku chodzi. Nie chodzi przecież o 
to w jaki sposób dany obraz rozma- 
rza, w krainę jakich cudów przenosi, 
gdyż to zależy od chwilowego nastro- 
ju mniej lub więcej sentymentalnego 
osobnika, lecz o wyjawienie stałych 
wartości w obrazie: patrząc na sty: 
lizowany pejzaż widz-dyletant musi 
odczuwać układ kompozycyjny w 1y- 
sunku, harmonję barw, no i subiel- 
ność w technice, — jednym słowem 
kulturę artystyczną; to zaś, że jeden 
przy tej okazji marzy o ptakach stym- 
falskich, a kto inny o niebieskich 
migdałach — jest rzeczą przypadko- 
wą, a więc drugorzędną. Leon Tołstoj, 
który sam unikał wszelkich zbędnych 
efektów, zawsze głosił tę prostotę. 
Nawoływał on: „piszcię jak mówicie, 
a będziecie zrozumiani*, ы 

Pani Romer-Ochenkowska w Kur- 
jerze Wileńskim w artyk. «Krytyka 
krytyków prze. sympatyków» napisa- 
ła zupełnie słusznie, że krytyki może 
pisać tylko ten, kto otrzymał specjal- 
ne wykszłałcenie, Bardzo dobrze, 
bardzo „słusznie, takich właśnie kryty- 

ków nam trzeba. 
Każde poważne pismo winno dbać 

o to, aby umieszczane w nim prace 
były pisane przez ludzi fachowych. 
Tak też przeważnie bywa. Artykuły z 
dziedziny muzyki pisane są zwykle 
przez muzyków lub ludzi posiadają- 
cych wykształcenie muzyczne, o po- 
ezji pisują—poeci lub literaci, o ży- 
ciu ekonomiczaem—ekonomiści, o po* 
lityce—politycy, i jedynie dział malar- 
ski traktowany jest tak bardzo 
macoszemu. Za upoważnionego do 
pisania o malarstwie uważa się pra- 
wie każdy kto miał ojca, dziada lub 
wuja artystę, a pobyt we Florencji i 
Paryżu pogłębia „iachowość* takiego 
recenzenta, 

J jeszcze jedno: nie można war- 
tość obrazu oceniać według swoj- 
skości tematu lub fabuły. Fabuła mo- 
że być nawet głęboka i dużo mówią- 
ca ludziom 0 duszach wrażliwych, 
zaś wartość artystyczna pomimo to 
bardzo mierna,—jak to było z obra 
zami Minkowskiego i Grużewskiego, 
którzy zawdzięczając tylko sensacyj- 
nej fabule zdobyli wspaniałe krytyki 
na szpaltach pism wileńskich. Tylko 
niewielu zdawało sobie sprawę z te- 
go, że te chwalebne hymny nieraz 
pełne niedorzeczności były przewa” 
żnie pisane przez ludzi nic wspólne- 
go ze sztuką inie mających, szersza 
zaś publiczność, przyzwyczajona wie- 
rzyć każdemu słowu tej gazety, któ- 
rej zaufała i którą zaprenumerowała, 
przyjmowała te wywody za dobrą 
monetę. 

Pan Czesław Jankowski, wielki 
znawca i miłośnik rzeczy pięknych 
wogóle, omawiając prace p. A. Ró: 

po Ś 
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ZSĄDOW 

Sprawa 18 oskarżonych o szpiego 
stwo. Próces w II instancji © nadu- 

życia w policji wile - 

Jak wzmiankowaliśmy we wczorajszem 
sprawozdagiu, wszczęciu onegdaj sprawy 13 

askąrżonzch © szpiegostų przeszkodziło 
miedostawienie na czas rozprawy dwuch 
więżniów Szewiela i Sznitki. 

Ponieważ żądanie sądu odniosło skutek 
i więźniowie dostawieni zostali z Wilejki, 
przewodniczący sędzia Jodziewicz nadał 
wczoraj bieg przewodowi. 

Po sprawozdaniu generalji w stosunku 
oskaižorych i 108 świadków, sąd wyniósł 
pewne wnioski i zarządził ze względu na 
ważność materjału nagromadzonezo w spra* 
wie tajność obrad. 

Z aktu oskarżenia, którego oczywiście 
szczegółów ujawniać niemożna, warto pod- 
kreślić, że podkładem do rozpatrywanej przez 
sąd atery szpiegowskiej — było tolerowane 
zbyt szeroko za cząsów pełnienia straży nad 
granicą przez policję — przemytnictwo. 

Wśród oskarżonych, znajduje się foto- 
graf, niejaki Józet Łoziński, któremu akt o- 
skarżenia zarzuca Iotograiowanie stražnic 
granicznych celem dostarczania tychże a: 
gentom sowieckim. 

Obrona Łozińskiego w celu zbicia tego 
punktu oskarżenia załączyła do sprawy nu- 
mer <lygodnika ilustr wanego» i powołała 
w charakterze świadka znanego literata, re- 
daktora miesięcznika «Naokoło Świata» F- 
Goetla w celu stwierdzenia, że toiografje 
stuażnic (o których mówi akt oskarżenia) re- 
produkują, bez źadnych represji ze sirony 
władz pisma ilustrowane w Polsce, 

Świadek Goetel — jednakże na rozpra* 
wę nie przybył. > 

Jako izeczoznawca «materjałów szpiė! 
gowskich» występuje w tej sprawie poru: 
cznik Marek nurkhard. 

W dniu wczorajszym rozprawa trwała 
do późnego wieczora. Zdążono w trakcie 
niej przesłuchać zaledwie kilku Świadsów 
oskarżenia. 

* 

Dziś w sądzie Apela'yjnym  rozpatry* 
wać się będzie głośna sprawa o nadużycia 
w policji wileńskiej. 

Na ławie oskarżonych zasiadł b. komen: 
dant policji m. Wilna Zygmunt Tołpyho, b. 
kierownik I komisarjatu komisarz Jan Szolc, 
oraz b. st. przodownicy Rymkiewicz i Kuła- 
kowski. 

Jak wiadomo za wyjątkiem podinspek* 
tora Tołpyhy, wszyscy następni zostali w 
Swoim czasie przez sąd | instancji Skazani 
na dom poprawy: Szolc na 2 ipół r, 4 
Rymkiewicz i Kułakowski po I r. Sprawa 
w drugiej instancji jest zarówno z apelacji 
skazanych, jakoteż apelacji urzędu prokura- 
torskiego. Sprawa ta zapowiada na dzisiej: 
Szym przewodzie dużo niespodzianek, dy- 
skretnie zakomunikowanych nam przez O 
bronę. Wszyscy oskarżeni odpowiadają @ 
wolnej stopy. BŚ 

ul ZOE OPO OSOWO EZR 

Tajemniczy cień ludzki. 

Dla mieszkańców Orjentu jest cień lu- 
dzki, nasz wierny, stały towarzysz, czemś 
niezmiernie zagadkowem i tajemniczem, a 
ludność Kaukazu, Madagaskaru i innych 
miejscowości azjatyckich przekonana jest, że 
zjawisko to powodowane jest złemi ducha - 
mi. Trzeba przyznać, że 1 Europejczyk w 
niektórych miejscowościach Orjentu w pier- 
wszej chwili łamie sobie głowę nad specy- 
ficzaem zjawiskiem, polegającem na tym, że 
cień człowieka nieruchomo przez chwiię po- 
zostaje na jednem miejscu. Zjawisko to ob- 
serwować można w bliskości źródeł nafto* 
wych, a polega ono na tym, że ziemia, przet 
sąknięta naftą, pod wpływem promieni sło: 
necznych, osusza się szybciej w tych miej: 
scach. na które nie padł cień. Wywołuje to 
wrażenie, że cień człowieka przez cnwilkę 
pozostaje na jednym i tym samym miejscu, 
choć człowiek już znajduje się o kilką kro- 
ków dalej. 

NASIONA 
Koniczyn (bez kanianki) 
tymotki, seradelli, pelu- 
szki, łubinu, buraków 
i marchwi pastewnych 
tudzież różnych nasion 
warzywnych z najlep 
szych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 1l:a 

    

merowej, pisze: „specjalnie za serce 
chwyciła tutejszą publiczność swoj: 
skość motywów i typów". Zgadzając 

się z szanownym krytykiem, jestem 
przekonany, iż uzna on że publiczność 
nasza jest zdolna i do innych za- 
chwytów tylko trzeba jej oczy otwo- 
rzyć, Niestety, jednak, dzisiejsza pu- 
bliczność wileńska kształcona jest 
teoretycznie na artykułach dyletantów, 
praktycznie zaś na reprodukcjach. 
wieżo mam w pamięci odpowiedź 

jednej uroczej wilnianki, którą spot* 
kałem w gmachu warszawskiej Za- 
chęty po wystawieniu słynnego obra- 
zu Matejki „Kazanie Skargi*. Zapyta- 
na, czy go już oglądała — wykrzyk- 
nęła: „Poco proszę pana, znam go 
przecie doskonale z reprodukcyj“. 

Jeszcze raz powtórzę — Wilno tak 
mało ma atrakcyj artystycznych, że 
trzeba umieć oceniać wysiłki ludzi, 
którzy te atrakcje dają. Trzeba, żeby 
społeczeństwo wileńskie poparło sta- 
rania plastyków zmierzające do uzy: 
skania w Wilnie stałej sali wystawo- 
wej. W tym celu winno być jaknaj- 
prędzej zorganizowane _Wileńskie 
Tow. Zachęty Sztuk Pięknych, które- 
go zadaniem byłoby szerzenie kuitu- 
ry artystycznej, przedewszystkiem zaś 
urządzanie wystaw obrazów malarzy 
polskich i obcych, Obywatele, którzy 
nie mają czasu ani pieniędzy na wo- 
jaże po świecie, zwiedzając dobre 
wystawy u siebie w domu, urabialiby 
swój smak artystyczny i z czasem 
nauczyliby się odróżniać tandetę od 
rzeczy wartościowych. 

Ergo
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- KURJER GOSPODARCZY. 
ZIEM WSCHODNICH 

Zagadnienia gospodar: 
cze Kresów Wschod. 

3. Stan kultury rolniczej. 

Jeżeli chodzi o Wileńszczyznę, to 
wydajność ziemi z natury ubogiej w 
składniki pokarmowe, mało żyznej i 
nienawożonej przez szereg lat, jest 
minimalna i z całą pewnością należy 
podkreślić, że plony żyta nie wyno- 
Szą więcej niż 4—5 ziarn, zaś owsa 
i jęczmienia 4—6 ziarn. Przeciętna 
wydajność plonow w gospodarstwąch 
włościańskich jest niższa i badając 
cyfry plonów żyta w roku ubiegłym 
w niektórych wsiach powiatu Postaw- 
skiego uzyskałem dane ustalające zbiór 

;żyta z jednego hektara w wysokości 5 
do 6 cetnarów. Nawozy sztuczne są 
bardzo mało stosowane, gdyż ludność 
nie ma środków do nabycia ich i na- 
wet przy kredytowanem nabywaniu z 
płatnością na jesieni liczy się bardzo z 
tem, czy będzie w możności spłacić 
dług zaciągnięty wiosną na nawozy 
sztuczne, rezygnując w wielu wypad- 
kach z dobrodziejstwa krėtkotermino- 
wego kredytu, udzielanego na ten cel 
przez Państwowy Bank Rolny. Ze zja- 
wiskiem tem spotkałem się kilkakrotnie 
przy omawianiu bolączek wsi na posie- 
dzeniach Kółek Rolniczych. Nie tylko 
jednak wysokość plonów roślin upraw- 
nych odbiega daleko od tych norm, 
które przy wyższym stopniu kultury i 
intensywniejszej formie gospodarowa* 
nia dałyby się osiągnąć, ale i jakość 
produkowanych nasion wiele pozosta: 
wia do życzenia. W szczegóiności o 
życie, które jest u nas na Kresach 
północno-wschodnich głównym i pra- 
wie wyłącznym artykułem pokarmowym 
ludności, da się powiedzieć, że jest ono 

, drobne i zwyrodniałe, zaśmiecone па- 
sionami chwastów ina rynku określane 
bywa nazwą: „żyto kresowe". Gatunek 
ten jako towar giełdowy nawet na ryn- 
ku wewnętrznym w państwie nie wcho- 
dzi w rachubę i stanowi jedynie przed- 

/ miot handlu lokalnego, stąd też wynika, 
że gdyby nawet plony obecn:e kulty- 
wowanego zdegenerowanego ziarna 
podnieść, nie możnaby liczyć na 
sprzedaż nadmiaru ponad lokalną 
konsumcję na giełdzie Warszawskiej 
lub Poznańskiej. Dia zaradzenia złe: 
„mu należy najusilniej propagować 
tworzenie punktów czyszczenia ziar- 
na, a także na terenie istniejących u 
nas instytucji rolniczych t. j. Towa: 
rzystw Rolniczych i Kółek Rolniczych 
oraz Wydziałów Powiatowych. 10z- 
począć planową akcję w kierunku 
wyeliminowania na przyszłość do 
siewu obecnie używanego zwyro- 
dniałego nasienia. Akcja ta .w szcze- 
gólności w odniesieniu do żyta mu- 
Si być planową ze względu na to, że 

„ żyto jest rośliną obcopylrią i popra- 
wa nie da się uskutecznić bez stwo- 
rzenia na ten cel paroletnego kredy: 
iu, którym dysponowałyby instytucje 
rolnicze, względnie Wydziały Powia- 
towe. Plan taki został przezemnie 
opracowany dla bliżej interesującego 
mnie powiatu Postawskiego, jednak 
podanie go tem miejscu odbiega od 
zakreślonych ram niniejszego arty: ułu. 

| Stan hodowli jest opłakany. Go- 
spodarstwa folwarczne nie osiągnęły 
jeszcze nawet połowy stanu przed- 
wojeńnego hodówli. Obėr zarodo- 
wych zorganizowanych jeszcze nie 
pos'adamy i zaledwie kilka lub kilka- 
naście na terenie całej Wileńszczyzny 
znajduje się w stadjum organizacji. 
Hodowla koni rasowych nie jest zu- 
pełnie prowadzoną, jako zbyt ko- 
sztowna. Punkty kopuiacyjne buhai i 
ogierów dla poprawienia rasy dopiero 
są zaprowadzane staraniem poszcze- 
gólnych Wydziałów Powiatowych, 

/ jednak nie będą się one przyczyniały 
,. do wydatnego podniesienia hodowli, 
4 dopóki egzystować będą we wsiach 

szachownice i gospodarstwa Sznuio* 
we, gdyż przy trójpolowym system:e 
gospodarowania niemożliwą jżst upra: 
wa roślin pastewnych i okopowych, 
o czem wspomnę w ' następnym 
rozdziale, w obecnych bowiem wa- 
runkach wychów młodzieży i żywie- 
nie nie mogą być postawione na 
odpowiedniej wysokości. 

| 
| 
| 

4, Ujemne znaczenie szachownic. 

Hamulcem podniesienia kultury 
rolnej wa wsiach na Kresach jest ist- 
nienie szachownic i związany z tem 
system trójpolowego gospodarstwa 
oraz wspólnota pastwisk. Bez koma- 

Sacji gruntów nie może być mowy o 
uprawie koniczyn, strączkowych 1 о- 

| kopowych, ani też o wsiewkach 
_ Śródplonów, bądź jako zielony nawóz, 
* bądź też na paszę, gdyż natychmiast 

po zbiorze ozimin (żyta) czy też ja- 
Tzyny (przeważnie owsa) bydło wy- 
puszcząne jest na paszę na ściernisko 
i gospodarz, ktory na swoim sznurze 
chciałby prowadzić postępowe gospo- 
darstwo naraziłby „Się na stratowanie 
i zmarnowanie wsiewek w pion głów- 
ny. Zwyczaj korzystania z wspólne- 
80 pastwiska ma ponadto tę ujemną 
Stronę, że. gospodarze, posiadający 
mniej ziemi, starają się dojść do po- 
siadania większej-ilości bydła niż na to 
pozwala procentowa norma ilości sztuk 
bydła, która może być na danym obsza- 
rze gruntu utrzymywaną, a czynią to z 
tem wyliczeniem, że bydło ich skorzys- 

z pastwiska na gruntach sąsiadów, 
którzy ich więcej od danego gospo- 

| 
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| d*fa posiadają Cnytrość la prowa- 
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dzi do tego, iż bydło nie ma w lecie 
dostatecznej paszy na pastwisku wsku- 
tek zbyt wielkiej ilości głów bydła na 
darią przestrzeń, w zimie zaś sytuacja 
przedstawia się jeszcze gorzej, gdyż 
właściciel nie posiada dość karmu by 
nadmierną ilość sztuk inwentarza prze- 
żywić. W rezultacie zamiast powiedz- 
my 2:ch krów dobrze odżywianych, 
dających w sumie 5000 litrów mleka 
rocznie, posiada dany gospodarz 4-ry 
krowy marne, dające łącznie 4000 lit- 
rów mleka rocznie, ponosi więc stra- 
tę, nie licząc różnicy w wartości obor- 
nika od krów dobrze, względnie źle 
żywionych. Należy zauważyć, że na- 
ogół znaczny odsetek włościan rozu- 
mie potrzebę i korzyści, płynące z 
komasacji, jednak Urzędy Ziemskie 
tak są zawalone pracą biurową i Za- 
łatwianiem „kawałków*, że o wyjeź: 
dzie na grunt i ułatwieniu w  prze- 
prowadzeniu uchwał gromadzkich o- 
raz podzialei klasyfikacji gruntów nie- 
ma mowy. Podania o kamasację i 
likwidację serwitutów leżą z górą po 
roku w biurach Urzędów Ziemskich 
i nie mogą się doczekać załatwienia. 

Gdzie leży przyczyna złego, czy w 
przeciążeniu pracą Komisarzy Žiem- 
skich, czy w niedostatecznym  perso- 
nelu technicznym, czy w wadliwej 
organizacji pracy w Urzędach Ziem- 
skich, jest rzeczą wartą zainteresowa- 
nia się i zastanowienia. 

5. Błędy w danych statystycz- 
; nych. 

„ Powažnym brakiem i niedomaga- 
niem, który również zwrócił moją uwa- 
ge, są niedokładne dane statystyczne 
co do produkcji rolnej Kresów. 'Jako 
dowód niech posłużą dane statystycz- 
ne co do zbiorów za rok 1925, ta- 
belkę których na Wileńszczyznę oraz 
na jeden z powiatów Województwa 
Wileńskiego, a mianowicie na powiat 
Postawski według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego poniżej za- 
mieszczam: 
— 

    

  

Przeciętne plony w ą 
na I ha 

NAZWA ZBOŻA : 
Wojew. Powiat 

| Wileńskie | Postawski 

Pszenica 9,0 93 

Žyto 83 9,6 

Jęczmień 81 89 

Owies 63 67 

Ziemniaki 72,0 96,0 

Groch "352: tz 

Len na ziarno 4,0 > 

„ na włókno 52 z     
Ośmielam się zwrócić uwagę Głów- 

nemu Urzędowi Statystycznemu na 
odpowiedni dobór korespondentów, 
którzyby zorjentowani byli co do 
wagi i doniosłości cyfr, komuniko- 
wanych przez nich Urzędowi, W wie- 
lu wypadkach informacje dawane są 
przez Urzędy gminne, kióre zawalone 
pracą odpowiadają aby zbyć, podając 
dane cyfrowe, zasłyszane nieraz od 
przygodnych infotmatorów. A wszak 
dane, dostarczane Głównemu Urzę- 
dowi Statystycznemu i przez Urząd 
ten publikowane służą do obliczeń o 
dużem znaczeniu tak dia państwa jako 
całości, jak i dla ludności, że wymie- g: 
nię tylko dane do podatku dochodo- 
wego. Rok 1925 nie zaznaczył się 
'u nas obfitym zbiorem żyta (pszenica 
wogóle prawie zupełnie nie jest na 
północno-wschodnich Kresach upra- 
wiana), w odniesieniu zaś do plonów 
jarzyn to jest owsa i jęczmienia, był 
rok ubiegły dla naszego powiatu 
wprost klęskowym, a i dia całego ob- 
szaru Województwa niepomyślnym 
z racji suszy na wiosnę, a potem 
długotrwałych deszczów w okresie 
zbiorów i według posiadanych prze- 
zemnie danych zebranych w paru 
gminach powiału Postawskiego wy- 
niósł: w Qq, na 1 ha. 

pszenica danych brak 
żyto 
jęczmień 
owies 
ziemniaki 
groch 
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W zakresie statystyki cen płodów 
rolnych, niedostateczne jest moim 
zdaniem gołe podawanie cen poszcze- 
gólnych produktów w danym miesią- 
cu, należałoby bowiem uzupełnić da- 
ne ilością ce tnarów dokonanych 
tranzakcji, gdyż w przeciwnym razie 
trudno jest wyprowadzić średnią cenę 
roczną dla każdej miejscowości z 
osobna, co dla celów podatkowych 
i ustalenia siły i zdolności płatniczej 
ludności ma doniosłe znaczenie. 

(d. c. n.) 

Dr. Wł, Chudzyński, 

Informacje, 
Podatek przemysłowy od ogro- 
downictwa i sadownictwa, 

Ministerjum Skarbu  okólnikiem 
z dnia 9-go kwietnia r. b. Nr. 5216/1I1 
zarządziło, celem jednolitego stoso- 
wania przepisu ustępu l-go lit. b) art. 
2 ustawy o państwowym podatku 
przemysłowym z dnia 15go _ lipca 
1925 r. (Dz. Ust. R; P. Nr. 79 _ poz. 

550), na zasadzie którego podleg 
podatkowi przemysł. ogrodownictwoi 
sadownictwo, położone poza обге- 
bem miast i miasteczek, aby przed: 
siębiorstwa tego rodzaju traktowano 
jako przemysłowe tylko wówczas, 
gdy posiadają one wytwórnie, prze- 
rabiające płoay sadów i ogrodów 
(suszarnie owoców, warzyw, wytwór- 
nie konfitur, konserw it. p.) Powyższe 
wyjaśnienie należy stosować już przy 
wymiarze podatku od obrotu za Il-gie 
półrocze 1925 r. 

Zeznania o dochodzie. 

Ministerstwo skarbu przypomina, 
że termin składania zeznań o docho- 
dzie do wymiaru podaiku dochodo- 
wego za rok 1926, zarówno dla osób 
fizycznych (spadków wakujących), jak 
i osób prawnych upływa z dniem 
1 maja 1926 r. 

tym samym terminie płatnicy 
obowiązani są wpłacić zaliczkę na 
podatek w wysokości połowy poda* 
tku, przypadającego od dochodu, wy- 
kazanego w złożonem w terminie 
zeznaniu. 

Osoby, które nie wykonają usta: 
wowego obowiązku złożenia w ter- 
minie zeznania, narażone będą, nieza- 
leżnie od zastosowania do nich san- 
kcji karnych za niezłożenie zeznania, 
na uiszczenie w powyższym terminie 
pod rygorem egzekucji zaliczki w 
wysokości połowy podatku docho- 
dowego, wymierzomego za rok po» 
datkowy 1925. 

Pogorszenie się bilansu han. 
dłowego. 

Według nadeszłych z Warszawy 
wiadomości, bilans handlowy w mar- 
cu nie kształtował się tak korzystnie, 
jak w ubiegłych miesiącach. Pozycję 
eksportu zamknięto w tym miesiącu 
cyfrą 90.000.000 zł. w złocie, aczkol- 
wiek cyfra ta nie odbiega bardzo da- 
leko od cyfry z lutego, to jednak w 
marcu zwiększyła się pozycja w impor- 
cie ze wzgłędu na wwóz bawełny (nor- 
malny co roku) i częściowo środków 
żywności. Skutkiem tego nadwyżka 
eksportu w marcu wynosi 
15.000.000. zł. w złocie. 

Prognoza tegorocznego żniwa. 
W warszawskich kołach AE przy 

uszcęząją, że urodzaje nie będą w tym roku 
„= niź w ubiegłym. Stan zasiewów jest 
nieco gorszy niż w zeszłym roku. gdyż zasie- 
wy były spóźnione a zużycie nawozów 
sztucznych mniejsze: Zbiory żyta ozimego 
będą zapewne naogół średniej jakości. Tro- 
Ra lepsze będą może zbiory pszenicy, Na- 
ogół należy się spodziewać lepszych uro- 
dzajów na południu i zachodzie Polski, gor- 
szych zaś na północnym wschodzie. 

Ludno ć rolnicza. 
Na ogólną liczbę 25,386 tys. ludności 

(według spisu 1921 r.) — 16,856 tys. czyli 
66,5 procent zajmuje się rolnictwem, łeśnic- 
twem i pokrewnemi gałęziami produkcji (w 
tem zawodowo czynnych 10,266 tys., resztą 
— rodzina). Najwięśszy odsetek ludności rol- 
niezej widzimy w województwach wśchod- 
pich — 90 proc.. z kolei w województwach 
cołudniowych—72,5 proc., w województwach 
zentralnych -— 59,5 proe., w województwach 
nachodnich—57,5 proc, i na Śląsku Cleszyń- 
skim—36 proc. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (w) Nowe przepisy egzeku- 

cyjne przy ściąganiu zaległości 
podatkowych. Ministerstwo Skarbu 
wydało ostatnio nowe przepisy egze- 
kucyjne mające zastosowanie przy ścią- 
aniu zaległości podatkowych. 

Z przepisów tych prżebija tenden- 
cja zaostrzenia egzekucji; zaostrzenie 
takie wpłynie bezwarunkowo na kształ: 
towanie się cen towarów pierwszej 
potrzeby, które w ostatnich czasach 
wykazały tendencję zwyżkową. Konie: 
czność uiszczenia podatku wpłynie 
na kupca w kierunku ustępstw na 
korzyść konsumenta, gdyż sprzedają: 
cemu chodzić będzie o uzyskanie 
niezbędnej na zapłacenie podatku 
gotówki. ы 

W. myś! nowych przepisów wsżys- 
cy urzędnicy lzb Skarbowych będą 
prawomocni występować w roli egze- 
kutorów przy licytacjach. 

Licytacja sama będzie miała prze- 
bieg następujący: 

W pierwszym rzędzie będą pod- 
legały egzekucji pieniądze i papiery 
wartościowe. Egzekutorzy będą upra- 
wnieni do zbadania stanu kasy da“ 
nego przedsiębiorstwa lub handlu q 
nawet będą mogli oczekiwać na wpły. 
nięcie należnej Skarbowi Państwa 
sumy do kasy przeds.handlowego, w 
czasie dni rynkowych i t. p. i zabra- 
nia tych pieniędzy na poczet zaległe- 
go podatku. 

W drugim rzędzie będzie nakla: 
dany areszt na meble dłużnika, Od 
aresztu wolne są ubranie bielizna i 
pościel dłużnika, służące do codzien: 
nego użytku, naczynie kuchenne, łóż: 
ko, artykuły żywnościowe, opał i t. p. 

Jeżeli podatek winien mąż, a żona 
nie figuruje aa nakazie nie wolno 
nakładać aresztu na stanowiące jej 
własność ubrania oraz biżuterję któ- 
rę nosi na sobie. 

Jeżeli obłożone aresztem ubrania 
i meble nie pokryją należnych po- 
datków nakładany będzie areszt na 
maszyny i warsztaty z . wykluczeniem 
maszyn które niezbędne są w danej 
fabrycę lub zakłądzie i bez których 
fabryka lub zakład będą zmuszone 
stanąć. Nie wolno nakładać aresztu 
na narzędzia rzemieślnicze, natomiast 
może być aresztowany towar znaj- 

tylko . 

wo 

dujący się w sklepie, lecz i w tym 
wypadku kupiec ma prawo domagać 
się sekwestracji wyłącznie tych to- 
warów które należą do kategorji tzw. 
niesezonowych. 3 

Jeżeli na meble nałożony już jest 
areszt za długi handlowe można na 
te same rzeczy nałożyć areszt za po- 
datki, a suma uzyskana za sprzedaży 
tych rzeczy w pierwszym rzędzie 
idzie na pokrycie zaległości podatko- 
wych. Natomiast w razie opisania 
rzeczy żony posiadającej akt intercy- 
zy, należy złożyć podanie do Sądu 
o wykluczenie tych rzeczy z pod e- 
gzekucji, Jednocześnie opis dokonany 
przez lzbę Skarbowę może być zas: 
karżony 'do Sądu. Wszelkie skargi 
które nie nadają się do skierowania 
na drogę sądową należy kierować do 
Pp. dyrektora Izby Skarbowej. 

„— (n) Ceny w Wilnie z dnia 23 
kwietnia. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 29 zł. za 
100 kg., owies 34 —36, jęczmień browarowy 
34—36, na kaszę 32—34, otręby żytnie 25— 
26, pszenne 25—26, siano 20—24, ziemniaki 
13—14. Tendencja dla żyta słabsza, dla owsa 
i jęczmienia mocna, brak siana. 

© Nasiona: owsy siewne 38—45 za 100 
kz., jęczmień siewny 35 —45, groch <Victoria» 
nasienny 45, ziemniaki nasienne 16—20, 
czerwona koniczyna nasienna 450--520, se- 
radela 30—33, łubin 22—24, 

Mięso wołowe 1.60 — 1.80 gr. za 1 kg., 
cielęce 1.00—1,30, baranie (brak), wieprzowe 
2,00—2,20, boczek 2,50, wędzony—3,00, 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmie- 
tana 1.60—2.00, twaróg 1.00—1.10 za 1 kg., 
ser twarogowy 1.30 — 1.70, masło niesolone 
5.60 - 6.00, solone 4.50—5.00. 

Jaja: 90—1 00 gr. za 1 dziesiątek, 
Ryby: Szczupaki żywe 2,00—2.50 gr. za 

1 kg., snięte 1,60—1,70, leszcze żywe 2,00— 
2,50, snięte 1,60—1,70, karpie snięte 1 60— 
1,80, płocie 0,70—1,00, drobne 40—70. 

— (n) Nowy cennik detaliczny na 
artykuły spożywczo kolonjalne, obowią- 
zujący z dn. 23 kwietnia r, b.: herbata od 

27 do 37 zł. za 1 kg., kawa paiona 11—18, 
kakao luzem do 7 zł.; w opakowaniu do 15 
zł, cnkier kostka 1:75, kryształ 1.40, miód 
sztuczny 160, marmelada do 3 zł, cykorja 
0.40 — 2.40, ryż 1,15, groch м potėwkach 
1.05, fasola biała (60, kasza manna amery- 
kańska 1.70, krajowa 120, gryczana cała 
0.80, perłowa drobna 0.95, średnia 0.80, pę- 
czak 0.60, owsiana amerykańska 1.40, jęcz- 
mienna drobna 0,67, średnia 0,60, gryczana 
przecierana 092, jaglana 0:70, mąka pszenna 
amerykańska 1.10, krałara lgat. 1.00, li 
gat. 0.80, kartoflana 070, gryczaną 0.65, 
jęczmienna 0:55, makarony warszawskie 1.85, 
włoskie 2.40 wileńskie 1.80, sól biała 0.33, 
warzonka 0,38, szara (0.25, masło deserowe 
6.60, stołowe 5.50, kuchenne 4.89, tłuszcz 
roślinny (masło sztuczne) do 5 zł. słonina 
krajowa 2.80 — 300, szmalec amerykański 
4.40, olej roślinny zagraniczny 3.30, krajowy 
280, pieprz 11, śledzie 25—30 pr.'za sztukę, 
wędzone 25—30, zapałki za 10 pudełek 0.65, 
za 1 pud, 0,07, паЁа 0,50 za litr, mydło 
miejscowe 230, przywozowe 280. 

3 

+ ..Sprawa smoka. 
Dziś o godz. 8% wiecz. zjadą się 

ze wszystkich stron Świata rycerze 
dla zamordowania Bazyliszka Wileń: 
skiego. Spieszcie ich tłumnie przywi- 
tać na placu Katedralnym. Rycerze 
przybędą od czterech bram grodu. 

Z Rusi traktem Połockim i ul. 
Św. Anny. Z Litwy od zamku Tro- 
ckiego, Legjonową, W. Pohulanką, 
Trocką, Wileńską, Ludwisarską. Błę- 
dni rycerze ul. Antokolską. Lechici 
traktem Rudnickim od Miednik przez 
plac Ratuszowy, ul. Zamkową. 

* 

Dla dzieci bezrobotnych. Smo- 
ka zabijemy a przy pomocy smoczka 
dokarmiać będziemy dzieci bezrobot- 
nych. Cały dochód na ten cel. 

. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 

23 kwietnia 1926 r. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Uoiary 9.70 9,72 2,68 
belgja 35,63 3512 | 35,54 
Ho'andja 390,05 30103 38907 
Londyn 41.26 4738 4714 
Nowy-Vork — — — 

„Paryž 32,35 32,43 32.27 
Praga £ 2880 28,87 28,73 
Szwajcarja 187,80 183.27 187.23 
Stokhoim — — — 
Wiedsń 137,20 j 1375t 136,86 
Włochy — — — 

Papiery waitošciowe 

Pożyczka dolarowa 71,50 (w złotych 732,60 
. kolejowa 148,00 — — 

3 pr. pożycz kotw 32,59 — = 
5 pr. požycžk, konw -— — — 
5 proc. listy zast. 
ziemskie przedw, 22,50 22,25 23,25 

"KRONIKA 
SOBOTA 

24 Dziś Wsch. sł. o g. 4 m. 48 

Jerzego Fid, Zach. sł. ор 6 m 26 
Jutro 

j po W, Mar, 

URZĘDOWA. 
— (1) Urząd miar i wag wal- 

czy z nieścisłością narzędzi mier- 
niczych, Za okres pierwszego kwar- 
tału rb. urząd miar i wag prowadząc 
nieustanną walkę o dokładność na- 
rzędzi mierniczych dokon+! 126 rewi- 
zji tych narzędzi, prócz tego policja 
ONA w tym czasie 17 proto- МН ; 

Wskutek tego przekazano wia- 
dzom sądowym 26 spraw w myśl 
art. 363 k. k. : 

Sąd skazał w tym czasie 64 oso- 
by, wymierzając grzywny na ogólną 
sumę 435 zł. przyczem w  czierech 
wypadkach sprawy umorzono. 

i MIEJSKA. 
— (x) Rozprawa sądowa o za- 

legły podatek Magistratu na rzecz 
lzby Skarbowej. W dniu 5 maja r. 
b. w Najwyższym Sądzie w Warsza- 
wie rozpoznawaną będzie sprawa lz. 
by Skarbowej !przeciw  Magistratowi“ 
m. Wilna o opłacenie zaległego przez 
Magistrat podatku przemysłowego od 
elektrowni miejskiej za rok 1925, 

(X) Pracownicy miejscy 
otrzymają w dniu 1 maja połowę 
poborów. W dniu 1-go maja rb. 
Magistrat m, Wilna wypłaci swoim 
pracownikom tylko 50 proc. należnej 
im pensji za maj. Powyższe jest spo- 
wóodowane brakiem funduszów w ka- 
sie miec 

— (x) Naprawa brzegów Wi- 
lenki na Belmoncie. Z początkiem 
przyszłego tygodnia Magistrat m. 
Wilna przystępuje do naprawy 
i umocnienia brzegów Wilenki na 
Belmoncie; które zostały naruszone 
wskutek wiosennych deszczów i roz- 
topów. Do wspomnianych robót Ma- 
gistrat zaangażował przez Urząd 
Pośrednictwa Pracy większą ilość 
bezrobotnych. 

— 6) W sprawie uruchomie- 
nia informacyjnego biura w 
Wilnie. Zizeszenie pracowników 
umysłowych w  Warszamie p. n. 
„Współpraca* zwróciło się w dniu 
wczorajszym do Magistratu m. Wilna 
z pismem, oferując uruchomienie w 
Wilnie Ыига ' informacyjnego dla 
przyjezdnych. Wspomniane biuro 
ma współdziałać z ruchem zagra- 
nicznych i miejscowych turystów. 
Podobne biuro zostało niedawno 
stworzone na głównym dworcu w 
Warszawie. 

‚ — (x) Zapomogi na dokar- 
mianie dzieci. Magistrat m. Wilna 
wyasygnował w tych dniach 3.000 zł. 
tytułem zapomogi na dokarmianie 
dzieci w szkołach powszechnych, 
oraz 1680 zł. na tenże cel dla dzieci 
w szkołach żydowskich. 

— (t) Kiermasz wczorajszy był 
przepełniony kwiatami i obwarzanka- 
mi. Doskonała pogoda sprawiła, że 
tłumy mieszkańców  tłoczyły się do- 
okoła straganów, zaopatrując się w 
nasiona, obwarzanki, podejrzanej ja- 
kości łakocie, sadzonki zwane inaczej 
„fiance*, zabawki, kanarki i t. p. Ruch 
na placyku przy ulicy Orzeszkowej 
gdzie roztarasowały się stragany i 
wozy panował niezwykły do późna 
wieczór. | 

W dniu wczorajszym iradycyjnie 
w Wilnie pootwierano okga, ciesząc 
się nadzieją, że więcej chłodu nie 
zaznamy. |:dnej tylko rzeczy przypo: 
minającej dawne przedwojenne czasy 
nie można było zaobserwować — to 
wozów przewożących rzeczy z miesz. 

kania do mieszkania. Dzień Św. Je“ 
rzego był dawniej w Wilnie, jak rów" 
nież w jesieni dzień św. Michała, ter: 

umowy ! nie 5219 bezrobotnych. 
obie 

powojennej zatarły się te terminy, 
ochrona lokatorów przytwierdzita do 
mieszkań nagłucho ich dzierżawców. |it doraźnej pomoc 
Poza tą drobną cechą nowych, już | 
czasów—dzień św. Jerzego niczem się 
nie różnił od tego który był dawniej. 

minem kiedy się kończyły 
ludzie zmieniali mieszkania. W 

SZKOLNA 
— (x) Uroczyste poświęcenie 

gimn. im. Ad. Mickiewicza. w 
niedzielę, dnia 25 b. m. o godz.. 11 
rano odbędzie się uroczyste poświę- 
cenie gimnazjum im. Ad.. Mickiewi- 

cza DA PEC 
Uroczystość powyższą 

r. 3/5. 
„poprzedzi 

® 

Wzywa się wszystkie koleżanki 
do przyjścia na dziedziniec uniwersy- 

'tetu. Wybrana przez losowanie bę- 
dzie prowadzoną na Baksżtę dla wy- 
wabienia smoka. 

* 

Konkurs wystaw sklepowych 
przedłużony do wtorku 27 bm. Bar- 
dzo piękny smok czekoladowy wysta- 
wiony u Sztrala na Mickiewicza. 
ZACRIECY: TERENIE TAKO STS 

leńskiej Dyrekcji PKP. p. inż. Sta 
szewski w towarzystwie dyrektora 
wydziału eksploatacyjnego p. inż. 
Łaguny i poszczególnych naczelników 
wydziałów powrócił onegdaj z wio- 
sennej inspekcji technicznej linji 
Brzeskiej. W początkach maja p. 
prezes Staszewski wyjedzie na takąż 
inspekcję linji kolejowej Wileńskiego 
oddziału, Е 

PRACA i OPIEKA SPOLECZNA 

— (x) Bezrobocie w Wilnie. 
W dniu wczorajszym notowano w 
Urzędzie Pośrednictwa Pracy w Wil- 

— [x] le wypłacono zasiłków 
bezrobotnym. W ubiegłym tygod- 
niu urząd funduszu bezrobocia udzie: 

„doraźne 383 osobóm па 
łączną sumę 4 zł, ustawowych 
zaś zapomóg wypłacił 878 peteniom 
na sumę 9.672 zł. i 50 śr. 

AKADEMICKA. 
— Sobótka w Ognisku , Dziś 

w. Ognisku Akademickiem odbędzie 
się kolejna sobólka tańcująca. Do tań- 
ców przygrywać hędzie akaJemickie 
trio smyczkowe.* Początek nastąpi o 
godz. O ej. = pe 

Wejście 'za okazaniem legitymacji 
msza św. w tymże dnil o godz. 10 ra- jub zaproszenia Bratniej Pomocy. 
no, w kościele św. Jerzego... 

— (x) W sprawie Święta sa- 
dnia dzenia drzew*. W niedzielę, 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Budzące się Indje. Drugą 

25 bm. o godz. 12 m. 30 w wielkiej część odczytu pt. „budzące się Indje” 
sali pracowni przyrodniczej przy ul. wygłosi p. T. Bibro w. sobotę © godz. 
Zawalnej odbędzie się ostatnie zebra: 8 wieczór w sali Klubu Handlowo- 
nie obszerniejszego komitetu obcho- Przemysłowego. ‚ \ odczycie , tym 
dowego w sprawie „Święta sadzenia opowie prelegent .o ruchach одго- 
drzew“, które się ma odbyć w najbiż- dzeńczych społecznych i - religijnych 
szych dniach, Na posiedzeniu tem w Indjach, o działalności Towarzystwa 
zapadną ostateczne uchwały, ofaz us- Teozoficznego oraz o Kongresie Teo- 
talone zostaną szczegóły programu zoficznym w Adyarze, którego był 
wspomnianej uroczystości. W pqosie- uczestnikiem. Odczyt ilustrowany bę- 
dzeniu tem wezmą udział kierownicy dzie obrazami świetlnemi, ) 
5 cio, 6:cio i 7-mio klasowych szkół Posiedzenie T.-wa kolonij 
powszechnych m. Wilna, oraz posz- letnich. W dniu 22IV odbyło się 
czególni pp. właściciele placów, po- posiedzenie Tow. kolonij letnich z 
łożonych w obrębie wielkiego m. udziałem p. naczelnika Wydz. Opieki 

Wilna. społ. województwa p, K. Jocza į, vice 
prezydenta |. Lokuciewskiego, na 
którem omawiane były będące na WOJSKOWA 

— (0) Przeniesienie do rezer- 
wy szeregowych 1903 r- Na sku: 
tek rozporządzenia Ministerstwa Spraw 
Wojskowych przeniesienie do rezer- 
wy szeregowych rocznika 1903 šiu- 
żącego obecnie oraz starszych wcie- 
lonych wraz z nimi, nastąpi dopiero 
w jesieni, я 

„ Ponad toponadkontyngensowi rocz- 
nika 1903 nie będą wcieleni do sze- 
regów lecz przeniesieni do rezerwy 
razem z szeregowymi rocznika 1 903, 
którzy odbywają obecnie służbę czynną. 

— () W sprawie odroczeń dla 
studjujących zagranicą. W spra- 
wie udzielenia dalszych odroczeń woj: 
skowych dla poborowych studjujących 
zagranicą, a nie posiadających matur 
polskich, którzy z wejściem w ży- 
cie ustawy o powszechnym obowiąz- 
ku służby stracili prawo do dalszych 
odroczeń — wydane zostanie w naj- 
bliższym czasie osobne  rozpoizą- 
dzenie. 

— (x) Kto będzie powołany 
na ćwiczenia wojskowe. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych w bieżącym roku, na 
4.0 tygodniowe ćwiczenia wojskowe 
powołani będą jedynie r-czn. 1899 i 
1900 r. i to ci tylko, kiórzy nie od- 
byli przepisowych ćwiczeń w roku 
ubiegłym, Ponadto na 8 io tygodnio- 
we ćwiczenia powołani zostaną 
wszyscy oficerowie rezerwy roczn. 
1895 i na 6'cio tygodniowe —1901 r. 

— (x) Badanie terenu dia 
ćwiczeń wojskowych. W ostatnich 
dniach komisja złożona z przedsta- 
wicieli Komisarjatu Rządu, wojsko: 
wości i Magistratu badała wszysikie 
tereny zdatne do ćwiczeń wojsko- 
wych, położone w okolicach m. Wil- 
na. Badania te miały na celu stwier: 
dzenie i wprowadzenie odpowiednich 
środków dla zabezpieczenia miejsco - 
wej ludności od jakichkolwiek wy- 
padków w czasie ćwiczeń. 

KOLEJOWA 
— (x) Powrót prezesa Wil. 

Dyr. PKP. z inspekcji. Prezes Wi- 

czasie i niecierpiące zwłoki, wobec 
zbliżającego się sezonu letni 
sprawy dalszego rozwoju T-stwa. 

Uchwalono. w najbliższym czasie 
zwołać większe zebranie z udziałem 
organizacji spółecznych—władz szkol- 
nych, IR opiek szkolnych, szkół 
powszechnych. z 

RÓŻNE. 
— (1) Wyjazd komisji licen- 

cyjnej do majątków. W dniach 
24 i 25 b. m. komisja licencyjna, z 
ramienia Wileńskiego towarzystwa rol- 
niczego, w osobach: prof. Marszałko: 
wicza, inspektora Opackiego i p. 
Czerniewskiego dokona przeglądu о- 
bory majątku Wersoka (pow. Wil.- 
trocki) naieżącego dv prof, Staniewi- 
cza. Ta sama komisja 5 i 6 maja 
będzie w Sokoleńszczyźnie maj. p. 
K. Wagnera, a 9 i 10 maja w Ho- 
rodnie [pow. Lidzki] maj. p. Kondra- 
towicza. 
„ — (X) Zjazd kresowy kupiectwa 
polskiego. Stowarzyszenie kupców 
1 przem 'słowców chrześcijan w Wil- 
nie urządza w Wilnie w dniu 23 i 
24 maja r. b. zjazd kresowego Ки- 
piectwa polskiego. W dniu zjazdu 
poświęcony zostanie sztandar wspom - 
nianego towarzystwa, poczem odbę- 
dzie się uroczystość poświęcenia 
szkoły handlowej w Wilnie. 

— (t) „Dzeń współdzielczości*. 
Na dzień 6 go czerwca r. b. organi- 
zuje się «Dzień współdzielczości w 
Polsce», « W poszczególnych miejsco: 
wościach w kraju utworzą się komi- 
tety, których staraniem urządzane bę- 
dą odczyty, akademje, wiece, koncerty, 
zabawy etc. Qbchód ten "połączony 
będzie z uczczeniem setnej rocznicy 
zgonu Stanisława Staszica, jiko zwia- 
stuna kooperacji w Polsce. 

„ W związku z tym obchodem Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych za» 
1еса, . абу ze względu na bardzo 
aktualne i dodatnie cele ruchu współ: 
dzielczego władza ad ninistracyjna za* 
równo ll jak i | instancji przychylnie 
ustosunkowała się do tego rodzaju 
poczynań.
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Konkursy hippiczne w Nicei. 

W trzecim dniu wielkich konkur- 
sów hippicznych w Nicei rozgrywa- 
na była nagroda wędrowna księžny 
d'Aosto, którą w roku ubiegłym wziął 
rtm. Królikiewicz. Obecnie rim. Kró- 
kiewicz zajął na <«Banzaju» 7-me 

miejsce. (t) 
W czwaitym dniu wielkich kon- 

kursów hipicznych w Nicei o nagro- 
dę Wojsk Polskich, ofiarowaną w 
roku ubiegłym przez ministra wojny 
gen. Sikorskiego, pierwsze miejsce a 
zarazem nagródę W.P. zdobył Lpt. 
armji hiszpanskiei — Hombre. Dru- 
žyna polska w konkursie tym udzia- 
łu nie brała. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (t) Marszałek Piłsudski ho- 

norowym członkiem klubu spor- 
towego 3 Brygady jazdy Na po- 
siedzeniu zarządu klubu sportowego 
3ej Samodzielnej brygady jazdy w 
dniu 13 bm. zapadła uchwała o mia- 
nowaniu marszałka Piłsudskiego ho- 
norowym członkiem klubu. 

W najbliższych dniach specjalna 
komisja: wręczy panu marszałkowi 
artystycznie wykonany dyplom. 

— Egzamina nasędziów pilki 
nożnej. Dnia 2-go maja (w niedzie- 
ję) o godz, 10ej rano w  Kasynie 
garnizonowem (Mickiewicza 13) odbę- 
dzie się egzamin na sędziów piłki 
nożnej. Do egzaminu stawać mogą 
wszyscy pełnoletni bez względu na 
przynależność klubową; pożądaniem 
nawet jest, aby przyszły sędzia do 
żadnego z klubów uprawiających piłkę 
nożną nie należał. 

Zgłaszać należy się u prof. Weys- 
senhoff4—przewodniczącego Komisji 
Egzaminacyjnej. (t) 

— Dzisiejsze rozgrywki o mi- 
strzostwa piłki nożnej. W klasie 
A: Makkabi—Cresowia (Grodno); w 
klasie B: Wilja ||-Z. A. K. S, 

— Rozgrywki opuharP.Z.P.N. 
Wydział gier i dyscypiiny P. Z. P.N. 
postanowił rozpocząć międzyokręgo- 
we rozgrywki o puhar PZPN. wkoń: 
cu czerwca. Rozgrywki odbywać się 

_ będą w trzech grupach: 1 Warsza* 
wa—Poznań—Toruń; Il Lwów, Lub: 
Jin, Wilno i Ill Kraków, Łódź, Górny 
Śląsk. (t) 

. 

— Do Panów Kupców miasta 
Wilna. Wielkie potrzeby oświatowe 
skłaniają Centralny Zarząd Polskiej 
Macierzy Szkolnej do urządzenia w 
dn. 3 go Maja do 9/V b. r. Wielkiej 
loterji fantowej. Wobec tego, iż fun- 
dusze Polskiej Macierzy Szkoinej są 
bardzo małe, niepodobna zakupić 
wszystkich fantów, których ogólna 
iłość wynieść musi conajmniej dzie- 
sięć tysięcy, Polska Macierz Szkolna 
Z. Ws. niniejszem prosi najuprzejmiej 
Panów Kupców o zaofiarowanie we- 
dle swej možn.šci rozmaitych przed- 
miotów odpowiednich na fanty. 

Ofiarowane fanty, oraz zgłoszenia 
przyjmuje za pokwitowaniem Sekre- 
tarjat Centralnego Zarządu P. M. Sz. 
codziennie, z wyjątkiem świąt, od 10 
rano do 5-tej'po południu: Benedy- 
ktyńska 2 — 3. 

TEATR i MUZYKA, 

й — Reduta w Teatrze na Pohulance 
przedstawi dzisiaj po raz trzeci dramat w 
trzech aktach Emila Zegadłowicza <Głaz 
graniczny». Jutro punktualnie o godz. 3iej“ 
po poł. przedstawienie szkolne (75 proc, zni- 
żki dla młodzieży szkolnej). Dany będzie 

„ «Fircyk w zalotach» stylowa komedja z cza- 
sów Stanisławowskich Fr. Zabłockiego, za- 
kończona sceną operową Cimarosy i bale- 
tową Boccheriniego. Wieczorem komedja w 
и 
  KIAP 

P. KRASNOW 

*) Amazonka w pustyni, 
Powieść. 

XXI. 

Wyjazd Wasieńki wyznaczono na 
ósmą rano, ale, jak zwykle, przy ta- 
kiem wybieraniu się w drogę, zaszła 
zwłoka i gdy po śniadaniu, po licz- 
nych strzemiennych, według rosy;- 
skiego i syberyjskiego zwyczaju 
wypitych, karawana Wasieńki wyru- 
szyła drogą w góry, słońce wysoko 
już było, południe się zbiiżało... 

Iwan Pawłowicz i Fanni trochę 
odprowadzili podróżnych i wrócili 
do domu. Upeł panował męczący. 
Zaczynały się: znów dni staniczne 
szare i jednostajne, bardziej jeszcze 
niż przedtem senne, 

Fanni tęskniła i nudziła się wi- 
docznie. Pociągały ją góry i Świat za 
górami, chciała widzieć co się dzieje 
1am, za tym łańcuchem gór, za temi 
przepaściami bez dna, jakie miasta, jacy 
ludzie? Jeszcze dalej i dalej. Pocią- 
gała i wzywała ją ku sobie dal błę- 
kitna, lato upalne, noce księżycowe 
cichą; poświatą  srebrzystą  prze- 
tkane. 

* Tęskniła może i do; Wasienki. 
Mogło się zdawać, że ten «różowy 
mężczyzna», gadatliwy i wykarmiony, 
jak tłusty kot w sklepiku, -zostawił 
jednak ślad w jej sercu i, może 
wbrew jej woli, zajmował sobą jej 
myśli. 

Przecie, mimo wszystko, pojechał 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

posiedzenie Komitetu, organizującego 
„Tydzień Ucznia”. Wszystkie poszcze- 
gólne Komisje zdawały sprawozdanie 
ze swych prac przygotowawczych. 

—  Poświęcienie strzelni 
Oficerskiego Klubu Łowieckiego. 
W niedzielę dn. 2 maja o godz. 11 
odbędzie się uroczystość poświęcenia 
strzelnicy Oficerskiego Klubu Łowiec- 
kiego O. K. III. Strzelnica mieści 
się na boisku sportowem 1 p. p, 
leg.—góra Bouffałowa (za gmachem 
sądów). 

Komisja loteryjna rozdała paręset list 
na zbiórkę fantćw i pieniędzy. Fanty 
gromadzą się tymczasowo w mieszka- 
niu pani sędziny Makowieckiej (ul. 
Mickiewicza 42 m. 3),a fantami ży: 
wemi, jak np. drób i t.p. opiekuje się 
pani inżynierowa Miecznikowska (ul. 
Piwna 15). Skarbnikiem powołany zo: 
stał p. Kowzan (zauł. Bernardyński 3). 

Loterja odbędzie się dnia 13-go i 

' strzelanie do gołębi). Po konkursach 

Program uroczystości 
1. Poświęcenie strzelnicy. 2, Oddanie i 
pierwszych strzałów. 3. Konkurs 27 
strzelecki 2 mato-kalibrowych — Кага- 
binków do tarcz typu olimpijskiego. 
4. Konkurs w strzelaniu z własnej 
broni śrutowej do talerzyków wyrzu- 
canych mechanicznie  (pozorujące 

przewiduje: 14 go maja i na ten czas wszystkie 
ty złożone będą w specjalnie urzą- 

dzonym sklepie, gdzie każdy. nabyw- 
ca biletu będzie miał możność  fanty 
obejrzeć. 

Komisja teatralna obiecuje szereg 
ciekawych atrakcyj, a więc przede: 
wszystkiem A teatralne 

i 12 ai i w Reducie i Ognisku Kolejowem, po- 

>. Si p anenIE Magtod: : ranek wode, kerai koncerty 

Warunki konkursu oraz zapisy jotne w cukierniach i restauracjach i 
przyjmuje kierownik strzelnicy W gnia 13 go maja wielki Festyn w 
lokalu strzelnicy na górze Bouffałowej Ogrodzie Bernardyńskim z pochodem, 
codziennie od dnia 25 IV 1926 r. od popisami gimnastycznemi, orkiestrami 
godz. 17—19 ej. . i zabawami na wolnem powietrzu 

W dniu 25 b. m. rozpoczną się Zebranie Komisji Teatralno-Wido- 

dla członków klubu trainingi. wiskowej odbędzie się 26-g0 kwietnia 
— (t) Apel akademików—wio: 0 godzinie 7 ej w gmachu gimnazjum 

ślarzy. Zarząd sekcji wioślarskiej „Lelewela* SE AK 
akademickiego związku sportowego Dnia 28go kwietnia, o godzinie 

w Wilnie wzywa koleżanki i kolegów 8ej wieczorem odbędzie się znowu 

do jaknajliczniejszego zapisywania się w mieszkaniu Mecenasa Zagórskiego 
do sekcji wioślarskiej związku, która zebranie wszystkich — przedstawicieli 
już od miesiąca rozpoczęła działal- Komisji, którzy dadzą szczegółowe 
ność na wodzie, zwiększyła tabor, Sprawozdanie z dokonanych czynno- 

jest w posiadaniu gotowych urządzeń Ści oraz przedstawią ścisły program 
mogących zaspokoić znaczną frekwen- wszystkich mających nastąpić w „Ty- 
cję członków. godniu Ucznia* rozrywek i zabaw. 

Najbardzej ożywioną częścią se- 2-go maja w gimnazjum  Orzesz- 
zonu będą oczywiście miesiące wio- kowej o godzinie 11 zrana odbędzie 
senne, w ciągu których przewidziane się zebranie Komisji Zbiórki. ё 
są regaty wewnętrzne sekcji oraz Komitet Organizacyjny nie wątpi, 
uroczyste oiwarcie przystani. że „Tydzień Ucznia*, ze względu na 

Najbliższem większem  przedsię- swój cel (Kolouje letnie dla młodzie- 
wzięciem sekcji jest udział całego ży szkolnej zdrowej i uzdrowiska dia 
taboru w międzyklubowej rewji wio- chorej), wzbudzi jak najszersze zain- 
ślarskiej w dniu 3-go maja. teresowanie i ofiarność. Dotychczas 

Warunki zapisywania się do sek- zbieranie fantów na Wielką Loterje 
cji dla członków zwyczajnych są na- „Tygodnia Ucznia* posuwa się dość 
stępujące—składka sezonowa wynosi raźno, ale, bo też podjęły się tej tak 
30 zł, wpisowe dla członków nowo: trudnej i mozolnej pracy osoby—zna- 
wstępujących 5 zł. Opłaty rozkładają ne chlubnie na polu działalności spo: 
się na cały sezon letni i uiszczają się łecznej, jak: panie Ambroszkiewiczowa, 
miesięcznie. 

Dla członków wyjeżdżających na 
lato oraz uczni przewidziane są 
ulgi. 

ZEN IKI SCE 

trzech aktach St. Krzywoszewskrego «Djabeł 
i karczmarka». W poniedziałek po raz pier- 
wszy komedja w trzech aktach J. Szaniaw: 
skiego «Lekkoduch». 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Zgon w komisarjacie. Dn. 22 b.m. 
og. 16 nagle zmaił doprowadzony do V 
komisarjatu aresztowany Juljan Szyszkiewicz 
(Zakret, ul, Ponarska 12), Szyszkiewicza are- 
SIE bezpośrednio po dokonaniu re- 
wizji. 

— Kradzież maszyny do szycia. 
Aniela Sokołowska (Kopanica 6) zameldo- 
wała o kradzieży maszyny do szycia warto- 
ści 250 zł. Kradzieży dokonała jej córka Ol- 
ga Sokołowska (zam. w szpitalu Sawicz). 

— Trup noworodka. Na cmentarzu w 
Opsie znaleziono trupa noworodka płci mę: 
skiej. Dochodzenie w toku. 

Usiłowanie samobójstwa. Dn. 21 
b. m. usiłował otruć się esencją octową 
Grzegorz Bucyn (w. Olechnowicze gm. Kras- 
niefiskiej), 

Przyczyna samobójstwa— ciężkie warun- 
ki materjalne po odbyciu kary więziennej. 

— Kradzież krowy. W maj. Chorzowo 
gm. Mołodeczańskiej skradziono krowę na 
szkodę Franciszka Wasilewskiego. 

— Pożary. We wsi Bužany gm. Bra- 
sławskiej spłonęły dwa domy mieszkalne, 3 
stodoły oraz 2 chlewy na szkodę Jana Bal: 
Sa, Ignacego Bzni i Antoniego Pawłowskie- 
go. Straty wynoszą 16 700 zł. 
.. Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, 
iż pożar wybuchł wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem. 

ża góry, ze swemi Śmiesznostkami, 
na swych niedopasowanych strze- 
mionach, mimo  niezgrabnej jazdy 
konnej odważył się, chciał pojechać 
w poszukiwaniu przygód, by nowe 
kraje poznać, 1ia rzadkiego zwierza 
polować, miasta, nieznane europej- 
czykom, zwiedzić... / 

A Iwan Pawłowicz siedział 
swej stanicy koldżatskiej, 
porządku i czystości, łajał i uczył 
kozaków, ćwiczył ich w  rąbaniu 
szablami łóz, nad rzeką rosnących, 
kuł z nimi razem ustawy i rozkazy 
wojskowe, a wieczorami długo obli- 
czał z dostawcą i prowiantowym 
funty mięsa, mąki i chleba... 

To się nazywa życie? 
Była przygoda. Obława na Zarifa, 

ale była i przeszła, a udział: w niej 
Fanni był przypadkowy tylko. 

Przed Wasieńką życie całe... Ма 
dwadzieścia pięć lat zaledwie, a już 
polował na słonie w. Abissynji, zwie: 
dził kawał Świata, a teraz jedzie do 
Indji. Indje, kraj baśni, a potem ocean, 
może okręt zatonie... 

Zapomniała, że twarz Wasienki 
miała wyraz pospolity, nie. pamiętała 
chwili, kiedy z oczyma zamglonemi 
objął ją wpół i usiłując pocałoweć, 
powtarzał namiętnie, ustami gorącemi; 
<Pragnę cię, musisz być moją, Fanni, 
co ci to szkodzi, ja ci zapłacę»... 

Jaka podłość! ° 
A mimo to chciał, być podróżni- 

kiem, bohaterem, nie to co oficer 
straży pogranicznej! 

Chociażby Aniczkow! Wszystko 
co robi, robi z rozkazu władzy, za: 

na 
pilnował 

Bujkowa, Brzostowska, Chełstowska, 
Ciundziewicka, Ciechanowiczowa, 
Charmańska, Domańska, Dabkusowa, 
Felowa, Gołębiowska, p.p. Grzego- 
rzewscy, Górski, Orzesikowski, Iwasz* 
kiewiczowa, Jeśmanowa Stanisławowa, 
p.p. Juchnowiczowie, prof. Januszkie- 
wiczowie, Jarzebkowa, Juszkiewicz, 
Klottowa, Klawe, Krasicka, „Kapuściń- 
ska, Kalinowska, Karbowska, p.p. Ku- 
czewscy, Kowzan, prof. Muszyńska, 
Mirski, Miłek, Moszczyńska, inż. Miecz- 
nikowska, Mujżelowa, Mackiewiczowa 
Wacławowa, Makowiecka, Narwoy- 
szyna, dokt. Ordyłowska, Poczobu- 
tówina, Przysieccy, Ruszczycowa, p. 
Romer, Rożnowski, Rodzikowa, pre- 
zesowa Staszewska, prof. Szymańska, 
Sławińska, Staroniewiczowa, Strzemec- 
ka, Szumańska, Szukścina, Sawick?, 
Symonowiczowa, Swiešciak, Wimbo- 
rowa, p.p. Zdrojewscy, Zdzienicka, 
Zukowska, dyr. Želska i wiele innych 
osób, 

Uprasza się o składanie fantów 
dnia 30-90 kwietnia w wyżej wymie« 
nionym lokalu, 

ABIT DS, 
KUPIĘ i'używscy no. 
tor 10 — 12 HP piądu zmiennego. 
Natomiast sprzedam 9 silny motor 

prądu stałego. 
li Raduńska 67 (sklep spożywczy). 
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kochany w swym Almanzorze i swych 
mięśniach, a wieczorami też zajęty z 
wachmistrzem rachunkami... Ach, 
wstrętne!... 

Nuda! Nuda! ы 
Iwan Pawłowicz. domyślał się, 

rozumiał i przeczuwał dramat, który 
się w duszy dziewczyny odegrywał. 
Badał ją delikatnie, przyglądał się. 
Starał się ją rozerwać, urządzał polu- 
wania, wycieczki w góry. Gdzieś u 
stóp Koldżatskiego lodowca ukazy- 
wał jej ogromną przestrzeń rozpos- 
tartą daleko w dole, nazywał miasta 
igóry. W głowie się kręciło na tej 
wyżynie strasznej, we mgle odległej 
tonęła dolina liijska, a wspaniała, 
groźna rzeka lli, zdawała się nieszczę- 
snym strumykiem błękitnym, cała 
przestrzeń tonęła w różowo zło- 
cistych tonach. piasków pustyni i łóż, 
otaczających Ili... 

Ach, to nie jest to, cze; 
ła, nie to... 

-- Fanni, obiecuję pani, że na 
pierwszą ekspedycję, lub wyprawę, 
pojedzie pani ze mną. 

‹ — Wierzę. Dziękuję, wujaszku 
Jasiu! Aie kiedy to będzie? Bandyci 
ukazują się tutaj nie co dzień i na. 
wet nie co roku... 

- Tęskniła, nudziła się, 
«Czyżby kochała Wasieńkę? Czyż- 

by ten pospolity chłystek imiał zbu- 
rzyć równowagę jej duszy i. spokój 

myśli?» K = 
Minęłe parę tygodni, przeszły bez 

przygód, wśród upałów: nieznośnych, 
przerywanych jedynie burzami gwał- 
townemi i krótkiemi. 

go pragnę- 

Kino Kameralne sė Film ze špiewem 
Krółowa ekranu 

w rolach gł Nita Naldzi, Agnes Ayres i Rod la Rogue. 

Wiera Chołodnają zomee, WŁ. Połoński i O. Runicz 
A 
i 

1 sė erotycz- s я z B z „Polonja“ 88 +: Wieczór cygańskich romansów! 
sė 

Film ilustrowany śpiewem Słynna piefń A. M. WERTYNSKIEGO p. t «BŁĘKITNY NEGR ; 
poświęcona W. CHOŁODNEJ odśpiewana będzie przez znanego tenora p, Winczys-Wojczyśz4 

Miejski Kinematograi 
KULTURALNOOŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (uł. Ostrobramska 5) 

   Spółdziel 

ZIEMNIAKÓW 

© W S.A 

JĘCZMIENIA | 

Dziś będzie wyślet- 
lany film „Królowa gor“ (w dzikich | dramat w 10 aktaci 7 

Kentucky) | w rolach tytułowych : 
ANITA: STEWART i MAHLON HAMIETON. 

Nad program: «AMERYKAŃSKI DENNIK FILMOWY Nr 44» 

Podczas seansów wykorają szereg pieśni artystki Opery p. Janina Korsak-Targowskz £ 
i p, Helena Zubowiczowa. 

w 1 akcie. 

Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego 
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 3 m. 30. 

Początek seansu; w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 4-€j, 
CENA BILETOW: wraz z dodatkiem na pomoc bezrobotnym Parter 60 er Amfiteatr i baikon 30 gr 
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KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 
ZAWALNA 1 == TELEFON 1—47 

Poleca: 

NASIONA 
SERADELI 

KONICZYNY 

ŁUB I NU 

UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki 
przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprze: 
dajemy w zaplombowanych workach. 

Doktór | Kobieta-lekarz 

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

W. Zdr, =P>NE 31, 

  

+444406+447 

Mieszkania 
w okolicy placu IKatedralnego, Mickie* 
włcza, Wileńskiej, Uniwersyteckiej 

i przyległych ulic 5 — 6 pokojowego 
ze wszelkiemi wygodami poszukuję. 
Dzierżawę opłacę za czas dłuższy z 
góry. Szczegół.  oterty  Bonifrater- 

ska 6 — 3, 

POOCOPOPOPOPOPOPOROLŁOPOP 

    

4606060606060060446464046004664444 

Śiezne Letnisko 
w Jaszunach, willa piętrowa 5 pokoi 
lub 3 i 2 oddzielnie Jas sosnowy, 
rzeka, pół klm, od stacji. Wiado- 
mość w kantorze maj. Jaszuny lub 
w Wilnie u kąsjerki hotelu 

Georges'a 

420200000000000060*007000600430306 

OSZUKUJE się WSPÓLNIKA z kapita- 
p łem 5,000 dolarów dla długoletniego 

istniejącego „fabrycznego przedsię: 
biorstwa. Dowiedzieć się osobiście W.-Po- 

hulanka 17 m. 14 (Od 8—10 wiecz). 

L 
    

   

EKCJI FRANCUr 
SKIEGO udzie: 
la nauczycielka 

  

į OSZU- Letniska os 
w _ okolicach Wilna, 
blisko stacji (nie dalej 
3 kilometrów) w ład- 
nej i suchej miejsco* 
wości. Potrzebne są    
  

podwórzu) od g. 2—4, 

N 
  

dycji ns lato.. \Уагип- 

  

FRANCUSKIE PŁATKI 

OWSIANE EDBr. 
HEUDEBERT | 

przygotowane z najlepszege owsa = 
skiego 1 bretoński:go, są znakomitą odżyw 
ką wzmacniającą przeważnie w okresti 
wzsastania dzieci: dla chorych i ozdrowień 
ców. Płatki owsiane EDBr są bardzć 
przyjemne w smaku i posiadzją wysoki 

wartość odżywczą. 
Sprzedaż w apiekach i większych składaci 

ap'ecznych 1 winno-kolonjainych, 

W.Ż.P, Nr 11 Wilno, dn. 15411 192 

440444 +4664440044444 

DRUKARNIA 

„WYDAWNICTWO WILEŃSKIE* 
(51.-Stefańska 

  

  

Kwaszelnia 23. 

Egz. od 1906 r. 

DRUKARNIA OBFICIE 
ZAOPATRZONA 
W MASZYNY DO 
SKŁADANIA I D RU- 

KARSKIE. NAJ- 
NOWSZEGO TYPU 
ORAZMASZYNĘ 
ROTACYJ NĄ 

PRZYJMUJE WSZELKIE 

DRUKARSKIE ROBOTY WE 

WSZYSTKICH JĘZYKACH 

EUROPEJSKICH 

| CENY UMIARKOWANE 
Bmw 

      

  

: Akuszerką 
z długoletnią  prakty= й ką (dyplom uniw (P bp į gg y. W-Smiatowska 
sytetu  Lozańskiego). y przyjmuje od godz: 
Adres: ul. Stroma 3, PRYWATNE 90 19. Mickiewicza 
m. 3 (przy ul, Mickie Ę 46. m. 6 

wicza 46. najzdrowsze i smaczne WZP Nr 63. 
Mickiewicza (5 (w 

  

gub. książ. wojsk:: 
i kartę mobili“ 
zacyjną Ba imi 

Rogalskiego; 

a) 

AUCZYCIELKA 
francuskiego 
poszukuje kon- 

Z 
Konr. 

unieważnia się. 

Ea   

  

  

Nie 4 pokoje z kuchnią. ki do omówienia. gubiono „koncesję 
Zgłoszenia Mickiewi- Adres: ul. Stroma 3 Ž na sprzedaż sa 

e cza 42 m. 11, m, 3 charyny, wyda: 
Go zdarcia ną przez Izbę Skarb: 

wą w S Spół 
. "1843 i i i dzielni «Nadzieja» 

są 0 zone zt Gyarr UJEMNE "ynie 
obcasy 1 podeszwy GILENKIŃ svo: gazowa A 
BERSOSA, ul. Tatarska 20. do dyzenfekcji i bu- gub. książ, wojska 

Elastyczność ich nie da się porównać z elastycznością 
Żadnej innej marki fabrycznej, trwałość trzykrotnie 
przewyższa skórę. Pomimo, że BERSON używa suroweów 
w najlepszym gatunku, obcasy te są tańsze niż skórzane. 

We własnym interesie prosimy żądać tylko 
prawdziwych 

Bersonowskich 
obcasów i podeszw gumowych. 

BERSONA są najlepsze. 

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

Niedrogo. 

SPRZEDAŻ 
NA RATY. 

Gazownia, Cicha 5. 

Biclalter 
poszukuje pracy samo 
dz elnej 
pomocniczej. Przyjmie 
na prowincji. 

ERZE EO w Aomin. «SŁOWA». 

  

wyd. przez P.K,U; 
— Wilno na im. 

Antoniego Mierżejew* 
skiego urodz. w r, 1398; 
unieważnia się. 

dowy. 

  

    

gub. książ. wojska 
Z wyd. przez P.K,U+ 

— Wilno na ime 
Antoniegos Wolodka, 
zam. we Šai Bitinach 
gm. Niemenczyūskiej 
unieważnia się. 

względnie 

Adres 

  

Aż nagle wieczoru pewnego ko- chatach leśników i myśliwych, to w katny a silny zapach traw wyschlych- 
zak przywiózł list. Nie była to zwy- <kib'tkach» nocujących na stepie Z j ziarn dojrzałych wciska się w plur 

kła poczta. List opieczętowany pie- bydłem kirgizów. Fanni zasypiała z ca! U góry pali się łuna zorzy wieś 
częciami, widocznie ważny, 
wiózł go „ławą* zmieniając konie. 

W liście znajdował się 
krów, nieharmonicznej tej muzyki 

kozak uszami pełnemi beku owiec, ryku czornej i połowę firmamentu ogarnia 
jej płomień purpurowy, a słońce— 

rozkaz pustyni. Szumiały strumyki górskie, czerwone, wyrzźne, jak narysowane 
dowódcy pułku i przepustka od rzą- rozlegały się śmiechy i krzyki dzieci, na transparancie, cicho pełznie ku lie 
du chińskiego do miasta Turfanu. | 
—cRosyjskiemu podróżnikowi Wasi- 

a melodje te i panorama cudna gór, 
dziwnie kojąco działały na jej duszę. 

nji horyzontu! 
I zdaje się, że sam Bóg ze szczy* 

lewskiemu stało się coś w Turfanie | Fanni zasypiała jak dziecko, zuczu- tu swego tronu patrzy na świat, u: 
Podobno aresztowali go mieszkańcy ciem spokoju i radości. Na szóstą śmiecha się icieszy wszelkiemu stwo* 
miasta — chińczycy. Władze chiń: 
skie są bezsilne. Interwencja naszych 
sił jest konieczna. Należy udać się 
natychmiast do Turfanu z dziesięciu 
kozakami. Działać trzeba szybko, ©- 
pierać się na zasadzie, że rosyjski 
poddany nie może być karany przez 
obcych. Przepustki rządu chińskiego 
załączam, jako też pieniądze na wy- 
datki w sumie tysiąca i pół rubli 
złotem i srebrem chińskiem. Dowódca 
pułku pułkownik Pierwuchin», 

— Hura! ekspedycja! Hura! przy: 
goda! — krzyczała zachwycona Fan- 
'ni, kręcąc się jak wicher po pokoju. 
— Kiedy jedziemy, wujaszku? 

— Jutro o czwartej rano!.. 

XXII. 

— Nie zmęczona pani? 
— Ja, nic podobnego. Tak mi 

dobrze niewypowiedzianie! 
y dzi j już w dro- cia koczownicze r i, gdy w 8 : Oto sżósty dzień są j : ozpoczęli, gdy Tomac) dniu. | 

dze, bez odpoczynku dążą naprzód, 
Mineli głuche wąwozy i przepaś- 

cie, drapali się na szczyty -strome. 
Miał rację Garaśkz, nie zliczyć tych 
przepaści, nie zliczyć szczytów: 

Noce spędzali w górach. To w 

Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedziałny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

noc Do ciężkiej pizeprawie, 1ozsta- 
wiono namiot dla Fanni, rozesłano 
dywanik a na nim ustawiono łóżko 
polowe. Kozacy i Tokarow spali pod 
otwartem niebem, na burkach* 

Do herbaty słonej od złej wody do 
lewano sok żórawinowy, na rożnie nad 
ogniskiem piekło się udo baranie, 
wydobywano z wjuków konserwy, zna- 
lazł się nawet woreczek z jakimś 
ciemno-burym proszkiem, po wrzu- 
ceniu którego do gotującej się wody 
otrzymano doskonały kisiel. 

„ Iwan Pawtowicz dbał o wszystko 
i starał się jaknajbardziej uprzyjemnić 
uciążliwę podióż swej młodej towa 
rzyszce. I nie on jeden otaczał opieką 
troskliwą Fanni— wszyscy kozacy z 
Caranką i Zapiewałowym na czele 
starali się jej dogodzić, jak mogli. 
Kozacy, tak zwykle ponurzy i oboję- 
tni zdawało się, że ożyli, gdy to ży- 

stepie bezbrzeżnym zatonęli. 
Ach, te zachody słońca na brzegu 

jeziorka stepowego, gdy szeroko 
różlega. się hałaśliwa muzyka piac- 
twa wodnego, gdy step otulać po- 
czyna mgła przezroczysta, - gdy. deli-. 

rzeniu. 

Oto skinął ręką.. i wysypały się 
gwiazdy błyszczące, wypłynął mie: 
siąc tajemniczy i sunie po niebie, 
mknie wdal, oczarowany pięknością 
świata Bożego, zsyłając czary sw 
w srebrnej mgle zaklęte... 

— Pani nie zmęczona? 
— Czy można być 

wśród takiego piękna! 
Zdawało się, że skrzydła ma tu” 

ramior, Czuła się iekką i ruchliwą, 
szczęśliwą bezgranicznie, jak szczę- 
ślwym może być tylko człowiek 
pierwotny, gdy zbliży się do Boga 
przez obcowanie z jego tworami. 

— Nie rozumiem sama co to 
jest, lecz wiem, że nie byłam nigdy, 
tak szczęśliwą. Nie wiem, co mi jest, 
tak mi dobrze!—mówiła zachwycona.. 

— Jesteśmy u stóp Tronu Boże- 
o, patrzy On na nas, — odpowiadał 

zmęczoną 

  

| (D. C. N). | 
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