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czekowe w

Konto

Najbardziej

Busza

odezuty

to

szalała dwanaście

suwając

się

od

dzienniki.

godzin

Zachodu

pa»

naprzód

przez Górny Śląsk” potem wojewódz-

wiadomości,

gać mało

ra

których

można

są dła szerszej

pole:

publiczno-

ści — po prostu — zrozumiałe.
pierwsze same
są dla ucha

i władcą

ruchu

wódz

Chinach,

o

władzę,

bolszewickiego

generał Feng.

przedewszystkiem

a

Program

Pekin. Zwalczający siebie wzajemnie:
marszałek Czang-Tso:Lin i generał
pogodzili
się, uzgodnili
pojęć do siebie są zbliżone, że o za- U PejFu
i pociągnęli
pamiętaniu ich, © wyuczeniu się ich swe działania wojenne

Sejm, gdzie rozpatrywano prowizorjum

chińskie

budżetowe

ustalonej dla

tak,

według

na wyrywki
mowy niema.
Weźmy przeciwko wspólnemu wrogowi, Oddla
przykładu
prowincje.
Nazwy
ich bierać od niego stolicę.
i Kujawy
a z drugiej
strony na
Marszałek Czang-Tso-Lin jest dybrzmią:
Kunon,
Honan,
Kwangsi,
Lubelszczyznę i Lwów.
Straty jakie wyrządziła burza na- Kiansu, Kjangsi, Szansi i Szensi.
A ktatorem Mandżurji Japonja, uważarazie nie są jeszcze ustaione. Najbar- dopieroż nazwiskal
W każdej pro- jąc, że zbyt blisko sąsiaduje z Mand:
dziej ucierpiały
połączenia
telegrawincji panem jej i władcą jest źuczyn, žurją aby nie miała roztaczać nad nią
ficzne i telefoniczne na linjach
idąjak obecnie — walkę z opieki, tak dalece zaopiekowała się
cych z. Warszawy do Łodzi,'Grudzią- Prowadzący—
dza, Bydgoszczy, Poznania, Sosnowca, sąsiadem swoim, też tuczynem: pro- marszałkiem, że przeszedł całkiem na
Katowic, Lwowa, Krakowa i in.
wincje grupują się pod zwierzchnic- służbę Japonji. Jest on dziś głównym
Odcięcie Warszawy
od
innych twem jakby nad-tuczynów i ci zno- w Chinach
przedstawicielem i szerstolic europejskich a przedewszystkiem
mierzem...
interesów
Japonji. Co zaś
wuż wzajemnie siebie zwalczają,
Ar
Paryża i Berlina i związaną
z 'em
to za jego.
U Pej Fu,
przerwa dopływu informacyj dotyczą mij najrozmaitszych moc nieskończo- do generała
Anglja i
niemi plecami stanęły natychmiast
cych ważnych. wydarzeń politycznych na; generałów dowodzących
Północ
mnóstwo,
tedy i Siany Zjednoczone Ameryki
jak np. ostatnie podpisanie w Berli: (na własną rękę)
nie traktatu sowiecko - niemieckiego nazwisk
zapamiętania,
nej,
mające
w
tem
gruby
interes
aby
do
niemało
zwróciło główną uwagę
na sprawy
m
nie
opanował całych
Każde
zaś, na dobitkę,
nazwisko bolszewiz
wewnętrzne
a przedewszystkiem na
na miesiąc maj i czerwiec.

Wygłoszone

wicieli

przemówienia

lewicy

Eprzedsta-

potwierdziły

jeszcze

telegraficzna,

pisowni,

całej Europy.

Agencja

stosownie

do

tego

czy

jest

paryską,
berlińską,
londyńską,
nazwisko w
dane
podaje
do przybli
pisowni przystosowanej

raz, że wszelkie wysiłki czy to ».P.S.
czy Stronnictwa Chłopskiego w kie- rzymską
runku utworzenia opozycyjnego bloku

nie mają żadnych widoków powodze-

żonego

nia.

nazwiską

Jako

cechę

charakterystyczną

wczorajszego posiedzeliia lzby

brzmienia

tego

w języku

chińskiego

francuskim,

włos-

pod- kim, niemieckim, angielskim.

nieść należy fakt oszczędzania prem
Dodajmy niemiłosierną rozległość
jera Skrzyńskiego
przez
mówców
iewicowych atakujących iząd. Zwłasz- państwa, zupełną egzotyczność zwycza pos. Marek był niezwykle ostroż- czajów i obyczajów, a przedewszystpanujący
chaos
ny w swej mowie o iie chodziło 0 kiem niesłychany
Wszystkie pociski
osobę premjeia.
a bez
Chinach,
w całych
obecnie
wymierzone były głównie w ministra
.orjenio=
—trudność
my
trudu zrozumie
Zdziechawskiego. Być możeiż--działo
Chi:
w
obecnie
się to dlaiego, iż dyskutowano pio- wania się w tem, co
i
jekt ministra Zdziechowskiego. Są nach się dzieje.
takiż
jednak ludzie, którzy mówią
Zaledwie w ogėlnym zarysie matyka ta miała swe znaczenie.
jakie tam ścierają
enie:
Stanowisko Koła żydowskiego wo- my wyobraż
i prądy i — o co
ono się z sobą moce
bec rządu mimo, że głosowało
wczoraj przeciwko prowizorjum jest chodzi.
nadal niezdecydowane. Podczas konPo rewolucji dokonanej w 1911-tym
ferencji przedstawicieli Koła z prem- dokonano w Chinach, jak wiadomo
został wysunięty
jerem Skrzyńskim
parlamentu i od tej daty
cały szereg postulatów
konkretnych «wyboru»

jak

o których —

sjonistyczny

pisze

„Nasz Przegląd*—nic określonego na-

jest to zgromadzenie dziw-

uważane

za prawomocne,

autoramentu

nego

razie powiedzieć nie można.
Wolno za legalnie istniejące przedstawicielsię jednak domyślać,
pisze dalej stwo narodowe.
Wystarczy powiewspomniany dziennik, że pertraktacje
1923-cim, podczas wyte nie dały pozytywnych rezultatów i dzieć, że w
wobec tego Koło głosowało
przeciwko fprowizorjum
budżetowemu.

uderza

Koła

Mimo to w deklaracji

boru prezydenta przekupywano

„wielkiej ko-

celu utworzenia nowej
alicji“,

Kola

Z tego stanowiska

žydow-

długich targach...
Rzeczą byłoby nie do pomyślenia
aby

tać

obce

skorzys-

miały

mocarstwa

z takiego rozprzężeniai

chaosu,

lizacji
wynika, že nie chce się z takiej anarchji i demora
ono w niepewnej sytuacji tymczasowoś- w oibrzymich i przeludnionych

skiego jasno

ci określać wyraźnie czy pójdzie na prawo czy na lewo, woli pozostawić sobie

wolną rękę. Głosując przeciwko prowizorjim wiedziało, że wobec zapew

po

się

zgodzono

którą

na

maina,

—

nach

oczywiście,

podkreślali,

że

mniej na finansowy projekt
tów nie piszą
się, mając
zastrzeżenia.

bynaj

socjalispoważne
:

rin

ostatnich swoich

z.

jednej

w

mów” piżyznał najotwarciej w świecie,

że do celów najważniejszych sowiec-

należy kodonosi- kiej polityki zagranicznej
Proces llinicza, o którym
sterłem wczoraj rozpoczął się dziś w Są: munistyczne, recte bolszewickie
em
dzeni
rozbu
Nad
Chin.
wanie
mento
dzie Okręgowym, budząc żywe zain:
teresowanie szerokich warstw społeczeństwa. Oskarżonego llinicza broni

mec. Paschalski. Pierwszy dzień procesu ubiegł na załatwieniu spraw Tormalnych, jak sprawdzanie generalji
oskarżonych, obecności świadków i
t. p. Należy się spodziewać, że О ile

bolszewizmu

pracował

Chinach

w

gorliwie, a bez najrhniejszej żeny
syjski

w

Pekinie ambasador,

ro:

znany

nam dobrze, p. Karachan. Rzecz prosta trzeba było przedewszysikiem
znaleźć takiego chińskiego generała,
rozprawa będzie jawna proces obf:to- a nie z najgorszych,
któryby wziął

wBć będzie w sensacyjne
momenta,
1obota bowiem szpiegowska
prowa*
dzona przez łlinicza
i jego kompanów

zalicza się do tk.
kryminalno

zw.

w

szpiegowskim

żargonie
/ robót

„koronkowych.

Nasiona
DRZEWKA
poleca

OWOCOWE

OGRODNICZY

W. PLEBAŃCZYKA
Wilno,

osiągnięty.

Dość

Wileńska

10.

GEBERSEBESEDEB

U-Pej-FUP

marszałęk,
Mukdenu.

od

a najpraktyczniej

strony

swej

stał się gen. Feng-

le gćnćral

oraz

dnie dla ludności

— Nowy Świat 46—14

POWIATO wA—ul.

Pekinu

OGŁOSZEŃ.
10

zroszy.

Wiersz milimetrowy
Kronika reklamowa

Mickiewicza 24

z prowincji o 25 proc. drożej

jednoszpaltowy an stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
lub nadesłana 40 gr. W n-ch świątecznych

Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. drożej,

równowagi budżetu

tego 8 milj, na waikę

więc ogólna suma

z bezrobociem,

powiększenia

do-

chodów wynosi 195 miljonów. Strona
oszczędności powinna dać w zakresie

rent inwalidzkich i emerytur—
15 milj.
w budżecie

innych

prowizorjów

usławę

że jed- tej ustawy dodatkowe wnioski, które
zaostrzą odpowiedzialność
rządu pod

budżetowej

Co

do sprawy

о równo-

i stawiam wniosek

do ministra

tym względem.

skarbu są nieuzasadnione.

kredytu, ficytowy,

uzyskania

niema

warunków

dla

tego

co

mie-

sam to i to powinno już być. dla wszyst- kredytu. W dodatku w. ostatnich 5-u
stolicy:

kich jasne, że niepodobna

otrzymsč

kredytu,

możności

jeżeli

rząd

niemą.

programu

swego

Rozpoczęły się ciężkie dni i tygo- warunkach stałości

w

i ciągłości.
W
obecnych warunkach gdy niema
zapasów walutowych a budżet jest de-

tudzież dia

misyj zagranicznych. Raz po razu
przynosiły depesze wiadomość o rozruchach na tle stosunków ekonomi-

wojskowym—23

milj.

w

M stwach—7 milj. na Kolei—

Sprawa

miesiącach

mieliśmy

siąc przesilenie,

prawie

Jeżeli w takich wa-

runkach ma się pretensję do ministra
Skarbu, że nie ustabilizował
waluty,
nie jest to poważne
traktowanie

sprawy.

:

„Program — polityki
gospodarczej
Państwa,
na- podstawie równowagi
budżetowej
przedstawiam
sobie w
następujących punktach:
1) Musimy
przystąpić do rewizji wszystkich składników w kosztach produkcji i posta-

wić

sobie

kurencji

stworzyć

jako

cel

możność

— Коп-

stabilizacji

waluty

zagranicą;

środki

2) Musimy

ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb

Banku
Polskiego i wpływu polityki
gospodarczej i kredytowej
Państwa
na kształłowanie się bilansu
handio-

wego;

zrėwnowaženia budžetu

z

sobów

3) Ustalenie

środków

i spo-

zapewnienia sobie przypływu

zrobiono dużo w tej sprawie, skoro kapitałów
zagranicznych do warszw dwuch ostatnich miesiącach roku tatów produkcji, gdyż to jest
rozwia*
ga postawa Chińczyków wobec mi- której właściwie powstała koalicja, zeszłego deficyt wyniósł łącznie 80 zanie sprawy stopy
procentowej w
syj zagranicznych zaczęła żywo przy- to jasną rzeczą, że może to nastąpić miljonów, a w pierwszych 3 ch mies. kredycie krótkoterminowym; 4) Musi
pominać bokserskie czasy. Trzeba tylko stopniowo. Pierwszym obowiąz- bież. roku — razem tylko 40 miljo- być ustalona droga do stworzenia
ustawy kredytu
długoterminowego dla
bowiem mieć dobrze w pamięci, że kiem było zahamowanie tej rozpędzo- nów. Ooeenie po przyjęciu
rolrząd
przedłożył,
deficyt
od nictwa, przemysłu i miasi; 5) Sprawą
nej pod względem wydatków maszy- którą
nienawiść. względem
cudzoziemców,
mógł być rozwoju budownictwa w Polsce, roz:
ny państwowej pzd koniec roku ze- pierwszego lipca będzie
wszystkich bez
wyjątku, rośnie w szłego. Nikt nie może zaprzeczyć że usunięty całkowicie.
woju
dróg
wodnych i kolei żelazChinach i szerzy się jak ogień
po
nych,
wreszcie
podniesienia
rolIle wynosi deficyt budżetowy.
nictwa.
uschłym lesie. Akurat
zaś wybrała
Jakie sposoby,
mające
na celu zakresie budżetu
Skarbu
i Spraw
się teraz właśnie odbywzć konferenKapitały zagraniczne.
cje swoje w Pekinie konferencja mię- usunięcie deficytu budżetowego, prze- Zagr. wreszcie w skutek tego, że
Co
do przypływu kapitałów zazmniejszenie
widuje ustawa o środkach
równo" minister pragnie aby
granicznych
dzynarodowa mająca na celu.. upo:
to nie podzielam
prowagi budżetu?.
Co do wysokości tega uposażeń urzędniczych miało chararządkowanie w Chinach
stosunków deficytu, minister. przedewszystkiem kter prowizoryczny i od 1 stycznia gramu defetycznego, który twierdzi,
celnych. Obecność tej komisji drażni stwierdza, że. wskutek
zmniejszenia 1927 roku przywrócić pełne pobory, że Polska nie może zrównoważyć
swego
budżetu
bez pomocy
tego
po:
dochodu całkowity deficyt preliminowany
w wysokim stopniu ludność pekińską. przez Komisję, Budżetową
kapitału, że więc trzeba się zwrócić
Osebliwie. studenci z niezwykłą gwał- z ceł, konieczności uwzględnienia czątkowo z 202 miljonów wzrośnie o tę pomoc do Ligi Narodów. Jest
różnicy w obliczaniu kursu walut w do 260 miljońów.
cznych

nie do

wytrzymania,

Co się tyczy samej
wnoważenia
budżetu,

zaś wro-

Oszczędności

sprawy
sprawy,

zródla

przewidywane w. ustawie
budżetu.

zwanych pospolicie pogromami. Były
Omawiając sposoby usunięcia te
momenty, że misje
zagraniczne
w
o
Pekinie były w poważnem niebezpie « g deficytu, minister oświadcza mię
dzy innemi, że w
zakresie
oszczę-

czeństwie.
Gdy się to dzieje nastał

dności ustawa przewiduje, iż do
przewrót czerwca 1927 roku nie wolno będzie

o

zrównoważeniu

przystosowana
do
tego
budżetu.
Musimy
doprowadzić
wydatki
na
obronę do minimum, aby umożliwić
rozwój życia gospodarczego i uporządkowanie finansów.
Granice
dla
budżetu
wojskowego
ustanowione

nikogo przyjmować do służby
pań„stwowej.
Jest
to
środek
drastyczny
i będą na 540 miljonów.
kowicie przez bolszewików chińskich,
Ustawa proponuje
dalej
ma
poniekąd
charakter
demonstraUdało się generałom Czan-Tso-Linow Kantonie oparowanym

niemal

cał-

wi i U-Pej Fu dokonać tam zamachu
szewicką

władzę
boli w gniezdzie komunizmu-—

zrobić porządek. Sukces

ten

uczynił
Chi-

nach.

Teraz już i z Pekinem łatwiej po:
szła sprawa. Już w dn. 22-gim b. m.
telegramy przyniosły prasie europejskiej wiadomość, że wojska
sprzy-

cyjny, że nie chcemy powiększać kszenie wszystkich opłat na
aparatu administracyjnego, który jed- Skarbu; z wyjątkiem podatku

i sie na terenie Chin, silnie przez .bolszewizm zagrożonych: Anglja, Stany

Zjednoczone i Japonja zadały

rękami

marszałka i generała chińskiego
potężny cios — rządowi
sowieckiemu

i jego bolszewickiej w Chinach

utworzyć

rząd

w Pekinie
miejscowy.

odpowie:
stały? —
przyszłość to najbliższa pokaże,
Li.

rzecz

mająt:

kowego,
o 10 proc.
Proponujemy
też upoważnienie ministra skarbu do
przeprowadzenia i ustalenia zmian w
cenach spirytusu. Przewiduje się podniesienie dochodu z monopolu przez
rytalnej i o rentach inwalidzkich są powiększenie opłat skarbowych, unieznaczne i polegają przeważnie na jednostajnienie cen lub zastosowanie
zmniejszeniu rent tym, którzy mają obu sposobów
razem
co powinno

inne dochody. Proponuje zmniejszenie dać 50

wydatków

na

wojsko o dalsze

23

milijj Budżet wojska wynosi 563 miljony, lecz organizacja jego

nie

jest

miłjonów złotych.

Z kolei minister omawia
sposób
jaki będzie usunięty
deficyt na
mocy
wniosków
które wynikają z
ustawy.
W zakresie dochodów pro-

ponowana jest podwyżka

taryf

kole-

jowych, nie mechanicznie lecz uwzględniając potrzeby życia gospodarczego.

jeszcze program PPS, który chce się
obejść bez obcego

kapitału lecz nie

rozważa zagadnienia stopy procentoweji prowadzi
na drogę jawnej inflacji. Ja „proponuję drogę pośrednią:
w zakresie budżetowym—oparcie się
na własnym wysiłku, w zakresie gos*
podarczym
ten wysiłek
należy poprzeć przez przypływ kapitału zagra-

nicznego, któremu

trzeba dać odpo-

wiednie gwarancje
zarówno
co do
amortyzacji
i proc. jak również
co
do ciągłości wykonywania przez Pol.
skę planu
finansowo-gospodarczego
na dalszą metę.

Konkluzja.

„Kończąc minister zaznacza:

Jeżeli

dziś nie stworzymy warunków stabi.
lizacji dla tego
iub innego planu fi-

nansowego, niema mowy

cji naszej

obecneg

wałuty

ani

o stabiliza-

o opanowaniu

o
kryzysu gospodarczego.
„W zakresie innych źródeł, przeMożemy stan chorobliwy przeciągać,
widziane jest opodatkowanie
mąki o
lecz
wysokim
procencie przemiału nie nie opanować tych trudności inaczej
zdołamy.
Jest źle, ba przedejako specjalny środek fiskalūy, lecz wszystk
iem budżet jest niezrównowa:
jako środek obrony naszego bilansu
żony, będzie lepiej gdy będziemy sę
handlowego od nadmiernego imporiu zbiżali
do równowagi
budżetowej,
mąki.
Dalej projektowane jest opoa może
być dopiero
wtedy dobrze,
datkowanie przyrządów do oświetlegdy ię równowagę osiągniemy całkonia. Nie będę mówił o drobniejszych
wicie.
źródłach dochodowych przewidywanych

w ustawie.

Nowe źródła dochodu.

pro: w

bezładu

powię-

nak da
oszczędności,
gdyż
wtedy
następuje
coraz
normalny
ubytek
personelu.
Przewidywane są wyjątki,
za zgodą
ministra
Skarbu i Rady
Ministrów. Zmiany w ustawie
eme-

w budżecie sumy na renty inwalidzkie
i emerytury o 15 miljonów.
mierzone generałów Li-Czyn:Lina jeProponuje się dalej zmniejszenie
dnego, jak się rzekło, z dowódców wydatków w budżecie M stwa Spraw
armji marszałka Czang-Tso-Lina wkro* Wewnętrznych o 5 miljonów, Skarbu—o. 2 mil.ony, w M-stwie Kolei,
czyły: do Pekinu.
według pisma min. Chądzyńskiego—
Pozostające w przygodnym aljan- 20 miljonów,
wreszcie. zmniejszenie

Feng:Ju Swang dzialny i choćby jako tako

Francuzi

wnoszę

przeprowadzenia

Narzędziem powolnem w niemiłosiernego

ręku bolszewików

CENA

za tekstem

gospodarczy nie jest wykonatny bez

Pretensje

od południa armja

a od północy

rychło cel ten został pagandzie. Czy uda się teraz wśród

Ju-Hsiang—:nni piszą

LJ L S SIS

ZAKŁAD

na siebie rolę szermierza... sowieckiej
sprawy.

Li-Czin-Lina,

wadze

mar-

dowodzone

naj.uchliwsze, ich punami.położenia w całych

złote runo — rosyjskie
nionej większości nie wpłynie na tę ruszyły po
ce w Moskwie. Bucharządzą
lub inną zmianę. Przywódcy koła nie- sowiety

jednokrotnie

przez

gen.

nocześnie

od

Chi- stanu, obalić tamtejszą

domowej.

ogńiu zaciętej wojny jtam

Pierwsze

aby

pieczeni przy

nie upiec swej

wojska

wschodu

Czang-Tso-Lina

szałka

WILEJKA

Mackiewicza 63

milj. złotych, ale też dlatego

zaciętą
„ро- townością jęli propagować
ksernofobję i rwać się do ekscesów,

słów” całkiem jawnie. Płacono u wejścia do sali posiedzeń za głos—pięć

brak wszelkiej zapowiedzi natury or- tysięcy dolarów
meksykańskich, ani
jentacyjnej. Kofo nie angażowało się mniej ani więcej. Była to cena norw żadnym kierunku, jeżeli uprzytom*

nimy sobie, że p. Skrzyński zamierza
już w pierwszych dniach maja ponowić próby rozszerzenia „kadłuba* w

Chin.
| pociągnęły zdobywać Pekin:

południowego

WARSZAWA

— Związek Ziemian

— ul. Rynek 9 8

ul. 3 -go Maja 5

Artykuł o nieangażowaniu
naciskiem zaznacza, że niema sposo: 20 milj.
bu wykonania
jakiegokolwiek
pio- nowych urzędników przez okres bud-gramu gospodarczego dopóki budżet żetowy zmniejszy wydatki osobowe
8 mijj.
nie został zrównoważony. Tak samo o 2 milj. co da bez wojska
Dodawszy
do tego
co do inflacji, po tych
došwiadcze- razem 73 milj.
195
milj, otrzymuję
się
niach jakieśmy porobili,
chyba
po- dochody
winno bjć dostatecznie
jasnem, że 268 milj. kióre pokryją delicyt,
nie można dopuścić
ani do inflacji Co ma się zrobić
dia życia gobudżetowej
ani
do ukrytej
inflacji
spodarczego.
kredytowej.
Od
1 lipca r. b. będzie
można
zacząć okres pełnej równowagi
budżetowej, lecz powstaje teraz pytanie
Powiększenie emisji bilonu nie jest inflacją.
co ma się zrobić
dia życia gospoNiezawodnie spotka mnie zarzut o powiększenie wszystkich opłat na darczego? Dia tego życiajest ważnem
że przeciwstawiam się inflacji, a jed- rzecz Skarbu o 10. proc
wprowadzić pewien czynnik zaufania
Te 80 miljonów
to ostateczna i pewności ażeby ono nie było gnęnak w nowym projekcie
przewiduję
powiększenie emisji biletów zdawko- granica. Nie wynika z tego ażeby te bione ciągłemi
niespodziankami,
a
wych i biłonu
0 80 miljonów
zło 80 milj. musiały
być wydrukowane. drugą rzeczą ważną jest ażeby nie
tych. Że jestem przeciwnikiem inflacji Nie «można przewidzieć w jakich obiecywać tego, czego nie można
najlepszy dowód, że w ciągu
4ch granicach deficyt za kilka miesięcy wykonać a przedewszystkiem uporządsię zamykał Nowa ustawa kować finanse Państwa,
miesięcy emisja bilonu wzrosła tylko będzie
nie drukow ten spo- wać pieniędzyi stworzyć
0 4 mil. chociaż nie bra<ło mi usta- postawi sprawę bilonu
warunki
wowych pełnomocnictw dla przekro- sób, że zamknie
ministrom
skarbu dla kredytu.
czenia- tej normy. Uważam za możii- drogę do korzystania
nadal
z tego
uchwalić do Program polityki gospodarczej.
we powiększenie emisji bilonu
o 80 środka, a rzeczą Panów

naszych

ustalonej

—

na maj i czerwiec mogę wyrazić nadzieję, że jeżeli będzie przyjęta ustawa 0 równowadze
budżełowej,
to
będzie to ostatnie prowizorjum wykazujące deficyt. W dyskusji jaka się
ustawicznie toczy w sprawach finansowych i gospodarczych, ciągle jesz:
cze nie zostały ustalone
pewne po:
glądy zdawałoby się zupełnie już niewątpliwe.
Wobec
tego
minister z

strony na północ obejmując Mazowsze

niema

ul. Majora

Co do wniesionych

0

two krakowskie,
dalej przez
wojewódziwo Kieleckie i Ziemię
Radom
ską Według nadeszłych z Radomia
wiadomości wypadł tam obfity i duży
grad, wybijając wielką ilość szyb w
oknach. Stąd cyklon poszedł z jednej

zapamiętania,

ST. ŚWIĘCIANY

ŚWIR

Sejmowa Komisja
Budżetowa na rządkiem dziennym zabrał głos p.
wczorajszem posiedzeniu przystąpiła minister Skarbu Zdziechowski, który
co nastędo obrad nad
projektem
ustawy o powiedział między innemi
prowizorjum budżetowem na miesiące puje:
maj i czerwiec bież. roku.
Poza po-

miał współzawodników

Poiężnych

Po

nazwy i nazwiska tak
europejskiego
nie do

był

w

—

P

Batorego 8

KOSZYRSKI

— ul. Wileńska 28

Expóse min. Zdziechowskiego

Niebywały cyklon, który przeszedł
na zachodniemi dzielnicami Polski na
się zwołania
Wiadomości
z Chin przedostaje Ludność dopominała
kilka godzin pozbawił stolicę wiado- się do Europy sporo lecz pewnych i „parlamentu* lecz do tego nie dosz:
mości z centrów europejskich jak
i
Wobec tego faktycznym panem
większych ośrodków zachodniej Pol- wiarygodnych bardzo niewiele, Te zaś ło.
ski.

— Plac

ŚWIĘCIANY

POSTAWY — ui. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego|

— ul. Zamkowa 80

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

Co się dzieje w Chinach.

27.go kwietnia.

NOWO

1

— ul. Mickiewicza 20

228, drukarni 262

Admninistracja ul. Ad. Micklewicza 4, otwarta od 9 do 3. Teletony: redakcji 243, administracji

i

edskcia

— ul. Wileńska

uj. Ratuszowa

NOWOGRÓDEK

DUKSZTY — ui Oen. Berbeckiego 10

GŁĘBOKIE

: Wilno,

NIEŚWIEŻ —

64

miljonów. 10 proc. dopłata sanacyjna
do wszystkich opłat na rzecz Skarbu,
wyniesie 65 milj. Stempel od podań,
który na mocy
tej ustawy
będzie
wcześniej wprowadzony w życie niż
przewiduje ustawa stemplowa,
przy:
niesie 5 milj. Opłaty
specjalne od

Wyniesie ona 5 proc
i może
dać wszelkiego rodzaju likwidacji—1 milFeng — dowodzący t. zw. armją na- czyć jednak na to, że panujący obe- sumę 30 miljonów. Dalej, na podsta- jon. Podatek od przyrządów oświewie praktyki z pierwszych miesięcy tieniowych — przynajmniej
5
milj.
rodową Chin Północnych.
cnie w Chinach bezprzykładny chaos okazało
się,
że
wynik
przewozów
Podatek
od
zbytkownego
przemiału,
W. Pekinie
rezydował
całkiem da się ująć
w
karby
i opanować kolejowych można obliczyć wydatniej. mąki— przynajmniej 10
miij. Prąywrónamiestnik czyli zastępca choćby nawet tylko
Бегсгуппу
we względnie Preliminuje się z tego tytułu na rok cony podatek od artykułów zbytku—
prezydenta republiki — Tuang- Czi-Juj. krótkim czasie, byłoby bardzo ryzy* 1926 o 20 milj. więcej.
5 milį. Pewne specjalne, drobne opła:
Podwyżka z tytułu uprawnień dla ty kolejowe, pocztowe i inne przy:
Wciąż groził, że poda się do dy- kowne. Rozkołysał się cały ocean
misji, Co też i uczyni. Czy istn eją ludzkiego mrowia, trzeba zaiste jakie- ministra Skarbu w zakresie ustalenia jęte już przez Radę Ministrów dadzą
cen spirytusu jak również przewidy- specjalny fundusz na walkę z bezrojacy ministrowie niktj niewie; tembar- goś cudotwórczego zaklęcia aby się
wany wzrost dochodów z dalszego bociem—12 milj. Stanowi to wszystko
dziej jak się nazywają i kto oni iacy, wzburzone uspokoiły tlukta.
Jacz.
rozszerzenia Monopolu wyniesie
50 razem 203 miljony zł. Odciągam oi

Dyskusja

nad expose.

W dałszym ciągu posiedzenia projekt ustawy o prowizorjum
zrefęro-

wał poseł Rymar (ZLN).,
który” zaproponował w porozumieniu z rzą:

dem kilka poprawek.
W _ dyskusji
ogólnej na posiedzeniu
przedpołudniowem przemawiali pos.
Diamand

(PPS) i pos. Rozmarin (K. Żyd. Obaj
wypowiedzieli się przeciwko
prowizorjum,
wniosków jednak
żadnych
nie zgłosili,
#

«) « 99 60 Ga 6
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ECHA KRAJOWE
biurokratyczny.

Kwiatek

Sejm

ło Gościa duchowieństwo

miejscowe

z ks. dziekanem
Malukiewiczem,
dyrekcja
seminarjum
z p. dyrekt.
Rutkowską, burmistrz miasta, D-ca 22

„Dzwin“,
wychodzący
w Równem, przynosi ciekawe szczegóły, dotyczące budowy koszar dla korpusu
powiatach
w
pogranicza
ochrony

baonu

K; O. P. major

tycznem kierownictwem
zimierowskiego,

ukończywszy
„Technika“,
Firma
pozostała dłużprowadzone roboty,
15.000
ną robotnikom z Ludwipola
na
wypłaco
być
miała
ta
Suma
zł

jeszcze w październiku r.
mu

ub. Przed:

które-

kostopolskiego,

sprawie

w tej

złożył

wójt gminy

cy, nie uzyskawszy należnej kwoty,
zwrócili się dnia 3'go grudnia r. ub.
do delegata ministerjum robót pub-

Dnia 13-go
do

zjechała

grudnia

komisja

Ludwipola

przeddzień wyjazdu w kościele

z ks. biskupem, pozostanie
w miłej pamięci.

Dnia 23 go

p. Próchnickie-

tegoż roku

kaplicy.

seminarjum.
Tych chwil parę, jakie spędziliśmy

raport w dn. 17. 11. 1925 r. Robotni-

licznych w Brześciu,

Ka:

miejscowym
wspaniale
przybranym
kwiatami i zielenią udzielił ks. biskup
„ S. Bierzmowania.
у
Wieczorem
tegoż dnia,
żegnało
miasto nasze Dostojnego Gościa podczas przyjęcia
urządzonego
przez

interwenjowali

Stawiciele robotników

"1 p. starosty

W

p. prof.

miasto

rasze

jeszcze

z

urzędu delegatury z Brześcia w celu
przyjęcia od firmy „Technika* wybudowanych koszar. Jeden. z członków

raz

przez

na długo

po południu

opuścił

ks. biskup,

żegnany

wojsko.

Dyrekcji seminarjum tut., którego
działalność na tych rubieżach Rzeczypospolitej jest prawdziwą ostoją prac
wychowawczo -patrjotycznych
należy
się podziękowanie za starania i danie

komisji, inż. Kołosiński, delegacji ro: możności.
także szerszej
ludności
botników, kióra zwróciła się do ko» miasta
okazania
czci
i
przywiązania
wymisji o interwencję w sprawie
do osoby tej miary, jaką jest nasz uoświadczył, „że kochany ks. biskup Bandurski.
płacenia należności,

pieniądze wypłaci on sam nie później,
r. ub.,

niż 28 grudnia

cześnie złożenia mu

Obecny.

zażądał jedno-

BRATZ WEAR ZERA

dokładnej listy

A IKI SYSASTAA

Przysposobienie
skowe.

robotników, którym należność nie zo
paru
stała uiszczona. Listę w ciągu
Koło:
p.
o
przysłan
ano,
dni wygotow
sińskiemu, odpisy zaś skierowano do

woj>

Dowódca O. K, III wydał specjalsprawie organizacji
Brze- ny okólnik w
w
w Łucku. akcji obozów letnich przysposobienia

p. Próchnickiego, delegata
ściu i do inspektora pracy
Od owego momentu przeszło kil- wojskowego
ka miesięcy, a należności nikt nię uinterwencje inregulował. Ponowne
spektora pracy w Łucku ustaliły, że
inspektorat na skutek listu starosty z
ProchKostopoia zwrócił się do p.

nickiego

i do min. robót publicznych

i również

sprawa

Tak

bezskutecznie.

>

:

wygląda obecnie,

W ten sposób utrwala się poczucie praworządności na Kresach! Kieminister:
kierownik
dy wreszcie p.
wkroczy w
publicznych
jum robót
Opraktyki delegatury w Brześciu?
pinja na Kresach wielkim głosem domaga się
ru kary!

ładu, wymiaTK

wprowadzenia

NOWE-TROKI.
—

Wizyta ks.

biskupa

Ban:

durskiego.
Uproszony
przez dyrekcję tut. seminarjum żeńskiego gościł w jego
murach przez dni cztery

J. E. ks. biskup Bandurski.
Jaką czcią i powažaniem otoczona

jest zacna postać
Czcigodnego Pasterza poznać można było z przyjęcia,
jakie zgotowało nietylko
seminarjum
lecz i tut.
garnizon K. O. P. oraz
ludność miejscowa.

Wjazd

Dostojnego

miasteczka

naszego,

wojskowej

eskorty

Gościa

w

konnej,

-do

otoczeniu

wśród

szpaleru
żołnierzy
z pochodniami,
dzieci szkolnych, poza którymi
roiło
się od miejscowej ludności
był wy-

razem hołdu, na jaki zasłużył

Czci-

godny Arcypasterz.
Przed gmachem seminarjum

ocze-

kiwali Gościa of'cerowie z miejsco:
wego baonu K. O. P. oraz komp.

GÓWNIE BOZE.
КОНЕ

li Raduńska

rądu

67

stałego.

(sklep

obozów

№

i wychowania fizycznego

2

odbędzie się zwyczajne
posiedzenie
Rady ministrów. Na pierwszem miejscu porządku dziennego znajduje się
projekt reorganizacji policji państwowej,

opracowany

pod

przewodnictwem

Obsadzenie

Pomoc

trzech

komisji

pod

obrady

stanowisk

bi.

właściciele domów

Przedwyborcze
tykujących

notatkom

pism

Program

prac obozów

od

dla

obronie udało

dową konferencję ekonomiczną, udał
się on nie jako delegat
rządu,
lecz
jako rzeczoznawca na osobiste zapro:

szenie sekretarza generalnego

wyszkolenie,

bez

uszczerbku

3 aparaty

ORE,

policja

i poczęła

«Nowy

dzone

2 samoloty

śledztwo

na ziemię

niedaleko

szczątków

pierwszego

aparatu

niem,

wypadł podczas

sierżant Gromadzki.
ziemię na głębokość

TTT

ITT

1926

pół metra

TTT

TTT

czasu

zwłoki

BUSKO
letnie

od

do

Jan Bułhak 5:3

skąd

stacją kolejowa
automobilami

Reduta:

w

„Lekkoduch”

komedja

w

trzech aktach Jerzego Szaniawskiego.

fantazją i energją lekkoducha
gólnego pokroju.

Akcja tego lekkoducha

grunt

wyborny:

obraca

szcze-

runęły

pada

na

się pod

ręką

kole.

Czy

nic ponad

to nie

ma

do

powiedzenia? Czy na tej nieušwiado-

królem
cudzoziemca,
byle
uczniem, nauczycielem i kapelanem o ogłosić
krzywej osi globusa. Poczciwy ksiądz było inaczej, a gdy będzie król, roprefekt uważa, iż wszystkiemu winien bić zapewne rewolucję demokratyczną.
żyd - sklepikarz, u którego nabyto gloI cała ta zabawka dorosłych,
ale
głupich ludzi, zabawka w dzieci (ze
bus z krzywą osią..
W Lekkoduchu wszystkiemu win= skautami i drewnianemi karabinkami)
sobie
żartem
scenicznym,
ny drzewa. Dlaczego?
Ot, poprostu byłaby
dlatego, że stary, pedantyczny
szef gdyby nie pewne ale...
Autor nie mając nic do powiefirmy H. Gauer
ukochał
kasztany,
poczy lipy na swoim placyku
i przy- dzenia chciał pomimo wszystko
muszony zabiegami dyrektora sąsied: dać nam strawę alegoryczno-symboniego gimnazjum o. sprzedaż
tego liczną w lekkiej formie. A że tam nie

razie

wniosków

tej

nietwórczej

placyku, oświadcza kategorycznie, że
nie sprzeda, bo.. kocha drzewa i nie
dopuści do ich wycięcia. Nagabywany przez siostrzeńca swego i dy:
ręktora owego, iż do grobu nie 2а-

mionej tęsknocie
wencja twórcza?

kończy się jego inCzy nie wyjdzie już

poza krąg tej anemji scenicznej?..
Gdyby

nie

zaś autor

Na

wysnuwajmy.

pozostał

już w

postawie

niechże

Lekkoduch,

latający

przynajmniej będzie konsekwentny.
Bo

proszę:

czyjejś

reklamy

aeroplanem

w

od początku świata
rodziców,

dyrektor
nas

gimnazjum

nie

praktyczny

realizmem i dosadnością słów.

3 m. domu

zwycięża

praktyczny

czerwonym fraku, lekkoduch, dążący dyrektor gimnazjum, częstujący kawdo odmiany przez teatralizację życia ką z kożuszkiem i bez kożuszka ©0(jak twierdzą niektórzy), lekkoduch, fiary lekkoducha.
Sens końcowy? Wszystko będzie
dający wyraz tęsknocie swej za czemś
odmiennem, łecz dla samej
tylko 6: po dawnemu, a drzewa
lada dzień
dmienności,

kochający

drzewa

(co za będą

wycięte...

wiedział czego chciał, że nie umiał poezja w tej całej banalnościl) gdy
Gdyby Szaniawski nie miał już
zamknąć w tej alegorji i symbolu przychodzi do miłego sam na sam z nic ponad to, co w dotychczasowe
głębszej myśli, że tęsknota jego nie kobieta, świadomie pchającą do wy: twórczości swej dał, do napisania (od
umiała przybrać realniejszego kształtu kolejenia się z roli dziecka i zwró- czego zachowaj nas Boże!) a zawychodzimy z
przedstawienia cenia gry na tory wcale lekko-poważ* mierzałby wydać w wyborze swoje

dok-

17-letni Mustafa,
syn Mina 4 lata; 28 letni Michał,

poprawy.

Ž

Mocą tegoż wyroku skazany został na
karę 2-miesięcznepo więzienia fotograf z
Dokszyc 45.letni Józef Łoziński—z oskarżenia o usiłowanie

nakłunienia

za pomocą

ła:

pówki st przodownika policji Witolda Malinowskiego do popełaienia przestępstwa
służhowego, przez zwolnienie z aresztu i
umorzenie sprawy
Musiafy Radkiewicza,
oskarżonego o zdradę kraju.
Trzej ostatnio wymienieni z zasądzonych
tudzież współoskarżeni

wraz z innymi

Józef,

syn Wulta Kapłan, Jan, syn Borysa Kola:
ga. Konstanty, syn JanaKwieciński i Jan,

MT

r.

4

syn Antoniego Skurat z oszarżenią o zdra*
dę kraju
zostali
całkowicie
uniewinnieni.

Wskutek zaliczenia zasądzonym na poczet ksry aresztu prewencyjnego wypuszcze-

ni zostali

wraz

z uniewinnionymi

na

wol:

ność Jan Biegun i Mikołaj Melużeniec,
Z pośród oskarżonych, jedynie fotograi
Józet Łoziński

odpowiadał

Sąd w stosunku niego
pozostawił

ten

z wolnej

środek

sam

stopy;

zapobiegaw

i zaliczył

mu

na

poczet odbytej kary 27 dni aresztu prewencyjnego,

NASIONA

31 października

Koniczyn (bez kanianki)
tymotki, seradelli, peluszki,
s
łubinu,
buraków
i marchwi
pastewnych
tudzież różnych
nasion
warzywnych
z
najlepszych
źródeł
poleca

KIELCE,
do zakładu.

Zygmunt

Nagrodzki

Wilno,

Zawalna

TY

11'a

mm

pierowego kochanka,
i ści argumentów, jakiemi
pogłębiony
się u nas
uduchowiony w miłości
Gauera do operuje wogóle w życiu politycznem.

Ewy gło”

sząca, iż dla niewiasty trzeba czasem

lozofja»

szynistki

uosobiona

firmy

«fi-

Inscenizacja

w aspiracjach ma-

H, Gauer,

i wykonanie

Lekko-

później ducha omal że nie wzorowe.

I lekkoduch zrobiwszy to, cozro: żony
Spadkobiercy tej firmy,
„filobiłby najnormalniejszy
mężczyzna, zofja* bardzo swoista, a równie nikła
gdy niewiasta go wiedzie na poku- i banalna, jak w Ewie.
szenie, ulatnia się z domu prżyjaciela,
W przeprowadzeniu idei utworu,
by szukać zapewne nowych przygód. jak i w poprzednich
sztukach
Sza.
Słyszymy furgot aeroplanu—to odlot niawskiego, występuje
nieporadność
lekkoducha.
Tu zaś, w domu
pań- w pogodzeniu pierwiastka
realnego

stwa młodych

szpiegów

23 letni Mikołaj, syn Jewdok ma Malużeniec
i 20-letni Jan, syn Ignacego Biegun na I r.

ogrodów

1926

szyckich.

„ Za wejście w kontakt z wyżej wymienionymi w celu dostarczania materjału szpieByscie
kalami zostali: mąż oskarżonej,

wbił się w

omieszkał zejść z codziennej prostej drogi,

poinformować z najjaskrawszym

kre-

syn Siefana Szn'iko na 3 lata; oraz 28-letni
Jan, syn Daniela Zakowka na 2 I. 6 m.

sztabowy

i stworzenia pra- drzew; i „filozofja* autora

o czem zresztą

«uczciwych

żeniec i 23-letni Łukasz, syn Karola Kustow-

poniósł

pobliżu

domorosłych

PETE
wiasty i to w
sytuacji
najbanalniej.
szej pod słońcem,
datowanej
bodaj

jakie
coraz
chęci,

zapadł wyrok,
mocą którego uznani zostaii
za winnych
i skazani
na karę więzienia z
zamianą
na dom poprawy:
herszt baudy
3'letnia
Katarzyna, córka Emiljana Malu-

1926 r. 4

Znana jest ogólnie anegdota o zdetronizowany król, rozamorowana
wizytacji szkolnej w pewnem gimna- pani młoda i 'głupawy spadkobierca
A że mamy ustrój
zjum, podczas której słyszymy cieka* fortuny Gauera.
wy dyskurs pomiędzy wizytatorem, republikański, więc nuże obalić go,

dla

chiński system

Ski na 4 |, 6 m;
chała Radkiewicz

Zdrojowy

Przyjmuje 9—6.
zniżone.

niema, niech pojutrze będzie znow to
samo. Oto filozofja utworu,
Jakieś dziwne zamiłowanie trzyma
Szaniawskiego w tak beznadziejnem

cier-

W wyniku kilkudniowych obrad
w Sądzłe Qkręgowym w sprawie 13 oskarżonych
dokszyczan o szpiegostwo na rzecz Sowdepji,

wojsko;
Т.

nem od codzienności, wyczarowanem

dzieci,

na

Klęska

a

Zabawa

płaci

stała wskutek tego kompletna panika, a miarodajne czynniki rządowe już od dłuższego
czasu łamią sobie głowę nad tym,
w jaki
sposób możnaby było wybrnąć z tej kryty-

Kąpiele siarczano-słone i mułowe, wodolecznii
ctwo, leczenie elektrycznością, leczenie światłem,
kąpiele słoneczne,
| | | | I Il
I | Į

Dojazd:

który

dytów», gdyż urzędnicy nie mogli zapłacić
swych długów. W życiu Chińczyków pow-

Kieleckiej
1 maja

chińskiego,

nieregularnie

WIEEZPAODOÓSCRO
ESZÓWO I ZEKZYRCAY
RICKA

Z pod

TTT TVT

Zakład

bardzo

cznej sytnacji.

Śmierć na mie scu.

TTT

dla rządu

cały rok

myślnie

sierżanta

mechanik
w

r.

Państwowy

artysta
foto:

utrzymania, umundurowania

miastem

ponosząc

<przy-

na swą pensję. Tego rodzaju załatwienie
kwestji wpłynęło oczywiście bardzo niepo-

zarzą-

Woli.

zmiażdżone

wojskowy

za

żadnych

nie jest w stanie wywiązać się na
Nowy
Rok całkowicie ze swych zobowiązań, wobec
czego urzędnicy otrzymują jedynie zaliczki

czy
ka

dn. 7-XI-25 r.

założeniem.

odstępach

Ulricha. Spadając ze znacznej wysokości nieszczęśliwy lotnik

Nr. 50

Jagiellońska 8.
Ceny

go

nie odnosi

którzy przez cały rok na swe pieniądze
pliwie czekali.
Wskutek nienormalnych stosunków,
ostatnio w Chinach panują, zdarza się
częściej, źe rząd, pomimo najlepszej

rozpę-

dopiero

ewangielickiem na

lotu obserwator

Znalezono

strusia

cić zaległe pensje urzędnikom, a ci ze swej
strony otrzymane
od rządu pieniądze
niezwłocznie
doręczają
swym
wierzycielom,

Kierownicy drugiego samolotu sierżant Krygier i miechanik Łukasik
wyszli obronną ręką, gdyź zmuszeni
do
lądowania
wyskoczyli z niewielkiej stosunkowo wysokości na ziemię
doznając tylko nieznacznego
szwanku.
-,
Natomiast 3-ci aparat trącony w powietrzu przez jeden z aparatów
eskadry wyłądował szczęśliwie na lotnisku wojskowem,
gdzie
dopiero
spostrzeżono, źe wskutek widocznie wstrząsu
spowodowanego
zderze-

Sezony

W.Z.P.

ustali

po sobie

wydobyto

<za-

ale naogół tego

swe długi. Ponieważ tradycja nakazuje, by
i długi rządow»
były na Nowy Rok bez:
względnie zapłacone, przeto rząd, chcąc niechcąc, zmuszony jest na Nowy Rok wypła-

śmierć.

Brzeziny. Towarzysz jego mechanik Szadlewicz cudem ocalał,
jednak ciężkie obrażenia i stan jego budzi poważne obawy.

NISZCZYĆ

ZBRUBIAŁĄi BRODAWKI

w krótkich

*za cmentarzem

zobowiązań,

Roku,

gdyż wierzyciele zawczasu

Rok»

przez

Warszawie.

ponieśli

dotychczas Ściśle przyczyn, które

to-

irudno

Z SĄDÓW.
w

niewyjaśnionych

polityka

się,

któremu

pominają» mu jego obow ązki noworoczne.
Bardzo
nieprzyjemnem
šwigiem
jest

wyrzucić za drzwi.

lotnicza

cały

w starym

zdarza

dłużnik,

o Nowym

skutków,

4) mniej:

wiec

Niekiedy

że jakiś

rodzaju

Policja bijąc pięściami i płazując szabla-

rozbite - 2 lotnicy

ziemi

instruktorskiego,

i dojazd nauczycieli ponosi
wość.
|

się

uregulować

pomina»

WARSZAWA, 27—IV. Pat. Dziś w poł podczas pogrzebu pilota św.
p. pułk. Aleksandra Szrednickiego,
krążyła
tradycyjnym. zwyczajem nad
cmentarzem Powązkowskim eskadra lotnicza, złożoną z 4-ch aparatów. Z

obozu nauczycielskiego
formę

zjawiła

katastrofa

ODCISKI

poznanie metodyki wychowania

Koszt

się napastników

Straszna

Ligi w

porozumieniu z referentem do spraw
międzynarodowej konferencji ekonomicznej p. Vandervelde.

mło-

dla wypoczynku, jaki jej się słusznie
po pracy całorocznej należy.

salę

też, Chiń-

Przez

zaciągnięte

jest wywiązać się ze swych

mi rozegnała w końcu wiec.
Jednocześnie donoszą o nieudanem

warszaw-

dzieży
szkolnej
przewiduje się ten
sam jak w roku ubiegłym,
wywarty
tylko zostanie nacisk na to, by prócz
rozwoju fizycznego i dopełnienia teorji
otrzymanej przez zimę
w
hufcach
szkolnych młodzież otrzymała
praktyczne

Rok

wiecu polskiej frakcji
skich o wyjeździe z ramienia rządu w Radziwiliszkach, którego dokonać chciała zerwaniu
szajka
nacjonalistycznej
bopolskiego do Genewy dyrektora de- jówki kowieńskiej. Podczas przemówień posła Wołkowyckiego,
bojówka
partamentu Ministerstwa
Przemysłu
ta wtargnęła z pałkami do sali. Jednakże naprędce
zorganizowanej затоi Handlu p. Gliwica na międzynaro:

1—10

|

na

wszystkie długi,

prawda,

represje kowieńskie.

walka, którą trwała pół godziny.

26. IV. Pat. Wbrew

niektórych

rząd,

którego

roku, a przyznać trzeba, że pod tym względem są Chińczycy uczciwi i że wszelkiemi
siłami stąrają się swe rachunki na Nowy

dzać. Zebrani żydzi nie chcieli ustąpić.
Wówczas władze koweńskie zawezwały pomocy liczniejszych oddziałów policji pieszej,
która przybyła
na miejsce samochodami. Pomiędzy zebranymi
a policją
wywiązała
się

Nie delegat, lecz rzeczoznawca,
WARSZAWA.

obecny

z

korzystają.

zabawa i... płacenie długów!
Trzeba
bowiem
wiedzieć, że według
zwyczajów ch ńskich na Nowy Rok zapłacić

Z Kowna donoszą: W niedzielę odbył się tu przedwyborczy
wiec
„demokratycznego zjednoczenia żydowskiego*. Podczas przemówień kry-

giełdach.

podług

czas

w Kowieńszczyźnie.

rolnicy.

pizypada

przez cały rok ciężko pracują, jest to bardzo

należy

i inni. 3) Federacja pracy i drobni

Rok

tydzień
zamknięte
są wszystcie
sklepy,
biura i urzędy, fabryki są nieczynne, jednem
słowem
życie
na tydzień jakby wymiera.
Jedynem zajęciem Chińczyków jest podów-

nota...

szości narodowe—Polacy, Niemcy i Żydzi.

WARSZAWA, 24,V. (żel.wł. Słowa)
Wskutek energicznej interwencji rządu Sowietów kurs
czerwońca
podniósł się w
Warszawie i osiągnął
wysokość 4,15 dolarów. Jak słychać,
Sowiety interwenjowały na wszystkich

Nowy

cycy w całej pełni

Z Kowna
donoszą:
W
związku z wyjaśnieniami
danemi
przez
WARSZAWA, 27.1V. (żel. wł.Sfowa)
Według krążących pogłosek
na sta- Chamberlaina w Izbie Gmin, w sprawie incydentu Podgajskiego na granowisko arcybiskupa gnieznieńsko-po- nicy polsko:litewskiej rząd kowieński wystosował do Ligi Narodów jeszuję:
znańskiego wysuwana jest kandyda- cze jedną notę, protestującą przeciwko zatrzymaniu broni i amunicji
a następnie wydatura prałata Brzeziewicza, proboszcza tych przez władze polskie 8-u strażników litewskich,
parafji św. Aleksandra w Warszawie. nych Litwie.
Jak mówią, kandydatura ta jest jedną
z najpoważniejszych. Sprawa
obsądzenia na „stanowiskach biskupich w
W sobotę w nocy, komisja wyborcza w Kownie,
ukończyła przyjPolsce ma być w niedługim
czasie mowanie deklaracji o blokach list.
na najbliższym konsystorzu w WatyZostały stworzony
4 bloki:
1) włościanie
narodowi,
nacjonaliści,
kanie załatwioną.
stronnictwo gospodarzy rolnychi postępowa lista rosyjska.
2) związek
Kurs czerwońca w Warszawie: gospodarzy wiejskich, chrześcijańscy demokraci, rosyjska lista prawicowa,

Wybory

Chiński

kalendarza europejskiego
na dzień 13 lutego, a uroczystości noworoczne trwają w Chinach cały tydzień. Dla Chińczyków,
którzy

pożądany odpoczynek,

dla żydów polskich.

jeszcze jedna

skupichi

płacą

długi.

niemiecko:

NOWY YORK. 27.IV. Pat. Tutejsza gmina żydowska podjęła kampanję mającą
na celu zabranie
funduszu w wysokości
15-tu miljonów
dolar. na pomoc
dla żydów
cierpiących nędzę,
którzy znajdują się
w
Polsce oraz w innych krajach kontynentu europejskiego.

p. Bobrzyńskie-

go. Jest to pierwszy projekt

izycznego i krzewienia idei przysposobienia wojsko. ego będzie głównem

ее
с
е

przez komisję

NAJSKUTECZNIEJ
pracę

lipca i trwać będą 42 dni

=

spożywczy).

południu

(29 dywizja piechoty)

też dwóch,
Obozy rozpoczną

Program

tor 10 — 12 HP
piądu zmiennego.
Natomiast sprzedam 9 silny motor

po

dla młodzieży szkolnej, obozów in: Swięto oddziału przybocznego.
struktorskich dla nauczycieli szkół śred.
WARSZAWA, 26 IV. Pat, Dnia
nich i powszechnych, oficerów i po26
b. m. jako w święto oddziału
doficerów rezerwy oraz obozów żeńRzeczyskich dla nauczycielek, żeńskiej mło” przybocznego p. Prezydenta
pospolitej
szwadron
przyboczny
i
dzieży szkolnej i harcerek.
Obozy te zorganizowane zostaną kompanja przyboczna stanowiące ten
w tym roku w okolicy Grodna i obli- oddział ustawiły się o godz. 10 min.
w
parku
Łazienkowskim
czone są: szkolny na 345 osób,
dla 30 rano
Przybyły
prezydent
nauczycieli, oficerów i. podoficerów przed kaplicą.
rezerwy na 100 osób i żeński na 75 Rzeczypospolitej po przyjęciu raportu
i przejściu przed
frontem oddziału
osób.
Władze szkolna proszone są o przybocznego przemówił w następurókiem wrę:
zwrócenie
uwagi
aby przydział do jących słowach: Przed
obozu uzyskali uczniowie, którzy za- czając wam tę chorągiew, na której
polskiego „Fó:
służyłi na tę nagrodę pilną pracą
w macie hasło wojska
nor i Ojczyzna* wyraziłem nadzieję,
szkole i hufcach.
wzorem
Celem uzgodnienia pracy -wojska że będziecie starali się być
i szkoły dowódca O.K. Ill zwrócił cnót żołnierskich i braterstwa broni,
się do Kuratorjum Szkolnego z prośbą jakie winno łączyć piechotę z jazdą.
o wydelegowanie nauczycieli do obo- Przez ten rok nie daliście mi powo:
zów' Kuratorjum Wileńskie, zaliczone dów do jakiejkolwiek nagany. Dziężołnierze.
do grupy obozów letnich № 1, bę- kuję wam za to. Cześć
się nabożeństwo
dących pod kierownictwem 1 i 19 Następnie odbyło
przed
Panem Prezydywizji piechoty, proszone jest o wy: oraz defilada
delegowanie dwóch nauczycieli. Ku- dentem.
ratorjum Białostockie obejmujące grupę

będzie nosił

е

5:ej

Jak Chińczycy

rosyjskiego wywołał wielkie podniecenie w paryskich kołach dyplomatycznych, które niemal jednomyślnie stwierdzają, że postanowienia
tego traktatu przewyższają w znacznym stopniu poprzednie domniemania.
Pomiędzy Francją, Anglją i innemi zainteresowanymt państwami rozpocznie się
niezwłocznie wymiana poglądów w tej sprawie.

WARSZAWA, 27.1V (żel wł. Słowa).

Jutro o godzinie

w Anglji i Francji.

PARYŻ, 27 —IV. Pat. W/g. Echo de Paris tekst traktatu

ministrów,

z trzecz który wchodzi
Rady ministrów.

Budrewicz

adjutantem i wielu innych...
rówieńskim i kostopolskim przez [irPrzez cztery dni Czcigodny *Pasmę <Technika». Ponieważ sprawa ta terz umacniał
ducha
wychowanek
rozdrażnia
stopniu
w najwyższym
seminarjum, głosząc płynące z głęboprzyno- kiej miłości
mieszkańców,
miejscowych
Ojczyzny i Kościoła
państwu,
szkody
oczywiście
sząc
kazania w specjalnie przygotowanej,
wskazane jest, aby sżersza opinja a wprost cudownie przybranej przez
była dokładnie o niej po: wychowanki
publiczna
seminarjum pod artysJakie więc tłotej Sprainformowana.:

Zaniepokojenie

i Rządu.

Rada

honorowa prezentująca broń z chwilą przyjazdu ks. biskupa. Wychowan:
ki seminarjum wznosiły
niemiłknące
okrzyki: „Witamy* „witamy.*
W wielkiej sali seminarjum wita-

Korespondencja Słowa —
Rowne, w kwietniu.

—

Ne (5 (15 4

ЗОА

z fantastycznym, nieumiejętność stwo-

rzenia iluzji, nikłość prawdy życiowej,

W luźnie przypiętym do komedji prologu
głębokie wrażenie
uczynił
p. ZbySzewski w roli H. Giuera, dając niepospolitą w swoim
rysunku
charakterystycznym i dramatycznym
kreację

artystyczną,

Pani Mysłakowska

i pp. Osterwa,

Modrzewskii Chmielewski
koncertowo

swoje role.

odegrali
:

wadliwość techniki i budowy, nie
Stabieį obsadzona byla rola spadobejmującej epizodów, rozsadzających kobiercy Gauera: kilka arcyznamieni psychologji jej
sztukę, i luźnie przyszytego prologu. nych dła komedji
Przerost epizodu aktu drugiego postaci powiedzeń minęło bez wrawywołał znamienny dla wadliwości żenia i właściwego zaakcentowania,
Na zakończenie pozostaje mi żykonstrukcji komedji odruch
publi-

Lekkoducha, by
czności, której się wydało,
iż jest czyć wykonawcom
ten akt satyrą polityczną,
aktualną swoim wysiłkiem artystycznym notona monarchizm
w Polsce.
Wątpię wali mizerność utworu,
a kilka jego
uratowali z
aby leżało to w intencjach Szaniaw- szczęśliwych dowcipów
bierze swej fortuny (ani
drzew
za- Lekkoducha jak po przeczytaniu fel- ne, — lekkoduch zamiast spodziewa- pisma, zupełnie wystarczyłoby
ogło- skiego, zwłaszcza,
że cała
sztuka powodzi pozującej banalności.
dziennikarskiego,
„rzuconego nego przez widza skierowania sytua- sić drukiem
pewne) umiera, poczem głupawy sio- jetonu
Lekkoducha:
jest tu świadczy, iż z tendencją
polityczną
strzeniec plac sprzedaje i drzewa mają na margines literatury...
cji w kierunku innym
i wywołania wszystko, cokolwiek stanowi o swo: niema nic wspólnego. Zresztą, jako
Ww. Piotrowicz,
lada chwila skończyć swój żywot.
Hasłem _ sztuki
Szaniawskiego nieoczekiwanej dla grającej damy sy- istości tej twórczości. A więc...
szczery demokrata, muszę zauważyć,
Oto prolog komedji, dążącej w „wszystko inaczej*.. Inaczej niż w tuacji, wprost przeciwnej od oczeki| tęsknota z Płaka za czemś od iż banalność tej satyry antymonardalszych aktach
do
ukazania
nam życiu dzisiejszem, a gdy jutro po tym wanej, najspokojniej wypada
z roli miennem,
urozmaicającem
życie; i chicznej (gdyby tak było
w rzeczydzisiaj już oddaje się bezwolnie
tęsknoty za czemś odmiennem,
róż: inaczej będzie to, czego
grze tej nie- «kwadrans duszy»
handlowca z Pa- wistości) jest zaamienna dla płytko-

|
|

|
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ZIEM

0

®
wyzyskaniu

:

nych.

i
sił

„

eksportowym—wywóz

>+ _ Energja,
dla swoich

którą technika

celów.

chociażby

węgla.

projektów _

hydroelektryfikacyjnych.

Największą

zużywa

przyszłość

rzeki Podkarpacia

z róż-

rokują

u nas

(dorzecze Wisłyi

Dniestru), które mogą

zaopairzyć

w

nych na pozór czerpania
źródeł, energję całe południe Polski.
Wszystka pochodzi od energji sło- / [Dotychczas nasze siły wodne wynecznej. Spalając pod kotłem węgie], zyskiwane są przeważnie na małych

torf lub drzewo wprzęgamy do pracy rzekach i potokach

przez

drobny

€nerpję, którą słońce w ciągu Czasu przemysł. Jedynie w dzielnicy
_ Magazynowało w tkankach organiz- dniej (Poznańskie i Pomorze)

a. Silnik poruszany za pomocą wo:

— (w) Narada przedstawicieli
władz z przedstawicielami związ

kupieckich. W sobotęw dniu
24 b. m. odbyła się narada
przedstawicieli władz
z
przedstawicielami
wileńskich związków kupieckich.
Tematem narad była paląca
dla

szerszych

warstw społeczeństwa spra-

wa
wydania
cennika
na artykuły
pierwszej potrzeby. Omówiona została jednocześnie sprawa wydania okólnika do starostów ze wskazaniem jakie ceny za artykuły pierwszej potrzeby nie powinny być uważane za lichwia.skie. W ciągu trwających
kilka
godzin narad
wywiązała
się żywa
dyskusja. Między
innemi
przedstawiciele kupców bronili stanowiska,
iż każdy lzupiec detaliczny może
w
sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby żądać
takiej ceny, żeby za pie:
niądze uzyskane ze sprzedaży posia-

takiej

ilości

mógł

przy:
wielu
zniżki
był w

towaru,

Strumienie rzeki. W/ zależności Od
- Słopnia doskonałości maszyny €ko*
‚° Momją wyżyskania wyzwalanej energji
"waha się w szerokich granicach. Z
_ tego punktu widzenia silniki ciepli- kOwe są najmniej ekonomiczne. DuMa nowoczesnej mechaniki, motor
iesela pozwala
na wykorzystanie
*

osad,

z wyższego

do niż-

_ Szego poziomu, żyje z pracy, którą
Słońce wykonało podnosząc . parę

_ Wodną,

zasilającą w postaci opadów

5 proc. energji cieplnej, (żawartej w

Są to

przeważnie

elektrownie

_ "opie; duże maszyny oraz turbiny cjęplikowe, rzadziej oparte na przeParowe 20 proc, mniejsze zaledwie budowanym dla turbin Francis'a za1 proc. energji

Natomiast

Silniki

zawartej

w

węglu.

najekonomiczniejsze

wodne,

gdyż nawet

kładzie wodnym.

Są tału do kraju

<czny wynoszący 82,5 proc.

W ciągu długiego czasu siła wodqa nie mogła
być wyzyskiwana
na
Szerszą skalę
z powodu
lokalizacji
nač

wodny

tam tylko, gdzie

może sta-

są odpowiednie

Warunki terenowe i hydrologiczne, w
miejscach
skądinąd może nieodpo-

wiednich

dopływ

pozwoli

na

kapi

budgwę

dawne okręgowych: hydroelektrowni,

| kolo nadsigbierne wyzyskuje 70 proc.,
a przy większych spadkach do 80
c= siły wodnej. Nowoczesne turiny wodne Francisa, Lavaischka
Pa Kaplana posiadają skutek uży:

lej źródeł. Zakład

Gdy

ewżn

tualnie elektrowni cieplikowych, małe
zakłady, jako mniej ekonomiczne z
biegiem czasu zanikną. Z. pośród rzek
kresowych do wykorzystania
na szerszą skalę nadają się: Niemen, Wilja i

wejść

do

grupy

drobnego

I to słu, jak młyny, warsztaty
r

usze i t. p.

Dużem

dla

całego

utrudnieniem

prze- sy czasu.

_w dziedzinie przenoszenia energji na
Odległość, niedogodność ta przestała
być aktualną. W dobie obecnej duży

_ zakład wodny,

Na

przy

kresach

(kackie, spostrzeżenia

Od chwili jednak, gdy elektro:
technika poczyniła znaczne postępy

położony w nieupitze-

mysłowionej zgoła miejscowości może dostarczać siły iŚwialła dla całego
Okręgu w promieniu 100 km. Typem

krajowa
I g. 90 1.00, II g. 70.80,

žytnia

pro-

wschodnich

przedwojenne

skie) są bardzo nieliczne.

(rosyj:

amerykańska

100—1.10
pytlo-

razowy 35—36.

2,50.

Ц gat. 280,
sadło
przowy 4.00—4.40,

| gat.

3.00,

3.00—3.20,
smalec wietłuszcz roślinny
(masto

sztuczne) 4,00—5.00, olej roślinny zagraniczny 3.00—3.30, krajowy 2.50—280.
Nabiał:

mieko

35—40 gr. za 1

tana 1.80—2.00, twaróg 1.00—1.10 za 1 kę.
ser twarogowy 1.40 — 1.70, masło niesolone
5.00

— 5.50, solone 4.50 —

650

5.00.

— 660.

Jaja: 90—] 20 gr. za

Warzywa:

gr. za 1 kg., Świeża

buraki

kwaszona

60—65,

15—20. marchew

bruklew

Rynki krajowe:
Głębokie
Żyto — 32 zł, owies 32 zł, jęczmień —
28—30 zł., siemie iniane 50
100 zł., siano 15 zł, masło
jaja 0,60 za 10 sztuk, mąka
1 zł. za klg., 0000 B 0,90 zł.

żytnia stołowa
0,35 zł. za klg.

0,48 zł,

zł., lea włókao
3,50 zł. za kig.,
pszenna 0000 А
za kig, mąką

za

Witalisa M.,
Jutro
Piotra m.

klg,

razówka

URZĘDOWA
— (n) Posiedzenie okręgowej
komisji ziemskiej. W dn.30 kwietnia odbędzie

się posiedzenie

Okrę-

Podziękowanie.

Akad.

swoją

pomoc

Malinowskiemu,

p.

prof. Matusiakowi,

|. E. ks. biskupo-

duty,

zł. seradela 28—30,

za pud, ziemniaki

7 zł. za

pud,

nasienna 50 zł. za pud.

GIEŁDA

łubin

koniczyna

dziekanowi

Dolary
Belgja
Hoiandja

WARSZAWSKA,

9,70
35,10
39015

Londyn
Nowy-York

Paryž
Praga

32,43
28 80

Szwajcarja
Stokhoim

188,00
—

32.38
28,73

183.47
—-

187.53
—

136,96

Powrót

K. O. W. w

Dowódca

O. W.

gdzie

red.

Okuliczowi,

kom.

K.

Wil-

sprawach

w

bawił

gen.

Praszatowiczowi,

Żelskiemu, 23 p.

ułanów w szczególności p. maj. Ty:
czyńskiemu, 13 p. ułanów, 3 p. sa:

perów w szczególności p. kap. Łepkowskiemu, 6 p. p. Leg,
w
szcze-

gólności maj. Królowi,

pp.

strzom
orkiestr 85
p. p, 5i6 pp
Leg, 3 Pac, 3 dak, 3 sap,
1 pap.
13 p. ułanów i 23 p. ułanów, pp:
członkom chorów
„Echo“
i Sup,,

1 i 6

służbowych.

Zdajemy sobie sprawę,

iż pomi-

mo pomocy społeczeństwa nie udało
się nam uniknąć
pewnych
braków
przy urządzaniu pierwszego w Polsce,

zakrojonego

na

tak

szeroką

zdarzenia; w szczególności

skalę

usprawie-

dliwiamy się z tego, że ze względów

— (x) Termin składania podań o odroczenie służby woj- organizacyjnych, byliśmy zmuszeni w
skowej. Poborowi, którzy korzystali ostatniej chwili opuścić zapowiedzianą

-Po wojnie gowej komisji ziemskiej w Wilnie. Na dotąd z odroczenia

stacje opadowe i wodowskazowe za:
częły funkcjonować normalnie dopiero od kilku lat. Wskutek tego z obserwacji
korzystać
można
narazie
tylko dla obliczeń przybliżonych.

porządku dziennym 21
sprawa
zatwierdzenia projektów scalenia gruntów

nadziałowych,

sprawy

przymu-

sowej likwidacji państwowego serwitutu, 22 sprawy wdrożenia postępoPod kątem widzenia wyzyskania wania scaleniowego gruntów nadziasił wodnych należy uzupełniać i roz- łowych i wreszcie sprawa utworzenia
wijać sieć stacji hydtometrycznych. jednego terenu scaleniowego na obW przeżywanym obecnie
ciężkim 0» szarze około 672,57
ha w
gminie

Złożyły
terminu
służby scenę sądu na pi. Łukiskim.
się
na
to
2
czynniki:
zniszczenie
smo*
wojskowej i mają zamiar ubiegać się
opėžaienie
skła- ka przez tłum i znaczne
o ponowne odroczenie mogą
przeciągnięcia
dać podania do odnośnych
władz się pochodu wskutek
najpóźniej do 20 czerwca r. b,, po- się poprzedzających scen.

borowi zaś, którzy chcą skorzystać z
Podziękowanie za fanty.
odroczenia po raz pierwszy muszą Centralny Zarząd Polskiej Macierzy
podania
składać
najpóźniej
do 9 Szkolnej Z. Ws. niniejszem dziękuje
maja

r. b.

w ilości ograniczonej,
uzupełnianie
następuje bardzo powoli; geologowie

—

potrafili obliczyć czas na jaki

,

KRONIKA MIEJSCOWA.
sprawie
deklaracji od

W

Tocznego

„5 będzie

spożycia.

Trudno

jednak

maja upływa, na

w jakim tempie spożycie

deklaracji

staje
się
o dochodzie,
aktualną
sprawa uwzględnienia różnic w bilan:

ło będzie nadal postępować, nasuwa
się natomiast ostrzeżenie, że z paliwa sach, które
należy korzystać
oględnie.

złożenie

Zbrodnią

powstały z powodu

nicy w kursie

w

roku

w

jedynie zby
władze administracyjne
nie ściągały podlegających temu ioz-

powiecie,

oraz

reperacji

dróg,

zwrócić się do odpowiednich
w Warszawie o pożyczkę
w

władz
sumie

| Zaznaczyć
z

należy,
iż po otrzymaI
pożyczki wybudowane zo-

lest wobec przyszłych pokoleń czerPać energję jedynie z zapasów _nieOdnawialnych, pozostawiając w spo©ju masy wody, znajdujące się w

Ministerstwo niu tej
1995, Jak wiadomo
Skarbu w dniu 23 lutego b. r. za staną w pierwszym rzędzie 4 mosty
Mereczance.
Następnie
Nr. 5844 zwróciło uwagę urzędów na rzece

<iągłym,
nieprodukcyjnym
obiegu,
temibardziej, że wyzyskanie siły wodfej może się odbywać
w
sposób

niu podatku

wzięto pod uwagę tylko

ie

które

niemal idealnie
węglowe

płynów

różnice,

ażeby

przy

wyznacza*

powstały

dzięki

i
iązani
Złoża obcej
OE
› „с i te szkody,
юЬошчк:Ё;›:і a
walucie

ekonomiczny.

i zbiorniki

podatkowych,

palnych

bilansu.

w aktywach

zostały pókryte

uchwalono poczynić starania w celu
otrzymania subsydjum na budowę
szkoły
ludowej w Orzełówku.
Dia
trzymania
powyższego
subsydjum
o

wybrano, jako

delegatów

członków

wspomnianego

wydziału

p. p. Fale-

winny pozostawać jako wielka rezer- Ostatnio Ministerstwo Skarbu wy- wiczą i Houwaldta, W końcu postaprzyjąć do przytułku w
wa światowa, dostarczająca eneręji dało nowy
okólnik, rozszerzający i nowiono
zarnym Borze troje biednych dzieci,
pko
w tych wypadkach, gdy paliwa wiekdający
rozporcądzenie z dnia

Niczem

innem zastąpić

=

się nie

da.

Z

23 lutego.

niż

być wzięte

W

okólniku

tym

powie-

z jakichkolwiek

przyczyn

róż: 60.

handlowym

1900 i wdół, którzy

Na posiedzenie tem
prócz
całego
szeregu drobniejszych spraw
postanowiono, wobec
braku funduszów

mogą dochodu. W związku z ostatecz*
Wystarczyć według przypuszczalnego nym terminem, który w dniu 1 go na przeprowadzenie budowy mostów

pochodzących

z pow.

Wil.-Trockie-

samych rezerw technika рг2у- dziane jest, iż krótkoterminowe zo- go. Na tem posiedzenie zakończono.
ości
czerpać energję nie: powiązania w obcej walucie mogą Następne posiedzenie odbędzie się
wątpliwiebędzie
bardziej ekonomicznie

ich służby

rowych
1905 i starszych roczników odroczonych na poprzednich przeglądach oraz
ochotników urodz. w r. 1906, 1907i 1908.
Komisarjat Rządu podaje do wiadomości
następujący plan przeglądu poborowych który odbędzie się w Wilnie w lokalu przy ulicy Ostrobramskiej Nr. 5.

nie

odbyli

porządzeniu poborowych
celu odbycie

obowiązującej

wojskoweji

przewiduje

do kraju

Jutro

w czwartek

dn. 29-90

b. m,
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Komisarjatów policji

«В»

Vi

«В»

Ha

«В»
<C>

V

WYPĄDKI
—

I KRADZIEŻE,

Usiłowanie samobójstwa.

Da. 26

ZEBRANIA i ODCZYTY
— Posiedzenie T:wa
Krajo-

b. m. o g. 22 m. 50 wystrzałem
z rewolweru usiłował
pozbawić
się życia
Józef

zło,

św. Anny) na dworcu kolejowym dokonano
kradzieży kosza z książkami wartości 289 zł.

głądu o godz,
8 rano wdniu

10 maja b.r.
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w roku 1906, 1907

11008 od A do Z z wszystkich komisarjatów
powinni się stawić w dniu 17 czerwca, rocz.

1903 kat. B od A do Ż również ze wszyst
18

— w dniu

komisarjatów

kich

czerwca,

B od A do L wdniu 21, od
22-go czerwca. ;

roczników 1899 —1904 którzy
powodów do przeglądu nie
się stawić w dniu 23 i 24

:

Wszyscy poborowi rocz.' 1905 którzy ż
jakichkolwiek powodów uspraw'edliwionych
dokumentami nie mogli w oznaczonych wy-

żej terminach się JES

winni są stawić się

30 czerwca.

w dniach 25, 28 i

(X).

Odezwa

po

raz drugi komedja Jerzego
Szaniawskiego
<Lekkoduch>.
W
piątek 30 go b. m, dramat w З‹ей
aktach Emila Zegadłowicza <Głaz graniczny».

w

służby wojskowej.

I DATASTAWANIA

-

FEI

ża nadesłane na loterję „Daru Naro+ rocz. 1904 kat
dowego 3 go maja” fanty bezpłatne Ł do Ż w dniu
Poborowi z
w.w. p.p. Grabowskiemu
Stefanowi,
z jakichkolwiek
W. Czyżewskiej, Anieli Komarównię stawali winni
i firmie „Jan Wo-ulski“,
Czerwca.

— (w) Ulgi dia poborowych
„„Nowoczesnego zakładu wodnego jest kresie gospodarczym winna być cał: Szarkowskiej, pow. Dziśnieńskiego.
przebywających stale zagranicą
ta przygoto, hydroelektrownia okręgowa, wysyła- kowicie zorganizowana
Ministerstwo Spraw Wewnętrznychfw
SAMORZĄDOWA
_ ląca za pośrednictwem sieci kablów wawcza praca, niewymagająca zreszdniu 22 bm. wydało okólnik do
_ Drąd o wysokiem napięciu do użytku ią zbyt
uciążliwych
wkładów,
bez
— (x) Z posedzienia wydzia- „wszystkich p. wojewodów w sprawie
, fóżnorodnych odbiorców, poczynając której niepodobna sobie wyobrazić w łu powiatowego
sejmiku
pow. ulg dla obywateli Państwa Polskiego,
TEATR i MUZYKA,
Qd instalacji wielkiego przemysłu, a przyszłości prawdziwego rozwoju go- Wileńsko Trockiego, W
dniu 26 będących w wieku poborowym, a
kończąc na skromnej żarówce w spodarki wodnej.
— Reduta w gmachu na Pohulance
b. m. odbyio się pod przewódhnict- przebywających
stale za zagranicą. gra dzisiaj
w środę dn. 28go b. m. kome.
izbie wieśniaka,
Inż. St. Ihnatowicz. wem starosty p. Witkowskiego, po- Rozporządzenie to
dotyczy jedynie dję fantastyczną
w 3:ch aktach St. Krzywo”
siedzenie
wydziału
powiatowego. poborowych
Zapasy paliwa na ziemi występują
1901, szewskiego «Djabeł i karczmarka>.
1902,
rocznika

i1

pobo-

i rocznika

kapelmi-

żeńskim drużynom
harcerskim
i 5
męskiej, a wreszcie dyrektorowi gimnazjum im. J. Słowackiego w Wilnie
p. Bieńkowskiemu za obietnicę daleko idącej pomocy.

powrócił w
Pożerski
nie p. gener.
wczorajszym z Warszawy do
dniu
Wilna,

rek-

prałatowi

L. O. P. P., członkom Sokoła,

Dowódcy

przeglądu

maj. š N.ŽĮ Zamieszkali w obrebie

Hniedziewiczowi,

rzykowskiemu, dyr.

38,80

dolarowa 76,76 (w złotych 727,80
kolejowa 156,00
—
32,50
5 pr. pożycz konw.
5 pr. pożyczk. konw,
5 proc. listy zast.
ziemskie przedw,
2320 2275 2385

(x)

rektorowi

pp.
Dowojno,

kom.

dyr.

Plan

por.

p. Ranuszewiczowej, prof. Remerowi,
p. Reszke, prof. Rudnickiej, p. S'eragowskiemu, prof. Srebrnemu, p. Stubiedzie, por. Szagonowi,
dr. T. Sze*
ligowskiemu, kom. Waligórze, komisarzowi rządu Wirmborowi, kap. Wy-

47.16
—

32,54
28,87

TANIO!

Re- KOLEJNOŚĆ

zespołowi

Ruszczycowi.

Dziewulskiemu, ks.

Požerskiemu,

Pożyczka

—

torowi

red. Obstowi,

3,68
35,01
39377

47,39
—

kaskadowe,

p. Hoppenowi, prez. Cz. Jankawskie- ё ЁЁ
m. Wilna
mu, p J. Jantzenowej, gen. Kubinowi,
red. Latourowi, p. ]. Łepkowskiej, red.
Mackiewiczowi, prof. Muszyńskiemu,
<A» |Wszystkie Komisarjatyj

Kupno.

9,72
35,19
391,73

47.27
—

Bobiatyńskiemu,
Chaleckiemu,

27 kwietnia 1926 r.
i waluty:
Tranz.
Sprz.

Dewizy

16

Kąpiele

WESOŁO,

Maruszkinowi,

(Ceny za 100 klg)
Rychlewskiemu
i J. M.
Żyto 26—27 zł, owies 26—27 zł, jęcz- Zdziechowskiemu, a także

mień 25—27

Koło

wsnółpracę przy urządzaniu dnia 24
i 25 b. m. pierwszego zdarzenia
„Smok na Bakszcie*, a w pierwszym
rzędzie pp. generałowi
Berbeckiemu,
prez. Łokuciewskiemu,
wojewodzie

wi Michalkiewiczowi,

Dothinėw.

4 m.18

Zach. sł. o g. 6 m. 52

—

Dram. niniejszym
składa
serdeczne
podziękowanie
wszystkim,
którzy

taskawie ofiarowali

(Cena za 100 kilg.).

Niemnem.

I-sze piętro.

Ryby: leszcze żywe 2,00—2.20 za 1 kg.,
snięte 1,60—1,70,
szczupaki żywe 2,00 —

2.20, snięte 1.50—1.60, karpie snięte 1.70 —
1,80, płocie 1,20—1.60, drobne 80—100. (n).

nad

spacerów i wycieczek. Rybołówstwo. Grzybobranie.
Sezon od 15-g0 maja do 20 września. _
3
Przed wyjazdem lub wynajęciem mieszkania prosimy zasięgnąć informa«
cji, porad I wskazówek w biurze Zarządu; Warszawa, Marszałkowska 130

25-30,

35—40,

Plaża

SŁONECZNIE,

Dużo

25—30

WOJSKOWA
Wsch. sł, 07.

powietrzne.

SUCHO,

deserowe

1 dziesiątek.

Kapusta

ŠRODA.

8 Cs

zdrojowisko położone nad Niemnem i otoczone olbrzymiemi lasami sosno:
wemi. Radjorczynne solanki. Chlorotbromowe. Kąpiele: solankowe, kwaElektroterapja.
Kąpiele slonecznoHydropatja.
sowęglowe, borowinowe

litr, śmie-

KRONIKA

za:

o:

pszenna

ве-

wa 55—56, stołowa 50—52, razowa
35—37.
kartoflana 70, gryczana 65, jęczmienna 55.
Chleb pytlowy biały 55-57, stołowy 50-52

mógłby

sprzężonych

kładów, pracujących
kręgu*).

dla zużytkowania całkowitej

z instalacjami

450--520,

W Wilnie aktualnym jest ciekawy
projekt zakładu
na rzece Wilence.
Zakład ten zaopatrywałby narazie sa-

ilości energji. To też dawniej budo- jęktowaniu zakładów wodnych jest
Wano jedynie małe zakłady na mniej: brak ciągłych materjałów ombro—i
Szych rzekach, połączone bezpośred: hydrometrycznych z dłuższego okreNio

czerwona koniczyna nasienna
radela 30—33, łubin 23—26,

Mąka

DRUSKIEŃ

w jednym ze
w bardzo
ma*

137,30
137,61
Nasiona: owsy siewne 38—45
za 100 Wiejeń
38,90
39,00
Ка., jęczmień siewny 35 —45, groch <Victoria» Włochy
nasienny 45, ziemniaki nasienne 16—20,
Papiery wartościowe

niektóre dopływy.

mo miasto, a w przyszłości

1.70 gr. za 1 kg.,

Tłuszcze: słonina krajowa

natomiast stoi ia jaką posiadał uprzednio. Przedstawidziedzina techniki na Kresach Wscho- ciele władz zgodzili się z tym poglądnich. Cały szereg zakładów
na dem i w dniach najbliższzch zostanie
mniejszych rzekach posiada jeszcze wydany okólnik, kióry unormuje spra:
dotychczas
pierwotne
kolosy-koła
wy poruszone w dyskusji.
nasiębierne, nieekonomiczne i niewy— (n) Ceny w Wiinie
z dnia 27
godne ze względu na transmisję, 0- kwietnia.
raz nieoszczędne z punktu widzenia
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 29 zł. za
doprowadzania wody. W okresie po- 100 kg., owies 34—36, jęczmień browarowy
na kaszę 32—34, otręby Żytnie 1
wojennym
pobudowano w wielu 34—36,
pszenne 25—28 (komplektny brak), siano
miejscowościach małe
elektrownie, 20—24. ziemniaki 13—14. Tendencja zwyż:
pokrywające lokalne zapotrzebowania kująca, dla owsa i jęczmienia mocna, brak
poszczególnych miasteczek, wsi lub karmu.

_ dy, spadającej

1.60 —

wieprzowe 2,20, boczek

stanie zakupić

Najprymitywniej

3

tej ilości), cielęce 1,20—1.50, baranie (brak),

zacho- danych na składzie artykułów
mamy zakupić u hurtownika taką samą
_ mów roślinnych. Ropa, oleje skalne, kilka nowoczesnych hydroelektrowni. najmniej ilość towaru, gdyż w
gazy ziemne, niezależnie od różnych Jedna z nich w Gródku na Pomorzu, wypadkach wobec gwałtownej
teorjio ich pochodzeniu, zawierają eksportuje nawet nadmiar energji do złotego kupiec detaliczny nie
€nergję zaczerpniętą również od słoń- Niemiec.

O
Mięso wołowe

Jeżeli ków

większa część ciężaru wewnętrznego
pokrycia energji przeniesiona zostanie
na biały węgiel, Polska będzie mogła
dostarczyć zagranicy nadwyżkę produkcji kopalnej,
która
dzisiaj jest
konsumowaną w kraju. Budowa du:
żych centrali hydroelektrycznych wymaga poważnych nakładów inwestycyjnych.
W
obecnych
warunkach
tylko z pomocą kapitału zagranicznego można myśleć o realizacji wielkich

sich,
;

jedna
z najpoważw naszym
bilansie

w

(brak, znajdowało się tylko
sklepów w polskich jitkach

WSCHODNICH

_ jest uzależniona
wod
niejszych pozycji

— Technika
a energja słonecz.
na, — Maszyny
do przetwarzania
energji słonecznej na siłę użytkową,
—Zakłady wodne
dawniej i dziś.—
Zagłębia węglowe jako
wielka re.
Zerwa
energii
świata.—Hydroelektryfikacja świata.
— Biały węgiel w Polsce —Nasz
eksport a wyzyskanie sił wodnych.—
Zakłady wodne na kresach wschod-

о

AGE

do

społeczeństwa polskiego
Wilnie i na prowincji.
Wielkie potrzeby

brak środków

C. Z. Polskiej

w

oświatowe oraz

materjalnych

skłoniły

Macierzy Szkolnej do

urządzenia
w dniu 3-go maja
wielkiej loterji fantowej, dochód

b. r.
któ-

jest na tworzenie i
Szmigielski (Horodelška 27). Desperata po- rej przeznaczony
zasilenie:
wypożyczalń
książek, dogotowie
ratunkowe
odwiozło
do
szpitala
św,
znawczego. We czwartek 29.1V
o
mów ludowych
burs dia młodzieży
godz. 8-ej wieczorem odbędzie się w Jakóba,
Dn. 27 b. m. wybuchł pożar szkolnej, zakup latarń świetlnych
i
Uniwersytecie, w sali Śniadeckich w —IEPożar.
proszsu mydlanego Rywy Rez- przezioczy, uruchomienie kursów dla
miesięczne posiedzenie Wileńskiego nik (Piłsudskiego 18). Przybyła straż ognioOddziału Polskiego Towarzystwa Kra- wa ogień stłumiła, Straty wynoszą 200 zł. analfabetów i t. p.
— Podrzutek. Bejla Bol (Jezierka 10)
Cena
losu
50 groszy. Wśród
joznawczego. P. Władysław
Milkiena rynku rybnym znalazła dziecko płci 10.000 fantów,
jakie
centralny zarząd
wicz wygłosi odczyt pod
tytułem żeńskiej w wieku około 2 tygodni. Poddaje
są
następujące:
koń,
rowery, ma„Włochy z lotu ptaka* ilustrując 80 jesz odesłano do przytułku «Dzieciątka
szyny do szycia, książki ozdobne,
licznemi przeźroczami, dokonanemi z ezitS>,
.
— Kradzieże. A. Staszunisowej (ul. zegarek złoty i srebrny, meble i t. d.
własnych zdjęć..
Wejście

na salę

młodzież płaci 25 gr.

kosztuje

1

RÓŻNE.

By jednak loterja dała odpowiedni
wynik
potrzeba pomocy ogółu. Cen— J. Szrechockiej )Garbarska 18) skradziono garderobę osaz rewolwer wartości tralny zarząd Polskiej Macierzy zwra300 zł
'
ca się zatem
niniejszem
z gorącą
,
— Z mieszkania Jana Staniewicza (Cho- prośbą do społeczeństwa o pomoc i
cimska 54) skradziono ubranie i bielizūę poparcie jego wysiłków przez zakuwartości 600 zł,

w dniu 5 maja r. b.
— Nowy
prezes Chrz. Zw.
Kupców. Wczoraj wieczorem wybraar jejsza- Poza tem najważniejszym padkach, gdy uwzględnione są we 8
MIEJSKA
| niż! mieniem, przemawiającym za jak wzroście
aktywów jako
został na prezesa Chrześcijańskiepywanie losów i ofiarowywanie odrezultat
— Pożary. We wsi Kirylino gm. Sta:
— O pożyczkę dla miasta. P. ny
| mem
stosowaniem wszędzie, spadku złotego. Co się tyczy różnie
go Związku Kupców i Przemysłowców bódzkiej wskutek wadliwego stanu komina. powiednich fantów na loterję
O pomoc tę prosimy ofiarne spo:
Šiek, można, siły wodnej, jest jej powstałych ze zmiany kursu przy Wojewoda Wileński wystąpiłz wnio- m.Wilna pan RomaniRuciński,tutejszy spalił się dorm mieszkalny, chłew oraz zbo
że Timofieją Smirnowa. Straty wynoszą 800 2` łeczeństwo
polskie w Wilnie i na
ło ; UFENcyjna taniość. Zrozumiano zobowiązaniach długoterminowych do skiem do Ministerstwa Spraw We- kupiec.

ją, JUż oddawna w krajach przodują- gzjsjaj nie

lących

w

świecie

techniki

pod uwagę

spłaconych

i biały winny być one

brane

tylko

to

pod

w wy:

nie pouwagę,

wnętrznych o zatwierdzenie
Rady miejskiej
Wilna
z

uchwały
dnia 22

— Obchód 3 maja.

leński Zjednoczenia

Okręg Wi-

Polskich

Stowa-

Szybko zajmuje wszystkie te chociaż w tych wypadkach Minister- kwietnia r. b. w przedmiocie zaciąg- rzyszeń w Wilnie, po porozumieniu
> które mu się niezaprzeczal- stwo może prośby zainteresowanych nięcia w instytucjach kredytowych się z władzami administracyjnemi,
pożyczki na renowację turbiny w wzywa wszystkie organizacje posiaa" Eżą. pocie żyjemy pod Zna- osób nałeżycie umotywowane uwzglę- elektrowni
_ miejskiej
"w
kwocie
| 4m idei elektryfikacji, a ściślej jak- gnić. Jednocześnie
dające sztandary (oprócz sportowych),
się, 150.000 zł.
/ Najszerszej hydroelektryfikacji świata. zę kupcy, którzy do dowiadujemy
które zechcą wziąć udział
w nabo1-go maja nie
SZKOLNA żeństwie oraz w pochodzie w dn.
o dziedzin techniki, w których, zdążą sporządzić bilansu i z tego
nieza przynajmniej, materjały paliwne powodu nie będą mogli
złożyć de— (n) Jaglicaw szkołach pow- 3 maja — jako Święta Narodowego,
s em się nie dadzą
zastąpić,
na* klaracjj
w
terminie,
będą
się do
mogli szechnych. Na początku b. 1“ Ieka- o konieczne zarejestrowanie
“ A lotnictwo i samochody
(benzy- otrzymać prolongatę pod warunkiem rze szkół powszechnych
przeprowa- dn. 30 kwietnia włącznie w sekretarpęęiel

|

i a) marynarka (węgiel a ostatniemi żę do l.go

°

Ay coraz częściej—ropa);# kolejnictwo
a:
]
„0
d Sgiel, drzewo) w krajach nieposiaГОС2

A

ubiegłym.

Gających źródeł siły wodnej; wielki
"Zemyst hutniczy,4 gazownie
i t, + p. O
i

Ž nie,

3

podatk
podatku,

tego energja
cieplikowa
Odzowna jako rezerwa
dla

Polska jest

krajem
4

bogatym

który
(w.)

wpłacą

łacili
płacili

50 proc. dzili masowe badania dziatwy szkol- jacie Z. P. S. przy ul. Dąbrowskiego

w

k nej nad jaglicą. Wynik liczbowy
roku

`

Wym, niż przy wodnym,

któryby stanął na

w b.Aūtokolu
(Dzien. Wil.musiało
Ne 67 tutaj
z dn,zajść
23 marca
r.). Niewątpliwie
nie-

Žž należy
kopalne i siłę wodną.
Od
>
ytego wyzyskania sił wodnych

dań tych przedstawia się jak
puje: na 8322

*) Zwolennicy
zakładów cieplikowych
jest Ra
BOWIE: 2 koszta =
wy: naklwh, będą niższe przy zakładzie ciepliko-

wnania pracy zakładów wodnych,
zag

:

maja

porozumienie na tle SERRA. Kosztów
inwestycyjnych I czysto eksploatacyjnych.

badanych

dzieci jaglicę

spalił się dom

mieszkalny

i

zboże

Petroneli Biedunkiewiczowej, oraz dwa chle:
wy i zboże Michała Damucia. Straty wyno:
szą 3000 zł.
— Kradzieże. Stanisławowi Michnidewiczowi

(w.

Karpowicze

pow.

Lidzkiego)

w

restauracji na Lipówce skradziono 728 zł.
e sklepu Antoniego Strugalskiego
(Ostrobramska

5) za pomocą

wyjęcia

szyby

po chodzie udziału nie wezmą,

prowincji.
Panowie

scy, może
ty coś

i panie właściciele ziem-

zechcą dać na cele oświa-

ze swego

inwentarza.

kwit na

watelki Polskiej i tym razem nas nie
zawiedzie.
Wszystkie fanty oraz zgłoszenia
prosimy skierowywać
pod adresem
Nadmieniamy

400 zł,

Ofiary.
chorych
zł.

па

ręce ks.

P. M.Sz.—

jednocześnie,

iż nikt

z Macierzy ani do domów
prywatnych, ani do pp. kupców z prośbą

o fanty

wydelegowanym

nie będzie.

Losy loterji fantowej do nabycia
od dn. 4 maja w biurze centralnego

Dla uczczenia $. p. Doktora Anton iego
Hołówki składa rodzeństwo dla nieuleczal:
L
120

Wie-

rzymy, że ofiarna zawsze dłoń Oby-

skradziono czekolady wartości 250 zł.
— Z mieszkania
Witolda Grażewicza biura Centralnego zarządu
(St. Oszmłańska 8) skradziono 20 dolarów i Benedyktyńska 2—3,

Przedstawiciel Z. P. S. wyznacz
miejsca
zarejestrowanym
organizacjom
w ogólnym
pochodzie,
oraż

podejrzaną u 269 (3,2 proc.), katar
grudkcwy u 797 (9,6 proc.).
Dzieci będzie śledził za utrzymaniem
pochore i podejrzane na jaglicę odbyły rządku.
łeczenie w klinice ocznej U. S.
B.,
Organizacje zaś które nie zarejenastępnie w szpitaiu Sawiczi w przy* strują się w terminie powyższym, w

szkolnej.

czyny

ba- pod Nr. 3 — 6 codziennie od godz.
nastę. 3 do 5 po poł.
KB
MEETA"
ADE S
RRC ENSNKISKNIS KET

stwierdzono u 365 (3,4 proc.), jaglicę

chodni

— We wsi Nowosiołki gm, Worniań:
Skiej wskutek niewyjaśnionej narazie przy:

Czerniawskiego

zarządu Polskiej
Macierzy Szkolnej
Z. Ws.—Benedyktyńska
2—3,
oraz
w kilku punktach m. Wilna.
Dr. W. Węsławski

prezes.

Wykłady

SE

dla instruk-

torów

Miejski Kinematograf

rolniczych.

tatnich wynikach Pogoni,

lecz

czenia te zawiodły. Pogoń
drużynę,

dając

ale srodze

odmłodzić iumzusasmuwuwzuzwnuwawwamy

emeryturę zasłużonym,

strudzonym

już

Kot-

larski, Wilczyński; Schlichtinger,
Ba
niak, Zadrożny; Jabłonowski, Szłoiń-

ski,

Szaiłer,

Letniska

graczom

Szwabowicz,

właścicieli, wskutek wy-

górowanych

podatków,

że nic zrobić.

Ataki Pogoni

dzone

parę

prowa*

Szaller-Szłoiński

rozbijają się na „murowanej*
obronie: Wilji, jednak
w 25-min._
Szaller
ładnym strzałem w lewy rożek zdo:
bywa prowadzenie.
obrońcę
dło] nie
że pomoc

progresji

wadliwie pojętej reformy rolnej, wy:
właszczają z niezrozumiałych względów, ze szkodą dla rozwoju
i pro
dukcji rolnictwa.

Jaro broń

przeciw

wskulek wyraźnej niedyspozycji kierownika ataku — Nikołajewa nie mo- wościom

Wilja
jej atak

wiejskie.

codziennie

Trudne warunki gospodarcze na
Kresach powodują apatję, bierność
i zniechęcenie. Nie wolno się tym
Prawnych

Lepiarskiego

kcjonowała sprawnie.

Kilka

strzałów łapie Nowak. Do
wynik pozostaje bez zmian.
Po przerwie sytuacja bez
Nikołajew cofa się na centr
jednak i ta kombinacja nie

myślnych rezultatów.

W

nie

fun.

słabych

pržerwy
zmiany.
pomocy,
daje po-

[60 minucie

sędzia dyktuje karny — Szaller ;strzela i zdobywa zdecydowaną przew agę.
Keane szereg wypadów
i ataków

ilji,

Nikołajew nie wykorzystuje
wolnego z odległości 12 kroków,
wraca

Studjum

„Helios“
Kino

2

Wykłady i ćwiczenia wygłoszone
będą i prowadzone przez następują-

Wilno,

niesprawiedli-

niech nam służy: pracowitość, fachowość, umiejętność
wykorzystaria
każdej
dziedziny
swego
gospodarstwa.
Niemożność otrzymania długoterminowych kredytów, wysokie opro-

ze

Lwowa:

„Znaczenie

łączności cech w ocenie
zwierząt z
kontormacji,
Hodowla i organizacjhodowli zwierząt w Stanach Zjednoa

czonych, Hodowla koni (umaszczenie,
oznaczenie wieku,
wychów
kgnia
szlachetnego).
Ćwiczenia
w ocenie,
punktowanie
zwierząt
metodą używaną

w

nach

rolniczych uczelniach

Zjedn.*

od

do

ataku,

ale

ogólne

Dąbrowskiego

że młodzi gracze Pogoni grali wytrwalej i ambitniej, jednak nie pokazali
nam gry nawet na poziomie dobrej
„B* klasy. Szwabowicz zawiódł pokładane w nim nadzieje, Będzie to

znaczy.

w

28 kwietnia

nych zwierząt domowych*
do 15 maja wł.

Sta-

wypad.
Pate.

Nr 3 m. 6

—

r. b.

od

1)

przyjmowanie

ofert na

2)

Informowanie

osób,

ciaż

chore

kolano

było

przyczyną kilku kiksów.
nic się powiedzieć
Wiki

brak

ZAWALNA

od

zechcą

z

Lepiarskiego

tak mało

na centrze pomocy. Nikołajew

wyraź-

nie niedysponowany.
Boczna pomoc
pracowita. Słaba
lewa część ataku

ciwnika.

ale nie groźny

Sędzia p.

dla

ZWIĄZKU
+

1

=

SERADELI

O
W
S A
JĘCZMIENIA

KONICZYNY

Koniczynę

na

XXVI

KRASNOW

* Amazonka w pustyni,
Powieść.

Kapitana!

Adresować:

Kapitana!

AGENTURA

Nr 270

Oddział

oprócz normalnych
1)

DARMO

rocznika

wojsk.

przez P.K.U.
ra im. KonRubela
—

1898

il —

zam.

czynności

w działach:

unduszów

Administrowanyc|

й

oszukuje
się re*
prezentacyjnego
agenia miejsco*
мехо
do
masowego
artykułu. Zgłoszenia Z
podaniem referencji u
firmy Mieczysław Nol=

Lwów,

imnazjum

ku

25

gr.

—

PIES.

żerdzi,

pochyło

10.

Oj

Letniska Pace”
kują

Wilna,

okolicach

3 kilometrów)
nej

w ład-

i suchej.

miejsco"

*

Potrzebne S4
Zwie- 4wości.
pokoje z kuchnią.

na

oferty Zgłoszenia
Adm.

Mickiewi-

cza 42 m.

11,

оннн

W. Smiałowska
przyjmuje
od
godz.
do 19.
Mickiewicza
46. m. 6

ilniki

i ЗН
9800/215)2а

z proc.

zaś takowych codziennie od g. 9 do
12 w Oddziale Egzekucyjnym Kasy
Chorych (Dominikańska 15).
Dyrektor

WZP

Nr 63.

rawa
Student, "ro:

szukuje Rondycji

na wsi posiada do”
brze języki. Ofiarna 4
parter naprawo, Tamże
nauczycielka _ muzyki
chętnie wyjedzie na
wieś. Łask. zgłoszenia

pod powyższym adresem u p. Ejmonit.

S. Sokołowski,

WĘGIEL

(IZEWDY >.

SMOŁA

taZ0WŚ

do

dezynfekcji

i bu”

dowy,

Gazownia, Cicha

5.

Solec

zaklad
wód
mineralnych
siarczano
słonych i kąpieli błotnych znanych ze
w
1eumatyzmie,
swej skuteczności
chorobach skórnych
nerwowych, będzie otwarty

artretyzmie,

od 1 Maja

do 1-go Października.

Kierownik zdroju dr, med A, Krassowski b, ordynator szpitali
wiedeńskich i kliniki uniw. prof. dr. Noordena, Intormaeje i
prospekty wysyła zarząd Solca, poczta Sojec-Zdrój.

nim

w

się do wysokiej

Jasna

włas-

Ruchomości
obejrzeć można w
dniu licytacji od godz.
9 rano, spis

chwycili za karabi-

niej paziemię wkopanej, wisiała na
pierowa latarnia o szybach przepojo-

odstąpienia.
Oferty
«Gimnazjum» Warsza”
wa, «Reklama Polska”

Akuszerka

lwan Pawłowicz powtórzył.
— Nie.. nie... mogę.. Ona
ny, zrozumieli jednak po chwili, że dusi.—
— Kto ona?
Zbližyli
światełko się nie porusza.

ktoś

żeńskie humanistyczne
w
Warszawie
do

na pokrycie należnych na rzecz Kasy
Chorych opłat w
kwocie
1612 zł. —

KOLEJOWE! MIESZKANIA ZAPEWNIÓNE!

szedł. Mimowoli

szu. poszukuję

i

BILETY NA TARG. SPRZEDAJĄ :
ZWIĄZKI i ORGANIZACJE ZAWODOWE,
BIURO PODRÓŻY, „ORBIS "i BIURO OGŁOSZEŃ, PAR *

światło latarni, jakby

Kącik 20.

pomy

w

Woodajatkiigo SEE
a, ODEON,
Nr. i11082/361,
11041/101

wczasiood 2.do 0. V20r
ZNIZKI

się duży, szacy
pes. Zełosć się Pia:
skowa 7 m, 9.
Zawistowski od 4—6.
Po
upływie tygodnia bę-

na mocy art. 58 ustawy
z dnia 19
maja 1920 r. o przymusowem
ubezpieczeniu na wypadek
choroby podaja do wiadomości,
że dnia 5 V.
1926 r, o godz. 10 rano
w
gatażu
przy ul. Zawalnej Nr. 1 odbędzie się
licytacja ruchomości
należących do
Ski
„Połącz. Samochod.*
oOszacowanych na sumę 21. 1.200
składają-

Wilnie

Drobnego Kredyti:
Kredytu Długoierminowego
Agra
Ania

ranod

pp.

—

kiego, unieważnia się.

dę uważać za
ność,

1

4-6

we wsi Pacewicze gm, ken
Siedliskiej pow. Lidz*

Kasa Chorych m. Wilna

TEA

arg o ŚOznaniu

Czerwona-

książ.

wyd.
— Lida
staniego

naci:

r. L

1925

5 Pokoju.

państwowy

„Międzynarodowy

się zwolna.

w

reko”

miejsca, Ul. Mickiewi+
cza 22—7,
w
godzi”

sport

c++

JEŃ CHCECIE POCZYKĆ O060DNE ZAKUPY - ZWIEDZANCIE

Cienkie
w pia:

dobremi

ka osobnego
pokoju, rzyńcu. Łask.
, łaskawe zgłoszenia dopo.1 A.H. do
Administracji «Słowa»
<Słowa>.
pod Nr 27.

Bankowym

2)
3)
5)

zawartość |kanianki

dopalały

=

T

w

Handl.-Kom

|jrzednik

KUPOY PRZEMYSŁOWCY, RĘKODZIELNIOY iPOLNICY!

tą drewnianą, siedział bożek.
świeczki pachnące, wetknięte

gub.

|

blisko stacji (nie dalej?

'ŁÓDŹ

POLSKA,

świata.

mendacjami poszukuje”

Portowa 14 tel. 9-05.

Państoowy Brmk Rolny

1—47

spóźniony
ciszy. W.

pływaczek

ykwaliiikowan
nania z bardzd

rzybłąkał

„ZACHĘTA

i Szlacheckiego
przyjmuje wpłaty na podatek miejski od lokali za rok 1926
oraz Za energję elektryczną.
Wpłaty są przyjmowane w lokalu Odd ziału ul. Wielka
Pohulanka 24 w godzinach biurowych.

jednym tylko miejscu, w niszy za kra:
sek,

godz, 7

i mniejsze

Dom

a przekonacie się?

Skrzynka pócztowa

ul. Objazdo-

ny wygasły już, ani jeden
przechodzień nie zamącił

Iwan Pawłowicz uczuł, że ciągnie
go ktoś na nogę. Zbudził się z twardego snu, który go pokrzepił po tru-

od

większe

gr.

28.13

Nie zwiekajcie

Cis-Bankiewicz,

P.

tualet i kobiet.

najlepszych

prawie nowy sprzedam
Warszawa, Wilcza 15,
Łaciak, — 1е!. 195
— 91,

odnajmuje i poszukuje

DARMO

przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprzedajemy w zaplombowanych
workach

prze-

600

501

po poł.

MIESZKANIA

Każdy może nabyć wszelkie potrzebne przedmio:
ty jak: ubiory gotowe, manufakturę bawełnianą
i jedwabną bieliznę, koniekcję,
perfumerję, galanterję, biżuterję, artykuły sportowe, techniczne,
rowery,
maszyny
do
Szyca,
instrumenty
2
muzyczne i t. p.
Dokładne informacja i prospekty wysyłamy po
nadesłaniu
dokładneyo
adresu
oraz
znaczka

ŁUBINU

zbadaną

udział

AT

niego,

od
A do Z

ZIEMIAN

TELEFON

=

to fi.m najpiekniejszych
brało

skorzystać.

DARMO

10

Opłata
bez zniżki
na całość 5
serji (80 godzin) 15 złotych, lub po
4 zł. od każdej
serji (za 15 do 20
godzin).

ZIEMNIAKÓW

UWAGA:

zmuszała drużynę prowadzić grę prawą: stroną, gdzie Mackiewicz chociaż

pracowity,

i roślim,

i bez

letnisk

Ogrom sensacji!

wysta wa!

RENTV
RT S TASTE
TK SIAETREUBEIDINIO

g. 3—5

jetniska z utrzymaniem
które

| DARMO

NASIONA

O Nowaku

było.

2.

morskiem.

ein

„w. 8, aktach
ji ŻERAŃSKIEJ

Wiktor

kobiety?...

w 8 aktach

dnie

i łupieżu. Odwłasanie skóry. Masque mu oddali ostatnią posługę.
w.Z.P. 582. Hartung
Redakcja «Słowa>

Poleca:

zapewne

—

miał strzałów do obrony.
W

KRESOWEGO

cho-

nieda

roli

w 2 aktach.
Korsak-łarzowska

do 7 m. 30 wiecz,

Spółdziel

prawa stro:

na ataku. Kotlarski jak zawsze,

pasi

Oiśniewająca

wiejskie

Ch. Likwidacji. 6-20... Banków

Najpracowi-

ciej grał Baniak, dobrze

doręczać

W. Kiersnowski.

przeciwnika wszystkie jego dodatnie
walory giną. No, a prócz tego treto też coś

lub

niego, gdzie
się udziela informacyj
osobom które zechcą z letnisk skorzystać

kiedyś gracz
dobry, jest nim
już
zreszią i teraz, ale wobec
silnego
ma,

nadsyłać,

na

p.

nowoczesne.

sezonu!

Według Qirzymanych wiadomości z
Tsienisina (Chiny) zmarł tam
w ubiegłym
przy ul. Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657 miesjącu p. Szaoliński
(imię nie wskazano)
otworzyła dama z dyploniem
«Institute de Powia4>miam o powyższem
rodzinę zmarBeautć» w Paryżu.
Ma aż twarzy.
Usu- łego Szablińskiego i krewnych (p. Michawanie zmarszczek,
Leczenie
włosów
odłowskich) na życzenie tych, kiórzy zmaiłe-

(od 5 g. pp.) do 8 maja wi.
2) Prof. Dr. Z. Szymanowski, U:
niwersytet Warszawski -: „BakteoroJogja najważniejszych chorób zakaž-

oferty na letniska z utrzymaniem i bez wa

Tańce

Instytut
piękności
J

budynki, powinne je wykorzystać dla
letnisk z utrzymaniem. Kłopoty i pe3) Prof. J. Sosnowski,
Srkota
wne niewygody są związane z tym Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
działem pracy
ale jaki dział gospo- Warszawie—: „Zasady przemiany madarczy, w dzisiejszy warunkach, jest terji u zwierząt domowych*—od 17
ich pozbawiony.
do 22 maja wł.
Należycie rozwinięty dział letnisk
4, Prof.
L. Dobrzański,
Sz. Gł.
wiejskich zapewni pieniądze
na bie- G.
W.
w Warszawie—. „Encykložące wydatki i pozwoli w czas opła- pedja weterynarji* od 25 do 29 mają
cić podatki — zmora życia na wsi, włącznie.
groźba sekwestru i licytacji:
5) „Encyklopedja
ogrodnictwa*
. Ogólne zainteresowanie się, otrzy- od 31 maia do 5 czerwca wi.
mane listy i oferty na letniska, oraz
Członkowie organizacyj rolniczych
zgłaszanie się poszczególnych osób zapisują się na całość lub część wy-

pot.) naležy

krwi*

Baleryny opery Maryjskiej

Him

erotyczno-wystawowy

przemię-

stety, na
przeszkodzie
staje mu
poprzeczka,
Pogoń wychodzi zwycięzcą.
Niedzielne zwycięstwo
wykazało,

słynnej

marzą

wykonywanym

DARMO
w sprawie letnisk, wskazują na aktu- kładów w biurach tychże organizacyjLS
imli
w godzinach
urzędowych
i korzyczenie Wilji nie pozwala już popra- alność powyższej sprawy.
Pod adresem: Wilno Dąbrowskiego stają z 50 proc, ulgi—lani słuchacze
wić wyniku. W 88 minucie
pada оstatni strzał Leszczyńskiego, lecz nie- d. 3 m. 6 (codziennie od 3 — 5 po tych wykładów w Kancelarji Zakładu
znów

„Piętno

% кер

tematy niżej

i podane;
EE 1) Dr. T. Olbrycht Doc. Akademii
Weterynarji

w

Najwspanislszy

Dramat

balecie

Lefniska

Rolniczego

i na

se
W

U. S. B.
cych prelegentów

22

komedja
p. Janina

w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz. 4-ej.
bezrobotnym
Parter 60 or Amliteatr i balkon 30 er.
Kekoruowy
tlm i BĄLET.
Potężny diamat erotyczny

O czem

„Polonja“ $$

w

NEGRI

najnowszej kre acji
Na
scenie:

Dziś piemjera!

Kameralne

ul. Mickiewicza

Początek seansu:
tkiem
na pomoc

Genjalna POLA
swej

(czyli dwaj bokserzy)
pieśni artystka Opery

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. 40.

BILETOW: wrsz z doda

sę
$$
se

Kino-Testr

baśni i cudów

Lonell'a Thomasa, ukazujące świat tajemnic Indji
i Tybetu

Nad program: ‹)1М ! JACK»
Podczas
seansów
wykona szereg

(ul. Ostrobramska 5)

od 8 do
południu,

na ul, Objazdowej

sali wykładowej

centowanie krótkoterminowych, nie
pozwala
właścicielom ziemskim korobi wysiłek, jednak słaby
rzystać z pożyczek dla racjonalnych
[uiepomyślnie wstawiono b.
inwestycyj gospodarczych.
Mackiewicza na prawe skrzy*
Gospodarstwa, które mają zbędne
może nic zrobić, zwłaszcza,
bez

do 5 czerwca

r. b. włącznie w godzinach
9 rano
i od 5 do
7 po

Halicki, nastrojom poddawać.
Pronie-

Wilja
przeciwstawiła
skład:
wicz;
Weyssenhoff |, Grabowiecki;
Okułowicz,
Kostanowski,
Missiuro;
Mackiewicz, Leszczyński,
Nikolajew,
Bernatowicz, Weyssenhoff.
W
pierwszych
momentach
gry,
lekka przewaga Wilji, która jednak

przez

czasie od 28 kwietnia

MIEJSKA

CENA

2:0(1:0)

obli- wiele, Całość z powodu słabej formy jących się rolnictwem i dla słuchaczy
Ii III roku Studjum Rolniczego w
obydwu drużyn mało ciekawa. >T,

i wystąpiła w składzie: Nowak;

SALA

Oddział Wileński
Towarzystwa
dla popierania polskiej nauki rolnictwa

zrozumia-

ła, że czas już najwyższy

„Indje—kraina

Dziś będzie wyśietlany film w
akt.
wspaniałe zdjęcia z podruży

KULTURALNO-OŚWIATOWY

i leśnictwa, oraz Dyrekcja
Studjum
Rolniczego U. S. B. w porozumieniu
z wileńskiemi
organizacjami
rolniWyniki niedzielnego . spotkania przemęczony Sędziowanem
na po: czemi urządzają cykl wykładów i ćwidla instruktorów
tych drużyn przepowiadano
w
10z- przednim
meczu
Pogoń Il — Iskra czeń akademickich
rolniczych, rolników, umaity sposób. Większość jednak gło- nie zawsze
był przy
piłze
i nie organizacji
rzędników
instytucyj państwowych,
sów była za tem, że wygra Wilja. wszystko zauważał.
Przypuszczenia te oparte były na osubliczności pomimo pogody nie: komunalnych i społecznych interesu-

Pogoń —Wilja

Nr 95 > (1105 | A

OWC

S

Ta... Chinka... jak

mnie

pali...

pal!.

dA

— Jak dobrze, że jest nitka .. wy”
szeptała. To była myśl wujaszka?
— Moja, tknęło mnie coś.
. — Ale żeby nie przerwał,

—

Р

Pan Bóg jest miłosierny.

— Proszę ciągnąć — rozległ

516

tifun- dach i niepokojach dnia poprzednie- we błyski odbijały się chwilami na
— On bredzi, co robić? Musi głos z dołu.
£
guania wsunął się staruszek urzędnik, go. Dunganin, żołnierz, obnażony do twarzy bożka z bronzu,i twarz ta po- nych tłuszczem, ona to była źróołem ktoś z nas spuścić się na
dół, obOstrożnie wyciągano sznur. Fannt
znalazł wszystkich troje rozmawiają- pasa budził go.
a potem
sam kięczała na brzegu:
tworna o olbrzymich
oczach
wypu- tajemniczego światełka. Przy jej nie: wiązać go sznurem,
jamy, przygo
r= Czas już.
cych przyjacielsko o potrzebie dłuż
kłych i zjeżonej brodzie, wydawała wyraźnym świetle ujrzeli dwuch na- się przywiąże, będzie musiał tem wana do podtrzymania
аее йКGdy za chwilę do

szego

odpoczynku

w

pokoju

mieście

pod-

ziemnem.
Urzędnik dostał nawet rozkaz wyszukania ładnej „fanzy* dla rosyjskich
gości.
Złoto zginęło gdzieś w przepaścistej kieszeni dostojnika chińskiego i

Tokarow

orocha

i

Sąsiedniego

wstał

ldrisa,

i

zaczął

budzić

Drzwi do pokoju

otworzyły

swego

towarzysza

jeszcze w mieście, odszukał

pozostał

natych-

Dreszcz strachu

Fanni,

wstrząsnął

-

gich chińczyków, śpiących
Przy nich leżały porzucone

na ziemi,
karabiny,

mogła spać
twarzy paliły się gorączkowo

oczy,

jestem przygnębiona tym wypadkiem.
— Przygoda—odpowiedział z lek:

Opowiadał
okropne kim uśmiechem.
szczegóły wypadku, które przerazić
' — Jakaż to przygoda!
Wstrętna
mogły najodważniejszego i najdzik- historja. Czy on jeszcze żyje?
Miejmy

nadzieję,

gęsiego,

pierwszy

posuwał

się

dun-

ganin, za nim Idris, Poroch, Tokarow,
Fanni na końcu snuła nić Adtjadny,

—

Tutaj, —

dunganin

i dodał

Zatrzymali

2araz!— Czenna.,).

się niepewni,

Kroki ich rozlegały się głucho. Chwi- teraz, robić.
Dunganin wskazywał
lami któryś z nich tracił się, nie wi.
dział w jakim kierunku

cichym.

głosem

poszli

przerażonym

inni, ziemi

wzywał

— „Gdzie jesteście?"
— „Tutaj, tutaj" — odpowiadały
głosy, kroki milkły na chwilę i dopę-

dzający trącał nagle

oczekujących go

Okropne

spokojnie

oznajmił

w odległości

trzech

co

.

mają

chwile przejść musiał biedak.

Wydawca Stanisław Mackiewicz

Redaktor w/z Czesław

Karwowski.—

Odpowiedzialny

—

Nie mogę,

:

zabij

powtarzał „czenna”.
Poroch podszedł do miejsca wska:

lepiej — nie

mistyczny ogarnął hindusa,

dosły-

— Dusi mnie. Patrzy na mnie
swemi okropnemi oczyma martwemi.
Chwilę trwało zamieszanie.

zanego i ujrzał tam okno, zasłonięte
kratą. Iwan Pawłowicz wyjmował pie— Panie kapitanie ja polazę—zaniądze. Iris i Poroch próbowali pod- wołał Poroch spokojnie, prawie wenieść kratę, udało im się to przy po: solo. Tak zrobimy,
mocy Tokarowa, z jamy wydobywał

== ogłoszenia

Zenon

Ławiński.

mocno

wsirętne. Ogarnęło ją obrzydzenie, |

— Proszę go podtrzymać,
łość Boską, — usłyszała głos

Pawłowicza

—

uderzyła o dno i. zaczęja
się,
przymocował
sznur

do ramy przy brzegu jamy.

proszę

na mi
Iwana

trochę

pod”

trzymać, tylko ostrożnie — żeby SIĘ
nie ześliznąć.
н
Fanni przezwyciężyła wstręt i obję”
ła swemi delikatnemi ramionami bru*

dne łachmany okrywające ciało

sieńki, ldris przyszedł

i wyciągnęli
ja: na nosze.

Chwycił petlę i opuścił ją da

my, gdy.
wyginać

ciem=

nemi plamami. Fanni zrozumiała,
2€
szatan... były to pluskwy,
ziemne,
straszne,

panie! tam

Oj, przepraszam,
mogę.
Strach

zadrzst i cof- Ubranie pokryte było dużemi,

miejsce
na
Z jamy dolatywały ledwie
kroków i szaine jęki i skargi.
|

towarzyszy, wśród ciszy słychać było
przyśpieszony, ciężki oddech. Duszno
głeś upilnować, wpłynąć na niego?
Wszystko było gotowe do drogi— było, chwilami stawać musieli dla na- się okropny zaduch.
— Pijany był, nie było rady—od- zabrano sznur, kłębek nici, nosze.
— Wasilu lwanowiczu,— zawołał
brania tchu w
przemęczone
płuca.
ь
powiadał.
— Fanni, poproszę paniąo pomot, Ciała ich zlane były potem, Pod šcia- półgłosem Tokarow.
lwan Pawłowicz rozkazał Garaśce, potrzebna nam jest nić Ariadny. W nami tajemniczych domków
Milczenie było jedyną odpowiedzią.
słychać
żeby ze swemi ludźmi
wyszedł
na- ciemnościach moglibyśmy
Idris pochylił się nad jamą'
;
zabłądzić, było oddech i chrapanie ich mieszkańtychmiast za miasto i tam czekał na Pani więc zaczepi nitkę do bramy na- ców. Zdawało się im, że weszli do
— Pana, pana. To ja, Idris, twėj
е
nich z końmi.
szego domu i całą drogę nie będzie miasta mogił, gdzie panują
umarli, sługa. Panal—
— Ja pójdę z' wami — prosiła kłębka wypuszczać z rąk. Nić będzie zdawało się że umarli ożyli i są nie:
Gdzieś w dole rozległ się cichy
Fanni.
=
znaczyć naszą
drogę:
Musimy.
się daleko. Straszno było myśleć, że zie: szelest i jęk słaby.
— Poco?
— Wasilu lwanowiczu, to ja jesśpieszyć, trzeba pamiętać, że tifun- mia mogłaby opaść i żywcem
zako:
się.
— Straszno mi pozostać bef wu- guań zachwycony będzie, jeśli sp6ž- pać ich tu wszystkich. A droga wio- tem— Tokarow, proszę odezwać
jaszka,
3
nimy się i wojsko jego. nas dopędzi, dła coraz niżej, skręcali na lewo, to Czy to pan?
Tokarow spojrzał na nią badaw- a więc z Bogiem, idziemy!
— Tak... '0.. ja. Bylem.. ja... teznów na prawo. Napotkali gdzieś
czo, była blada, w oczach jej błyszZa drzwiami ogarnęła ich ciem- psa, kióry zamiast zaszczekać, prze- raz.. niema..—-uslyszeli cichy szept,
czał strach i przerażenie. Zrozumiał ność gęsta, czaina, jak w jaskini, lub rażony z pod ich nóg uciekać zaczął. przerywany i niewyraźny.
że i jemu strasznoby było zostawić w domu o szczelnie zamkniętych o
Rzucamy panu sznur. Proszę
Jak długo szli? Zdawało się im,
ją samą, chociażby nawet pod opieką kienicach. Zdawało się, że to Ściana że bardzo już długo, ale sądząc
po obwiązać go dokoła siebie, wyciągGaraśki. Przypomniał mu się Koldżat, jakaś wyrasta przed idącemi i wycią- małem zmęczeniu i po tem, że kłę- niemy pana.
gdzie pozostawiając ją w domu, na- gali mimowoli
— Nie.. rozumiem...
ręce w obawie przed bek nie wiele się zmniejszył,
wnioraził ją na niebezpieczeństwo.
Zgo: czemś nieznanem. Światło żadne nie sxowali, że droga długą nie była,
dził się więc wziąć ją ze sobą.
mąciło mroku nieprzejrzanego, lampjoW oddali zamigotało mętno żółte
*) Pieniądze,
Garaška, nie mo-

czekać chwilę.
Ukazała się twarz wychudzona, sind;
Idris zaproponował,
że zrobi to. okropna wśród splątanych
włosów»
Opasano
go
sznurem,
lecz gdy obrośnięta czerwono-rudym zarosieńt.

się i ukazała
Koszmar okropny, pełen zjaw naj- małe fajeczki, lampki zgaszone i pubyła do drogi, nie straszniejszych, jakie chory mózg wy: dełeczka z opium. Tiiunguań dotrzy- spójrzał w głąb jamy,
tej nocy. Na
pobladłej tworyć może, ogainął idących.
nął się.
ży
Szli mał więc słowa.

miast kozaków.

szego z kozaków.
— Ach, Garaška,

nerwami

się Fanni. Gotowa

ciemne smugi zmęczenia otaczały je.
nic zdradzić nie mogło tajnych ukła- Robiła wrażenie chorej.
dów, które się przed chwilą odbyły.
— Pani pewnie chora?— zapytał
Słysząc o przyjeździe Tokarowa, troskliwie Tokarow,
Garaśka, który po nieszczęsnej przy— Nie. Czuję się doskonale,
ale
godzie

się żywą.

Sznur

jej

nieszczęsnego

opuszczono

Wa-

z pomocą

więźnia
a

znowu.

— Och, ależ tu pluskiew!— rozległ

się

wesoło

głos

Porocha — a kę*

„ — Nie głęboka, ze dwa
sąznie, śiiwe! Jak psy mnie opadły!
Ukazała się jego głowa i za chwie
nie więcej—zauważył.
:
lę był już nad jamą,
począł odwi4Glos jego spokojny, ruchy pewne zywść Sznur.
i szybkie
uspokoiły
wszystkich.
— Zostaw go — niecierpliwił się
Przeżegnał się, skoczył na sznur i za- Tokarow, którego
nerwy
zaczynały
czął szybko Spuszczać się w ciemną się już rozprężać.

otchłań.

Za chwilę

posłyszeli

znów

jego

głos.
—
Tylko

Gotowe — zaraz
przywiążę,
ciągnąć proszę ostrożnie, żeby

— Ależ,

doskonały

ciemnościach

się

może

i gotowe

już!

Tokarow obejrzał się za dunganinem, chcąc go zawołać do pomocy,
lecz ten zniknął bez śladu.
Opuścił
w

kapitanie — taki

w drodze i w domu... Ot,

nie uderzyć nim o ściany.

ich

panie

sznur, przydać

nieprzejrzanych.

(DG.

M)

BIE

Spójrzał na Fanni.
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