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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Laszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch A 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
FfWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednoźć* 
14DA — ul. Suwalska 13, S. Matecki - 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

NIESWIEZ — ul. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
oraz nadesłane milimetr 50 Kronika reklarnowa 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 

milimetr 60 

pymisja prot. Bartla "o" >""""" Szczegóły kroadego zamachu O Baranodiczach 
jest przesądzoną 

! Z tego, co donosi z Warszawy 

nasz korespondent, widać, że 1) Dy- 

misja rządu p. Bartla jest postano- 

wiona i '2) że tworzenie nowego rzą- 

du zostało odłożone na tydzień, lub 

10 dni. Uważamy ustąpienie p. Bartla 

za zupełnie logiczne. Zdaniem naszem 

spełniła się tu tylko zapowiedź 

Marszałka Piłsudskiego, wypowiedzia- 

na w jego lipcowym wywiadzie. Wte- 

dy Marsz. Piłsudski powiedział Go 

ostatniej próbie łwspółpracy z parla- 

mentem. Sam ustąpił, oddał ster rzą- 

'dów p. Bartlowi. Siłą więc tego faktu 

prof. Bartel stał się symbolem współ- 

pracy z parlamentem. Współpraca ta 

zawiodła, została strzaskana przez 

demagogiczną uchwałę, oddającą pod 

sąd min. Czechowicza. Oto i wszy- 

, stko. Historja ta da się sformułować 

w słowach zwięzłych: Próba współ- 

pracy z parlamentem nie udała się — 

p. Bartel ustąpić powinien. 

Na tem jednak nie kończy się lo: 

gika faktów. Nietylko powinien odejść 

ten, kto reprezentował ideę współpra- 

cy z parlamentem, lecz także przyjść 

powinien ktoś taki, kto ma wyraźny i 

jasny program naprawy ustrojv, już 

nie o współpracę z parlamentem 

oparty. Przecież nie poto p. Bartel 

'ma ustąpić, aby jego pracę jego me- 

'todami kto inny od nowa, od po- 

czątku zaczynał. 

Oczywiscie, dużoby się dało po- 
” 

wiedzieć, czy p. Bartel szczęśliwie tę 

Swą próbę współpracy z parlamentem 

przeprowadził. Obrońcy parlamentu 

zarzucą mu niewątpliwie szorstkość i | 
w dniu wczorajszym członkowie ko- ostrość w stosunku do parlamentu, 

zarzucą miu oczywiście to podnosze- 

nie głosu z trybuny sejmowej, takie 

czy inne polemiczne aliary. My zno- 

wu mamy pewne wątpliwości, czy 

p. Bartel był zawsze zgrabny w swo- 

jej próbie współpracy, czy przez nie- 

które nieprzemyślane posunięcia jak 

np. przez deklarowanie całkowitej 

solidarności z min. Czechowiczem z 

jednoczesnem dopuszczeniem do 
"oddania tegoż ministra  Czechowi- 

cza pod sąd nie osłabił autorytetu 
rządu? Okresu od lipca do marca, to 

jest okres rządów p. Bartla nie uwa-- 
żamy za szczęśliwy. Stanowczo w 
epoce pomajowej był to okres naj- 

mniej fortunny. Nie jesteśmy ryzy- 

kantami i dlatego właśnie chcemy, by 
sprawa konstytucji w Polsce załatwio- 

na była nietylko dobrze, lecz i możli- 
wie prędko, a więc w drodze oktro- 

jowania. Rządy prof. Bartla oddalały 

nas raczej od tego rozwiązania. 

Pozatem Oczywiście stwierdzić na- 

leży, że premjer Bartel odchodzi jako 
człowiek, który osobiście robił co 
*mógł, aby się dóbrze Ojczyźnie zasłu- 

żyć. Jego patrjotyzm, jego najlepsze, 

* najszczersze intencje Stoją. ponad 

wszelkiem posądzeniem, a nawet, po- 

wiedzielibyśmy, ponad wszelką kryty- 
ką. Wykazywał zawsze wielkie zdol- 

+. ności, gdy kierował jąkimś resortem 
specjalnym.. Wogóle proi. Bartel po- 

"zostanie w historji jako dzielny, ener- 
_ giczny pracównik, jako człowiek, któ- 

ry może być przykładem sumiennej, 
„ Oflarnej i tęgiej „pracy, Ale nie jako 
umysłowość syntetyczna, ani jaka 

mąż stanu. KŻ 

Kto będzie jego następcą? Nie bę- 
dziemy bawili się w. zgadywanie. Nie 

będziemy też wysuwać żadnych  kon- 

_ cepcyj personalnych. Oczywiście dla 
nas, którzy do upragnionego celu 
chcielibyśmy dojść drogą możliwie 
prostą, taka kandydatura jak pułk. 
Sławka byłaby najbardziej sympatycz- 

' ma. Mówimy to dlatego, że postać 
pułk. Sławka symbolizuje najlepiej to 

'z czem tak współczujemy: program 
wykorzystania wielkiego imienia, aby 

' Polsce dać lepszy ustrój. Secundo- 
genitura jest instytucją niedoskonałą, 
secundo - Bartel byłby także instytucją 
nie prowadzącą do niczego. Caż. 

Oi 

Konierencja premjera Bartla z 
Marszałkiem Piłsudskim. 

WARSZAWA, 41 V. Pat. Pan pre- 
zes Rady Ministrów prof. K. Bartel 
powrócił do zdrowia i dziś w godzi- 
nach porannych przyjął w prezydjum 
Rady Ministrów p. ministra pracy i op. 
społ. Jurkiewicza i kierownika M-stwa 
Skarbu p. Grodyńskiego. O godzinie 
12 udał się p. premjer do inspektor- 
jatu sił zbrojnych, gdzie odbył dwu- 
godzinną konferencję z Marszałkiem 
Piłsudskim. 

Przyjazd włoskiego podsekrefarza 
sfanu do Polski. 

WARSZAWA, 4.IV. Pat. Około 20 
maja r. b. oczekiwany jest przyjazd 
do Polski podsekretarza Stanu we 
włoskiem ministerstwie spraw zagra- 
nicznych p. Grandiego, który zamierza 
rewizytować p. min. Zaleskiego za je: 
go zeszłoroczną wizytę w Rzymie. P. 
Grandi zabawi w Warszawie dwa dni, 
poczem zwiedzi Kraków i Poznań. 
Towarzyszyć mu będzie pani Grandi. 

Pobyt posła Pafka w Warszawie. 

Poseł polski przy rządzie sowiec- 
kim p. Stanisław Patek, bawiący о- 
becnie w Warszawie przedłużył swój 
pobyt w kraju na okres jednego ty- 
godnia celem załatwienia szeregu 
spraw służbowych. 

bos urzędników niesfabilizowa- 
nych. 

Prezydjum. Rady Ministrów opra: 
cowuje okólnik, który ma wyjaśnić 
sytuację urzędników niestabilizowanych 
do dnra 1 kwietnia r. b. 

Komisje badania cen i konjunkfur 
na Górnym Śląsku. 

* KATOWICE, 4. IV. PAT. Przybyli 

misji do badania cen i konjunktor 
przyjęci byli przez pana wojewodę 
Grażyńskiego, z którym odbyli wstęp" 
ną konieiencję w związku ze swą 
działalnością na Gornym Śląsku. 

Koszfa ufrzymania w marcu 

WARSZAWA. 41V. Pat. Komisja do 
badania zmian kosztów utrzymania na po- 
siedzeniu w dniu 4 kwietnia r. b. ustaliła, 
że w miesiącu marcu w porównaniu z lu- 
tym 1929 r. koszty utrzymania  rodzirfy 
pracowniczej, złożonej z 4 osób w War- 
sząwie zmniejszyły się o 1,9 proc. 

Połączenie telefoniczne Warsza- 
wa—Szfokholm. 

Onegdaj odbyła się inauguracja 
bezpośredniej linji telefonicznej War- 
sza Sztokholm. Pierwsze rozmowy 
odbyli szwedzkie ministerjum Poczt i 
Telegrafów z Poselstwem Szwedzkiem 
w Warszawie, oraz poseł polski w 
Sztokholmie p. Rozwadowsk: z p. 
Tarnowskim, naczelnikiem wydziału w 
Ministerium Spraw Zagranicznych. 

  

ZA | PRZECIW. 
Trockiego jako ko- 
medja. ` 

Na łamach poważnego „Journal des De- 
bats* p. Arnold Rechberg wypowiada swą 
teorję, że wygnanie Trockiego na Syberję, 
oraz obecna banicja Trockiego z Bolsze- 
wji jest tylko zręczną komedją kierowni- 

Wygnanie 

' ków sowieckiego państwa. P. Rechberg sam 
jest Niemcem, który pragnie zbliżyć Fran- 
cję i Niemcy dla wspólnej polityki fprzeciw 
Bolszewji Pismo francuskie, drukujące je- 
go artykuł traktuje go z dużą atencją. 

Dia poparcia swej tezy p. Rechberg 
znalazł argument historyczny. Oto w roku 

1918 także mówiono w Bolszewii o rywali- 
lizacjj Lenina i Trockiego, o tem, że ci 
wodzowie bolszewizmu są na noże mię- 

sobą i t. d. Wszystko to jednak tylko sa ; Ši я 
"dlatego, aby przeciwstawić się planowi gen. 
Hoftmana, który chciał zająć Petersburg i 
Moskwę, osadzić tam rząd prawowity, a 
bolszewików przepędzić. W tym samym 
cząsie gen. Krasnow, wódz koząków, napi- 
sał do Ces. Wilhelma list następujący: 

„Najaśniejszy Panie! Jestem. żołnierzem 
nie dyplomatą, Walczyłem przeciw wojskom 
W. Ces. Mości i walczyłem įdobrze. Teraz 
ojczyzna moja jest opanowana przez ban- 
dę łotrów. Niech W. Ces. Mość poda mi 
rękę, a stanę się wiernym przyjacielem Nie- 
miec, jak byłem dotychczas uczciwym nie- 
przyjacielem. Krasnow*. _ 

' / Bolszewicy rozpuszczali więc w 1918 r. 
pomiędzy Leninem a 
aby się zabezpieczyć 

Hoffmana i gen. Kra- 

pogłoski 0 walce | 
Trockim dlatego, 
przed planami gen. 
snowa, aby wmówić Niemcom, 
wizm i tak upadnie. 

* Poża tem porównaniem historycznem p. 

Rechberg na poparcie swej tezy przytacza 

ten tylko argument, że Trocki w ostatnim 
wywiadzie wypowiedział się za rawiązaniem 

handlowych stosunków pomiędzy -Anglją a 

Sowdepją. a 
Argumenty p. Rechberga są nieprzeko- 

nywujące. Mówi przysłowie: „Comparaison 
n'est pas IaisOn. 

že bolszė- 

STAN ZDROWIA p. KUCHARKOW- 
SKIEGO. 

P. Bohdan Kucharkowski przewie- 
ziony został w dniu wczorajszym do 

szpitala wojskowego, kliniki uniwersy- 

teckiej na Antokolu. Według wiadomoś 

Ci jakie udało się nam uzyskać, stam p. 

Kucharkowskiego jest ciężki, wszelaka 

nie beznadziejny. Przeciwnie należy 

mieć nadzieje, że wyjdzie on zdrowo. 

P. Bohdan Kucharkowski był zna- 

nym i cenionym w Wilnie oficerem po- 

licji, pełniąc odpowiedzialne funkcje na 

stanowisku. Przeniesiony następnie do 

woj. Nowogródzkiega otrzymał stano- 

wisko refrenta bezpieczeństwa, nastę- 

pnie zastępcy starosty. W międzycza- 

sie współpracował też w naszem piś- 
mie, jako dziennikarz. : 

W nocy dowiadujemy się, že stan 

zdrowia p. Kucharkowskiego uległ po- 

gorszeniu. Ogólnie oczekują wyniku o- 

peracji, której termin jeszcze nie został 

ustanowiony. 

OTWARTA Aa ULTRA 

Likwidacja sócjal-demokraów w Kownie 
W dniu wczorajszym nadeszły do 

Wilna wiadomości o masowych aresz- 
tach socjal-demokratów na Litwie. A- 
reszty te obchodzą nas najwięcej ze 
względu. na wymienione osoby Kajry- 
sa b. posła na sejm uważanego po- 
wszechnie za najtęższą głowę wśród 
litewskich socjał - demokratów, jak 
również za człowieka o „najbardziej 
czystych rękach'', następnie zaś Galiny 
leadera socjalnej demokracji i Belinisa. 
Eita nadesłała potwierdzenie tej wiado- 
mości. Wiadomość tę uważamy © tyle 

za doniosłą, że wobec sytuacji wytwo- 

rzonej aresztami stwierdzić należy, że 

litewska partja socjal - demokratyczna 
już nie istnieje. 

Socjal - demokraci na Litwie nigdy 
nie stanowili poważnej ani ilościowo, 
ani jakościowo partji. Znane ogółowi 
były zaledwie nazwiska paru przywód- 
ców. Pa nieudanym putchu w Tauro- 
kach i emigracji, partja rozdrobniła się 
jeszcze na mniejsze jaczejki, że się tak 
wyrazimy, i całkowicie znaczenie swe 
utraciła w kraju nie obfitującym w fa- 
bryki a więc w robotników wśród któ- 
rych największą ilość zwolenników wer 
bowała. Prócz tego mówiono o komplet 
nym rozłamie ze względu na rzekomo 
filoelskie posunięcia emigracji wileń- 

skiej. W ostatnich czasach w opozycji 

przeciw 'rządowi Voldemarasa partja 

ta nie brała żadnego udziału, gdyż 

rzec można, przeszła w podziemną pra- 

cę konspiracyjną. Część oficjalnych 
przedstawicieli partji nie zgadzała się 

z zapatrywaniami emigrantów, co do- 
wodzić miało tem większego rozłamu. 

Oto mniej więcej ogólna sytuacja z... 

„przed aresztów”. 

Obecne areszty stanowią pewne dia 
nas rewelacje, a to z następujących 

względów: 1) dowodzą łączności po- 

między emigracją i wewnętrzną pozo- 

stałą w kraju strukturą partji, dowodzą 

co więcej łączności emigracji litewskiej 

z takiemi nazwiskami jak Kajrys i t. d. 

2) zdają się nasuwać przypuszczenia o 

prowokacji z jednej lub też drugiej stro 

ny. Oto wiadomem jest bowiem, że de- 

pesze doniosły 0 aresztowaniach na 

skutek „ujęcia kurjera Pleczkajtisa“. 

„Tymczasem Pleczkajtis od kilku mie- 

sięcy usunął się od akcji socjalistów li- 

tewskich na emigracji. Jeszcze wcześ- 

niej jedno z wileńskich pism . (Vytis) 

zamieciło wiadomość, że Pleczkajtis 

pertraktuje z miński mi komunistami li 

tewskiemi. Jakkolwiek w następnym nu. 

merze organu emigracji „Pirmyn“ u-. 
kazało się jaknajkategoryczniejsze za- 
przeczenie tej wiadomości, wszakże po 
kilku tygodniach ogłosiło to samo pis- 

mo wiadomości o rezygnacji Pleczkajti- , 

Sa,.a następnie artykuł w którym w o- 

stry sposób napada na niego...(Sic) głó 

wnego swego przywódcę. Cóż jednak 

czytamy dziś? Oto ten sam Pleczkajtis, 

ktėrego „Pirmyn“ zmiesza! Z/blotem - 

nieomal, wysyła swego kur, jera do Ko- 

wna nietylko z tajnemi dokumentami, 

ale również z. egzemplarzami  . tegoż 

„Pirmynuć... Albo — albo wia- 

domość.o ustąpieniu Pleczkajtisa pusz- 

czoną była umyślnie przez sięry emi- 

gracji litewskiej, albo. też prowokacja 

kowieńskiego sztabu generalnego SZy- 

ta jest tak białemi nićmi, iż nieorjentu= 

jąca się wcale w obecnej sytuacji pis- 
sze na chybił trafił — Pleczkajtis któ- 
rego wcałe już. dziś. niema. 

W każdym. jednak razie iakt likwi- 
dacji tak starej partji. jak litewska so- 
cjał - demokracja. stanowi.na terenie 
dzisiejszej. republiki litewskiej, „w jej 
ciasnych ramkach,. zdarzenie  niebyle- 
jakie... i Szy 

Aidų 
WATT 

FAKTYCZNY PRZEBIEG ZAJŚCIA. 
! W.sprawie zamachu, wykonanego w Baranowiczach przez iunkcjonar- 
jusza sowieckiego Torgpredstwa Apanasewicza dowiadujemy się z wiarygod- 
nego zródła nastęzpujących szczegółów, z których wynika, że opublikowany 
w prasie w pierwszym momencie opis zajścia był niescisły. _Nieodpowiada- 
jącą rzeczywistości była np. pierwotna wiadomość, jakoby Apanasewicz przy- 
trzymany był'przez policję, podczas gdy faktycznie on sam zabiegał o 
chronę policyjną. 

WIEŚ MAŁA KOŁPIENICA. 

„Apanasewicz był przedstawicielem Torgpredstwa, delegowanym na placówkę do 
Berlina. W dniu 31 marca wyjechał on z Berlina z powrotem do odlewy: w did у 
kwietnia przybył do Barenowicz skąd po przyjeździe udał się wraz z towarzyszką po- 
dróży do wsi Mała Kołpienica pod Baranowiczami w odwiedziny do swej rodziny. Miesz- 
kańcy tej wsi noszą przeważnie nazwisko Apanasewiczów. Wioska znana była z udziału 
w ruchu wywrotowym i pozostawała zwykle pod obserwacją władz bezpieczeństwa. 

LIST Z CZARNĄ OBWÓDKĄ I TELEGRAM DO RYKOWA. 

'.. Jeden ze znajomych jego włościan zwrócił się doń z pri o zabranie do Rosji 
dwuch listów prywatnych i doręczył mu niezapieczętowane każ z żałobną obwódką. 
Apanasewicz w zeznaniach swoich twierdzi, że ową żałobną obwódkę uznał za dowód, 

e się na alego Ba 
ego samego dnia, 1 kwietnia Apanasewicz udał się do posterunku policyjiego w 

pobliskich Stołowcach i wyrażając obawę o swe bezpieczeństwo i życie sz 0 abe 
ronę policyjną. Z takim żądaniem zwrócił się Apanasewicz w dniu 2 kwietnia do staro- 

"w Baranowiczach i domagał się przydzielenia sobie eskorty policyjnej, prosząc je- 
dyocześnie starostę o zezwolenie na przenocowanie wraz, z żoną w loka! ių terunku 
policyjnego w Baranowiczach. Uzyskawszy pozwolenie starosty, AE: spędził 
noc we wspomnianym lokalu. Jednocześnie wysłał Apanasewicz do Prezesa Rady «Ko- 

misarz owa do Moskwy z prośbą o 0с 1 roz! ż odkrył spi. 
życie Aaa dlatego Ra urzędzie Ps Aves > RZE 

STRZAŁY DO KUCHARKOWSKIEGO i ŻELAZOWSKIEGO. 

Dnia następnego t.j. 3 kwietnia Apanasewicz miał wyjechać do Rosji 
przez Stołpce. Na dwie godziny przed odjazdem pociągu przybył do posterun- 
ku policyjnego zastępca starosty Kucharkowski, ażeby skomunikować się te- 
lefonicznie ze Stołpcami i ułatwić Apanasewiczowi wyjazd. 

Z powyższego wynika, i należy podkreślić stanowczo, że niezgodna jest 
2 prawdą pierwotna wiadomość jakoby Apansewicz był gdziekolwiek za- 
trzymany przez policję i przeprowadzony do Baranowicz. 

W momencie, kiedy p. Kucharkowski telefonował Apanasewicz doxo- 
nał zamachu, oddając kiika strzałów rewolwerowych, Kucharkowski został 
ciężko ranny, kula utkwiła w mózgu. Rannego przewieziono w nocy do Wilna. 
Stan, Kucharkowskiezo jest ciężki, wzrok osłabiony, mimo to Kucharkowski 
jest przyiomny. jednym ze strzałów ranny został ciężko posterunkowy poli- 
cji Żelazowski, który zmarł tego samego dnia wieczorem w Baranowiczach. 
Apanasewicz przyznał się do zabójstwa, oświadczając, że zamachu dokonał 
z pobudek politycznych jako komunista. 

KIM BYŁ APANASEWICZ. ° 

Ze źródeł m arodajnych uzyskaliśmy informacje, że morderca: przedsta- 
wiciela władzy polskiej w Baranowiczach, Jan Apanasewicz pochodzi ze wsi 
Mała Kołpienica, znajdującej się na terytorjum Rzeczypospolitej. Apanasewicz 
znaiazł się w Moskwie w 14 roku życia i jeszcze jako młody chłopiec brał czyn 
ny udział v przewrocie bolszewickim. Od pierwszej chwili powstania Czeka 
był jej czynnym cziankiem i odznaczał się bezwzględnością w tępieniu prze- 
šawowv kentrrewolucji. Ma on też wiele już morderstw na sumieniu, Po skaso- 
waniu Czeka został sekretarzem GPU a w r. 1923 był przewodniczącym Po- 
litbiura w Moskwie. W następnym roku odkomenderowano go do Wyższej 
SzkołyTechnicznej skąd po 6 miesięcach wysłany został do Berlina na sta- 
nowisko kierownika biura szyfrów tamt. sowieckiego przedstawicielstwa han- 
dlowego z pensją 170 dolarów miesięcznie. 

PRASA NIEMIECKA O ZBRODNI APANASEWICZA. 
BERLIN. 4.4. (PAT). Popołudniowe dzienniki przynoszą depesze o incydencie w 

Baranowiczach w sensacyjnej tormie. „Berliner Zeitung am Mittag* podaje następujące 

informacje o sprawcy incydentu, zakomunikowane dziennikowi przez rosyjskie przedsta- 

wicielstwo handlowe w Berlinie: Apanasewicz pracował w Berlinie tylko przez pewien 

czas. Przybył on do Berlina z Moskwy i zajmował podrzędne stanowisko w wydziale 
technicznym przedstawicielstwa handlowego. W końcu marca ustąpił on ze służby i 

powracał do Moskwy. 

Oi. LiL L a 

ZMIANY RZĄDU NALEŻY OCZEKIWAĆ W DNIACH 
NAJBLIŻSZYCH 

Sytuacja polityczna w dniu wczorajszym 

WARSZAWA, dn. 4 kwietnia (tei, wł. „Słowa”). W sytuacji zbliżają: 

cego się, przynajmniej według pogłosek prasowych, przesilenia gabineto- 

wego, nastąpił w ciągu dnia dzisiejszego zdecydowany zwrot. Od. rana 

dnia dzisiejszego nominacja nowego Rządu na miejsce Rządu proi. Bartla 

oczekiwana była niemal z godziny na godzinę, tembardziej, iż prasa po- 

południowa doniosła, iż w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych, gdzie 

zamieszkuje Marszałek Piłsudski, odbywa się. konferencja pomiędzy Nim a 

Prezydentem Mościckim i premierem prof. Bartlem. Konterencji tej przypi- 

sywano znaczenie decydujące i zapewniano się nawzajem w kołach  poli- 

tycznych, że godziny wieczorne postawią kraj w obliczu nowego rządv. 

Tymczasem nastąpiło coś daleko mniej spodziewanego. Pėtoficjalnie gako- 

munikowano przedstawicielom prasy wlašciwy przebieg tego od kilku ty- 

godni trwającego kryzysu gabinetowego. ` 

Według informacyj tych okazuje się, że prof. Bartel już przed trze- 

ma. tygodniami doszedł do przekonania, że nie może nadal sprawować 

kierownictwa gabinetem i postanowił podać się do dymisji. O tej swej de- 

cyzji zakomunikował premier Bartel Prezydentowi Mościckiemu. w kilku 

kolejnych rozmowach prywatnych. Marszałek Piłsudski w rozmowach tych 

żadnego udziału nie brał. Taki stan rzeczy trwał do świąt. Tuž przed šwię- 

tami, podczas ostatniej wizyty, jaką złożył choremu premierowi Prezydent 

Mościcki, prof: Bartel zawiadomił, że decyzja jego nie została zachwiana i 

nabrała raczej na zdecydowaniu. Prezydent Mościcki postanowił jednak 

sprawę odroczyć do okresu po-świątecznego. 

We wtorek ubiegły, po powrocie Pana Prezydenta-ze Spały do War- 

szawy Premjer Bartel podczas rozmowy ponownie przedstawił i umotywo- 

wał swą, jak podkreślał niezłomną decyzję, wobec czego doszło dziś do 

"owej wspomnianej, powyżej konierencji trzech najwyższych czynników pań- 

‚ stwowych. Konierencjaftrwała 2 godziny. Marszałek Piłsudski postanowił 

jednakże moment dymisji Rządu prof. Bartla przesunąć na okres najbliž- 

szych 7 do 10 dni. Czas ten czynniki decydujące wyzyskają "Oczywiście na 

ustalenie koncepcji nowego rządu oraz na ustalenie jego składu osobo- 

wego. Ч 
: O ile wolno powrócić znów od faktów do pogłosek, to stwierdzić 

trzeba, że pod wieczór dnia dzisiejszego utrwaliła się w kołach  politycz- 

nych Warszawy wiadomość, iż przyszły” gabinet składać się będzie z Oso- 

bistości zbliżonych do Marszałka Piłsudskiego, wywodzących swą prze- 

szłość polityczną z 1 Brygady a jednocześnie w rządzie udział wezmą 

sfery reprezentujące tam życie, gospodarcze. W tym sensie lansowane po- 

głoski wysuwają jako członków przyszłego rządu: pułk, Sławka, dr. Świ- 

talskiego, pułk. Pierackiego. 

Raiuszowa, Księgarnia jażwińskiegn. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolrrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 Е. juczewska; 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

paitowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Ża tekstem 15 groszy. Komunikaty 
g. mi c gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

ja, л głoszenia cyfrowe'i tabyelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru. dowodowego 20 groszy. 

  

Na fundusz dyspozycyjny 
Jesteśmy. zasadniczymi: wrogami 

apelowania do samopomocy "społecz- 
nej, gdy chodzi o cele państwowe. Pięk- 
ne hasło „Naród sobie", piękne dzie- 
ła, które wyrosły ze składek dobro- 
wolnych,. były pięknemi, „gdy to 
«chodziło o społeczeństwo niewolnicze, 
bezpaństwowe, dążące do własnego 
państwa. Dziś cele państwowe powin- 
„ny być uskuteczniane z podatków. 

Ale oto Sejm skasował dwa mil- 
jony z funduszu dyspozycyjnego Mi- 
nistra Spraw Wojskowych, dwa mil- 
jony przeznaczone na walkę ze szpie- 

gostwem obcem. Й 
Tutaj samopomoc społeczna przyjść 

powinna. Stoimy bowiem wobec faktu, | 
że wola Sejmu poszła nie w kierun- 
ku państwowym, lecz antypaństwo- 
wym. Szpiegostwo obce jest niebezpie- 
czeństwem dużem. Na szpiegów płyną 

sumy ogromne. Te dwa miljony na 
obronę państwa przed szpiegami zna- 

1-# się powinny. lnteligencja polska 

musi zebrać te pieniądze. Oczywiście, 
zbiórka ta mimowoli nabiera cech de- 
monstracji przeciw antypaństwowej, 

anty patrjotycznej uchwale sejmowej. 
Ziemie Wschodnie są biedne. Ałe 

poczucie interesów państwowych jest 

u nas bardzo żywe. Groza szpiego- 

stwa widoczna u nas więcej niż gdzie- 
indziej, widoczna codzień. Na łamach 
„Słowa” nawet bez tego apelu ukaza- 

ły się datki ;„na fundusz dyspozycyj- 
ny”. Dziś głośno, jaknajgłośniej wzy- 
wamy do składania na ten cel pie- 

niędzy. Redakcja. - 

Zjazd T KSW. 
WARSZAWA, 4 1V. PAT. W dniu 4 

kwietnia rozpoczął tu obrądy walny zjazd 
Towarzystwa Nauczycitii Szkoś Wyższych. 

"Po. nabożeństwie w katedrze św. Jana, od- 
prawionem przez J. Em. ks. kard. Kakow- 
skiego, do auli uniwersytetu warszawskie- 
go przybyli delegaci kół Towarzystwa w 
liczbie około 250 osób, przedstawiciele 
rządu z p. min. Switalskim, izb ustawo- 
dawczych, władz samorządowych Warsza- 
wy, wyższych uczelni, instytucyj nauko- 
wych, społecznych i nauczycielskich oraz 
zaproszeni goście. Ó godz. 10 m. 30 przy- 
był do gmachu uniwersytetu Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wraz ze świtą. Obrady 
zagaił prezes Sierpiński, składając Panu 
Prezydentowi gorące podziękowanie za 
uświetnienie zjazdu swą obecnością i wzno- 
sząc ną jego cześć okrzyk, który wszyscy 
obecni stojąc trzykrotnie powtórzyli. W 
dalszym ciągu swego przemówienią prezes 
Sierpiński przypomniał, że obecny zjazd 
odbywa się w 10-tą rocznicę wielkiego Sej- 
mu nauczycielskiego w, Warszawie w dniaci 
14—17 kwietnia 1919 roku oraz 10-lecia 
połączenia się T. N. S. W. z byłej Galicji 
ze Stowarzyszeniem Nauczycielstwa Pol- 
skiego w byłem Królestwie, poczem scha- 
rakteryzował pokrótce zadanie szkoły śred- 
niej w budowie, kultury narodowej, orąz 
przedmiot obechego zjazdu wykształcenie 
kobiet. Następnie zabrał głos p. fin. W.R. 
i O. P., ktėry w związku z przedmiotem 
obrad wygłosił przemówienie programowe, 
w którem obszernie omówił motywy wy- 
dania rozporządzenia o zmianie w planach. 

godzin szkolnych. Po przemówieniu p. mi- 
nistra wygłoszono szereg referatów. Mię- 
dzy innemi referat w imieniu komisji do 
spraw szkolnictwa  Żeńskiego wygłosiła 
przewodnicząca tej komisji p. Iwaszkiewi- 
czowa p. t.: „Najpilniejsze potrzeby szkol- 
nictwa żeńskiego” oraz sekretarz generalny 
Towalzystwa p. Grabowski odczytał w 
imieniu nieobecnego proieserą Baleja refe- 
rat p. t.: „Czy i 9 ile dzisiejszą nasza wie- 
dza o różnicy psychiki mężczyzny i kobie= 
ty daje podstawę do różnicowania szkół 
na męskie i żeńskie". 

KADRZE SZAMOSETORETSPOSIAECY 

Kronika felegraficzna 
— Arcybiskup krakowski ks, Sapieha 

spędził wielki tydzień w Jerozolimie, gdzie 
odprawił przy grobie Chrystusa pentyfikal- 
ne nzbożeństwo wielkotygodniowe. Arcy- 

biskup zwiedził w tow. konsula generalne- 
go Rzeczypospolitej Zbyszewskiego insty- 
tucje i zakłady religijne. Na święconem 
Arcybiskup był w konsulacie i odprawił 
nabożeństwo w Domu Polskim. 

—W Małej Dąbrowie nocą z 3na 4 b 
m. 53-letnia Klara Kaerger dokonała mor- 
du na osobie 5-dniowej swej wnuczki oraz 
ciężko pokaleczyła swą córkę 25 letnią 
Hildegardę. Po dokonaniu zbrodni odebra- 

  

Ча sobie życie przez przecięcie żył Czyn 
swój prawdopodobnie popełniła w chwili 
zaburzenia umysłowego na tle religijnem, 
gdyż sama była ewangieliczką i nie chciała 
dopuścić do ochrzczenia dziecka w Koś- 
ciele. Córkę Kaerger przewieziono w stanie 
ciężkim do szpitala. 

— Banda rabusiów, złożona z 2 tys. 
ludzi została — jak podają misjonarze— 

wycięta w pień w czasie nieudałego napadu 
na miasto Tung-Pohsien. Bandyci napadli 
na miasto w nieobecnoŚci garnizonu waj- 

skowego i splądrowali je. Wojsko nagle 
jednak wróciło, osaczyło miasto, ustawiło 
na wszystkich rogach ulic karabiny maszy- 
nowe i rozpoczęło morderczy ogień na 
bandytów. Ludność rzuciła się również na 
bandytów. Kilku tylko zdołało uciec. Jak 
opowiadają misjonarze, owa banda składa- 
ła się rzekomo z chłopów, którzy dopro- 
wadzeni zostali do rozpaczy wskutek klę- 
ski głodowej panującej obecnie w Chinach
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NOWOGRÓDEK. 

— Zebranie wojewódzkiego zarządu Poł. 
Macierzy Szkoinej. W Nowogródku odbyło 
się zebranie wojewódzkiego zarządu PMS, 
z udziałem p. wojewody Beczkowicza, dyrek 
torą PMS p. Stemiera, oraz zaproszonych goś 
ci. Zagaił prezes ks kan. Żołądkowski, po- 
czem wybrano na honorowego prezesa p. wo- 
jewodę Beczkowicza, prezesa miejscowego 
koła dyr. inż. Zubelewicza na przewodniczą- 
cego, ks. dziekana Więckiewicza i red Domań 
skiego na asesorów, a insp. Kwiecińskiego 
na sekretarza. 2 

Pierwszy zabrał głos p. wojewoda Becz- 
kowicz, witając zjazd. Przemówienie najwyż- 
szego przedstawiciela rządu w województwie 
było włelce znamienne i ciekawe a dobitnie 
stwierdziło ogromne znaczenie elementu pol- 
skiego na naszem terytorjum. P. Wojewoda 
ze smutkiem stwierdził, że polskie społeczeń- 
stwo zgnębiorte widać warunkami codzien- 
nego życia poddaje się nieraz apatji i opusz- 
cza ręce, biorąc zbyt mały udział w życiu 
publicznem. jest to bardzo i niesłusznem i 
szkodliwem. Polskie społeczeństwo jest go- 
spodarzem kraju, z czego powinno sobie zda- 
wać sprawę i nie wypuszczać przewodnict-* 
wa ze swoich rąk. Zasłużyło na to i dorob- 
kiem lat ubiegłych i obecnem znaczeniem i 
dominującym wpływem, jaki posiada na 
kształtowanie się dzisiejszego i przyszłego 
Życia państwowego. Mamy obok siebie oby- 
wateli i innych narodowości; nic im nie po- 
winniśmy ujmować, są on mili, nie mamy jed- 
nak powodu zrzekać się na ich rzecz swych 
kw do przewodniczenia. W takich warun- 
ach społeczeństwo polskie musi być zupeł- 

nie świadome swoich praw i obowiązków. 
Przypominać o tem i budzić z uśpienia, lub 
dodawać otuchy powinny organizacje spote- 
czne o wybitnie polskim charakterze. Nie- 
wątpliwie do takich i to bodaj w pierwszym 
rzędzie należy Pol. Macierz Szkolna, chlubnie 
znana ze swej pożytecznej działalności od lat 
wielu, Jej praca oświatowa tak w czasie nie- . 
woli jak i teraz przyniosła Państwu korzyści 
niezmierne, to też Rząd popiera ją usilnie. P. 
wojewoda Beczkowicz z całą stanowczością 
podkreślił, że będzie się starał wszelkimi spo- 
sobami popierać działalność p Macierzy Szkol 
nej, uważając ją za wybitnie pożyteczną or- 
ganizację. K. 

Tak jasne i przychylne postawienie spra- 
wy przez p. wojewodę znalazło szczere uzna! 
nie i przychylne przyjęcie wśród zebranych, 
to też licznemi oklaskami zebrani wyrazili 
swą radość z powodu stwierdzenia jednomyśl 
ności swojej z Rządem. Deklaracja chęci 
współpracy zamieniona w czyn będzie miała 
walory pierwszorzędne. 

Po przemówieniu p. wojewody w imieniu 
ustępującego zarządu wojewódzkiego spra- 
wozdanie złożył p. prof. Markowicz, poczem 
to samo uczynili delegaci poszczególnych 
kół okręgowych: rej. Danowski z Barano- 
wicz, red. Domański z Nieświeża, dyr. Zube- 
dewicz z Nowogródka, dr. Korolko ze Słonima 
i rej. Czarnecki ze Stołpców. Sprawozdania 
wykazały wielką rozmaitość i wszechstron- 
ność prac Kół Macierzy. Żeby choć istnie- 
jące kierunki pracy wzmocnić i pogłębić, już- 
by przyniosły wfelkie korzyści, a cóż dopie- 
ro mówić o wprowadzeniu jeszcze nowych 
gałęzi. 

Po sprawozdaniach poszczególnych de- 
legatów zabrał głos dyrektor PMS p, Stemier 

Trudno streścić przemówienie tego świet- 
nego mówcy; trudno nie z powodu zawiłoś- 
ci, gdyż każda jego mowa jest szczytem jas- 
ności i świetnej konstrukcji ale dłatego że 
żałuje się każdego opuszczonego słowa, tak 
one wydają się i są ważne! Dyr. Stemler mó- 
wił ogólnie o pracy oświatowej, ale to pół- 
toragodzinne przemówienie było prawdziwe- 
mi rekolekcjami społecznemi. W najogólniej- 
szych zarysach tenor przemówienia taki: 

Za czasów zaborczych P. Macierz S. mia 
ła jako dewizę „przez oświatę do wolności', 
dziś postawiła sobie hasło „przez oświatę do 
potęgi”. Podstawowemi nieszczęściami nasze 
go społeczeństwa jest analfabetyzm książko- 
wy, analfabetyzm obywatelski i analfabetyzm 
zawodowy; te trzy więc wady tępi Macierz. 
A idzie do tego trzema drogami: szerzy wie- 
dzę, kształci charaktery i wychowuje zmysł 
państwowy, używa zaś jako narzędzi oświa- 
tę pozaszkolną opiekę pozaszkolną i szkol- 
nictwo powszechne i zawodowe. 

Przemówienie całe, zawierające niezliczo- 
ną ilość nadzwyczaj trafnych obserwacyj psy 
chologicznych i rad o pierwszorzędnem zna- 
czeniu, zrobiło na słuchaczach głębokie wra- 
eżnie. A już najlepiej się je zrozumiało, gdy 
ma zakończenie dyr. Stempler powiedział: 
„żeby zapalać gwiazdy, trzeba mieć kawałek 
nieba w sobie”. 

Rada była tem skuteczniejsza, że poparta 
dobrym przykładem! 

Wkońcu mówca postawił wnioski uchwa- 
Jone jednogłośnie o treści następującej: 

1) zjazd uważa za konieczne rozwinąć 
akcję ias an Czytelń Macierzy, oraz 
Ognisk Młodzieży, jako ośrodków kultural- 

    

  

no - oświatowo - wychowawczego oddzia- 
ływania na dorastającą młodzież i ludzi star- 
szych. 

2) zjazd załeca zarządom kół Macierzy 
rozwinięcie akcji wykładów oświatowych z 
przezroczami, według. zasad wskazanych w 
instrukcji o nowym systemie akcji wykłado- 
wo - oświatowej. 

3) zjazd zwracą uwagę zarządów kół Ma- 
cierzy na palącą potrzebę dalszego energi- 
cznego organizowania sieci  bibljotek, sta- 
łych i wędrownych, aby dostarczyć dobrej 
książki polskiej tym którzy powinni czytać. 

4) zjazd wzywa placówki Macierzy koła 
i czytelnie do współdziałania w zakładaniu i 
prowadzeniu rozmaitych typów kursów dla 
dorastających i dorosłych jak również chó- 
rów, przedstawień amatorskich i innych: po- 
trzebnych form pracy oświatowej pozaszkol- 
nej. 

5) zjazd zwraca uwagę kół Macierzy na 
konieczność otwierania szkół powszechnych 
Macierzy tam, gdzie jest kilkanaście dzieci 
polskich bez szkoły. 

6) zjazd wzywa zarządy kół Macierzy do 
dalszej opieki przedszkolnej i pozaszkolnej, 
w szczególności do zakładania burs umożli- 
wiających młodzieży korzystanie z nauki w 
szkołach średnich, zawodowych i pełnych 7-0 
oddziałowych powszechnych. ё 

1) zjazd prosi wojewódzki zarząd Macie- 
rzy o utrzymywanie ścisłego kontaktu z woj. 
władzami państwowemi i z kuratorjum okrę- 
gu szkolnego dla uzyskania: poparcia prac 
Macierzy w województwie. 

8) zjazd zaleca poparcie budowy przez 
koła domów oświatowych oraz wykorzysty- 
wanie za zgodą władz szkolnych lokali szkół 
dla prac PMS. ; 

Dyskusja nad przemówieniem p. dyrekto- 
ra Stemlera nie rozwinęła się, gdyż, jak słu- 
sznie zaznaczył p. wojewoda, nic lepszego 
nikt powiedzieć nie mógł. Delegaci tylko 
zadawali szereg pytań i próśb o radę, na co 
odpowiadał p. dyrektor. 

W dalszym porządku dziennym stała 
kwestja przeniesienia siedziby zarządu woje- 
wódzkiego z Baranowicz do Nowogródka. 
Właściwie wszystkie względy przemawiają 
za pozostawieniem Zarządu w Baranowiczach 
stanowiących naturalny ośrodek woj. Nowo- 
gródzkiego; zaoszczędziłoby się na tem bar- 
dzo dużo czasu i pieniędzy. Jednakże ważnem 
jest bardzo, by. możliwie jaknajbliższy kon- 
takt istniał między zarządem wojewódzkim 
a p. wojewodą, dlatego więc zjazd delega- 
tów uchwalił przeniesienie siedziby zarządu 
do Nowogródka z tem jednak, by zjazdy od- 
bywały się o ile możności w Baranowiczach. 

Do nowego zarządu weszli: dyr. inż. Zu- 
belewicz jako prezes, ks. kanonik Żołądkow- 
ski i red. Domański, jako wiceprezesi, ks. 
dziek. Więckiewicz, jako skarbnik, insp. Stja 
sny jako sekretarz, oraz dyr. Lubojacki i dyr. 
Mušnicki jako członkowie. + 

Na zakończenie p. dyrektor Stemler za- 
komunikował ważną wiadomość, że zarząd 
główny PMS postanowił w roku bieżącym 
nietylko pozostawić w powiatach kresowych 
całą zbiórkę z Tygodnia Daru Narodowtego, 
ale dać każdemu powiatowi drugie tyle, ile 
sam zbierze. Dom. 

WILEJKA POWIATOWA 

— Na powódź powodzianom. Pod prze- 
wodnictwem starosty wiłejskiego  ukonsty- 
tuował się powiatowy komitet społeczny po- 
mocy powodzianom, w skład którego weszli: 
starosta wilejski przewodniczący, kpt. 3 bry- 
gady K. O. P. Lubowicki, dyrektor banku 
Spółdzielczego Jarzębowski oraz zastępca 
burmistrza miasta Wilejki jako członkowie. 
Komitet wydał odezwę do społeczeństwa i 
przystąpił do zbierania ofiar na powodzian. 

—zZiemianie głodnym dzieciom. Akcja do 
karmiania dzieci rodziców, którzy ucierpieli 
wskutek nieurodzaju przybiera na terenie po- 
wiatu święciańskiego szerokie kręgi. Dzięki 
wydatnej pomocy miejscowego ziemiaństwa i 
władz zdołano bezrać odpowiednie środki na 
zakup potrzebnej żywności. Z akcji dokar- 
miania korzysta obecnie 4333 dzieci. 

— Ludność gm. Rohotna idzie z pomocą 
głodującym. Ludność gminy Rohotna pow. 
słonimskiego województwa nowogródzkiego 
przesłała v du zziesiejczym na ręce p. wo- 
jewodziny Raczkiewiczowej sumę 75 zł. 55 
gr. jako ofiarę zebraną w dniu imienin Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego na rzecz pomocy 
ubogłej ludności woj. Wileńskiego dotkniętej 
klęską nieurodzaju. 

Złożoną ofiarę p. wojewodzina Racžkiewi 
czowa przekazała, na ręce skarbnika woje- 
wódzkiego Komitetu Pomocy ludności dot- 
kniętej klęską nieurodzaju p. dyr. Wodzinow- 
skiego. 

—B— 

т о Ф М о 

Dr Schacht zwieka z określeniem cyir odszko- 
dowań 

PARYŻ. 4.4. (PAT). Na dzisiejszem posiedzeniu rzeczoznawców  fi- 
Chacht wygłosił dłuższe eks jwych prezydent Banku Rzeszy dr. 

przyczem domagał się pewnych wyjaśnień, któreby umożliwiły przystąpienie 
do rozważania cyfr. W związku z term postanowiono, że w dniu jutrzejszym 
rano odbędzie się zebranie z udziałem dr. Schachta i rzeczonzawców czte- 
rech głównych państw wierzycieli: Francji, Anglji, Belgii i Włoch w celu wy- 
jaśnienia pewnych ustępów not, wręczonych Schachtowi w ubiegły czwartek 
i dania możności sprecyzowania stanowiska każdego z tych państw. Następnie 
dr. Schacht rozpocznie rozmowy z rzeczoznawcami poszczególnych państw. 
Po upływie 5 - 6 dni mógłoby się odbyć posiedzenie plenarne, na którem zba- 
dane będą wyniki tych roztmów oraz wszczęta będzie dyskusja nad liczbą i 
wysokością rocznych. spłat niemieckich. 

Przesunięcie ferminu sesii Rady bigi 
GENEWA. 4.4. (PAT). Na skutek żądania angielskiego ministra spraw 

zagranicznych Chamberlaina termin następnej sesji Rady Ligi Narodów prze- 
sunięty został z 3 na 10 czerwca. Żądanie Chamberlaina pozostaje prawdo- 
podobnie w związku z wyborami w Anglji, które odbędą się w końcu maja 
i wynikającą stąd niemożnością wzięcia udziału przez Chamberlaina w obra- 
dach genewskich w okresie przedświątecznym. 

Po dymisii gabinetu ks. Seipla 
: Pertraktacje stronnictw: 

WIEDEN, 4. IV. PAT. W kołach parlamentąrnych oczekują, że wybór 
nowego rządu nastąpi w czwartek albo w piątek przyszłego tygodnia. 
Ustalenie tych terminów zależeć będzie od rokowań, które toczą się obec- 
nie między stronnictwami dotychczasowej większości rządowej, a następnie 
od rokowań z socjalnymi demokratami. W razie gdyby te ostatnie rokowa- 
nia przybrały obrót pomyślny, objąłby rządy bvły minister handlu Heinl, 
albo dotychczasowy prezydent rady narodowej Guertler. Ci obaj politycy 
znani są z umiarkowania i dobrze widziańi w kołach opozycji. W razie 
zaostrzenia się stosunków między większością a opozycją objąłby rząd 
zwolennik ostrzejszego kursu, prawdopodobnie naczelnik Tyrolu albo 

Sztyrji. a 

Porozumienie anglo-wloskie 
Doniosłe rezultaty spotkania Chamberlaina z Mussolinim 

WIEDEŃ, 4. IV. PAT. „Neue Freie Presse" „donosi z Londynu, że 
konierencja między Chamberlainem a Mussolinim we Florencii jest zdaniem 
londyńskich kół dyplomatycznych, największym sukcesem Chamberlaina od 
czasu Locarna. 

Według sprawozdań angielskich, udało się Chamberlainowi ożywić 
rokowania włosko:angielskie, które od dłuższego czasu utkaęły. Ponadto 
osiągną! zasadnicze porozumienie w tym kierunku, że Anglja i Włochy 
będą dążyły do opróżnienia Nadrenji po zawarciu nowego układu repara- 
cyjnego z Niemcami, Mussolini miał dać angielskiemu ministrowi spraw 
zagranicznych uspakajające interpretacje układu zawartego w Tiranie. 

Mala Enfenfa zbierze się w Białogrodzie 
BUKARESZT. 4.1V. Pat. Doroczna konferencja Małej Ententy odbędzie 

się w końcu maja r. b., przypuszczalnie w Białogrodzie, 

Klęska powstańców w Meksyku 
MEKSYK. 4:1V. Pat. Oddziały kawalerii rządowei, które po rozbiciu 

wojsk powstańczych w dwudniowej bitwie pod Jimenez prowadziły pościg za 
cofającemi się oddziałami powstańczemi, dogo-iły te oddziały w miejscowoś- 
ci, znajdującej się o 1! mil na północ od Jimenez i stoczyły z niemi nową 
zwycięską walkę. Zdaniem gen. Almazana, dowódcy wojsk rządowych, biorą- 
cych udział w tej bitwie, pows aficy po iieśli ogromne straty, obliczane na zgó- 
rą 2 tys. zabitych i wziętych do niewoli. 

Król Borys w Pradze 
PRAGA, 4 IV. Pat. Wczoraj wieczorem przybył do Pragi in- 

cognito król Borys bułgarski z kilku osobami świty. Król powi- 
tany został na dworcu przez posła bułgarskiego 'w Pradze p. 
Wazowa i personel posełstwa. Król podróżuje pod nazwiskiem 
hr. Rylskiego. ., 

Odznaczenie posła Patka 
BUKARESZT, 4 IV. Pat. Rumuńska rada regencyjna odznaczyła p. 

Stanisława Patka, posła polskiego w Moskwie, wielką wstęgą orderu Ko- 
rony Rumuńskiej. 

Wiosenny afak chłodów i zamieci śnieżnych 
Rumunja pod śniegiem— Dunaj i Dniestr grożą wylewem. 

BUKARESZT, 41V. PAT. W Bukareszcie i w całym kraju spądł śnieg. W górach 
pokrywa Śnieżna dochodzi do grubości pół metra. Na Dunaju i Dniestrze poziom 
wody podniósł się znacznie i groźba powodzi wzrosłą. 

Śnieżyca w Szwajcarji. 
BERN, 4 IV. PAT. Od dnia wczorajszego, niemal w całym kraju spadł śnieg. 

Nad niektóremi miejscowościami przeszły nawałnice śnieżne. 

Opady śnieżne utrudniają komunikację. 
WARSZAWA, 4 IV. PAT, Według danych Ministerstwa Kamunikacji, w ciągu 

ubiegłej doby nastąpiło znaczne obniżenie się temperatury przy silnych opadach Śnież- 
nych w niektórych okręgach dyrekcyjnych. Z dyrekcji wileńskiej donoszą, że połud- 
niowe okręgi nawiedziła zamieć śnieżną przy tempereturze 3 stopni poniżej zera. 
Wskutek zamieci na linji Brześć—pińsk pociągi kursowały z płużami odśnieżnemi. 
W dyrekcji gdanskiej miały również miejsce opady śnieżne przy temperaturze 6 8 
st. poniżej zera. W lwowskiej dyrekcji kolejowej na linji Tarnopol - Zbaraź utknął w 
śniegu pociąg towarowy. я ; 

Przemysłowcy angielscy w MosAwie 
Bawi w Moskwie od kilku dni wy- 

cieczka przemysłowców angielskich. 
Jest to wydarzenie o dużem znaczeniu 
politycznem, którego rozmiarów teraz 
jeszcze trudno ocenić. Od chwili zerwa 
nia stosunków dyplomatycznych pomię 
dzy Wielką Brytanją a Sowietami, po 
głośnej rewizji w „,„Arcosie', dyploma- 
cja sowiecka kilkakrotnie czyniła wy- 
siłki w celu ponownego nawiązania sto 
sunków, jednakże zawsze spotykała się 
z tą samą odpowiedzią Chamberlaina: 
„jeżeli dacie gwarancje, że misje han 
dlowe sowieckie będą naprawdę trud- 
niły się sprawami handlowemi, a nie 
będą służyły zamaskowanemi placów- 
kami propagandy wywrotowej rząd J. 
Królewskiej Mości niezwłocznie gotów 
jest podjąć stosunki dyplomatyczne". 

W nieoficjalnych rozmowach polity 
cy i ekonomiści sowieccy podkreślali, 
że mimo zerwania stasunków dyploma- 
tycznych pewne nieznaczne obroty han 
dlowe mają miejsce, a. pewne sfery prze: 
mysłowców angielskich wypowiadają 
się-za koniecznością podjęcia na szer- 
szą skalę stosunków handlowych z Ro- 
sją. Na to również następowała stano- 
wczo odpowiedź ministra spraw zagra- 

Galery Galiguli 
Uwaga kulturalnych Włoch zwró- 

cona jest na prace 'archeologów. nad 
jeziorem Nemi w celu wydobycia 
dwóch zatopionych galer  Caliguli, 
Roboty prowadzone są z wielkim na- 
kładem kosztów, mają być wykończo- 
ne w dniu 21-go kwietnia czyli w ro- 
czaicę założenią Rzymu. 

W nocy z 28 na 29 marca wynu- 
rzyła się z wody jeziora jedna belka 
należąca do okrętu. Ukazanie się 
szczątków galery wywołało entuzjazm 
u pracujących robotników. Wieść o 
ukazaniu się galery pełnej legendar- 
nych bogactw, na której Caliguła spę- 
dzał lato, urządzając wspaniałe uczty 
i przyjęcia, lotem błyskawicy obiegła 
okolice jeziora Nemi. Liczne tłumy 
rankiem wyległy przyglądać się рга- 
com, polegającym na usunięciu ka- 
mieni i mułu. Na wystającej belce 
galery zatknięto trójkolorową flagę. 

Korpus okrętu,  wychylający się 
stopniowo z wody trzeba będzie od- 
powiednio podpierać, ponieważ ina- 
czej; pozbawiony dotychczasowej 
spójni wz postaci podtrzymującej go 
wody, ro padłby się na poszczególne 
części. Spód okrętu, wyłaniającego 
się z wody zapełniony jest ciężkiemi 
głazami, narzucanemi z brzegu; trze- 
ba je będzie teraz bardzo ostrożnie 
usuwać, by wyeobyć te skarby, jakie 
się pod niemi przypuszczalnie znaj- 
dują. | 

Widok jeziora, mającego niedługo 
zdradzić swę tajemnicę jest dziś wo: 
bec rozkwitającej naokoło wiosny, 
pachnącej tutaj miljonem fijołków, na- 
prawdę piękny. Inna rzecz, czy widok 
cesarskich okrętów „nie przyniesie 
Włochom przykrego rozczarowania. 

nicznych Anglji, że stosunki jakie ist- 
nieją są prywatiną sprawą i na prywat- 
ne ryzykowa tych przemysłowców an- 
gielskich którzy je prowadzą, państwo 
jednąk nie może ponosić za nie żadnej 
odpowiedzialności. Rzecz jasna, że w 
tych warunkach obroty handlowe po- 
między Anglją a Rosją Sowiecką były 
minimalne i jeżeli były dokonywane ta 
zwykle za gotówkę bez udzielania kre- 
dytów. Nie trzeba mówić, że warunki 
-a14 fastfeynzs [orqo31Mm0G HSOY Ejp 2: 
dytów są więcej niż trudne. Nie zdzi- 
wi też nikogo z jaką radością wyciecz- 
ka przemysłowców angielskich powita- 
na została w Moskwie. Jest ona zapo- 
wi dzią, że może po dwóch zgórą la- 
tach stosunki dyplomatyczne z Wielką 
Brytanją zostaną podjęte na nowo, a 
Rosja uzyska jedno z ważnych źródeł 
kredytu. ‚ 

W związku z przyjazdem Anglików 
do Moskwy propaganda sowiecka ota- 
cza ich pobyt gazami niesprawdzonych 
wersyj pogłosek. Jest w tem pewna 
metoda. Lansując informacje przez ni- 
kogo nie potwierdzone o propozycjach 
jakiegoś banku londyńskiego który miał 
zaofiarować Bolszewji kredyt w wy- 
sokošci 5 milj. f. sterlingow, czy też 
puszczając wiadomóść 0 udzieleniu 
przez rząd angielski wycieczce pełno- 
mocnictwa da zawarcia porozumienia 
bez względu na warunki, propaganda 
sowiecka ma na celu z jednej strony su 
gestjonować opinję europejską, że w 
Rosji nie jest tak źle skoro przemysłow 
cy angielscy stwierdzają, że Bolszewji 
możma udzielić kredytu, słowem że Ro- 
sja stanowi wbrew temu co o niej wia- 
domo, poważnego i solidnego kontra- 
henta; z drugiej zaś chodzi o oddzia- 
łanie na atmosferę przedwyborczą w 

Anglii. : 
Fakt, że wycieczka przemysłowców 

angielskich wyjechała do Rosji w prze- 
dedniu kampanji wyborczej nie jest bez 
znaczenia. Warto też przypomnieć, że 
najpoważniejszy konkurent wyborczy 
konserwatystów leader Labour Party 
Macdonald kilkakrotnie wypowiadał się 
za koniecznością wznowienia stosun- 
ków dyplomatycznych i handlowych z 
Sowietami. Wysłanie tedy wycieczki 
przemysłowców do Rosji, co rzecz ja- 
sna nie mogłoby się odbyć bez aproba- 
ty konserwatywnego rządu Baldwina, 
ma na celu stępienie tego hasła wybor- 
czego labourzystów jakie z powodu nie 
utrzymywania przez Anglję stosunków 
z Bolszewią mieli ukuć. W interesach 
Bolszewii jest aby zwyciężyła w wy- 
borach Partja Pracy, dlatego też pro- 
paganda sowiecka puszcza wersje o 
wrażeniach jakie pobyt w Rosji wywie- 
ra na gości angielskich. Wersje te mają 
ubocznie potwierdzać tezę labourzy- 
stów, że uchyłanie się od stosunków z 
Rosją było błędem i naraziło Anglję na 
straty. 

Obserwator. 

SZATAN TNT ETUI 

Zanim kupisz fewar zagraniczny 

— Bbejrzyj towar krajowy. 

SI TY ROAR ZOT BE NIK ITA LKI TAI LIANOS 

Kowarski, Himelfarb i Fejgin 
Wilno, Szopena 8, tel. 562. 

Składy prowincjonalne: 

DUKSZTY, DRUJA, WIDZE, BRASŁAW, 
GŁĘBOKIE, WOŁOZYN, HODUCISZKI. 

Na zbliżający się sezon nasienny oferujemy 

koniezynę i tymotkę 
we wszystkich gatunkach w Wilnie oraz ze składów prowincjonaln, 

DLA PROWINCJI—SPECJALNE ULGI. IS 
SEAT RO SK TE TTT VT ТСа ИАНЕ СУ ЕВ PROTEZA e 

  

MEMENTO 
Umart Antoni Lange.. 

Nie dożył pełnych siedmdziesięciu 
lat ten ostatni może epigon wielkiego 
naszego romantyzmu... Brakło mu do 
siedmdziesięciu lat „patrjarszych* ja- 
kich tylko paru miesięcy gdy zamknął 
oczy na zawsze 17-go marca, kilka- 
naście dni temu... Prasa polska, bez 
różnicy partyjnych odcieni, spełniła 
swój obowiązek. Wydrukowano su- 

miennie cały szereg „wspomnień po- 
śmiertnych', nazywając zgasłego „ar- 

tystę wczorajszego dnia jednym z mi- 

strzów formy poetyckiej, podnosząc wy 

soko iście fenomenalną i głęboką kultu- 
tę myśliciela i poligloty, któremu, do- 
prawdy, nic chyba obcego nie było w 
dziedzinie myśli ludzkiej, a który, ro- 
mantyk z przyrodzenia, potrafił jednak 
wchłonąć w siebie najnowsze — na 
schyłku XIX-go wieku — kierunki 
twórczości poetyckiej, osobliwie we 
Francji, nietylko przejąć się niemi lecz 
być — wespół swojego czasu z Mirja- 
mem-Przesmyckim — prądów tych i 
poszukiwań: liryzmu intelektualistycz- 
nego, parnasizmu, symbolizmu, u nas 
w Polsce, w polskiem piśmiennictwie 
krzewicielem. ; 

Antoni Lange nie uprawiał nigdy 
żadnej polityki. Był poprostu: gorącym 
jak mało kto, patrjotą polskim, z pe- 
wnem, jeżeli już chcieć koniecznie, od- 
chyleniem na lewo. Był słowem: i na- 
cjonalistą (w najszlachetniejszem i naj- 
szerszem rozumieniu) i demokratą. 
Mógł przeto pozwolić sobie... nie być 
demokratą-narodowym, vul go . „en- 
dekiem“. Byt tež jako artysta, eklekty- 
kiem; jako myśliciel-filozof rychlej ze 
szkoły Montaigne'a i dawnych, wysoko 
górujących nad tłumem sceptyków niż z 

jakiej innej „szkoły'. A może i do ża- 
dnej właściwie „szkoły” nie należał? 
Tak nawet będzie najpewniej. - 

W paryskiej „Pobudce* podpisy- 
wał się Napierski, używając za pseu-. 
donim nazwiska słynnego herszta chłop 
skiego buntu na Podhalu; pierwsze u- 
twory poetyckie Lange'go miały chara- 
kter. najwyraźniej patrjotyczno- rewo- 
lucyjimy... Lecz — jak pisał trafnie Dę- 
bicki w „Portretach* swoich  (Serja 
pierwsza. 1927) — była rzećzywista 
rewolucyjność bardzo daleka od Lan- 
ge'go spokojnej natury, od jego na- 
wskroś filozoficznych zamiłowań. 

Umarł Antoni Lange.... 
Mam wrażenie, że te oto trzy wyra- 

zy wymówione nagle w towarzyskiem 
gronie inteligencji polskiej, osobliwie 
np. naszej, tutejszej, regjonalnej, były- 
by przyjęte z równym comme-il- 
faut... stoicyzmem jak np. wiado- 
mość, że umarł, niemal jednocześnie z 
Langem i niemal jego rówieśnik — 
Ottokar Brzezina. 

Ktoś z towarzyskiego grona po- 
kręciłby się niechybnie na krześle, uni- 
kając patrzenia prosto na mówiącego, i' 
zaryzykowałby rzucić krótkie „Dopra- 
wdy?“ pilnując się aby w intonacji gło- 
su była też szczypta kondolencyjnej in- 
tonacji — na wszelki wypadek. 

— Doprawdy?—podchwyciłby któ- 
ryś z dyrektorów lub prezesów — Nic 
nie wiedzieliśmy o tem... 

Nikt oczywiście nie miałby odwagi 
zapytać w prostocie ducha, choćby pół- 
głosem: : 

— A kto to byt... Antoni Lange? 

* 

Powiem coś ciekawszego niż 
był Antoni Lange". ` 

Ottokar Brzezina byt to jeden z naj- 
większych poetów lirycznych — cze- 
skich. 

„kto 

Względnie niedawno. jeszcze po- liż dziw, że na pośmiertne utwory 
grzebano w Pradze znakomitego poetę 
czeskiego, Sowę, co wielkim głosem 
wołał przed woną -o sprawiedliwość 
polityczną i socjalną dla swego narodu, 
co Momensenowi dał swojego czasu 
wściekłą odprawę za „twarde czaszki 
czeskie", poetę życiowego „entuzjazmu 
i wiary — w ludzi. Zaraz potem umarł 
w Czechach 77-letni Holeczek, nestor 
tamtejszych słowianofilów, autor „epo- 
pei chłopskiej"  porównywanej do 
„Chłopów'* Reymonta. A teraz zgasł w 
swej samotni w Jaromierzycach — lub 
w Jarmeritz, po drodze z Iglau..: p'a r- 
don, z Igławy (po czesku: Ihlava) do 
Znajmu lub jeśli kto woli, da Znojmo*) 
jak brzmi polska nazwa miasta słyną- 
cego z instrumentów muzycznych miej- 
scowego wyrobu... teraz w Jaromierzy- 
cach umarł Ottokar Brzezina, . 

Ottokar Brzęzina był to pseudonim 
а 1а „Bolesław Prus. W dowodzie oso- 
bistym policyjnym zapisany był jako 
Wacław Jebavy. A z zawodu i przez 
życie całe był nauczycielem — w tych- 
że rodzinnych Jaromierzycach, czy. w 
Jarmeritz, jak wygląda pisownia na 
wszystkich mapach europejskich. Mniej 
sza... Dość, że Ottokar Brzezina napi- 
sał między rokiem 1895 a 1901 pięć 
tomów poezyj, potem zaś pisał dalej 
wciąż poezje, lecz nic już nie ogłaszał 
drukiem. 

Zamknięty i skupiony w sobie poe- 
ta — jak pisano świeżo w gazetach — 
w otoczćniu malowniczej przyrody, w 
zupełnem niemal odosobnieniu od ludzi 
„dojrzewał do twórczego czynu”. Czy- 

*) Ach, te nazwy jednej i tej samej 
miejscowości, każda w innym języku — 

inna! Czy może być coś idjotyczniejszego i 
wprowadzającego zamęt w głowach i tak już 
przeciążonej pamięciowo dziatwy i młodzieży 
szkolnej! Warszawa — Warschau — .Varso- 
vie — Warsaw.. jakże jeszcze? 

poetyckie Brzeziny niezmiernie są lu- 
dzie w Czechosłowacji ciekawi? 

W poezjach Brzeziny, które imię je- 
go rozsławiły mamy poglądy filozoficz- 
ne — krzepiące. Brzezina piewcą był 
„miłości bliźniego, oraz wiary w przy- 
szłe życie lepsze i radośniejsze od na- 
szego żywota na ziemskim padole. 
Charakter jego poezyj, silnie mistycy- 
zmem zabarwionych, jest jakby hymno- 
wy, prawie liturgiczny; piękne obrazo- 
wanie, imponująca architektonika, mi- 
sterna forma należą też do cech wybi- 
tnych wszystkiego, ca pisał autor ,„Mu- 
zyki źródeł („„Hudba pramenu*), „Bu- 
downiczych šwiątyn“ etc. Zbližony do 
Whitmana amerykańskiego i belgijskie- 
go Verhaerena, czerpał pierwiastki du- 
chowe ż indyjskiego świata myśli, z 

- greckiego platonizmu, z mistyki chrze- 
cijańskiej, z modernistyczniego ewolu- 
cjonizmu, z przyrodoznawczego mo- 
nizmu, z duchowej skarbnicy i Emmer- 
sona i Maeterlincka — jak wyraża się 
w swej „Literaturze czeskiej i słowa- 
ckieį“ (1929) dr. J. Magiera. 

Antonin Sova?... Holeczek?.. Brze- 
zina?.. Co my. o nich wiemy? Tyle 
wiemy akurat, co Holendrzy lub Portu- 
galczycy o naszych Kochanowskich i 
Krasińskich, o Fredrze lub Konopni- 
ckiej, ba, o Słowackim nawet lub Mi- 
ckiewiczu. 

Brzezina, jak czytam w gazetach, 
był podobno w przyjaznych stosunkach 
z prezydentem Masarykiem, który w 
wielkiej estymie miał „Starca z gór”, 
jak sobie nazywał autor „Wiatrów od: 
biegunów” i „Świtania na zachodzie”. 
Może miał kiedy jaką „Sensacyjną“ ro- 
zmowę z ministrem Beneszem? 
"Kto wie, może tą drogą, via po- 

lityka, nawiążemy kiedy kontakt choć- 
by z jednym przedstawicielem piśmien 
nictwa czeskiego... Bo nasze wszystkie 

dotąd, powojenne stosunki z Czechami, 
z Czechosłowacją, są przecie politycz- 
nej natury. Myślę jednak że bez podło- 
ża pozadzierzganych wszechstronnie 
stosunków kulturalnych między jednym 
a drugim narodem, djabła warta będzie 
wszelka „„polityka*, choćby ją niewie- 
dzieć jak gorliwie i kunsztownie upra- 
wiały „emeszety' obu „zaprzyjažnio- 
nych* państw. : 

* 

"Lecz poco sięgać aż do Holeczka, 
do Brzeziny, do Czech, na Łotwę, do 
Rumunji, do sąsiadów naszych najbliż- 
szych, kiedy my do bardzo znacznego 
stopnia wła snego podglebia 
kulturalnego nie znamy! 

Taki, ot, Antoni Lange! Kto wie? 
Może niejeden z tutejszych czytelników 
gazet warszawskich, zoczywszy nazwi- 
sko „Lange“ w czarnej, klepsydrawej 
obwódce, szybko oczy przerzucił na in- 
ną stronicę mruknąwszy, a choćby i 
półgłosem: „Ot i znowu jakiegoś Żyda 
gloryfikują!“ *). 

Tymczasem najrodzeńszy ojciec po- 
ety, Henryk Lange, warszawianin,, w 

*) Jeżeli wierzyć „Naszemu Przeglądo- 
wi“ (z 24-111 1929), był Antoni Lange po- 
chodzenia żydowskiego. W skonfiskowanej 
przez cenzurę w 1911 r. broszurze p. t. „O 
sprzecznościach sprawy żydowskiej* miał po- 
dobno wyobrażać sebie asymilację tak, że z 
Polaków i Żydów powstanie nowy naród, 
mięszany, połsko-żydowski wyznający religię 
—jak pisze „N. Przegląd“ — takže kompro- 
misową, katolicko-mojżeszową (!). że Lange 
był idealistą podniesionym do kwadratu, o 
tem piszący te słowa wie doskonale, że był 
w wielu wypadkach utopistą, też dla mnie 
wątpliwości nie ulega; żeby jednak miał w 
asymilacyjnych (na dwa fronty?) marzeniach 
zabrnąć aż tak daleko... to już niech pozo- 
stanie na odpowiedzialności autora artykułu 
o Lange'm w „N. Przeglądzie". 

zaraniu jeszcze młodości brał jaknaj- 
waleczni: jszy udział w powstaniu 1830 
roku a po stłumieniu insurekcji udał się 
wraz z kilku kolegami ze swego szwa- 
dronu do Belgji i tam, pod komendą 
gen. Skrzyneckiego, służył w wojsku 
Belgji odrodzonej w*charakterze orga- 
nizatora i instruktora. [Do Warszawy 
wrócił dopiero w 1857 na mocy amne- 
stji Aleksandra Il-go. Dom p. p. Lan- 
ge było to typowe gniazdo wiarusa pol 
skiego, żarliwego patrjoty, otrzaskane- 
go przytem z zachodnio-europejskiemi 
mi „pryncypjami*  demokratycznemi. 
Dwóch była synów. Antoni próbował 
przyrody na uniwersytecie warszaw- 
skim, wyjechał do Paryża aby oddać 
się tam wytężonym studjom filozoficz- 
nym, humanistycznym i językoznaw- 
czym. Brat Józet wykierował się w 
Warszawie na wybitnego prawnika a i — 
publicystę niebylejakiego. 

Antoni Lange brał w Paryżu czyn- 
ny udział w tamtejszej pracy narodo- 
wej, tłumaczył Baudelaire'a posyłał do 
polskich czasopism studja o literaturze 
współczesnej. francuskiej, i sam kształ- „JS 

i cił się, kształcił. No, i próbował pisać 
wierszem. Z Paryża do . Warszawy 
przywiózł poemat „Pogrzeb Shelley'a'* 
(dla którego żywił kult bezgraniczny), 
wydany w 1890 r. Była to karta wizy- 
towa złożona przez Lange'go u stóp 
polskiego Parnasu — w epoce pełnego 
tryumfowania pozytywizmu w polskiej 
umysłowości! 

Spóźnionego romantyka przyjęto 
niemal wzruszeniem ramion. A bodaj, 
że nie zdobyto się nawet na tak „ła- 
skawy* odruch zainteresowania się... 

Było to przecie w lat przeszło już 
dwadzieścia od pamiętnej daty gwałto- 
wnego zaatakowania przez „Przegląd 
Tygodniowy” t. zw. dziatwy Apollina, 
od owych czasów, kiedy rzucono tej 
dziatwie w twarz twardy frazes „Wiek   
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Połączenie organizacyj rolniczych 
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Pracująca od kilku miesięcy -nad 
połączeniem społecznych organizacyj 
rolniczych — Komisja Unifikacyjna, a 
ostatnio Komisja Arbitrażowa, uzgod- 
niły ostatecznie podstawy zasad statu- 
tu przyszłej organizacji. 

przyszłej organizacji 
mają wejść cztery instytucje, pracujące 
dotychczas odrębnie na jednym terenie: 
Centralny Związek Kółek Rolniczych, 
Centralne Towarzystwo Rolnicze, Zje- 
dnoczenie Kółek i Organizacyj Rolni- 
czych Ziem Wschodnich i Centralny 
Związek Osadników. 

Г Zasady podane poniżej, są dopiero 
- materjałem, zebranym przez obie ko- 
misje i wyjaśniającym, jak daleko stro- 
ny mogły się: posunąć w ustępstwach. 
"Ostateczne zatwierdzenie lub odrzuce- 
nie unifikacji ma nastąpić na Zjazdach 
poszczególnych instytucyj, a Zjazdy te 
odbędą się w czasie do 6-go kwietnia 
т В 

Zasady statutowe, . uzgodnione 
przez Komisje: Unifikacyjną i Arbitra- 
żową Organizacyj Rolniczych podaje- 
my tu w streszczeniu i skrócie: 

1. Ustala się następującą nazwę no- 
wej instytucji: „Centralne Towarzy- 
stwo Organizacyj i Kółek Rolniczych. 

2. Celem Towarzystwa jest prowa- 

dzenie pracy  społeczno-gospodarczej 
dla podniesienia wytwórczości  rolni- 

czej wiążącego się z nią przemysłu, ro- 

zwoju i szerzenia wiedzy kultury i po- 

stępu rolniczego, oraz obrony  intere- 

sów rolnictwa. : 

Towarzystwo skupia w swych sze- 

«„regach wszystkich rolników bez różni- 

cy ich stanu posiadania, zapatrywań 
politycznych i bez tworzenia przywile- 
jów dla jakiejkolwiek grupy wewnątrz 
organizacji. , 

3. Towarzystwo zapewnia każdemu 
z członków możność wpływania na ro- 

zwój Towarzystwa, w miarę włożonej 
przez niego pracy oraz posiadanych za- 
sobów moralnych i intelektualnych. 

4. Członkami Kółek Rolniczych mo- 
gą być: ' 

a) osoby będące wlašcicielami, 

dzierżawcami, lub użytkownikami go- 
-sspodarstw rolnych oraz członkowie ich 

rodzin, pracujący w danem gospodar- 
stwie rolnem. 

b) osoby posiadające zawodowe 
wykształcenie rolnicze. 

* . c) osoby interesujące się rolnictwem. 
Członków Kółka przyjmuje Ogólne 

Zebranie Kółka. Uchwały Ogólnego 
Zebrania, dotyczące przyjęcia na człon 

« ka osób wymienionych w p. „€“ —WY- 
magają zatwierdzenia zarządu. organi- : 
zacji powiatowej. 

5. Członkami powiatowej organiza- 
cji rolniczej mogą być: 

a) Kółka” Koła Rolnicze, о 
b) Spółdzielnie, ewent. Syndykaty, 

które powzięły uchwały o przekształce- 
niu się na spółdzielnie. 

6) Każda inna organizacja rolniczo- 
handlowa może być przyjęta do Towa- 
rzystwa na wniosek odnośnego zarządu 
po zatwierdzeniu przez prezydjum cen- 
tralne. 
+ 7. Spółdzielnie, obejmujące cały po- 
wiat i płacące składkę roczną 250 zł. — 
mają prawo do 3-ch delegatów w zje- 
ździe instytucji powiatowej, spółdziel- 
nie lokalne" płacące 100 zł. — do 2-ch 
delegatów, spółdzielnie lokalne, płacą- 
ce 50 zł. — do 1-go delegata. 

8. Koła fachowe, 10 rolników w 
województwach centralnych, a7 w 
województwach kresowych, mogą za- 
łożyć koło fachowe w każdej dziedzinie 
rolnictwa. Koło fachowe wysyła na 
zjazd powiatowy 2 delegatów. Jeśli po- 

wstanie w powiecie drugie koło facho- 
we tego samego rodzaju, wysyła rów- 
nież 2-ch delegatów. Jeżeli powstanie 
więcej Kół tworzą one sekcję, która 
wysyła 5-ciu delegatów. 

Koła gospodyń. Gospodyni wiejska 
na terenie Kółka Rolniczego jest pod 
każdym względem równouprawnioną 
zupełnie z rolnikiem. Pozatem gospo- 
dynie wiejskie mogą zakładać swoje 
Koła specjalne, mające identyczne pra- 
wa z Kołami fachowemi. 

9. Władzami poszczególnych ogniw 
organizacyj są: 

a) dla organizacji powiatowej: Zjazd 
Rada i Zarząd, . 

2) dla organizacji 
Zjazd, Rada i Zarząd, 

c) dla organizacji centralnej: Zjazd, 
Rada, Zarząd i Prezydjum. 

„10. Zjazdy winny obejmować: 
a) dla powiatów: około 150 osób, 
b) dla województw około 150 osób, 
c) dla centrali około 250 osób. 
11. Dła stanu liczebnego Rad, Za- 

rządów i Prezydjum ustalono: 
a) dla powiatowej Rady — do 15 

osób, dla powiat. zarządu — 5 osób, 
b) dla wojewódzkiej Rady — od 24 

do 40 osób, dla woj. zarządu 7 osób, 

c) dla centralnej Rady — liczba, 
jak dla województwa, dla zarządu cen- 
trali od 15 do 18 osób, dla Prezydjum 
centrali od 5 do 7 osób. 

Dalszą treść statutu podamy w na- 
stępnym numerze. (=) 

wojewódzkiej: 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Zaświadczenia rzemieślnicze. Wydział 
przemysłowy urzędu wojewódzkiego powia- 
domił Magistrat by przy rejestracji rzemieś- 
Iników zwracano baczniejszą uwagę na przed 
kładane przez petentów zaświadczenia, wy- 
dane przez poszczególne organizacje ponie- 
waż często się zdarzają omyłki jak to stwier- 
dzono z zaświadczeniami związku rzemieślni- 
ków żydowskich. 

—Zebranie okręgowe spódzZielni Zw. R. 
Sp. R. W. dniu 15 i 16 kwietnia rb. w sali 
Klubu Handlowego — Wilno, ul. Ad. Mic- 
kiewicza Nr. 33-a wejcie z placu Łukiskiego, 
odbędzie się czwarte Zebranie Okręgowe 
Spółdzielni zrzeszonych w Okręgu Wileńskim 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych. 

W dniu rozpoczęcia obrad t.j. 15 kwietnia 
rb odbędzie się w kościele św. Jakóba o g. 
8-ej rano uroczysta Msza święta. 

Właściwe obrady Zebrania Okręgowego 
rozpoczną się tegoż dnia o godz. 4-ej po po- 
łudniu w-g następującego porządku obrad: 

15. 4. 1929 r. o godz. 4-€j pp.: 
1) pań Zebrania. 
2) Referat dyr. Z. Chmielewskiego „Zna- 

czenie spółdzielczości dla Państwa. 
3) Sprawozdanie z działalności Okręgu. 
16. 4. 1929 r. o godz. 8-ej rano: 
4) Działowe posiedzenie Kas Stefczyka 

pozie Rolniczo - Handłowych, oraz 
leczarskich i Serowarskich. 

a) stan i potrzeby spółdzielni, 
b) wybory do Rady Okręgowej, 
c) wnioski. 
5) Zatwierdzenie wniosków działowych i 

wyborów do Rady Okręgowej. 
6) Wybory delegatów na Walne Zgroma- 

dzenie Związku. 
7) Wnioski. 

Każda spółdzielnia związkowa,  podlega- 
jąca Okręgowi, ma prawo delegować na 
Zebranie Okręgowe jednego przedstawiciela 
z prawem głosowania. Przedstawiciele spół- 
dzielni winni przywieźć ze sobą odpowiednie 
zaświadczenie, podpisane przez Zarząd Spół- 
dzielni. 

Karty uczestnictwa w Zebraniu Okręgo- 
wym dla delegatów Spółdzielni i zaproszo- 
nych gości będą wydawane w biurze Okręgu 
Wileńskiego (Wilno ul. Jagielońska 3) w dn. 
14-go 4. od godz. 15 - 18, a następnie przy 
wejściu na salę obrad. 

Przy wydawaniu kart będą udzielane 
wskazówki co do noclegu, oraz zniżki kole- 
jowe. 

W tych samych dniach t.j. 15 i 16 kwiet- 
nia odbędą się Zebrania Spółdzielczych Cen- 
tral Gospodarczych. W dn. 15-go bezpośred- 
nio po Mszy świętej, godz. 9-ej w sali Klu- 
bu Handlowego rozpocznie się Zebranie Od- 
działu Wiłeńskiego Centralnej Kasy Spółek 
Rolniczych i w dniu 16 po południu rozpocz- 
nie się zebranie Oddziału Wileńskiego Zwią- 
zku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich. 

— Walne Zgromadzenie T-wa Hodowii 
Drobiu i Zwierząt Domowych. W dniu 24- ; 
-ym marca rb. odbyło się w lokalu Wileń- 
skiego T-wa Rolniczego, walne zgromadze- 
nie członków Polskiego Twa Hodowli Dro- 
biu i Zwierząt Domowych w Wilnie najstar- 
szej i największej z podobnych organizacyj 
na terenie Wileńszczyzny. 

Na zgromadzeniu rozpatrzono cały szereg 
wniosków zmierzających do podniesienia sta- 
nu hodowlanego na terenie działalności T-wa 
oraz powzięto rezolucję urządzenia w rb. spe- 
cjalnych kursów hodowli drobnego inwenta- 
rza które to kursa będą jak dla członków, 
tak i sympatyków T-wa bezpłatne. Następnie 
uchwalono ażeby w rb. urządzić kilka odczy- 
tów o racjonalnem prowadzeniu hodowli za- 
rodowych, odczyty mają być urządzane ró- 
wnież jak dla członków, tak i dla sympaty- 
ków. 

Pomimo wniosków charakteru ogólno - 
hodowlanego i społecznego Walne Zgroma- 
dzenie dokonało nadania poszczególnym 
członkom T-wa odznak honorowych, za dziel- 
ną i ofiarną pracę dła dobra społecznego oraz 
wyboru Zarządu Komisji Rewizyjnej i Komi- 
sji Regulaminowej. W skład Zarządu zostali 
wybrani pp. instruktor ]. Sierociński — pre- 
zesem, książe E. Swiatopełk - Mirski — wi- 
ceprezesem, inż. W. Horski — sekretarzem i 
instr. rejon. S. Żemło — skarbnikiem, oraz 
pp. L. Gorbino, S. Kuźmiński, M. Rodziewicz, 
Z. Wołłejko, ]. Czaplijewski, M. Rodziewicz, 
członkami Zarządu. W skład komisji Rewizyj 
nej weszli pp. K. Ostrowska sekretarka klubu 
wioślarskiego Pogoń, P. Kołosowski oficer re 
zerwy, E. Wobolewiczowa właśc. ziemska о- 
raz znane hodowczynie pp. J. Rochlicka i O. 
Lachowiczowa. W sklad komisji regulamino- 
wej weszli pp. inż. W. Horski, S. Żemło, K. 
Ostrowska i instr. J. Sierociński. 

Oprócz powyższego uchwalono ufundować 
w r. b. sztandar T-wa na który zgromadzeni 
złożyli już na wniosek p. prezesa. pewną 
część ofiar. 
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Wilja ruszyła częściowo 
Lód łamie izbicę przed posterunkiem policji 

Ubiegłej nocy posterunek policji 
rzecznej zaalarmowany został wiado- 
mością o ruszeniu lodów. Telefono- 
gram nadszedł o godz. 2-ej w nocy. 
Sprawdzono stan wody — wynosił on 
322 centm. (86 ponad poziom nor- 
malny). Wiadomość sprawdziła się 
gdyż rzeczywiście lody ruszyły mniej 
więcej na przestrzeni trzynastu kilo- 
metrów poczynając od wsi Gielwa 
dziszki. 

Lody płynęły zbitą masą jednak 
nie tworząc większych zatorów za 
miastem i dopiero przy ujściu Wilenki 
sformował się niewielki zator. Trwał 
on krótko, a po przerwaniu się lodu 
cała siła uderzenia skierowana zo- 
stała na izbicę ochraniającą budynek 

posterunku policji, Lody zniszczyły 
częściowo izbicę łamiąc jeden słup i 
wyrywając dwa inne. 
‚ Do rana lody spłynęły całkowicie 
i dopiero o 11 m. 15 pojawiły się 
znów mniejsze zwały lodu. Jak wy- 
nika z teleionogramów lody te ruszy- 
ły z okolicy Santoki. W tym czasie 
poziom wody podniósł się do 339 

centm. Lody płynęły kilka godzin. 
Wieczorem dało się zauważyć znaczne 
opadnięcie wody (304 centm.). 

„ Jak donoszą z prowincji: w Wi. 
lejce pow. lód trzyma się jeszcze na 
całej szerokości rzeki (poziom 114, 
25 ponad poziom), w  Niemenczynie 
145 (25) i w Michaliszkach 210 (110). 

Sa AION T ISA ROWE TEEN OKRE OOO TAN TIK NIO, 

dziewiętnasty nie jest wcale wiekiem 
cierpiących i zachwyconych trubadu- 
rów! jego poezję stanowi ciągły po- 
stęp, ciągła dążność do zajęcia ta- 
kiego stanowiska wobec praw przyro- 
dy i ludzkości aby w jaknajwiększym 
zakresie urzeczywistniał dła siebie 
wszystko, cokolwiek myśl jego po- 
dyktuje do wykonania!" Dwadzieścia 
lat już było upłynęło z okładem od 
ukazania się w „Tygodniku Ilustrowa- 
nym'** entuzjastycznej recenzji Orzesz- 
kowej o „Historji cywilizacji“ Buckle“a 
a około lat dwudziestu od pamiętnego 
odczytu w warszawskiej Resursie Oby- 
watelskiej zaledwie rozpoczynającego 
służbę publiczną mecenasa Jana Mau- 
rycego Kamińskiego „O stosunku po- 
ezji do życia społecznego".*). 

* To teź karjera literacka Lange'go 
, "ma jakby jedno skrzydło uczepione je- 

szcze, aczkolwiek dość luźno i na krót- 
ko, O ostatnie wybiegi romantyzmu a 
drugiem skrzydłem jakby omacowuje 
pierwsze zarysy nowej literackiej ery. 
Był już przecie krzyknął Stanisław 
Witkiewicz — jeśli się nie mylę gdzieś 

) w „Wędrowcu*: „Wartość dzieła sztu- 
ki stanowi nie ta lub owa idea, lecz 
siła talentu jego twórcy!” 

W pięć lat po „Shelley'u” jest już 
Lange w pierwszym tomie swoich po- 

ezyj najzupełniejszym, jak wówczas 
mówiono, „intelektualistą”*. Jego mózg 
pracuje narówni z sercem, a francuski 
parnasizm aż „piszczy'* w niesłychanie 
wyrzeźbionych wierszach. Przypomnij- 

: „my „Rym* Lange'go. Na schyłku XIX 
wieku trudniej było pisać wierszem niż 
obecnie, gdy się ma na zawołanie: naj- 
„RE 

  

„*) Dalsze szczegóły: w pierwszej części 
kapitalnego studjum Kazimierza Wóycickie- 
go „Walka na Parnasie i o Parnas" (War- 
sza. Gebethner i Wolff. 1928). Pracę swoją 
doprowadził Wóycicki tylko jeszcze do roku 
mniejwięcej 1873-go. 

dalej idące aliteracje i asocjacje fone- 
tyczne zastępujące dziś — do niedawna 

» jeszcze — rym w nieubłagane karby 
niewzruszonych prawideł ujęty. Wów- 
czas „rzadkie'* i „trudne* rymy doda- 
wały niemałego blasku wierszowane- 
mu utworowi. Na tym motywie wygrał 
Lange swój rymotwórczy majstersztyk: 
wspomniany właśnie wiersz pod tytu- 
łem „Rym**. Furda — powiedział so- 
bie poeta — błysnąć tu i owdzie rzad- 
kim i trudnym rymem (w rodzaju np. 
„Żyd w mig się — odradza; patrz Ta- 
cyta o Feniksie* u Słowackiego)! W 
moim wierszu, i patrzcie, jak długim... 
każdy rym będzie i piekielnie trudny i 
rzadki jak ametyst purpurowy! I do- 
trzymał słowa. 

Feldman wyraża się o Langem: „Z 
jego wszystkich pism bije bezbrzeżna, 
żrąca, rozpaczliwa nostalgia Ideału* 
Czy mamy przez to rozumieć, że żad- 
nego Ideału (pod dużej Joty majesta- 
tem) zgoła nie miał? Może tak rzecz ro 
zumiał Feldman. My inaczej ją rozu- 
miemy. Wielki artysta, jakim był Lan- 
ge, głęboki myśliciel a przedewszyst- 
kiem człowiek wręcz wyjątkowo szła- 
chetny duchem szukał Ideału — į nie 
mógł go znaleźć nigdzie na* ziemskim 
globie, ani też w dziejach ludzkości. 
Nie był to żaden  „bezdogmatyzm*. 
Sama. wysokiej, może nawet najwyż- 
sze próby szlachetność Lan- 
ge'go była jego, bynajmniej nie żad- 
nym transcedentalnym, lecz żywym 
dogmatem. ‚ 

A subtelne i niechybne wyrobienie 
gustu i smaku nie dało mu zabrnąć w 
dziwactwa i horrenda estetyczne t. 
zwanego „fin-de-siecle-izmu". 

Lecz na Antonim Lange, na jego 
wogóle utworach — na jego poezjach, 
na jego rozprawach, na jego spekula- 
tywnych refleksjach filozoficznych, na 
jego studjach i artykułach z dziedziny 

» 

estetyki i moralistyki, na jego trage- 
djach, na jego nowelach i opowiada- 
niach i powieściach (bo i te pisał) — 
ciążyło, ciąży i ciążyć będzie, jakby ja- 
kie przekleństwo: charakter przej- 
ściowy całego zjawiska, ja- 
kiem był Lange. Przejściowość... oto, 
co nie dało mu wrosnąć ani w 
kończącą się epokę ani w rozpoczyna- 
аса się. į 

Ogromnie pracowity, dokonał Lan- 
ge całego szeregu kapitalnych  tłuma- 
czeń, sięgając aż w sanskrycką Maha- 
Bharatę i Ramajanę, aż w klechdy sta- 
ro-egipskie, aż w epikę babilońską, nie 
biorąc w rachubę wydania  antologji 
poetów arabskich, perskich, indyjskich, 
nowojapońskich, antologij poezyj wło- 
skich i węgierskich, które sam głównie 
tłumaczył. Przekłady te pozostaną po 
Langem w piśmiennictwie polskiem jak 
monument aere perennius. Słu- 
sznie i sprawiedliwie wyraził się o nich 
Dębicki, że posiadają one dla: naszej 
kultury .ogromne znaczenie, że należą 
do fundamentalnych zdobyczy naszej 
literatury. 

Na tem naszą memoratio, na- 
szą wspominkę — z natury rzeczy prze 
lotną — o Langem i tych, których je- 
go zgon na myśl nam przywiódł zamy- 
kamy. 3 

Kładąc wieniec z nieśmiertelników 
na życie jego przepracowane 
ofiarnie —tak, ofiarnie — 
i dostojnie dła literatu- 
ry i kultury polskiej, pa- 
trzymy na nie, na odchodzące w nie- 
pamięć ludzką, jego własnemi, smutnie 
zadumanemi, oczami ze spokojną jego 
własną rezygnacją wobec wszystkich, 
ach tak, wobec wszystkich bez wyjątku 
spraw na ziemskim naszym padole. 

Cz. j. 

sŁówo 

Wszystkim, którzy uczcili pamięć i wzięli udział 
w oddaniu ostatniej posługi najukochańszej 
naszej 

$. p. Janusi Il 
składają serdeczne 
głębokim smutku RO D 

podziękowanie 

córeczce 

laszewiczównie 
pogrążeni w 

ZICE. 

Przed 10 laty zamordowała własne dziecko i takopała № siont 
We wsi Kulszyno gminy Kurzenieckiej wykryto zbrodnię popełnioną przed  dzie- 

sięciu laty. 
W roku -1919 zmarł tam 

przejęła że w napadzie 
po dłuższej chorobie Jan Bogacz. 

szału usiłowała popełnić samobójstwo jednak niechcąc pozostawić 
Żona jego tak tem się 

bez Opieki swoją 4 letnią córkę postanowiła nasamprzód ją uśmiercić. Zadała więc dziec- 
ku kilka ciosów siekierą i 
wiesić się. W ostatniej ch 
razie niezauważóno a gdy ta zapewniła, że 

niej i 
Dopiero w ostatnich czasach zauważono że niezupeł 

ostawiła zwłoki w stodole. Następnie sama usiłowała po- 
zdołano ją uratować. Nieobecności córki Bogaczowej na- 

oddała dziecko na wych. zupełnie o 

nie normalna od czasu śmierci 
męża Bogaczowa oddaje się żarliwym modlitwom. Wobec tego że Bogaczowa przesiady- 
wała stale w sionkach w 
to podejrzenie, że w sionkach musi być coś 
wizji i ujawniła zak 

i tem samem miejscu modląc się bez przerwy, 

szczątki zwłok zamordowariego dziecka 

powzię- 
dokonała re- 
wej. Badana 

ukryte, Powiadomiona icja 
‘орапе 

winowajczyni ® zupelnošči przyznala się do zamordowania wlasnego dziecka podajac 
motywy 
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LRA Ь 

‚ URZĘDOWA. 

— Audjencje u p. wojewody. W dniu 
wczorajszym rb. p. wojewoda Wileński przy- 
jał pp. Kowalskiego i Babickiego z Wileń- 
skiego Wojewódzkiego Komitetu Pomocy 
Młodzieży Akademickiej w związku z zebra- 
niem ogólnem Komitetm, które odbędzie się 
w dniu 8 kwietnia rb. Następnie został przez 
p. Wojewodę przyjęty profesor USB. p. Gla- 
zer w związku z przyjązdem delegacji pro- 
fesorów z Austrji w dniach 16 i 17 bm. 

— (0) Wydawanie paszportów zagra- 
nicznych. Na mocy rozporządzenia Min. 
Spr. Wewnętrznych wydanie paszportu za- 
„granicznego trwa zasadniczo 3 dni. Doty- 
czy to rzecz jasna wypadków, kiedy. pe- 
tent składa wszystkie potrzebne dokumen- 
ay i kiedy nie zachodzi przeszkoda natury 
policyjnej, czy też innej w wydaniu pasz- 
portu zagranicznego. В Ё 

W každym razie naležy stwierdzič, že 
częste opožnienia %% wydaniem paszportu 
wynikają z winy samych petentów, którzy 
niedokładnie wypisują blankiety, nie zew- 
sze posiadają dokumenty a często zgłaszają 
dokumenty zbędne i komplikujące sprawę. 
Przed złożeniem podania na paszport za- 
graniczny należy zasięgnąć dokładnych in- 
formacyj w Biurze informacyjnym ,.Starost- 
wa Grodzkiego. MIEJSKA 

— (0) Budżetowe posiedzenie miej- 
skiej Komisji finansowej. Dnia 2, 3 i 4 
kwietnia odbyły się posiedzenia budżetowe 
miejskiej Komisji Finansowej. Prace Ko- 
misji będą zakończone za parę tygodni. 

— Do wiadomości pp. abonentów elektro- 
wni Miejskiej. Wydział elektryczny Magistra- 
tu miasta Wilna podaje do wiadomości iż od 
kilku miesięcy obchodzi abonentów Światła 
elektrycznego osobnik podający się za pra- 
cownika elektrowni wymagając pieniędzy na 
rzekome naprawy. instalacyj. Monterzy elek- 
trowni nie mają prawa pobierać żadnych op- 
łat a jedynie żądają pokwitowania ich byt- 
ności u abonenta i uskutecznienia naprawy. 
Każdy monter elektrowni posiada zaświad- 
czenie elektrowni z fotografją — które obo- 
wiązany jest okazać na żądanie. > 

Wydział elektryczny zwraca również u- 
wagę, iż przy otrzymywaniu zawiadomień z 
Magistratu powinien być Nr. pisma zarejestro 
wany i dwa podpisy: referenta oraz Dyrekto- 
ra Elektrowni. 

Wszelkie pisma nie posiadające tych cech 
są falsyfikatami i wydział elektryczny prosi 
o skłerowanie ich do wydziału elektrycznego 
cełem dalszego. dochodzenia. 

‚ WOJSKOWA. 

— (0) Dodatkowa komisja poborowa. 
Dnia 17-go kwietnia odbędzie się ostatnie 
przed poborem rocznika 1908 posiedzenie 
dodatkowej komisji poborowej. Stawić się 
winni wszyscy ci, którzy dotychczas nie 
stawili się do poboru z jakichkołwiekbądź 
przyczyn. 

— (0) Pobór rocznika 1908. jak się 
dowiadujemy władze administracyjne po- 
czyniły już odpowiednie przygotowania dla 
poboru rocznika 1908. Poza poborowymi 
tego rocznika będą w roku bieżącym we- 
zwani do poboru ci ze starszych roczni- 
ków, którzy dotąd korzystali z odroczeń 
z powodu słabego zdrowia. 

Zaznaczyć należy, że poborowi,  uro- 
dzeni w roku 1906, którzy przy obecnym 
poborze staną po raz trzeci jako posiąda- 
jący kategorję B i w związku z tem ko- 
rzystający z odroczenia, o ile zostaną po- 
nownie uznani za niezupełnie zdrowych, 
będą zaliczeni do kategorji nadliczbo- 
wych. : 

Według narodowości liczba  poboro- 
wych rocznika 1908, objętych listą Wileń- 
skiego Starostwa Grodzkiego, przedstąwią 
się jak następuje: Polaków 1124, Żydów 
624, Rosjan 80, Białorusinów 15, Litwinów 
27 i innych narodowości 8, z nich analfa- 
betów: Polaków 100, Żydów 120, Rosjan 
19, Litwin 1, innych 3. 

Pobór rozpocznie się w maju. 

— Kto będzie powołany na ćwiczenia w 
1929 r. Urząd Wojewódzki podaje do wiado- 
mości, że zgodnie z zarządzeniem Minister- 
stwa Spraw Wojskowych w roku 1929 zosta- 
ną powołani na ćwiczenia wojskowe: 

„ a) oficerowie rezerwy piechoty, kawale- 
rji, lotnictwa, saperów, łączności, samocho- 
dów, żandarmerji, taborów, uzbrojenia, i sa- 
nitarnych (tylko lekarze i weterynarze) na- 
stępujących kategoryj: 

1) wszyscy, którzy byli objęci powoła- 

  

NIKA 
niem na ćwiczenia w ubiegłym roku a nie 
odbyli ćwiczeń z jakichkolwiek powodów (z 
wyjątkiem reklamowanych na 12 miesięcy), 

2) roczników: 1903,( po raz pierwszy), 
*1902, 1901, 1898 i 1893 (po raz drugi) oraz 
1895 (po raz trzeci), z wyjątkiem reklamo- 
wanych na 12 miesięcy; 

3) wszyscy nowomianowani podporuczni- 
cy rezerwy i nowoprzyjęci oficerowie rezer- 
wy z b. armij zaborczych (Dzien. Pers. Nr. 
9-28) z rocznika 1903 - 1893 (do lat 36 wła- 
cznie). » 

b) szeregowi rezerwy. 
1) podoficerowie i szeregowcy rocznika 

1903 z wyjątkiem szeregowców taborów, słu 
żby lotnictwa i służby intendentury. 

2) szeregowi (podoficerowie i szeregow- 
cy) którzy podlegali powołaniu w ubiegłym 
roku, lecz ćwiczeń nie odbyli z różnych po- 
wodów. 

3) podchorążowie rezerwy roczn. 1904 w 
lotnictwie nadto 1906, prócz tego będą powo- 
łani ci wszyscy podchorążowie rez. z innych 
roczników, którzy dotychczas nie uzyskali wa 
runków nominacji na podporucznika rezer- 
wy. 

4) niektóre kategorje warunków artylerji 
przeciwlotniczej, lotnictwa i łączności oraz 
podoficerowie w taborach i szoferzy w sa- 
mochodach. 

Kategorje te zostaną określone dokładnie 
później. 

Ćwiczenia powyższe odbędą się w mię- 
dzyczasie od 15 maja do paždziednika 1929 
r. włącznie. 

KOLEJOWA. 
— Przepisy dla bufetów kołejowych. Wo- 

bec częstych skarg na porządki w bufetach 
kolejowych Dyrekcja Kolejowa wydała za- 
rządzenie scisłego stosowania się do wyda- 
nych przepisów a szczególnie zwrócenie spe- 
cjalnej uwagi na sposób podawania potraw i 
na zewnętrzny wygląd służby usługującej go- 
ściom. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Zbiórka bezrobotnych przed Wo- 
jewództwem. Wczoraj około godziny 2 po 
poł. przed gmachem Urzędu Wojewódzkie- 
go poczęli zgromadzać się bezrobotni nie- 
uprawnieni do świadczeń z Funduszu Bez- 
robocia. W momencie, gdy liczba ich do- 
szła do kilkudziesięciu bezrobotni usiło- 
wali dostać się do środka urzędu lecz zo- 
stali wstrzymani, ponieważ p. Wojewoda 
mógł przyjąc jedynie delegację. Wyłoniona 
ad hoc delegacja odbyła z. p. Wojewodą 
konferencję przedstawiając sytuicję pozba- 
wionych zasiłków. Iaterwenjujący otrzymali 
zapewnienie załatwienia sprawy zasiłków u 
odnośnych władz w Warszawie i w Wilnie. 
Pe powrocie delegacji zgromadzeni bezro- 
botni wycofali się z placu. W celu zapo- 
bieżenia ewentualnym ekscesom na placu 
przed Województwem była obecna policja. 

— (0) Zastój budowlany. Na wszy- 
stkich nowych budowlach nie rozpoczęto 
dotychczas robót. Przyczyną zwłoki w ro- 
botach budowlanych jest brak pieniędzy. 
Dotychczas nie uruchomiono kredytów bu- 
dowlanych i niewiadomo kiedy to nastąpi. 
W końcu marca kończy się „martwy se- 
zon*, w którym robotnicy budowlani nie 
mają prawa do zasiłków, a calsze prze- 
dłużenie zastoju w przemyśle budowlanym 
znącznie zwiększy liczbę bezrobotnych, 
pobierających zasiłki. 

KOMUNIKATY 

— Za kilka dni odbędzie się RB ieni 
loterji na „Policyjny Dom Zdrowia“. Žarząd 
Główny Policyjnego Domu Zdrowia w War- 
szawie zawiadamia posiadaczy biletów Iote- 
ryjnych, zakupionych w czasie „Tygodnia 
Policyjnego Domu Zdrowia”, że losowanie 
odbędzie się w Warszawie w pierwszym ty- 
godniu kwietnia rb. Numery wygranych zo- 
staną podane do wiadomości publicznej w 
ciągu kwietnia za pośrednictwem gazet i dro- 
ga ogłoszeń w urzędach policyjnych i admi- 
nistracyjnych. 

RÓŻNE 

— Podziękowanie. Zarząd T-wa „Pom. 
Żołn. Pol." wyraża gorącą wdzięczność Pani 
Marszałkowej A. Piłsudskiej za przysłane sto 
złotych na święta dla dzieci - sierot ze schro 
niska na Antokolu. 

— Z T-wa „PŽP“. Dzieci domu wycho- 
wawczego im. „Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go, w końcu Wielkiego Tygodnia doznały nie 
zapomnianych wzruszeń — „Rodzina Woj- 
skowa* w postaci grona. „milusińskich w 
towarzystwie Mam i Wychowawczyń przy- 
była do zakładu dla odwiedzenia wychowan- 
ków i wręczenia im podarunków świątecz- 
nych. Piękna inicjatywa „Rodziny Wojsko- 
wej” dała świetne wyniki — między dziatwą 
stron obu zadzierzgnął się bliższy kontakt, a 
osobiste rodzielenie przez małych ofiarodaw- 
ców łakoci, zabawek, ubrań i t.p. wywołało- 
istny entuzjazm wśród uszczęśliwionej sie- 
rocej gramadki złożorej z 50-ga dzieci. 

Zarząd „PŻP* składa „Rodzinie Wojsko- 
wej" wyraz głębokiej wdzięczności za ten 
czyn serdeczny. 

— (0) Akcja baptystów na prowin- 
cji. Sekta baptystów po nieudanych pró- 
kach agitacji na terenie powiatu Wileńsko- 
Trockiego przeniosła swoją główną dzia- 
łalność na teren powiatów  Wilejskiego i 
Mołodeczańskiego. Sekta urządza zebrania 
i zgromadzenia szczególnie w dnie świą- 
teczne i targowe — agitując chłopów do 
wstępowania do sekty. Mimo wysiłków 
wpływy baptistów ograniczają się zaledwie 
do kilku wsi, gdzie mają swoich . wyznaw- 
ców, urządzających u siebie kolejne nabo- 
żeńst'va. 

„7, (0) Burze w kwietniu. Nocy oneg- 
dajszej nad powiatem Wilejskim szalała bu- 
rza śnieżna nienotowana od lat w miesią- 
cu kwietniu. 

Śnieg pędzony silnym wiatrem zasypy- 
wał drogi i pola uniemożliwiając chwilami 
komunikację. Przerw w (komunikacji tele- 
fonicznej i kolejowej nie notowano. Burza 

III FPS 
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o jeszcze większej sile przeszła również w 
pobliżu Wołożyna, gdzie wichura zniszczyła 
szereg drzew i zastaw śnieżnych w pobliżu 
torów kolejowych. 

BALE I ZABAWY. 
— Bal. Pol. Białego Krzyża. W sobotę o 

godz. 22-ej rozpocznie się w salonach kasyna 
garnizonowego bal polskiego Białego Krzyża 
nad którym protektorat objęli łaskawie pp. 
wojewoda Raczkiewicz i gen. Litwinowicz. 

Cena biletów 8 zł. akad. 4 zł. Dochód prze ‹ 
znaczony jest na akcję kulturalno - oświat. 
wą wśród żołnierzy. ' 

1EATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. Po raz ostatni „Hulaka”. 
— Premjera „Dwaj panowie B“. Literatu- 

rze dramatycznej polskiej przybyło nazwis- 
ko Marjana Hemara, który od chwili wysta- 
wienia w Teatrze Polskim w Warszawie swej 
komedji „Dwaj panowie B*, stał się najpopu- 
larniejszą jednostką w Warszawie, co wię- 
cej, komedja jego stała się formalną żyłą zło- 
ta dla d-ra Szyfmana. Krytyka tym razem, 
z rzadka zgodnością, stwierdza, wielkie walo- 
ry, zawrotny humor i nawskroś oryginalny i 
śmiały temat komedji. Wśród tego chóru za- 
chwytów, dają się jednak słyszeć pojedyńcze 
głosy niechętne, które pochodzą od. przed-. 
stawicielek płci nadobnej. Panie są „Dwoma 
panami В“ srodze zawiedzione,  zniechęcone, 
wprost oburzorte, ba, i nie bez przyczyny! 

Premjera jutro. : 
— Odezyt Kaden - Bandrowskiego. Nie- 

słychane wprost zainteresowanie wywołała 
zapowiedź odczytu Kadena - Bandrowskiego 
na temat „„Faszysta czy komunista“ 1) obra- 
za partji czy sprawiedliwość ludu?, 2) .w pod 
ziemiach pracy i w kancelarji dyrektora, 3) 
nieśmiertelny fegjonista, 4) miłość na odkryw 
ce, w kopalni, w salonie, 5) miłość. za pra- 
cę, 6) śmierć jako nowy kapitał, 7) zwycię- 
stwo małej prawdy, —który ma mieć miejsce 
w niedzielę o godz. 1-ej pp. w sali Teatru 
Polskiego. < 

Pozostałe bilety w kasie Teatru Polskiego. 

— Reduta na Pohulance.  „Włamanie”. 
Dziś po raz drugi sztuka A. G - Sied- 
leckiego p.t. „Wlamanie“ z St. Perzanowską, 
J. Zielińską, Z. Chmielewskim, K. Knobel- 
sdorfem i L. Wołłejką w postaciach głównych 

Początek punktualnie o godz. 20-ej. | 
Bilety sprzedaje wcześniej biuro „Orbis“ 

i od godz. 17-ej kasa teatru. 
Jutro — „Włamanie”. и 
— „Zlota kaczka“. Najbližszą nowošcią 

Zespołu Reduty będzie oryginalne widowisko 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych — pióra H. 
Zakrzewskiej p.t. „Złota Kaczka”. 

Premiera w niedzielę, dnia 7 bm. po poł. 
Strona muzyczna spoczywa w rękach Eug 

Dziewulskiego. W przedstawieniu bierze u- 
dział cały niemai zespół Reduty. Az 

Bilety już są do nabycia w „Orbisie”. 
Koncert ku czci Czajkowskiego. Wileń- 

skie T-wo Filharmoniczne urządza w ponie- 
działek, dnia 8 bm. wielki koncert ku czci 
najlepszego kompozytora rosyjskiego p. Czaj 
kowskiego z udziałem znanej: pianistki prof. 
Kimontt - Jacynowej prof.  Sołomonowa 
(skrzypce) i p. A. Kaca (wiolonczela). W 
programie trio a moll, koncert skrzypcowy 
oraz niegrarre u nas warjacje na temat rococo 
na wiolonczelę. Zainteresowanie tym kon- 
certem stale wzrasta. 

Bilety już do nabycia w „Orbisie* —Mi- 
ckiewicza 11. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Pińsku 
komedja A. Słonimskiego p.t. „Murzyn war- 
szawski“ z Jaraczem w postaci Hertmańskie- 

ZA WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nasze służące. Salomonowi Sze- 

rowi (Stefańska 8) służąca Wincentyna Ja- 
roszówna skradła zegarek. Kradzież ujaw- 
niono i Jaroszównę policja zatrzymała. 2 

— Podrzutek. W bramie domu Nr. 2 
przy ulicy Tyzenhauzowskiej znaleziono 
podrzutka płci męskiej, w wieku około | 
2 tygodni. Е 

— Sumienie go ruszyto. Przed kilku 
dniami z synagogi żydowskiej, przy ulicy 
Moniuszki, skradziono cenne pokrywy z 
tor. Wczoraj zarząd synagogi otrzymał pa- 
czkę, w której znaleziono Skradzione po- 
krywy. Kto nadesłał je nie zdołano ustalić. ' 

— Statystyka samobójstw. W marcu li-. 
czba zamachów samobójczych w Wilnie 
zmniejszyła się o 21 proc. Najwięcej zama- 
chów samobójczych było w styczniu r ub. 
(97) oraz w styczniu rb. (80). 

SPORT. 
PIĄTY DZIEŃ TURNIEJU GIER SPORTO- 

WYCH OŚR. W. F. WILNO. 

W dn. 3. 4. br. odbyły się 3 dalsze roz- 
grzywki w koszykowce dwie drużyn męskich 
1 jedna żeńska. 

Wyniki uzyskano następujące: 

Harcerki — Siła 27:12 (15:6) 

Gra b. żywa przy małej przewadze Har- 
cerek, które dzięki lepszej dyspozycji strza- 
łowej uzyskały dość auży cyfrowo wynik. 
Oba zespoły mają braki techniczne szczegó|- 
nie taktyczne. Stąd wynikały tak częste zbie- 
ganłe się grających i gra chwilami chagotycz- 
na 
Ognisko — Siła (zesp. męskie) 70:5 (38:1) 

Zdecydowana przewaga zespołu Ogniska 
Siła jest niemał nie, dopuszczana do głosu 
ogranicza się wyłącznie do obrony. Ognisko 
z 2 rezerwowymi graczami. 

Pogoń-Makabi (zesp. męskie) 30:25 (15:15) 

Oba „zespoły równorzędne. Gra b. ostra 
chwilami brutalna w czem niemałą winę po- 
nosił sędzia, który winien był reagować wię- 
cej zdecydowanie na niesportowe zachowa- 
nie się niektórych: zawodników. 

ва аа лл ло ло A GA PA A ZA A И 
Do poważnego interesu handlo- 
wo - przemysłowego potrzebny 

Samodzielny buchalter 
i posiadający dłuższą praktykę. 
a Oferty: Rutyna Biuro Grabowskiego, 

w 
Garbarska 1. —0 

------------’ 
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RADJO. 
Piątek, dn. 4 kwietnia 1929 roku. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w. Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 16.10 — 16.20: Odczytanie progra- 
mu dzien., repertuar teatrów i kin i chwil- 
Ika litewska. 16.20—16,45: Audycją dla 
dzieci. 16.45—17.10: Odczyt z działu „Litera- 
tura". 17,10—17.25: Muzyka z płyt gramo- 
fonowych. 17.25—17,50: Transmisja z Kra- 
kowa. Odczyt p. t. „Działalność naukowa 
S. p. prof. Jana Łosia" 17.55—18.20: Audy= 
cja wesoła z cyklu „Rozwój polskiego hu- 
moru*. 18.20—18.45: „Morze* odczyt ostat- 
ni Z cyklu „Życie ziemi*. _ 18.45—19.10: 
Skrzynka pocztowa. 19.10-19.35: Transm. 
z Warszawy. Odczyt z dz. „kligjiena i medy- 
cyna”. 19.35—20.00: Muzyka z płyt gramof. 
20.00 - 22.00: Transmisja z Warszawy. Kon- 
cert symf. z Filharm. Warszawskiej.. 22.00: 
Transmisja z Warszawy. Komunikaty P.A.T., 
pólicyjny. sportowy i inne, oraz „Spacer de- 
tektorowy po Europie* (retransmisja stacyj 
zagranicznych).,
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GYRK 
Dzień turnieju. 

Wczoraj podczas prezentacji zapaśni- 
ków, widzowie mieli nielada widowisko. 
Jakiś amator silnych wrażeń, poczuł w so- 

„ bie siłę, którą chciał wypróbować w walce 
«2. Giaikawienką. Nim zdołano się zorjento- 

- wać,amator niejaki Kozakiewicz, zaczął 
się rozbierać w pierwszych rzędach krze- 

„'seł, Amator wskoczył na ring, budząc ogól- 
ną wesołość. Niefortunnego „Siłacza* uniósł 
Garkawienko jak dziecko w górę i posa- 
dził zpowrotem na krzesło. 

Wieczór rozpoczął się walką Pooschoffa 
z Vogtmanem (Tyrol), który pokonany zo- 
stał w 14 minut. е 

Mistrz świata Garkawienko nie znalazł 
zbyt groźnego przeciwnika w Górskim 
(Łódź). 

Elegancki murzyn Siki po 6 min. kla- 
sycznej walce rulądą pokonał boksera 
Marko. Ь 

Ten ostatni postanowił jednak ode- 
grać się nad silnym murzynem, prosząc sę- 
dziów, by pozwolono mu boksować się z 
Sikim. 

Siki w Ameryce trenował się również 
w boksie, więc pewnie przyjmie ponętną... 

propozycję. : 
Walka brutalnego Czecha Motyki 2 

Petrowiczem wyniku nie dała w terminie 
20 minutowym. 

Dziś w czwartek, walczą: Wolke— 
Sznajder, Marko z Pooschoffem i budząca 
specjalne zainteresowanie wałka Szczerbiń- 
skiego z murzynem Sikim. 

. ERGREPYNOCZ"CHACI FRZYARTARKIAKC ZO 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
4 kwietnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

  

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.83, 124.16, 123,54 

Budapeszt 155,40 155,80  155,— 
Hołandja 357,39 _ 358,29 — 356,49 
Londya 43,27, 43,58,5 43,17 
Howy*Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,85, 34.94, 34.73 

Praga 26,38,5 26445 26325 
Szwajcaria 171,56,5 17217 171.13 
Stokholm 238,26,5 238,68 237,66 

wiedeń 125,31, 125.62 125,— 
Włochy 46,70 46.82 46.58 
Berlin w obr. nieof. 211.48. 

  

(z kogutkiem) 
usuwają ból, 

swędzenie, pieczenie, 

Czopki he- “ 
шъ‹:"‹»іаді:е .‚'ШЩ 
krwawienie, sw a 

a szpica guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

* 

« п аО с ZD KR CZ ERA CY NOKI AC) CO REZ ETA 
@ WŁOS ū W yypedanie, łupież, 
3 łysienie usuwa 

8 „Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
a „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 

Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
gg Spteczne. Główny skład Apteka Gą- 
B seckiego, ul. Freta Nr 16. 

i a 0—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

Perlmuttera Uiframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bieliznyi ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. PerImuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 
+ "....'........'...'.-"..... 
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W. BRIDGES. 

0. SOBOWTÓR 
— Bardzo się cieszę panie Barton, 

— ukłonił się mój znajomy i szybko 
dodał: — spotkanie nasze jest tak nie- 

' zwykłe, że byłoby nonsensem rozstać 
się bez bliższego poznania się. Jeśli 
pan się nie śpieszy, może zgodzi się 
par pojechać ze mną na kolację? 

Nie wiem co manowicie, ale było w 
jego głosie coś, co wskazywało na to, 

„že zależało mu żebym. nie odmówił. 
Chciałem sprawdzićto niejasne wraże- 
ne. 

— Pan jest bardzo uprzejmy, — 
rzekłem z uśmiechem, — ale przed 
chwilą właśnie zjadłem obiad... 

Przerwał mi z energicznym gestem 
rąk. 

— Dobrze, dobrze, wypijemy więc 
buteleczkę wina. Przecież nie codzień 
się zdarza takie spotkanie... z sobo- 
wtórem! 

Właśnie mijał nas taksis. Nie cze- 
kając na odpowiedź, Norscott skinął 
szoferowi. 

Zaledwie auto zatrzymało, się przed 
nami, jak podskoczył do drzwiczek, ja- 
kiś obdartus, usiłując otworzyć drzwi. 

Spojrzałem właśnie na mega sóbo- 
wtóra i oniemiałem na widok zmiany, 

* jaka zaszła w jego twarzy. Zdawało się 
iż znalazł się w obliczu śmiertelnego 
niebezpieczeństwa. Błyskawicznym ru- 
chem ręki wsunął rękę do kieszeni, 
najwidoczniej po rewolwer. 

— Precz! — krzyknął ostro. 

Włóczęga odskoczył pod latarnię, 
i jąkając się z przerążenia, tłomaczył 
się: 

" — Przepraszam, wielmożny panie.. 
. chciałem tylko otworzyć drzwiczki.... 

Zimne, niebieskie oczy wpiły się 
badawczo w jego twarz. 

— Dobrze, — rzekł spokojnie już. 
Masz, to dla ciebie! 

@ 

TELEGRAM 
Dnia 31 marca 1929 r. 

, Na ogólne żądanie Szanownej 
Klienteli powrócę do Wilna w celu 
przeprowadzenia jeszcze jednego Kur- 
su dywanów oryginalnych perskich 
oraz smyrneńskich, na któe zostaną 
przyjęte panie i panowie. By dać 
możność każdemu wzięcia udziału 
w tak szlachetnych i pięknych рга= 
cach, których w Polsce przemysł 
stwarzamy, całość kursu 14 dniowego 
po 2 godz. dziennie tylko 10 zł., po- 
czątek kursu 7 IV. 1929 r. Wpisy oraz 
informacje od 5 IV 1929 r. Kursa dy- 
wanów Karola Litwinowicza Wilno, 
Wielka 56 m. 3, Zaznaczam, że kur- 
sa są ostatnie, przeprowadzone na 
specjalne żądanie pań, które z powo- 
du przepełnienia kursów poprzed- 

Bgzch wzjąć udziału nie mogły. 24 
iii I L SLL] 
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Dbajcie o Swoje zdrowie! 
„SZWA JCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
(z marką „Kogut* są stosowane prz 

s chorobach  ZOŁĄDKA,  KISZEK, 
3 OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
3: WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
: ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
3 środkiem  przeczyszczającym, uta- 

wiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. ILSS—0 

Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 

    

OGŁOSZENIE. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 
ma na swych składach w Wilnie materjał 
budowlany suchy w okrągłym stanie. Sprze- 
daż detaliczna. 

Zgłaszać się należy do ak Lasów 
Państwowych w Wilnie ul. Wielka 66, po- 
kój Nr. 11 od godziny 9 do 15 codziennie. 

Dyrekeja Lasów. Państwowych 
w Wilnie. 

OGŁOSZENIE. 

Urząd Wojewódzki. podaje do wiadomo- 
Ści, iż są do natychmiastowego objęcia po- 
sady lekarzy kierowników kolumn epidemi- 
cznych dla walki z durem plamistym. Opła- 
ta Około 800 zł. miesięcznie. O warunkach 
można dowiedzieć się w Wydziale Zdrowia 
(ul. Wielka 51) dokąd należy również skie- 
rowywać i podania z załączonym  życiory- 
sem. 

Za Wojewodę (—) dr. M. Przyałgowski 
wz. Naczelnik Wydziału. 

4 
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OGŁOSZENIE. 

Komendant Wojewódzki P. P. w Wil- 
nie podaje do wiadomości publcznej, że w 
miejscowościach niżej oznaczonych odbędzie 
się sprzedaż z licytacji 4 wybrakowanych 
koni policyjnych, jak następuje: 

1. W dniu 17 kwietnia b. r. o godz. 
11-ej na targowisku zwierzęcem w m. Świę- 
cianach sprzedane zostaną 2 klacze. 

2. W dniu 18 kwietnia b. r. o godz. 
12-e na rynku w m. Wilejce sprzedany zo- _ 
stanie 1 wałach. 

3. W dniu 19 kwietnia b. r. o godz. 
10-ej na rynku końskim przy ul. Ponarskiej 
w Wilnie sprzedany zostanie I wałach. 

Komendant Wojewódzki P. P. 
Konopko nadkomisarz. 

16—VI-0 

Specjalista centralnego ogrzewania 
i wodociągowo-kanalizacyjnych robót 
INŻYNIER, WZGLĘDNIE TECHNIK 
POTRZEBNY. Szczegółowe piśmien- 
ar PR składać dla W. S. Portowa 

m. 3. —Z 

    

METAMORPHOSA 
Dadyba/rve L 

, ZYDOW SZCZAŃ. 

      

    

    

   

„Zioła przeciwko cierpieniom 
kanału pokarmowego* „IROTAN* 

(rej. Nr. 1149) Znak stowny. 

„Zioła przeciwko wymiotom 
orąz atonji kiszek* _ „GARA* 
(rej Nr. 1148). Znak słowny. 

„Zioła przeciwko chorobom 
płucnym i biednicy* „ELMISAN* 
(rej. Nr. 1153). Znak słowny. 

Adres dia 

Rzucił biedakowi pół korony na 
chodnik. Włóczęga, chcąc pochwycić 
ja, upadł na kolana. Nie spuszczając z 
niego oczu, Nórscott skoczył ku autu i 
otworzył drzwiczki. 

— Proszę siadać, panie Barton — 
zaprosił i zwrącając się do szofera roz- 
kazał: — Milano! — 

Taksis ruszył. Obejrzałem się i przy 
świetle latarni dostrzegłem pobladłą i 
zdumioną twarz włóczęgi. 

Norscott zrozumiał, że zauważyłem 
jego wzruszene i tłomaczył śmiejąc się: 

— Nie znoszę takich typów Oczy- 
wiście, to niemądre z mojej strony.... 
Powinienem żałować biedaków. Ale to 
silniejsze ode mnie, lęk mnie ogarnia 
na ich widok. 

Głos jego brzmiał „spokojnie i w 
słowach nie było nic tajemniczego, je- 
dnak nie przekonał mnie. Zbyt często 
zdarzało mi się widzieć ludzi którym 
grożiło Śmiertelne niebezpieczeństwo, 
abym mógł uwierzyć, że przestrach je- 
go był wywołany zwykłą rieuzasadnio- 
ną niechęcią. : 

Zresztą to nie iależało do mnie i 
RA zachowałem te uwagi dla sie- 

ie. 
Pragnąc zmienić temat rozmowy, 

powiedziałem: 
— Obawiam się, że jestem zbyt 

skromnie ubrany dla tak wspaniałej re- 
stauracji, jaką jest Milano. Doprawdy, 
nie wypada mi tak jechać. 

Norscott wzruszył ramionami. 
— Nic nie szkodzi, wezmiemy od- - 

dzielny gabinet będzie nam tam bardzo 
wygodnie! 

Pomyślałem, że solidny obiad, któ- 
ry spożyłem przed chwilą, był zupeł- 
nie zbyteczny. ; 

W tej chwili 
sunął głowę przez okienko 
coś szoferowi. 

Właśnie mijaliśmy rzęsiście oświe- 
tlone wtjście do restauracji Milano, 
wjechaliśmy w mały zaułek i auto, sta- 

towarzysz mój wy- 
i rozkazał   

wa pie. 
SE a 

ZIOŁA LECZNICZE 
_OSKARA WOJNOWSKIEGO 

są do nabycia w aptekachgi składach materjałów aptecznych: 
„Zioła przeciwko reumatyz- 
mowi, artretyzmowi, ischia- 

sowi i podagrze* „ARTROLIN* 
(rej. Nr. 1150). Znak słowny. 

„Zioła przeciwko niedoma* 
ganiom skrofulicznym“ „TIZAN“ 

(rej, Nr. 1152). Znak słowny. 
„Zioła przeciwko chorobom 

OSKAR WOJNOWSKI WARSZAWA, HORTENSJA 3, m. 4. 

e o 
nerwowym i epilepsji“ „CPILOBIN“ ® 

(rej. Nr. 1151). Znąk słowny. 

zamówień : 
© © ® 

nęło przed bocznemi drzwiami restau- 
racji. 

Norscott zapłacił szoferowi i wpro- 
wadził mnie do restauracji. Spotkał nas 
siwy, starszy już maitre-d'hotel. 

— Oddzielny gabinet jest? — za- 
pytał Norscott. — Proszę podać lekką 
kolację. 

— Słucham sir, słucham; — kłaniał 
się maitr-d'hotel, —proszę tutaj sir! 

Poprzez długi, rzęsiście oświetlony 
korytarz, poprowadził nas, do wspa- 
niale umeblowanego pokoju, gdzie stał 
przybrany kwiatami i nakryty do ko- 
lacji stół. 

Gabinet ten był zamówiony pfzez” 
pewnego maharadżę, — rzekł, — ale 
przed chwilą telefonicznie cofnięto za- 
mówienie. jeśli pan nie ma nic prze- 
ciwko temu, Sir.... 

— Doskonale, zostajemy tutaj! — 
przerwał Norscott. 

Lokaj pomógł nam 
chciał je wynieść, ale mój 
zatrzymał go. 

— Możesz zostawić to tutaj, — a 
zwracając się-do starszego dodał: — 
chciałbym, żeby pan nam usługiwał. 

Maitre-d'hotel ukłonił się i gestem 
odprawił lokaja, paczem podał menu. 

Norscott spojrzał na kartę, a pot.em 
na mnie. 

— Co pan sobie życzy? Zapasy w 
Milano mogą zadowolnić najrozmaitsze 
gusty i zachcianki. 

Wzruszyłem ramionami. 
— Wszystko mi jedno. Mówiłem już 

panu, że jestem po obiedzie. Niech pan 
sam wybiera. 

Norscott znów zajrzał do karty, za- 
mówił dwie potrawy, których nazwę 
słyszałem po raz pierwszy w życiu, do- 
dał do tego butelkę suchego szampana, 
kawę i najlepszy koniak. 

„_ Maitre-d'hotet ukłonił się i bez sze- 
lestu zniknął. Widocznie niezwykłe po- 
dobieństwo dwuch kientów  wprawilo 
go w zdumienie, jednak nie okazywał 

zdjąć palta i 
towarzysz 

„ KINO-TEATR 

m Drzewka | KIZ6WY OWOCOWE 

SŁOWO 

  PREmJERAI FILM upajający jak wino! Piękny jak miłość! Płomienny jak krew cygańska! 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ Rapsodja Wegierska 
Dramat erotyczny przeżyć, wrażeń i miłości. Noc szałeństw... Noc rozkoszy. Wspaniała obsada: kusząca 

Wileńska 38. 

DZIŚ 

1) TANGERKA ORCHIDEA 
wspaniały dramat w 12 akt. W roli tytułowej: 
zespół gwiazd filmowych RICARDO CORTEZ, 

XENIA DESNI i LUIZA LAGRANGE. 

„POLDNIA“ 

Mickiewicza 22. Dla młodzieży dozwolone. 

12 wielkich aktach na tle Kino „Picadilly“ 
przejmujących przeżyć miłośnych „Tajemnica starego rodu" 

piękna LIL DAGOWER, rozkoszny kwiat DITA PERLO i bożyszcze kobiet MILLI FRITSCH. Wszechświatowy » 
sukces rekordowv. Seansy o godz. 4 6, 8 i 10.15. 

PODWÓJNY PROGRAM 
» Djabelska przełęcz 
porywający dramat stepów amerykańskich 

z udziałem najlepszego jeźdzca świata 

KENA MAYNARDA 
Początek seansów o g. 4ej. 

Dziś! Wielkie Święto Twórczości Polskiej: Najnowszy film ze złotej serji 1929 r. 
JADWIGA SMOSARSKA, JERZY MARR, KAZIMIERZ JUSTJAN i in. w potężnym dramacie współczesnym w 

Stefana wlgz  scenarjusza 
Miłość! Kiedrzyńskiego. 

  

  

WIELKA 42. Zdrada! Zbrodnia! Strzał z zasadki.. Szal zazdrości... Łaskawy udział bierrze 1 Pułk szwolezerów im. 
Marszałka Piłsudskiego. : 

Najnowsza historyczna Epopea ilustrująca „ODRODZENIE POLSKI“ z cyklu 
KINO „MY PIERWSZA N 46 Monumentalny epokowy dramat w 12 akt. w którym ujrzymy ” 

Wanda" BRYGADA* „5 Z A LE 5 Y historyczne dzieje „SZCZYPIARNIA*, „ORLĘTA* i „CUD NAD“ 
э› WISŁĄ* w rolach głównych Grena Gawęcka, jerzy Kobusz i Aleksander Starza. UWAGA: Film „Szaleńcy* na 

Wielka 30. międzynarodowym konkursie w Paryżu został odznaczony „Złotym Medalem*. Orkiestra zwiększona. 

  

Kupujcie tylko ; PEWNE NASIONA, bo jaki siew 
taki plon 

Zakłady Ogrodnicze i Skład Nasion 

W. Welera. 
Sadowh 8, telef. 10-57. Zawalna 18. 

Zawiadamia szanowną kliętelę, iż otrzymano 

Świeże nasiona +zziczne 
1 krajowe 

Ceny konkurencyjne. — Cenniki na żądanie. 

Firma istnieje od 1860 r. --4 

= 
  

jabłonie, grusze. śliwy, czereśnie, wiśnie, agrest, 

porzeczki, maliny, oraz ozdobne. 

Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

NOWY WIELKI DOBRY WYBÓR, polecają 
na sezon wiosenny SZKÓŁKI MAZELEW- 
SKIE przy  KOLONJI WILEŃSKIEJ ' 

WILNO, ZAWALNA 6—2. 

Ceny przystępne. 

Pierwszorzędny zakład krawiecki 

L. KULIKOWSKIEGO 
WIELKA 13. | 

Wielki wybór materjałów, ubrania gotowe i na obstałunek. 

    

Kilka wagonów sadzonek ZIEMNIAKÓW 
Deodara, Parnassja, Woltmany, kilkadziesiąt wagonów ziem- 
niaków jadalnych te same odmiany, oraz kilka wagonów 
OWSA do siewu, czysty, gruboziarnisty, jednolity, dworski 

towar „Petkus“ ma do oddania za zaliczką kolejową 
M irm £ 

FELIKS MIRKOWSKI dom zhożowy 
- Poznań, Patajczaka 31. 

tego i na twarzy jego nie ukazał. się 
najmniejszy znak zdziwienia. 

Twarz jego była nieruchoma jak 
zwykle. 

— Wielka to sztuka być dobrym lo- 
kajem zauważyłem. 

— Tak, — odrzekł mój towarzysz, 
siadając, — ale też jest to fach najbar- 
dziej godny pogardy. 

— To niesprawiedliwe zdanie! 
Norscott spojrzał na mnie dziwnie. 
— Czy sądzi pan, że człowiek, któ- 

ry sam sobą nie pogardza, zdecydo- 
walby“ się zostać dobrowolnie niewol- 
nikiem obcych ludzi, przypadkowych 
panów? Więcej mam szacunku dla zło- 
dzieja, niż dla najlepszego lokaja! 

zycznie. 
— Ale zanim 

srebrną tacą. 

о MB 

© ki Ż, róg Zawalnej Hranicze pocztą Kraś- 

były to ręce człowieka, pracującego ti- 

pana żądam, muszę wiedzieć z 
mam do czynienia? Kim pan jest? S 
pan przybywa? Jeśli nie ma pan stałej tam nie robiłem. Byłem fermerem, han- 
pracy, to czem jednak pan się zajmuje. dlarzem żywych kotów, kupcem, żoł- 
Czego pan szuka i czeka od życia? 

Zaledwie zadał ostatnie pytanie, jak nie byłem! Ten kraj uczy ludzi nie po-- 
na progu ukazał sę kelner Ż olbrzymią gardzać żadną pracą i brać się do każ- 

Póki maitre-d'hotel 
lację i nalewał wino, rozmawialiśmy Anglji? 
o różnych nieciekawych tematach. My- 
śli moje były zajęte tajemniczemi sło- biorczości Anglików. Znalazłem przy- 
wami mego sobowtóra. Jaką przysługę padkowo duże pokłady złota: Przyje- 
mógłbym oddać temu miljonerowi? Za- chałem tutaj, w nadziei znalezienia po- 

Specjalna ilustracja muzyczna. 

Folwari o obsza- 
rze około 

30 ha. zabudowa- 
nia kompletne, sad 
owocowy, sprze- 
damy natychmiast 
D. H.-K. „Zachęta* 

Е УА ТА А 03 ПНЕ ОЕБ В Н 
g LEKARZE & { ИАНЕ ОМО В 
"Mititi TT 

  

Lekarz-Dentysta | Mickiewicza 1, 
DOKTOR | M ARYA tel. 9-05. -0 

D.ZELDOWIEŹ | Qżyńska-Smolska | —— 
chor. weneryczne, | Choroby jamy ustnej. 
syfilis, narządów | Plombowanie i usuwa 
moczowych. od 9 |nie zębów bez bólu. 

Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne ze- 2 domy 

jby. Wojskowym, u-ną Zwierzyńcu do 
rzędnikom i uczącym sprzedania niedrogo. 
się zniżką. Ofiarna 4 Wiądomość:  Lwow- 

. 5. Przyjmuje: Od ską 12, m. 8. 

—l, od 5 8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KORIECE, WENE- 
R'CZNE. NARZĄ- | 8—1 i od 4 7. RE. 
DUW MOCZOW. Wydz. Zdr. Nr. 3 GO 

al. Mickiewicza 24, «иа оана 4 ckiewi U 

© tel. 277. ЧАЛБ АЛЕ 2О оан SEO SEN | 
—wza Na 5ż BB ANUSZERNI 38 ÓŻNE 

KREW ОРНРНННЕ ННЕ 
swa 7 skórne” wn KKRSZEKKAŚMIAOWSKA | DSząlki; S 
no, ul Wileńska $,te- „> Cabinet Kosme-| my, najsolidniej łeton '567. Przyjmuje + yczny usuwa zmar- ой 8 40 1104 4 4‹›8.…:…_ kiegi; Gaary; 

* łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 

w. Mickiewicza 40. 
6. — 

pod mocne gwa- 
rancje wekslowe i 

hipoteczne 
D. H.-K. „Zachgta“ 

Mickiewicza Ъ 
tel. 9-05. _00£l__6 | 

  

  

DOKTOR 

BLUKOWICZ * 
Chorobv weneryczne, ATV A ” AS ` 

SEEDO R 

„Wielka Zi, РО УМН ZGUBY 
WAWAWAW ==samazem. Od 9 — 113 — 8. 

(Telet. 921). 
gubioną książkę 

Doktór-Medycyny FO R D Z wojskową, wyd 
'B. CYMBLER osobowy. model 1927, przez P. K. U. 

GROFOBE KOWNA O are: T mało używany do Lida, zaświadczenie o, | 

Па ср moczo. sprzedania, ul. Ostro- służbie szofera woj- 
Sesė Elektrotera- Dramska Rye Nr Ta 04E 60 ai pa 

" inżynier Lukaszewicz. 4 Samochodową Ko- 
pia, słońce górskie," WE Iumnę Osobową na 

imię Mieduszewskie- diatermja,  Sollux. 

Mickiewicza 12, róg go Józefa, zamieszka- 
łego gmina  Bienia- Tatarskiej 9—2 i 5—8 

RAR JAA LANE złoty D й konie, unieważnia się. 
oty DESZCZ mec 19 - —н 

Dr. 6. WOLFSOŃ 2'gi odsiew z orygin. ieatziona.: kala 
weneryczne, moczo- Niewybredny, wczesny, y SECZKA), Wojsko 
płciowe i skórne, ul. krzewiący się, niewy- wa, wydana przez 

P. K. U. Święciany, 

  

"Owies 

Wileńska 7, tel. 1067. lezający: . zaaklimaty” 
л5 Zowany Cia Surowego ną jmię Edwarda Si- 

= amm wuy klimatu, So wicie Opłar p; Dr. POPILSKI cający sine” uawoże- pic) rocz. „1896, Oraz 
choroby skórne i we-nie, z gwarantowaną se; koni Śer. D Nr Nr 
ueryczne. Przyjmuje zdolnością kiełkowa- 539580 i 530581 wy- 
od godz. 10 do Li od nia po 45 groszy za stawione ra imię Ed- 
*5—7 p.p. W.Pohuian- klg. loco maj. Małe waraa Sinicy, unie- 

ОАа УНа wažnia się. о 
.Z.P. . 8.15— 

      
— Byłem wszędzie prawie! — od- j 

rzekłem. Najlepiej jednak znam Argen- 3 
od tynę. | 

kim — Co pan tam robił? ' 3 
— Łatwiejby było wyliczyć,” czego 

powiem, czego 

* nierzem, poszukiwaczem złota, czem ja 

dej, która się nadarzy. 
ko- — Co zmiusiło pana do powrotu do podawał 

—- Fałszywe mniemanie o przedsię- 

Roześmiałem się. 
— Może pan ma rację. W każdym 

razie, co do mnie, wołałbym być zło= 
dziejem niż lokajem. 

— Jakie jest pańskie zajęcie? — 
zapytał nieoczekiwanie Norscott. 

Pytanie to padło tak nagle, że nie 
mogłem odrazu odpowiedzieć. 

— Mam nadzieję, że pytanie moje 
nie jest zbyt niedyskretne? — dodał, 
widząc moje zmieszanie. 

— Nie, — ale szczerze mówiąc, 

Sam dobrze nie wiem, jakie jest moje 
zajęcie! 

"Uśmiechnął się i spojrzał na mnie 
ciekawie. | * 

Nagle rzekt: 
— Dobrze, będziemy mówić szcze- 

rze. Pan może mi okazać wielką usłu- 
ge, panie Barton. 

Zapaliłem papierosa i odpowiedzia- 
łem obojętnie. 

— Ach, tak? | 
— ]a mogę być również panu bar- 

dzo. pożytecznym, U 
Pomytałem o jego olbrzymich bo- 

gactwach i o moich bryłach w Boliwii 
i skinąłem głową. 

— Najzupełniej możliwe! 
„. Położył obie dłonie na stole. Zau- 
ważyłem, że miał ręce silne, opalone: 

Rym, w mojem życiu. 

pewne miało ta jakiś związek z naszem 
niezwykłem podobieństwem. Cate to 
spotkanie wydało mi się jakimś snem, 
czy bajką. ` 

Mogłem zupełnie szczerze opowie- 
dzieć temu obcemu całą swą przeszłość 
w której nic złego się nie kryło. i przy- 
krą teraźniejszość. Nie miałem nic ta- 
kiego, cobym musiał ukrywać, jedynie 
miejsce moich złotodajnych zićm! Gdy- 
bym wzamian za oddaną przysługę, 
mógł wciągnąć go do spółki! Cieka- 
wość moja była silnie podniecona, czu- 
łem instynktownie, że propozycja Nor- 
scotta będzie jakimś punktem zwrot- 

Nie mogłem się doczekać wyjścia 
kelnera, a gdyśmy nareszcie zostali sa- 
mi, rozpocząłem opowiadanie: 

— Właściwie niedużo mam do opo- 
wiadania, — rzekłem. Zacznę od tego,, 
"że mam trzydzieści cztery lata. 

,„ Podniósł brwi: 
— Wygląda pan o pięć lat starzej! 

.— Być może, gdyby jednak , pan 
spędził piętnaście lat w Południowej 
Ameryce, nie dziwiłby się pan temu. 

Zdziwienie błysnęło w jego oczach, 
roześmiał się sucho. 

„, — Ach! A w jakiej części Ameryki 
Południowej pan był? 

„trzebnych kapitałów... 

* mości londyńskie. 

— Znalazł je pan? 
Roześmiałem się. 
— Angielscy kapitaliści nie nadwy- 

rężyli dla mnie swego budżetu. 
Kiwnął głową i zapytał, po chwili 

namysłu: Ši i | 
— Jakie ma pan obecnie zamiary? 

— Wyjężdżam: jutro da New-Yorku. 
— Czy pan ma w Londynie przyjącj 

ciół? BZ Ф 
.— Chyba tylko właścicielkę mego * 

pokoju, która odnosi się do mnie dosyć 
przychylnie, gdy. płacę komorne. Na. 
niej niestety, Kończą się moję ' znajo- 2 

% й 

  
Milczeliśmy czas jakiś. Potem Nor- 

scott wstał, podszedł do drzwi i zam- 
knął je. 

Z zaciekawieniem 
ruchy. ,. ), 

Usiadł i zapaił papierosa. 
'  —Panie Barż +, — rzekł wreszcie, 
ak drogo pan ceni swe życie? To zna- 
czy, za jaką cenę zdecydowałby się 
pan zaryzykować życiem swem? 

Pytanie to było wypowiedziane to- 

' 

śledziłem jego | 

4   
mimowoli uśmiechnąłem się. 

  
ydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* Kwaszelna 28. 
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