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Bi ONIE — Вше! Kolejowy. 
W — Księgarnia T-wa „Lot“. A 

DAEROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
KSZTY — Bufet kolejowy. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO —: Księgarnia T-wa „Ruch“ ! i 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzytski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošč“ 
ŁIDA — ul. Suwalska 13, 8. Matecki. 
mQOŁÓDECZNO -- Księgarnia T=sła' „Ruch”. 

LSTWA 
NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. : . 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. . 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolirej. 
STOŁPCE —- Księgarńia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK -— Księgarnia T-wa. „Ruch”, 
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żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłosżenia cyfrowe 
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Dio oka czyli wrażenia chorego £ sesji budżetowej w Sejmie 
W przeszłym roku, gdy zapadłem na 

niewyjaśnioną dotąd chorobę i gdy gru 
pa lekarzy badała mnie ze wszystkich 
stron, zaglądając w tajemnicę choroby, 
która mnie dręczyła, nagle jeden z 
nich, tonem zupełnie zwykłym, zawołał 
do swoich kolegów: 

„Oto zapomnieliśmy, trzeba jeszcze 
Panu Marszałkowi zbadać dna oka, zro 
bimy to jutro”. 

Wyznam, że struchlałem, powiedz- 
my otwarcie, stchórzyłem, nie wiedzia- 
jem, że oko ma jakieś dno. Lecz, gdy 

, pomyślełem, że moje biedne oko, gdzieś 
w swojem dnie będzie dotykane czy rę- 
kami, czy instrumentami, bał:m się 
wprost panicznie takiej operacji. I choć 
pan doktór mówił o tćm zupełnie obo- 
jętnym tonem, to mnie nie uspakajało, 
bo o czem ci pp. lekarze zupełnie óbo- 
iętnie nie mówią — należy to do ich fa- 
chu. Odezucie mego tchórzostwa, do 
którego otwarcie się przyznaję, było'mi 
niezmiernie przykre i wstydziłem się te- 
go, jak jakieś głupie dziecko, a wiedzia 
łem, że w tej chwili pobiegły już jakieś 
telefony zamawiające: jakieś nieznane 
mi maszyny, czy instrumenty, umawiają 
ce się o czas, kiedy moje nieszczęsne 0- 
ko ma być w jakiś dziwaczny sposób 
może wyjmowane z orbity, dotykane 
instrumentami, czy rękami. Powtarzam 
byłem i przerażony i zawstydzony tvm, 
że mogę tak stchórzyć.. Wstydziłem się 
pytać o tę sprawę, gdyż czułem, że 
obudzi się we mnie „dziki bunt w obro- 
mic mego -nieszczęsnego oka. Było to 
może dziecinne i śmieszne, lecz, nieste- 
ty, tak było. Nazajutrz już rano miałem 
to badanie. Przyszedłem na to badanie 
cały spotniały, spotkałem zaś tak miłe- 
go doktora w wojskowym mundurze, 
gdyż badanie odbywało się w szpitalu 
U iazdowskim, że to nieco mnie uspo- 
koiło, kiedy sobie powiedziałem, że 
wreszcie w ostateczności strachu mogę 
tego doktora postawić na baczność i 
nie pozwolę mego oka ruszyć. 

* Nadzwyczaj miłe i serdeczne ujęcie 
sprawy przez doktora i brak jakichkol- 
wiek ostrych instrumentów, co odrazu 
sobie zanotowałem po obejrzeniu gabi- 
netu, zaczęło mnie uspakajać do tego 
stopnia, że już bardziej odważnie sia- 
dłem na wskazanym mi fotelu, a z zu- 
pełnem już odetchnięciem i ulgą usły- 
szałem wyjaśnienie że zostawia mnie w 
zupełnej ciemności z jedynym obowią- 
zkiem nacelowania oka w jednym tylko 
kierunku i patrzenia przez pewien czas 
w jakieś śmieszne aparaty, przypomi- 
nające aparat fotograficzny. „To, to po 
trafię", pomyślałem już z zupełnym spo 
kojem i, po kilku chwilach patrzenia w 
jakieś światełka, operacja zostąła za- 

„kończona. I poca niepotrzebnie stra- 
szyć ludzi taką okropnością, jak bada- 
nie dna oka. Czy nie można tego na- 
zwać rozumniej, bez narażenia na 
strach ludzi! 

Jeżeli tę całą, śmieszną, należącą do 
historji personalnej, anegdotę opowie- 
wiedziałem, to dlatego, iż w czynnoś- 
ciach większości Sejmu istnieje, to 
straszne dno oka w postaci Trybunału 
Stanu. Nigdy dotąd w Polsce, pomimo * 
wielkich nadużyć, nawet powiedzmy łaj 
dactw, żaden z ministrów nie był za- 
czepiany groźbą Trybunału Stanu, o- 
Prócz znanych, wielkich brudów, zwią- 
zanych z Minister. Finansów Kuchar- 
skiego, których zresztą nie odesłano do 
prania w Trybunale Stanu gdyż więk- 
SZOšė Sejmowa z tem się nie zgodziła, 
jedynie zącięty poseł Moraczewski, któ 
ry sprawę przeciwko  Kucharskiemu 
prowadził, został wyśmiany i zlekcewa- 
żony za chęć dotknięcia jakiegokolwiek 

ministra Trybunałem Stanu. Zdarzyło 
się to jednak po raz drugi w naszej hi- 
storji w stosunku do kolegi mego p. mi- 
nistra finansów Czechowicza, człowie- 
ka, który pracą swoją uporządkował, 
otrzymany w zupełnym nieporządku, sy 
stem podatków, doprowadził swoją pra 
cą Państwo do tego, że przykładem 
świecić może wszystkim innym Pań- 
stwom, gdy Polska przy jego zarządzie 
Skarbem dotąd bilansuje swój budżet 
nie deficytem, lecz przewyżką docho- 

>. dów nad wydatkami. 
„Czyż by więc obecnie Sejm, się- 

gając do tak wyjątkowych praw, jak 
Trybunał Stanu, chciał powiedzieć, iż 

j 

woli brudy i nadużycia niż uczciwą 
pracę? 

Nie mogę nie powiedzieć także, że 
ta próba Sejmu ma jedną stronę, która 
zaprzecza wszelkiemu poczuciu najzwy 
klejszej, najprostszej sprawiedliwości. 

Byłem wtedy, na nieszczęście, cię- 
żko chory, iż przypuszczałem, że jed- 
ną nogą stoję po tamtej stronie życia i 
dlatego byłem mocno zobojętniały na 
wszystkie zjawiska tego świata. Pamię- 
tam jednak dobrze, że przyjechał do 
mnie p. Bartel, szef naszego gabinetu, 
stwierdzając mi początek owej opera- 
cji, straszącej Trybunałem Stanu, py- 
tając mnie o moje zdanie w tej sprawie 
Odpowiedziałem mu, że uważam siebie 
osobiście, jako szefa b. gabinetu, za od 
powiedzialnego za te przekroczenia t. 
zw. ustawy skarbowej, które są zwią- 
zane z budżetem inwestycyjnym. Pa- 
miętałem bowiem dokładnie, iż całe mo 
je starania bardzo usilnie kierowałem 
dla zgwałcenia p. Czechowicza, aby 
wszystko, to, co jest inwestycją, nie 
szło pod obrady Sejmu. Zawsze bo- 
wiem obawiałem, że wtedy będą nie in- 
westycje, ale, zgodnie z tradycją Sejmu 
lekkomyślne trwonienie pieniędzy po- 
datkowych. P. Bartel mi odpowiedział, 
że on to dobrze rozumie i że nie może 
także, jaka szef obecnego gabinetu, po- 
zwolić na oskarżenie jednego z mini- 
strów, bez swej za niego odpowiedzia|l- 
ności. Dodał przytem, iż będąc głów- 
nym czynnikiem pracy gospodarczo - fi 
nansowej nie mógł także często nie 
gwałcić p. Czechowicza, który u nas 
w gabinecie należał do najostrożniej- 
szych minist'rów pod względem fun- 
duszów skarbowych. Zakończył zaś 
krótką wizytę u mnie stwierdzeniem że 
zgłosi natychmiast swą solidarność z 
oskarżonym ministrem i że będzie żądał 
raczej Trybunału Stanu dla siebie, niż 
dla ministra Czechowicza. 

Gdy ja myślę o sądach, jako o pró- 
bie wymiaru sprawiedliwości, to odra- 
zu stwierdzę, że niema na świecie ta- 
kiego sądu, któryby się ośmielił negli- 
žowač czyjekolwiek oświadczenie, że 
oskarżony nie jest winien a winien jest 
oświadczający. Jest to tak zgodne z 
wymiarem jakiejkolwiek  sprawiedli- 
wości, że gdyby znalazł się sąd, który- 
by tej prostej prawdzie sprawiedliwo- 
ści zaprzeczył, toby otrzymał nazwę 
nikczemnego sądu i, gdyby w uciecz- 
ce od skutków nikczemności schował 
się w mysią dziurę, ta tam jeszcze na- 
deptać go nogą trzeba, ażeby znikł i 
zdechł, jako próba wymiaru sprawiedli- 
wości. I wezmę najwyżej rozwinięte są 
dy, jak anglo - saskiej rasy, czy w dzi- 
kiem i krwiożerczem plemieniu jakichś 
zulusów, czy potokudów, wszędzie sąd 
taki byłby nikczemny. Nawet przy krwa 
wych rozprawach sądów wojennych, 
podczas wojen i walk bratobójczych, 
walk domowych, taka nikczemność nie 
jest i nie była dopuszczalna. Może je- 
dynie wśród ludożerczych plemion pa- 
puasów, czy innych im podobnych, wy 
bierają przy takich sądach dla wspól- 
nej uczty tłustszych, a akurat p. Czecho 
wicz był tłustszy. 

I gdy pomyślę, co może prowadzić 
ludzi do tego rodzaju znikczemnienia, 
to-nie mogę nie powiedzieć, że uspra- 
wiedliwić i wyjaśnić to znikczemnienie 
może jedynie przyzwyczajenie do ogól- 
nej nikczemności zwyczajów i obycza- 
pów Sejmu w Polsce. W tych zwycza- 
jach i obyczajach leży wychowanie po- 
sła w sposób najbardziej nieprzyzwoi- 

*ty, najbardziej hultajski, jaki sobie wy- 
obrazić można, gdyż główna myśl i głó 
wne staranie tych panów jest zawsze o 
utrzymanie zupełnej bezkarności posła 
za wszystkie jego czynności, chociaż- 
by najbardziej nieprzyzwoite i najbar- 
dziej sprzeczne z najelementarniejszym 
poczuciem honoru. Polska przecie cho- 
wała swoich posłów w pierwszym S ej- 
mie t.zw. suwerenów, w bezkarności 
zdrady Państwa podczas wojny, w bez- 
karności płatnego szpiegostwa w sto- 
sunku do armii, będącej w polu i u- 
mierającej za Ojczyznę. W drugim zaś 
Sejmie, w którym bodaj połowa pos- 
łów pochodziła z owej kuźni zdrady 
Państwa, posłowie wychowywali się w 
korupcji tak dalece sięgającej i tak czę- 

niekiedy nie więcej, jak 50 zł. Z tej zaś 
błotnistej prawdy Sejmu wyszło prze- 
cie do 110 posłów i w obecnym Sejmie. 

W tej amoralnej atmosferze, w tej 
atmosferze morał - insanity, słabe gło- 
wy tak przesiąkają swą niczem nie- 
usprawiedliwioną wielkością, że staje 
się dość niemożliwem obcowanie z ta- 
kimi ludzmi, tak powiedzmy, jak dość 
trudnem jest obcowanie, nawet dła lu- 
biących bardzo dzi: ęci, z dziećmi z za- 
kładów poprawczych. Ci panowie kon= 
kurujący wiecznie z jedynym suwere- 
nem Państwa, sami się czują suwerena- 
mi, dochodzą w swoim postępowaniu— 
powtarzam przy bardzo często słabych 
głowach — do mniemania, że jeśli 
brzuch go zaboli/i jest ż tego powodu 
w. złym humorze to to jest najważniej- 
sze dla całego państwa a gdy się pan ta 
ki zafajda, to każdy podziwiać musi 
jego zafajdaną bieliznę, a jeśli przytem 
zdarzy mu się wypadek, że zabździ, to 
to jest już prawo dla innych ludzi a 
najbardziej dla ministrów, którzy mu- 
szą nie pracować dla Państwa, ale 
obsługiwać i fagasować tym zafajda- 
nym istotom. ° 

W sposobie zachowania się wycho- 
wanych w moral - insanity panów jest 
coś tak bezczelnego i tak znikczemnia- 
łegó pod względem umysłu, gdyż na- 
wet idjotyzm jest bezkarny — a nie- 
szczęsna Polska i to szanować musi— 
że każdy cośkolwiek rozumniejszy czło- 
wiek z trudem utrzymuje się w tym to- 
warzystwie, gdzie wymagają od niego, 
żeby szanował głupca, chociażby pluł 
sobie potem w oczy, żeby milczał, gdy 
go obrażają i lizał ich zatajdane ubra- 
nie. 

Da tego doprowadziło to gwałtow- 
ne staranie o bezkarność za wszelką 
zbrodnię, do tego prowadziły czynie- 
nia z Sejmu związku zawodowego ludzi 
chorych na fajdanitis - poslinis. I trze- 
ba nie-mieć wstydu zatracić go zupeł- 
nie, żeby w tym fajdanitisie poslinim 
widzieć główny prestiż Sejmu. 

Jednym z moich licznych projektów 
dla uleczenia tego raka życia polskiego 
była myśl a daniu przed wysłuchaniem 
ministra korepetytorów dla pp. pos- 
łów, dla nauczenia, jak rozumnie sta- 
wiać pytania. Lecz porzuciłem tę myśl, 
gdyż nie wątpiłem, że pp. posłowie od- 
mówią wycofania części ich gaży dla 
opłaty korepetytorów i w dodatku przy 
chorobie na fajdanitis poslinis nie mo- 
żna przecie pedagoga bez rózgi posta- 
wić dła nauczania. 

W tych warunkach praca tych, co 
krajem rządzą i którzy tyle roboty 
swojej wkładają w swe resorty, że pra- 
ca ich przewyższa przeciętnie wymaga- 
ną ilość pracy ludzkiej w tych warun- 
kach powierzanie życia takich mini- 
strów panom, chorym na fajdanitis-po- 
slinis, stać się musi jakąś katorgą nie 
do zniesienia, to też nigdy nie zapomnę 
określenia jednego z najinteligentniej- 
szych naszych ministrów, że po rozmo- 
we musowej dla niego z pp. posłami, 
czuł on wrażenie, iż wyszedł z mena- 
żerji, zapełnionej 'złośliwemi małpami, 
załatwiającemi wszystkie swe potrzeby 
publicznie i nie starającemi się wcale 
być podobnemi do ludzi. Doprawdy, ni- 
gdy nie rozumiem, jak w takim fajda- 
nitis - poslińim szukać jakiegoś presti- 
żu Sejmu, kiedy to tylko obniżenie spo- 
łeczeństwa. 

Przy takiej charakterystyce panów 
z większości sejmowej może i można 
znaleźć wyttomaczenie tak nienatural- 
nie skonstruowanej prawdy o sprawie- 
dliwości, jaka była zastosowana w Sej- 
mie do p. Czechowicza z pominięciem 
bezczelnie oświadczenia p. Bartla, da 
czego ja będąc tak ciężko chorym przy- 
łączyć się nie mogłem. Taka nikczemna 
sprawiedliwość nie może być wytłoma- 
czona inaczej, jak nabytem przez dłuż- 
szy czas przyzwyczajeniem do ludo- 
żerstwa. gdzie wybór pada na tłustsze- 
go, tembardziej, gdy rozporządza wor- 
kiem złota. 

Przechodzę iednak do wrażeń czło- 
wieka cieżko chorego. którv, powta- 
rzam, był mocno zoboietniały na wszy- 
stko, prócz może własnych dzieci. P. 
Bartel, jako szef gabinetu, przyszedł do 
mnie raz jeszcze na krótką bardzo chwi 

nistrów wziąć i moją opinję o sytuacji 
parlamentarnej. Powtórzyłem mu swe 
zdanie rąz jeszcze i radziłem, żeby p. 
Czechowicz, jako oskarżony, neg zliżo- 
wał całą sytuację tak dalece, że riie cho 
dziłby na jakiekolwiek posiedzenia, 
związane z jego oskarżeniami. Doda- 
łem, iż należy przypuszczać iż budżet 
będzie odrzucony i że.wobec tego musi 
nastąpić zmiana gabinetu i cały kło- 
pot spadnie na główę Pana Prezydenta. 
"Prosiłem więc, aby powiedział Panu 
Prezydentowi, że wydaje mi się, iż 
wszelkie niebezpieczeństwo życia za- 
czyna się już odemnie odsuwać i że Pan 
Prezydent w zupełności liczyć może na 
mnie, jako tego, co gabinet poprowadzi 
Jakież była moje zdziwienie, kiedy na-. 
zajutrz czy może w dzień potem, wpadł 
do nin' ;f. Bartel z przerażeniem stwier 
dzaj. $: sa Radzie gabinetowej Mi- 
nistróy « dali sobie rady z samym p. 
Cze. p czem, który chciał widzieć 
swój for tratowany, gdyby nie sta- 
nął dc 4“ >owiedzialnošci, gdy jego 
właśni !* ogą oskarżać o jakieś naduży 

cia skari owe: Twierdził mi, że p. Cze- 

    

  

    

-chowicz: jest tak rozdražniony, i tak 
się czepia uraz swego honoru, že se- 
sja skończyła się niczem. .Wzruszyłem 
na to ramionami, gdyż gdzież szukać 
honoru u jakichś małp. Odpowiedzia- 
łem jednak, że my nie możemy stanąć 
w takim razie na innym stanowisku, 
jak, że honor jest zawsze indywidual- 
nie pojmowany i że my w żadnym wy- 
padku honoru swego kolegi narazać 
nie możćmy. W ten sposób stanął p. 
Czechowicz do rozpraw Sejmu. Ja nie- 
chcę narażać honoru p. Czechowicza, 
lecz, doprawdy, poco honor w brud-. 
nych miejscach umieszczać!!! 

Wyznam, że będąc chorym prze- 
czytywałem dwa pisma, ot, tak dla za- 
bicia czasu i dlatega mogę spokojnie 
postąpić odpowiednio do tytułu, że pi- 
szę tylko o wrażeniach chorego czło- 
wieka. Albowiem w kwestji zasadniczej 
oczekiwałem, jako prostej logiki 'zda- 
rzeń, odrzucenia budżetu p. Bartla i 
więcej myślałem o tem, jak postąpię 
przy formowaniu gabinetu, niż o deta- 
lach pracy pp. ministrów w Sejmie. Po 
syłałem codzień Panu Prezydentowi za- 
pewnienie, że czuję, iż powracam do 
zdrowia i że zupełnie spokojnie na mnie 
będzie mógł złożyć obowiązek formo- 
wania nowego ga binetu. I mogę jed- 
nak powiedzieć, że różne perypetje, 
które się zaczęły dziać z p. Czechowi- 
czem w ludožerczem towarzystwie, nie 
zmiernie mnie bawiły. 

Bo po pierwsze wyskoczył tam na- 

gle jakiś Lieberman, jako główny te- 

nor w tej smrodliwej operce. Pan ten 

ciągle stawiał jakieś tezy, tak, jak gdy 

by był Lutrem, chcącym te tezy przy- 

bić do wrót kościelnych. Gdy starałem 

się zrozumieć cel i treść tych tez, co 
kilka dni wyrzucanych na świat, tom 
ani razu nie mógł dojść do ich pojęcia 
i zrozumienia. Gdym zmęczony wieczo- 
rami niekiedy sobie przypominał tę 

śmieszną komedję, to zawsze widzia- 
łem, jak ten Lieberman występuje, ja- 
ko fakir, i stwierdza, iż on zaraz ta 
się zakręci, że nóg nie będzie widać, 
a tylko kręcić się w młynku będzie tu- 
łów, lecz za to skądś wydobędzie tezę 
jaką rzuci zdumionemu światu. I wi- 
działem istotnie, jak Lieberman powoli 
tracił nogi, nie opierając się zupełnie 

na ziemi, jak widoczne były poły fraka 

adwokackiego, unoszące się nad jego 

brzuchem i odwrotną częścią ciała i 

jak to z gęby, to z odwrotnej części 

ciała wydobył jakieś kulki, rzucając 

niemi dokoła siebie. Lieberman był to 

komiczny dyszkant opery sejmowej. 

Ciężkim zaś i bardzo ciężkim tenorem 

był niejaki p. Woźnicki. Ten pan jak 
zresztą i Lieberman, już posłuje w trze 
cim Sejmie, jest więc żelaznym posłem 
i da niego w całej rozciągłości zasto- 
sować można, to co mówiłem o choro- 
bie fajdanitis - poslinis. Znałem tego 
pana oddawna, gdy w pierwszym jesz- 
cze Sejmie zajmował stanowisko t.zw. 
"mojego sympatyka. Był już wtedy bar- 
dzo ciężki na umyśle tak, iż nieraz ro- 
zmowę kończyłem propozycją, aby ze- 
chciał o swoich wysokich myślach po- 
mówić z moją Wandą, wówczas jesz- 

sto uprawianej, że głoś posła kosztował ję, chcąc przed gabinetową Radą Mi- cze dwuletnią, zamiast rozmawiać ze 

\ 
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mną. Gdy zaś stał się już teraz ludożer- 
cą, polującym, czy na tłuszcz p. Czecho” 
wicza, czy na jego worek, « to stężał 
mocno w swoim umyśle. . Przypomi- 
nam sobie z bardzo. dawnych czasów, 
gdym wypadkowo, zastępując swego 
kolegę, miał na czemś w rodzaju kore- 
petycji, chłopca, chcącego złożyć egza- 
min z 4 klas gimnazjalnych i pamiętam 
dobrze, jak musiałem jemu wykładać 
'algebrę, która rozpoczynała swą wę- 
drówkę po głowach chłopców w klasie 
trzeciej, osobiście będąc bardzo zdol- 
nym chłopcem, nie mogłem sobie przy- 
pomnieć, aby te początki algebry sta- 
uowiły dla mnie jakąkolwiek trudność. 
Jakież jednak było moje zdumienie, gdy 
nie mogłem tego biednego chłopca prze 
konać, że jeżeli dodamy do „a b* ta 
suma będzie „a plus b*, gdyż ten nie- 
szczęśliwy uważał, że to będzie „a b“, 
czyli zmieniał dodawanie na mnożenie. 
Pracowałem nad tem zagadnieniem cier 
pliwie 2 długie tygodnie codziennie tra- 
cąc z dniem każdym cierpliwość i mo- 
żność posiadania jakiejkolwiek wzglę- 
dności dla tego biedaka. Biedny chło- 
pak, w końcu drugiega tygodnia, przy 
podejściu do tej, tak prostej dła mnie 
kwestji, zaczynał potnieć tak gwałtow 
nie, że zdawało mi się, że zacznie 
mdleć, sama kwestja nieszczęsnej ab- 
strakcji, związanej z pojęciem wielkoś- 
ci „a i b* nie udawała mu się ani razu, 
gdyż jego biedny umysł przerabiał to 

ciągle na zwykłe litery a i b. A mój ko 
lega nię przyjeżdżał i z obowiązku mu- 
siałem to nieszczęście ciągnąć dalej. 
Wkońcu po dwuch tygodniach stra- 
cilem -zupelnie cierpliwość i ja, który 
nigdy dziecka. palcem nie .dotknęłem, 
zdecydowałem, że jedyną formą naucze 
nia takiego hebesa jest siec go rózga- 
mi tak, by przynajmniej mechanicznie 
odzwyczaił się od gupiego mieszania 
liter z wielkościami matematycznemi. 
Tego nieszczęsnego biedaka żywo mi 
przypomina p. Woźnicki, poseł z trzech 
Seimów i ludożerca, polujący nie wia- 
domo, czy na tłuszcz p. Czechowicza, 
czy na jego worek. Naturalnie, zdarzają 
się takie wypadki, że wielki Stwórca 
świata komuś zapomni zawiesić w gło- 
wie latarni i cóż na to poradzić? Czy 
można Panu Bogu zaglądać w jego ku- 
chnię ludzką? A może wielki Stwórca 
w swojem miłosierdziu nad naszą bie- 

dną i skołataną Ojczyzną chciał z te- 

go durnego hebesa stworzyć ilustrację 

badaj najjaskrawszą, jak fajdanitis - 
poslinis jest nietylko nikczemnem, ale 
i idjotycznem. Niewątpliwie polskie 
przysłowie twierdzi, że lepiej z rozum- 
nym przegrać niż z durniem wygrać. 
D!atego fajdanitis - -poslinis, gdy jesz- 
cze jest piekielnie głupim, jest tembar- 
dziej wstrętnym i obrzydliwym. Trud- 
no latarnia w głowie nie zawieszona i 
ntoże się tworzyć przysłowie „głupi, 
jak Woźnicki”, ale za to każdy mini- 
ster ma słuchać z powagą swego pana, 
paskudnych jego oskarżeń i zafaj- 
daną i zapoconą od wysiłku myślowego 

łapę zawodowego idjoty jeszcze lizać. 

Kiedy więc słuchając, przy słab- 

mącej już gorączce, radja sejmowego, 

k w którym to komiczny dyszkant Lieber 

mana, to tępy da niemożliwości tenor 

Woźnickiego, się rozlegał, myślałem 
wówczas, że logicznem zakończeniem 
tei fajdanistycznej opery musi być od- 
rzucenie budżetu. Tymczasem w tej 
nieodpowiedzialnej a zafajdanej dosta- 
tecznie atmosferze i logika nie obowią- 
zuje. Zamach na Czechowicza, który 
może trochę tłuszczu stracił, lecz wor- 

ka nie popuścił, został zakończony try- 
umfalnym marszem fajdanów  posel- 
skich z protestem nowego prądu zbaw- 
czego dla Polski, a reprezentowanego 
przez Blok Bezpartyjny. Natomiast bud 
żet Rządu, który się solidaryzował i cią 

gle ta powtarzał z oskarżonym przed 

Trybunałem Stanu p. Czechowiczem, 
budżet ten został uchwalony i w ten 
sposób. Rząd otrzymał tak, jak votum 
zaufania. Cała więc sprawa stanęła tam 
gdzie istnieje fajdanitis - poslinis, to 
jest w jakiemś błocie. To znaczy marsz 
tryumfalny dla prestiżu fajdanitisu - 
poslinis, dla jego wielkości i znacze- 
nia, może umizg jednego możliwega o0- 
becnie Rządu, może o worek pieniędzy, 
W ten sposób jakoby rośnie prestiż Sej 

mu i chorych na fajdainitis-poslinis po- ! 
słów. Najciekawszym jest że Rząd, któ 
rego główni przedstawiciele solidaryzo 
wali się z oskarżonym, mają teraz dla 
większego prestiżu fajdainitis-poslinis 
organizować Trybunał Stanu na jed- 
nego ze swoich kolegów i mają siebie 
tak zhańbić, jak się znańbiła większość 
Sejmu ze swą sprawiedliwością. Rząd 
ma się powstać narówni jednakowej 
ze śmierdzącym fajdanem. jeżeli, cze- 
gobym zresztą w tym wypadku życzył, 
miałbym być Prezesem gabinetu, ta oś- 
wiadczam publicznie, że Trybunał Sta- 
nu nie ośmieli się zebrać ani razu, gdyż 
takiej równi z fajdanami ja sobie nie ży 

czę. ' 

Dodatkowy zupełnie przysmaczek, 
całkiem już oryginalny, o którym się 
dowiedziałem jest to, że do ostatniego 
posiedzenia, budżetowego Sejmu, jako- 
by dla upiększania chorych na fajdini- 
tis - poslinis ludzi, ściągano do Sejmu 
jakieś bojówki partyjne. Żałuję mocno 
że byłem iak chory, że nie mogłem być 
czynny w tym dniu, gdyż nie mógłbym 
poprostu wytrzymać bez ataku na te 
bojówki, złożone z bandytów, których- 
bym osiekł publicznie na podwórzu Sej 
mu. Cóż:to za nowe magnaty polskie, 
zbierające. swoje wojska dlatego, by 
Polska nierządem stała, cóż to za takie | 
prawa przyswaja sobie fajdan posel- 
ski, żeby bandyckie sfory czynny udział 
brali w pracach państwowych. Wy- 
znam, że podziwiam Pana' Ministra 
Spraw Wewnętrznych, że mógł pozwo- 

„lič na takie bezeceństwa. Usprawiedli- | 
wienie może jedynie p. Składkowskie- 
go w tem, że zastępować musiał chore- 
go szefa gobinetu, lecz osobiście ostrze 
gam, że fajdanitis w tym wypadku i- 
dzie za daleko i że pan fajdan wraz z 
bandytami może znacznie więcej odpo- 
wiedzieć, niż sobie wyobr. aża za takie 
bezecne czynności. į 

Pomijając ten bohaterski bas ban- 
dytów fajdana, cała afera sesji budże- 
towej skończyła się komizmem, który, 
jak mówiłem - już, obrzydliwy i 
wstrętny. Ośmieszono i znieważono 
wszystko: i Sejm i Rząd i nieużywane 
dotąd słowo Trybunał Stanu, wymalo- 
wano wszystko na kolor fajdanów. I te 
raz, gdy niekiedy spokojnie na tę bzdu- 
rę patrzę, to jednak przypomina mi się 
moje biedne dno oka. Ten Trybunał ' 
Stanu jest zdumiewająco podobny do 
dna oka. Przepraszam zaś zgóry jak 
najmocniej i najsilniej sympatycznego 
doktora, ubranego w mundur, że go do 
jakichś fajdanów przyrównuję. Nie 
chciałbym go w żadnym wypadku tak 
głęboko obrażać. Naturalnie, różnica 
dna oka, tego tajemnego dna zwyczaj- 
nego człowieka, nie może być podobna 
do stwardniałego oka do wszelkich na- 
dużyć i łajdactw, z któremi my mamy 
do czynienia przy fajdanitisie - posli- 
nis, oka, które kary Żadnej nie chce 
mieć. 

Kto wie może przy użyciu stameski 
i młotka takie dno oka da także jakieś 
tajemnice nam dotąd nieznane, a cho- 
wane tak gorąco w cieple upragnionej 
bezkarności i nieodpowiedzialności i 
nawet honorowej, której żądają i życzą 
stale pp. posłowie, jeszcze raz z zasz- 
czytnym wyjątkiem największego Klu- 
bu Sejmowego, Klubu Bezpartyjnego 
Bloku, gdy zazna odpowiednich instru- 
mentów może się nauczy choć wstydu 
i przyzwoitości. 

' Jozef Pilsudski. 

Artykuł powyższy nadany z0- 
stał przez Marszałka Piłsudskiego 
szeregowi pism codziennych, któ 
re otoczenie Pana Marszałka u- 
waża za prasę rządową. lub 
sprzymierzoną z Rządem. W ar 
tykule tym Marszałek wyjaśnia 
swój pogląd na Sejm i wobec te- 
go artykuł ten ma pierwszorzęd- 
ne znaczenie polityczne, do omó- 
wienia którego przystąpimy w naj 
bliższym numerze” ograniczając 
się tylko do uwagi, że przy czyta- 
niu tego artykułu należy zwr:eić 
większą uwagę na jego treść po- 

__ lityczną niż na forme. 
‚ Redakcja.
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Krzyż zasługi dla 465 urzędni- 
ków państwowych 

W dniu 14 b. m. odbędzie się na zam- 
ku uroczystość dekorowania 350 kolejarzy 
1 115 pracowników Ministerstwa poczt i 
telegrafów Krzyżem Zasługi. Dekoracyj do- 
kona osobiście p. Prezydent Rzeczypospo- 
litej. Krzyże Zasługi będą przyznane pra- 
cownikom państwowym dwóch tych mini- 
sterstw, którzy wyróżnili się starannością, 
ofiarnością pracy, wzorowem  spełnianiem 
obowiązków. Pracownicy z dyrekcji kole- 
jowych oraz poczt i telegrafów zjadą się 
do Warszawy w przeddzień uroczystości, a 
w dniu udekorowania odbędzie się solenne 
nabożeństwo w katedrze św. Jana, Na na- 
bożeństwie obecny będzie p. Prezydent 
Rzeczypospolitej. Odznaczeni urzędnicy po- 
dejmowani będą obiadem przez Minister- 
stwo komunikacji oraz Ministerstwo poczt 
i telegrafów. 

Otwarcie wystaw artystycznych 
KRAKÓW, 6. IV. PAT. Dziś w 

południe odbyło się w pałacu sztuk 
pięknych otwarcie wystawy  „Stulecie 
malarstwa polskiego". Na otwarcie 
przybyli między innemi p. wojewoda 
krakowski dr. Kwaśniewski, dyrektor 
departamentu kultury i sztuki p. Ja- 
strzębowski, prezydent miasta sen. 
Rolle oraz reprezentanci uniwersytetu, 
akademji górniczej, liczni artyści i 
malarze, literaci i prasa. 

WARSZAWA, 6 IV. Pat. W so- 
botę dnia 6 kwietuia rb. odbyło się 
w Zachęcie otwarcie nowych wystaw. 
Na otwarcie przybył p. min. Skład- 
kowski z małżonką, p. min. Niezaby- 
towski, komisarz rządu Jaroszewicz, 
poseł czechosłowacki Girsa oraz wie- 
lu innych zaproszonych -gości ze sfer 
artystycznych i towarzyskich stolicy. 

° ВА 1 PRZECIW. 
Rząd p. Baldwina a įedwahne 

pończoszki. 
„Jak wypadną wybory w Anglji 30 maja? 

gdyż przy tych wybo- 
rąch wchodzi po raz pierwszy czynnik cał- 

  

_ „kiem nowy, mianowicie pięć milionów ko- 

i 

  

biet w wieku od 21 do 30 lat, które do- 
piero obecny rząd konserwatywny dopu- 
ścił do urn wyborczych. Czy te młode pa- 
nie-będą mu za to wdzięczne? Czy będą 
głosowały na konserwatystów? Oto jest 
pytanie. Rząd nie traci nadziei. W tym celu 
teraz właśnie, przed wyborami, obniżył cło 
ną pończochy jedwabne. Agitatorowie kon- 
serwatystów straszą młode angielki perspe- 
ktywą chodzenia w bawełnianych. pończo- 
szyskach w razie zwycięstwa Labour, lub 
Lloyd Georgea. : 

6 „Kulak“ 
„Co to jest „kulak“? W bolszewji gdzie 

słowo to odmieniane jest na wszelkie możli- 
we sposoby dotychczas niema dokładnej de- 
finicji kim i kto jest „kułakiem*. Powie kto, 

" że „kułak* to zamożny włościanin. Dobrze. 
Ale -granice tej zamożności, czy sama tylko 
zamożność decyduje o tem, aby kogoś zali- 

Jeżeli dotychczas t. j. w ciągu 10-ciu 
lat nieprzerwanej walki partji komunistycz- 
nej z „kułakiem* na wsi, pojęcie to nie zo- 
stało zdefinjowane, to dzieje się to ze stro- 
ny kierowniczych czynników w _ Bolszewji 
zupełnie świadomie. Świadomie, dlatego, że 
określenie wyraźnych granic uniemożliwiłoby 
manewrowanie w polityce wewnętrznej w 

Bolszewji. „Kułak* jako pojęcie jest niezmier- 
nie elastyczne i zależnie od okoliczności, raz 
jedne, raz inne kategorje włościan można 

pod nie podciągnąć. A zaliczenie w obecnych 
warunkach kogokolwiek do tej kategorji ma 
wielorakie następstwa: od .drobnych szykan 
miejscowych filarów partyjnych do central- 
nych więzień włącznie. 

Ostatnio sownarkom R. S. F. S. R. za- 

k czyć do tej kategorji społecznej. 

* twierdził coś w rodzaju instrukcyj, „jak nale- 
określać chłopskie gospodarstwa kula- 

ków,. Do „kułackich* więc gospodarstw za- 
liczyć należy te wszystkie, które podpadają 
indywidualnemu opodatkowaniu a także 
wszystkie te gospodarstwa, które korzystają 
z najemnej pracy lub wydzierżawiają maszy- 
ny rolnicze o mechanicznym popędzie. Rów- 

-mież do liczby gospodarstw kułackich nake- 
żą wszystkie gospodarstwa wydzierżawiają- 

/ ce taką ilość ziemi uprawnej, która przekra- 
cza obowiązującą normę. 

Rządy republik autonomicznych posiada- 

ią prawo wprowadzania zmian potrzebnych 

do określenia gospodarstwa „kułaka* w żad- 
nym jednak wypadku nie mogą być pozba- 

wione ulg gospodarstwa „średniackie". 

- Wylazi Kurdinmowa do Rewia 
Z Kowna donoszą: Attache wojsko- 

wy ZSSR. w Litwie i Estonji Kurdiu- 
mow wyjechał z Kowna do Rewla w 
celu wręczenia rządowi estońskiemu 
swych akredytów. Kurdiumow powra- 
ca do Kowna za 10 dni. 

Sprawa prałata Olszewskiego 
„Liet. Žin.“ pisze, iž pratat Olszėw- 

ski, który jak wiadomo znajduje się w 
Kowieńskiem więzieniu ciężkich robót, 
złożył podanie, aby zwolniono go z а- 
resztu prewencyjnego na mocy jego po 
dpisu lub kaucji pieniężnej. Jak pismo 
się dowiaduje, podanie zostało odrzu- 
cone i prałat Olszewski znajduje się na- 
dal w więzieniu. 

Co się tyczy skargi prał. Olszewskie 
go na sędziego śledczego z powodu a- 
resztu to Sąd Okręgowy na posiedzeniu 
28 marca odrzucił ją również. : 

Prałat Olszewski zostaje pociągnię- 
ty do odpowiedzialności na podstawie 
art. 453 Kodeksu Karnego i sprawa je- 
go wpłynie do Sądu Okręgowego jesz- 
cze przed ferjami letniemi. Prawdopodo 
bnie bronić prał. Olszewskiego będzie 
'adw. przys. Tumenas. 

Art. 453: Kodeksu Karnego brzmi 
jak następuje: „Kto wykroczył przez 
zabójstwo jest karany ciężkiem więzie- 
nie na przeciąg niemniej niż 8 lat". 

Rewiuja w „Federacji Pray“ 
Z Kowna donoszą: Dokonano tu 

rewizji w lokalu centralnego komitetu 
" fw mieszkaniach szeregu członków 

partji „Darbo Federacja" (Federacja 
Pracy). W centralnym komitecie ule- 
gło koniiskacie szereg dokumentów. 

Proyjącłe u posła Harwata 
HELSINGFORS, 6 1V. Pat. Poseł 

polski w .Helsingforsie p. Harwatt 
wydał na cześć prezydenta republiki 
Relaudera obiad, w którym uczestni 
czyli premjer Mantere i miniser spraw 
zagranicznych Prokope Oraz Szereg 
wybitnych osobistości z tutejszego 
świata politycznego. Po obiedzie od- 
był się raut, na którym obecni byli 
liczni przepstawiciele. sfer kulturalnych 
i towarzyskich Finlandji. 

I й i Black - Bottom, 
alt? Nó]00WSZ8 Tango, Foxtrot, 

8 Polonja wyucza w najkrótszem czą- 
m sie P. BOROWSKI, ul. Trocka Ne 2. 
| Kurs rozpoczyna się we wtorek 9-go 
i kwietnia o godz. 8 wiecz. Opłata za 

kurs 10 zł. Grupa na mazur o godz. 
7+ej. Zapisy przyjmuję. —0 
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„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
E „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 

|| Kogutkiem). ESEJ apteki, składy 
ai 

B seckiego, ul. Freta Nr 16. 
B 0 —L6GS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

12:28 LTA ECO MB ECE ЗЛБ ZO BDO GTA RCIE GCB FIE OD GZ 

BLU W vw 

Zaprzeczenie niemądrym pogloskom. 
WARSZAWA, dn. 6 kwietnia (Tel. wł. Słowa). Przed kilkoma dniami 

polska prasa opozycyjna powtórzyła depesze, jakie ukazały się w prasie 

angielskiej o rzekomej interwencji doradcy finansowego Rządu polskiego 

p. Dewey'a u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Interwencja p. Dewey'a 

pozostawać miała w ścisłym związku z utworzeniem nowego rządu na 

miejsce gabinetu dr. Bartla. Prasa angielska komunikuje, iż p Dewey wy- 

razić miał nawet Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej cały szereg zastrze- 

żeń, co do pewnych kandydatów na stanowiska kierownicze, wymieniając 

jednocześnie nazwiska inne, któreby w gabinecie przyszłym na tych, czy 

innych fotelach ministerjalnych chętnie widział. Wobec tej depeszy zwrócił się 

do p. Dewey'a z zapytaniem, czy wiadomości odpowiadają prawdzie. Od- 

powiedź otrzymałem następującą: „Blok stabilizacyjny nakłada na doradcę 

finansowego Rządu polskiego pewne obowiązki. Żaden z tych obowiązków 

nie ma atoli jakiegokolwiek związku z wewnętrzną polityką lub polityczną 

sytuacją. Wiadomości, które się ukazały w prasie zagranicznej i zostały 

przedrukowane w prasie polsk O tem, jakobym interwenjował u Rządu pol- 

skiego, czy u Pana Prezydenta Mościckiego w sprawach politycznych — 
nie są oparte na faktach rzeczywistych”. Niedwuznaczne oświadczenie p. 
Dewey'a kładzie kres niemądrym pogłoskom. 

Wyjazd Prezydenta do Spały 
WARSZAWA. 6.VI (tel. wł. „Słowa”). Dziś o godz. 2 po poł. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej w towarzystwie swego otoczenia wojskowego udał się do Spały, 

skąd powróci w poniedziałek. Wobec wyjazdu Pana Prezydenta z Warszawy ustają 

na okres dwuch dni rozmowy na temat przyszłego gabinetu; po powrocie Pana Pre- 
zydenta zostaną one oczywiście wznowione. 

Morderca Apanasewicz zmarł w Baranowiczach. 
Pogrzeb posterunkowego Żelezowskiego.—Stan zdrowia 

_ Kucharkowskiego. 
Wczoraj o godzinie 10 rano minut 15 zmarł w szpitalu woj- 

skowym w Baranowiczach Apanasewicz. Zgon jego nastąpił nie- 

oczekiwanie. Początkowe przypuszczenia i pogłoski, że zmarł 

wskutek nieudanej operacji nie znalazły potwierdzenia, ponie- 

waż operacja żadna nie była robiona. Apanasewicz cierpiał na 

wadę serca, co w znacznym stopniu przyczyniło się do jego roz- 

stroju nerwowego. Zgon nastąpił skutkiem udaru sercowego. O 

ile władomem jest, dotychczas nikt nie zgłosił prośbyo wydanie 

ciała. Apanasewicz będzie pochowany na miejscu w Baranowi- 

czach. Żona jego znajduje się również w Baranowiczach areszto- 

wana aż do ukończenia śledztwa. Wieść o śmierci męża przyjęła 

dosyć spokojnie. 
* 

Wczoraj rano w Baranowiczach odbył się uroczyście po- 

grzeb zamordowanego posterunkowego,Że'ezowskiego. W pogrze- 

bie wzięli udział przedstawiciele władz administracyjnych i woj: 

skowości. SRC ' 
! % 

Jak się dowiadujemy, ogólny stan .zdrowia p. Kucharkow- 

skiego, nie uległ zasadniczej zmianie. Wczoraj czuł się on nieco 
lepiej. Mogł trochę rozmawiać i śmiał się nawet. Termin opera- 

cji nadal jest nłewiadomy. ! 

bitwinow przybywa do Warszawy 
WARSZAWA, 6 IV. Pat. Jutro w niedzielę pociągiem moskiewskim 

o godz. 18 min. 30 przybywa do Warszawy Litwinow i niezwłocznie uda- 

je się w dalszą drogę do Genewy przez Wiedeń. 

Mrozy i zamiecie w kwiefniu. 
WARSZAWA, 6 IV. PAT. Z wielu okręgów dyrekcyjnych donoszą o silnych 

opadach śnieżnych. Między innemi radomskiej dyrekcji kolejowej na odcinku Ko. 

niecpol Częstochowa i Kielce- Częstochowa z powodu zamieci śnieżnych pracował 

pług odśnieżny. Zamieć trwała 3 godziny. W lwowskim okręgu przy temperaturze od 

4 do 10 stopni padał śnieg. W wileńskiej dyrekcji kolejowej zanotowano nocą 15 

stopni. Również w stanisławowskim okręgu padał śnieg przy temperaturze 4 stopni. 
/ * 

W Chinach luhią Czang-Kai-Szeka › 
"HANKOU. 6 IV. Pat. Przybył tu Czang-Kai Szek powitany owacyjnie 

przez ludność. Życie w mieście przybiera szybko normalny wygląd 

POD WLAS$NYM DACHEM 
na własnej ziemi 

Oto jest ceł i dążność każdego zdrowo myślącego obywatela. 

Chcąc doścignąć tego, nabywaj parcele 

w Jabłonnie - Legjonowej 
prawie w stolicy, bo 30 minut koleją od Warszawy, kilkadziesiąt pocią- 
gów na dobę, śród pięknych lasów sosnowych, suchą miejscówość 

elektryczność i telefony, kolej, poczta i telegraf w miejscu 

Sprzedaż na raty miesięczne płatne w ciągu 2-ch lat 
Informacji udziela Zarząd Dóbr Jabłonna w Warszawie, Ul. Ujazdowska 22 

m. 2, tel. 129-31, w godzinach od 9 — 13 i 16 — 17i pół. 6911-£ 

  

    

gpucerując po wielkich bulwarach.. 
Paryż, 2 kwietnia. 

Paryż się zmienia, Paryż się odra- 
dza, Paryż wiecznie żyje. Widać to w 
różnych dzielnicach miasta, ale najle- 
piej widać na wielkich bulwarach. Od 
czasu wojny ukończono przebijanie 
bulwaru Haussmann'a, tworzącego dziś 
jedną linję z bulwarem Montmartre. 
Zburzono, lub przebudowano kilka- 
dziesiąt domów; wzniesiono  kilkana- 
ście nowych fasad przy bulwarze des 
ltaliens, zbiegającym się pod ostrym 
kątem z linją Haussmann-Montmartre; 
w nowych domach czynsz znacznie po- 
dniesiono, a więc szereg firm nie mogło 
już trwać nadal w tym ruchliwym pun- 
kcie śródmieścia i albo się zwinęło zu- 
pełnie, albo się przeniosto w inne dziel- 
nice. Podobnie przy bulwarze Made- 
leine, tuż obok kościoła tej-że nazwy, 
zburzono kilka kamienic zgórą stulet- 
nich i wystawiono nowe budynki żela- 
zo-betonowe. Utrzymała się na swojem 
miejscu stara i dobra restauracja Viel'a 
ale zwinęła się „Grand Cafć'', przesta- 
ła istnieć „Cafć American". Na ich 
miejsce mamy „Cafć Madeleine" i re- 
staurację „Capucines*. Trwają na po- 
sterunku „Cafć de la Paix* i „Napoli- 

tain“. Pierwsza, świetnie położona, na 

rogu placu Opery i bulwaru Capucines, 
odnowiła się nazewnątrz i nawewnątrz; 
druga właśnie się odnawia i powiększa. 

"Przed wojną, '„Napolitain“ był 

miejscem spotkań literatów i dzienni- 
karzy paryskich, unikających między- 

narodowej publiczności z „Cafć de la 
Paix“. Do dziś dnia „Napolitain'* cha- 

rakter ten zachował, ale i ta kawiarnia 

staje się coraz bardziej „bulwarową” 
w nowem tego słowa znaczeniu. Sąsia- 

dujący z nią księgarz Floury zwija 

swój interes, bo jego obroty są zbyt 

małe, aby opłacać powojenny „czynsz 

za sklep przy wielkich bulwarach. Dziś 

na całej linji wielkich bulwarów, od 

kościoła św. Magdaleny aż do placu 

Republiki, jest tylko jedna księgarnia, 
własność mocnej firmy wydawniczej 
Flammarion'a, zmieniająca swe wysta- 

wy niemal codziennie, otwarta do pół- 

nocy i ściągająca kupujących w ten 

sposób, że każdego wieczoru inny au- 

tor.bez dopłaty dedykuje kupiony 
egzemplarz jego nowej powieści. 

Już trzy lata temu zamknął swe po- 

dwoje sławny „Vaudeville*, w którym 

laury zbierała Rćjane. Dziś na jego 
miejscu znajduje się wielkie, z przepy- . 

chem urządzone kino, własność ame- 

rykańskiej firmy filmowej „Paramount 

Wobec tego, że nie odbudowano teatru 

„Nouveautes", który się spalił przed 

wojną, z dawnych sławnych teatrów 

bulwarowych trwają jeszcze „,Varićtćs* 

i „Gymnase* ze swymi staremi i nie- 

wygodnemi urządzeniami. I one pewnie 

już niedługo zostaną zburzone, a 

ich miejsce zajmą albo kina, albo: lu- 

ksusowe magazyny konfekcji męskiej-i 

damskiej, lub fałszywych„klejnotów.. 
Bo dawny Paryż „bulwarowy“ byt 

to Paryż przedewszystkiem francuski, 

z drobną tylko przymieszką wykwintnej 
cudzoziemszczyzny; dziś bulwary mają 
charakter nawskróś kosmopolityczny. 

Skutek to łatwości komunikacyjnych i 
rozwinięcia się turyzmu. Korzysta z te- 
go handel i wytworny przemysł fran- 
cuski, ale ucieka ze śródmieścia litera- 
tura, cyganerja artystyczna i dziennika- 
rze; ucieka to wszystko na „lewy 
brzeg”, w okolice bulwaru Saint-Ge:- 
main, gdzie zagnieździł się francuski 
"świat wydawniczy, gdzie mieszczą się 

redakcje większości miesięczników 
francuskich, oraz na Montparnasse, 

gdzie też jest pełno cudzoziemców, ale 
należą oni przeważnie do świata sztuki 
i Kteratury. 

Pv wielkich bulwarach przez cały 
dzień, i o każdej porze roku, snują sie 
obcojęzyczni turyści; pełno ich w re- 

stauracjach, w kawiarniach, w kinach, 
w południe i wieczorem, kiedy pracu- 
jąca inteligencja wychodzi z biur, rucii 
tu jest ogromny. Ale Francuz zamożny 
unika naogół bulwarowych restauracyj, 
gdzie z melicznemi wyjątkami je się 
drogo i'podle, a Francuz skromnym 
rozporządzający budżetem jada w do- 
n.u, o kilka kilometrów od śródmieścia. 
Oczywiście, teatry mieszczące się w 
sąsiedztwie wielkich bulwarów, --oraz 
kina na bulwarach rozrzucone, przy- 
ciągają tu co wieczór liczne rzesze au- 
tentycznych Paryżan, ale przymieszka 
cudzoziemców jest stale znaczna. Je- 
den jest dzień w tygodniu, kiedy ele- 
ment francuski absolutnie na bulwarach 
dominuje: niedziela. Bo  wniedzielę 
drobne mieszczaństwo z przedmieść 
urządzają sobie rodzinne „„wycieczki** 
na bulwary. Tego dnia jest wielki tłok 
i na bulwarach, i w kawiarniach, i w 
kinach; świat elegancki siedzi wówczas 
w domu. ` 

Wspaniałe wystawy sklepów, miłe 
kawiarnie, ruch uliczny, różnobarwna 
gra świateł jak tylko zmierzch zapadnie 
— to wszystko ma duży urok wielko- 
miejskiego życia i działa przyciągają- 
co. Siedząc na tarasie kawiarni można 
spokojnie poczytać gazetę, można też 
spokojnie obmyśleć plan jakiegoś no- 
wego przedsięwzięcia... Jakto? — spy- 
tasz szanowny czytelniku — w tym 
zgiełku? Tak, trzeba być dzieckiem 
wielkiego miasta, aby to zrozumieć. Na 
wsi mogą spokój mącić kroki własnej 
żony chodzącej po pokoju; w wielkiem 
mieście można spokojnie pisać artykuł 
na tarasie kawiarni, przy wielkich bul- 
warach... 

I jeszcze jedno: nie radzę nikomu 
spacerować . po wielkich bkulwarach 
między 5-tą a 8-mą rano. O tej porze 
dnia wszystko się tam szoruje, trzepie, 
pucuje, zamiata: i ulice, i kawiarnie, i 
sklepy, i biura; wszędzie pełno śmieci 
i kurzu. Ale już o 8-ej rano prawdziwa 
to przyjemność zasiąść sobie na tara- 
sie którejś z kawiarń i, popijając „bia- 
łą! -z „brioszkami'*, obserwować grupy 
zgrabnych, eleganckich, dobrze ubra- 
nych, choć skromnie zarabiających, Pa- 
ryżanek, śpieszących do zajęcia. 

Kazimierz Smogorzewski 

Wygrane  Loterji Państwowej 
W 23-gim dniu ciagnienia 18-tej Pań- 

stwowej Loterji klasowej padły następują: 
ce wygrane: * 

Pa 15,000 zł. wygrały N-ry: 50257 
126640. > 

5,000 zł. wygrał Nr 52342. 
3000 zł. wygrał Nr: 2431. 
Po 2,000 zł. wygrały N-ry: 40336 41525 

61551 72048 90267 110664 114116 135'70. 
Po 1.000 zł. wygrały N ry:  146€3 

16003 16204 19798 24445 30892 40132 43218 
52510 58560 69784 81313 91866 123164 
136231 150878 154876 ! 

Po 600 zł. wygrały N.ry: 3823 5155 
24811 36240 41613 41093 42150 42265 51847 
58629 63220 64950 66556 76485 76832 80611 
93766 100430 100918 110195 118414 12.907 
132888 141769 145936 148764 156704 157352 
160843 161598 165944 167052 172461 173125 
174004. 

„ Po 500 zł. wygrały N-ry: 859 950 1213 
4333 5398 6531 6587 7362 7428 8894 8943 
9538 10200 12628 13171 13959 14366 15156 
15929 16188 16650 17782 17979 18734 19930 
20006 21577 22120 23613 2387 24259 25874 
26630 27000 2879! 28959 30623 35392 37177 
37581 39144 395094 961 43909 44843 46238 
47211 49310 49534 51462 51518 52004 52048 
b7965 59693 60 20 61379 62713 63570 63981 
64229 64704 64105 6-8 «1 699 6 71261 72125 
74343 78911 82312 83786 84 '34 86758 84300 
88311 90-53 91102 91710 94447 96407 97292 
97115 98292 98797 99190 99311 99558. 
102089 102166 105397 109619 109851 109892 
112435 113534 114237 115615 115757 122053 
125044 126155 126850 130508 132424 133458 
134274 135038 1.6725 1370 3 137537 138137 
138342 138646 139251 142527 143690 144847 
145328 146511 148371 148632 148889 149376 
151713 154713 257170 159210 161056 151077 
161214 161660 161660 161104 162695 163665 
170115 170908 171699 171880 173107 139145. 

  

BOYA-ŻELEŃSKIEGO PISMA NOWE. 
„Dziewice Konsystorskie“. Warszawa, Księgarnia Robotni- 

cza. 1929 — „Ludzie Żywi”. Warszawa. J. Morikowicz. 1929 — 

„O miłości” Stendhala. Przekład i wstęp. Str. 537. Warszawa. 

Nakł. wydawnictwa Maska. 1929 — „Flirt z Melpomeną". Wieczór 

ósmy. Warszawa. F. Hoesick. 1929. 

„Można być filozofem w kaba- 
retowej piosence — i uroczystym 
nudziarzem w. patetycznej tyradzie”. 

| Em. Skiwski. 

__ Książki swoje wydaje Boy-Żeleń- 

ski na Świat serjami — wyrażając się 

wulgarnie, garściami. 
Mniej więcej dwa lata temu Syp- 

nął taką garść książek powydawanych 

niemal jednocześnie nakładem różnych 

firm. Były tam „Brewerje” i „Plotki”, 
były wrażenia paryskie („W Sorbonie 

i gdzieindziej“), była nowa edycja 
studjów z literatury francuskiej („Mózg 

i płeć"), był przeświętny przekład 
wierszem Testamentu Villona, pierw- 
szego w nowożytnem znaczeniu poety 
Francji. A serje „Flirtów z Melpome- 

ną“ kapaly rok w rok nieprzerwanie 
dalej, i Bibljoteka Przekładów rosła, 
rosła, rosła. W chwili obecnej jest 

już 98-my jej tom na półkach księ- 

garskich. Do jubileuszowej setki bar- 

dzo już niedaleko. 
‚ Tegoroczna serja książek Boya- 

Żeleńskiego jest chyba bardziej jeszcze 

urozmaicona. jest to dla nas powód 
do jaknajszczerszej uciechy. Pisarz k a- 

|  tolicki — podkreślam! — p. I. Em. 
|  Skiwski, który ostatniemi czasy zwró- 

cił powszechną na siebie uwagę КП- 

| koma niebylejakiemi artykułami z za- 

kresu krytyki artystycznej i moraliza- 

torskiej, literackiej i filozoficznej (nie- 

jeden z nich był drukowany w poznań- 

skiej „Tęczy”, iw „Myśli Narodowej", 

pisząc Świeżo w warszawskich „Wia- 
domościach Literackich* o całokształ- 
cie twórczości Boya-Żeleńskiego, wy- 
raził się, między innemi, takiemi oto 
słowy: s 

„Zależeć nam powinno na tem, aby 

przez tę nadzwyczajną głowę jaknajwięcej 

przeszło faktow, zagadnień, pisarzy, postaci 
historycznych. Bo każde zetknięcie się 
myśli Boya z jakiemś zagadnieniem literac- 
kiem czy społecznem jest rewelacją, jest 
niespodzianą manifestacją życia tam, gdzie 
przedtem był tylko fascykut“. 

Niemałoważną rolę w tej funda: 
mentalnej żyw ości wszystkiego, co 
Boy-Żeleński pisze, odgrywa — jak 
słusznie twierdzi tenże cytowany ana- 
lityk literackim eto da pisarska 
Boya-Żeleńskiego. To sekret jego „ma- 
gii pisarskiej”, jego niezmiernej po- 
czytności—a i wpływu, który wy- 
wiera, i 

Właśnie Boya-Żeleńskiego „sanfa- 
sonerja filozoficzna", dalej jego о- 
gromnie intymny stosunek do trakto- 
wanego przedmiotu, jego przenikli- 
wość „balzakowska” i jego subtelny 
instynkt kierujący doborem tematów 
..zawsze ciekawych, jego talent pisar- 
ski, jego zacięcie publicystyczne, jego 
Szczerość, wreszcie okoliczność, że 
„nigdy nie wiemy, co nas od Boya 
może spotkać—wszystko to juści skła- 
da się na wielką popularność auto- 
ra... „Słówek” i najlepszego w  piś- 
miennictwie naszem studjum o Molje- 

rze (*), lecz ponad wszystkiemi temi 
przymiotami, i wieloma innemi. jeszcze, 

góruje: sposób ujmowania przez Boya 

Żeleńskiego każdego przedmiotu i te- 
matu, sposób ,„podania* go czytelni- 

kowi wedle najprzedniejszej recepty... 

literackiej kuchni francuskiej, sposób 

—jak u nas mówią— „podchodzenia'* 

do danego przedmiotu lub tematu, 

ach, i ów.... uczciwszy najpoważniej- | 

sze uszy— ieljetonowy sposób pisania. 

Feljetonowy? A no, jakiż-by inny? 

Właśnie feljetonowy. Wszystkie, aż 

do najgłębszych i  najpoważniejszych 

pism Boya-Żeleńskiego, to przecie, 

jak sznury pereł lub korali: svite'y 

feljetonów mieniące się najdoskonal- 

szą plastyką, iskrzące się uroczym 

dowcipem, całe w misternym kolory- 

cie jaknajszlachetniejszej barwności. 
Posłuchajmyż, na miły Bóg, co 

malując pisarską iizjognomię. autora 

„Żywych łudzi* pisał . Świeżutko 
Skiwski: : 

„Feljetony Boya-Żelińskiego pisane z 
„niepospolitą  maestrją, spokojne, jasne, 

dowcipne, nie podnoszące głosu, wypowia- 
dające zdania najbardziej rewelacyjne tak 

sobie. mimochodem, konstruowane: w ten 
sposub, że intensywność myśli i. obrazów 
rośnie crescendo, kończąc się jakimś zgoła 
nieoczekiwanym fermuarem, wbijającym 
się w pamięć czytelnika na całe Życie, — 
te znakomite felietony, którym należy się 
miej.ce w literaturze tego typu nietylko 
naszej, ale i powszechnej, — wywołują 
częste — i przyznać trzeba: mało naogół 
udatne - sprzeciwy i polemiki, ciekawe za- 
zwyczaj wtedy tylko gdy prowokują odpo- 

wiedź Boya*. : i ю 

Dziś, gdy fizjognomja  pisarska 

Boya-Żeleńskiego ma dobrze już skry- 
stalizowane rysy, gdy pełno ma już. 

wyrazu, ai karnacja jej bije w . oczy 

ZE Tadeusz Żeleński (Boy): „Moljer“. 
Ośm iłustracyj. Str. 266. Warszawa. lasty- 
tut wydawniczy Bibljoteka Polska. 1924. 

—dziś mówić już można Śmiało o 
boizmie. „I — konkluduje J. E. 
Skiwski — należałoby życzyć sobie aby 
boizm zapanował u nas jako meto- 
da pracy. Mielibyśmy wtedy książki 
lepsze i gorsze ale nie mielibyśmy 
książek niepotrzebnych, sztywnych i 
nudnych...“ ' 

z 

. Mógłbym w tem miejscu urwać i 
zawołać, dając wcale nawet pomyślną 
retoryczną woltę: 

— Ale, —ale! Spostrzegam się, że 
wciąż mówię słowami. Skiwskiego. Do 
czegoż to podobne! 

Nie urywam i za głowę siebie nie 
chwytam. Rozmyślnie, jaknajbardziej 
rozmyślnie cytuję to, co pisał j. Em. 
'Skiwski p Boyu-Zeleriskim... nie wczo-- 
raj, nie onegdaj, nie dziesięć lat te- 
mu lecz pod najświeższą datą, właś- 
nie gdy się ukazała serja najnowszych 
książek świetnego pisarza. Przytaczam 
rozmyślnie, słowo do słowa, opinję 
w równej mierze bardzo poważną jak 
niezaprzeczenie katolicką, ponieważ tu 
właśnie na gruncie naszym, na wileń- 
skim gruncie, w jednym -z- Organów 
wileńskiej prasy, dowodził niedawno 
temu jakiś na głowę upadły  „Orto- 
doxus“ (tak się podpisywał) przez 
kilka dni z rzędu, że nastąpiła ...nie- 
stety!... kompletna dekadencja - Boya- 
Żeleńskiego zarówno pisarska jak 
umysłowa, że idzie on dziś (!) pełną 
już parą ku zupełaemu upadkowi! 

Dosłownie cytuję. Nie poważyłbym 8 
się uronić ani ździebełka tego cu- 
riosum. -—- DYSZE 

Pisze się dziś, właśnie dziś, takie 
rzeczy prosto w nos publice naszej 
wileńskiej, właśnie teraz, kiedy w 

- najświeższej książce Boya-Zeleńskie- 

go (w tomie zatytułowa ym „Ludzie harmider podniesiony przez  parla- 
żywi”) ukazało się ze trzydzieści kilka ment franćuski dosłownie na Świat 
stronic najświetniejszych, ja: cały około 1880 roku. Niczem póź: 
kie kiedy Boy-Żeleński napisał! Mó- niejsza -sławetna i rozgłośna „sprawa 
wię oczywiście o rozgłośnym wstępie Dreyfusa"! Chodziło o obalenie prawa 
do zbiorowego wydania dzieł Mickie- utrudniającego rozwody i o przefor- 
wicza. (W książce: „Mickiewicz a my"). sowanie nowego, "znakomicie ułatwia- 

„jest „kwestją historyczną*, 

A cóż mogło tak haniebnie obni- 
żyć teraźniejszego Boya w oczach p. 
Ortodoxusa? Ach! Cóżby jeśli nie 
„Dziewice konsystorskie“, co je p. 
Paweł Hulka - Laskowski nazwał pol- 
skiemi „Prowincjalkami“ — do tego 
stopnia wydały mu się one epoko- 
wemi. (**) 

l w samej rzeczy powstał dokoła 
rzekomych „Prowincjałek" Boya-Że- 
leńskiego taki rwetes w prasie i po 
za nią, jakby istotnie tych kilka felje- 
tonów drukowanych w „Kurjerze Po- 
rannym" przyniosły Światu jakąś re- 
welację — epokową. 

Tymczasem tak nie jest, Najzupeł-- 
niej nie jest. Absolutnie nic no- 
wego nie powiedział Boy-Żeleński. 

Ludzie starzy jakże prędko zapo- 
minają! Młodzi ludzie jakże wielu 
rzeczy nie wiedzą! 

Niech przypomnę _ niemiłosierny 

**) Na miejscu naczelnem tegorocznego 
6-go numeru warszawskiego dwutygodnika 
„Wolnomyśl ciel Polski* (dla którego „Bóg* 

ą“, jak bogowie 
greccy lub słowiańscy) polemizuje p. P. 
Hulka Laskowski z ks. ka'dynałem-pryma- 
sem Hlondem w kwestji jak pojmował sam 
Chrystus Pan małżeństwo tudzież co do 
pojmowania istoty małżeństwa katolickie- 

jo przez Kościół Katolicki. Zarówno miejs- 
ce, z którego p. Hulka-Ląskowski głos za” 
biera, jak jego iluzje co do możliwości 
rzekonania ks. kardynała-prymasa, 

i Kościół Katolicki błędnie tłumaczy sło- 
wa i myśli Chrystusa Pana uwalniają nas 
od wdawania się z p. Hulką-Laskowskim 
w merytoryczną wymianę zdań. Byłaby zgo- 
ła bezcelową. | 

jącego rozwody. Kampanję prowadził 
Alired Naquet głośny na Świat cały 
deputowany paryski, później senator, 
autor „klasycznego* dzieła „Le Di- 
vorce“. Boże! |le się wówczas naga- 
dano, ile miejsca poświęciła prasa 
międzynarodowa tym właśnie wszy- 
stkim kwestjom.,. które porusza Boy- 
Żeleński w swoich  „Dziewicach“! 
Książki sypały się, broszury, prele- 
koje... Do czego się nie.. dogadanó! 
Nawet co było do pokazania ze Sce- 
ny, to pokazał Sardou w swojem 
„Divorcons!“ 

Krzty się z tego nie pamięta! Lu- 
dzie czytając książeczkę Boya wyma- 
chują rękami jak zwariowane wiatraki 
zaperzają się, do oczu sobie skaczą... 
Jakby to wszystko, co Boy pisze, 
nie było już „od niepamiętnych cza- 
sów" przemielone» przemielone, prze- 
mielone, poprzesiewane przez niewie- 
dzieć wiele pytlów! 

We Francji, w lat coś fcztery czy 
pięć po rozpętaniu się burzy „rozwo- 
dowej“, skończyło się na uchwaleniu 
nowego prawa, które, przeszedłszy 
potem przez mnogie „rewizje“, nig- 
słychanie uprościło otrzymanie we 
Francji rozwodu. 

To jedno. 

Jeżeliby: Boy-Żeleński rzeczywiście 
napisał coś w guście „Prowincjałek** 
Pascala, należałoby, jak Fenelon swego 
przyjaciela, ostrzegać, ostrzegaćio strze 
gać czytającą naszą publiczność . . . 
contre le venin cachė



   

     

    

      

    

    

  

   
    

   
    

    

  

    

  

    

   

  

   

     
   
   
   
    

   
    

  

   

  

   

— Dokonczenie —*) 

Kim byt drugi mąż pani Heleny z 
ikszemskich Wągl - Świderskiej? 
Hrabia  Ulisses de Nunzio, poto- 

k wysokiego rodu wtoskiego, naležą 
go od niepamiętnych czasów do naj- 
iższego otoczenia Stolicy  Apostol- 
iej na Opoce Piotrowej, był z głębo- 
ego umiłowania uczonym, zarówno 
cheologiem jak językoznawcą, a z za- 
odu — nie licząc jakich dziesięciu lat 
ędzonych w służbie dyplomatycznej 
profesorem, professore acca- 
emico. 
Zapalony slawista, niepospolity po- 

lota, nietylko znał dobrze języki sło- 
iańskie, łącznie, rzecz prosta, z pol- 
tim, którym swobodnie władał (acz- 
Iwiek w stosunkach z najbliższą ro- 

ziną swoją po żonie posługiwał się 
jchętniej w mowie i piśmie językiem 
ancuskim) lecz ponadto nie obce 
hu były główne ięzyki wschodnie. U- 
hodził za jednego z najlepszych we 
łoszech znawców języka chińskiego, 
pońskiego i mandżurskiego. 

Leon XIIl-ty, z którym hrabiego łą- 
zyły, wyrazić się wolno, nietylko przy- 
zne lecz zażyłe stosunki, i który wy- 

oko cenił w równej mierze biegłość 
yplomatyczną uczonego jak wysoką 
czoność swego przyjaciela i doradcy 

jak np. w sprawie silnego zaintere- 
owania się wielkiego papieża sprawą 
bliżenia ludów słowiańskich wyznają- 
ych greko - wschodnią ortodoksję do 
Kościoła Rzymsko — Katolickiego. Po- 
ierzał też Leon XIll-ty hrabiemu de 
unzio ważne i poufne misje zagrani- 

czne, aby wspomnieć tylko pobyty hra- 
iego w Petersburgu, podczas których 

niejednokrotnie wypadło mu miewać 
poufne konferencje z ober - prokurato- 
rem św synodu Pobiedonoscewem. Jako 
25-letni attachć jeździł z delega- 
cją Stolicy Apostolskiej na koronację 
ces. Aleksandra Ill-go do Moskwy w 
maju 1883-go roku. Na czele delegacji 
stał kardynał Vanutelli. Delegacja za- 
trzymała się po drodze w Warszawie... 
Dawne to, dawne czasy. 

Gdy watykański dyplomata zaprag- 
nął poświęcić się wyłącznie ukochanej 
nauce oraz profesurze, mianował go 
Leon XIll-ty jednym z bibljotekarzy 
Watykanu powierzając jego specjalnie 
pieczy dział przebogaty rękopisów sło- 
wiańskich oraz wschodnich, powołując 
go jednocześnie na katedrę języków 
słowiańskich w uniwersytecie papies- 
kim, al Universito Pontifi- 
cale al Vaticano. I odtąd przez 
lat trzydzieści. wykładał de Nunzio w 
Rzymie slavistykę dopełniając prelekcje 
swoje licznemi ogłaszanemi w druki pra 
cami naukowemi, jak np. (z dziedziny 
archelogji) znakomite studjum odtwa- 
rzające topografję Kartaginy z czasów 
wojen Punickich, jak opis krytyczny 
staro - słowiańskich rękopisów waty- 
kańskich„ne.x . ogłos: sia drukier: ob- 

szerna i wyczerpująca  „konferencja” 
o starogreckim Aeropagu miana przez 

hr. de Nunzio w Arkadji, pod niebem 

Hellady, w 1906 r. podczas kongresu 

ateńskiego Towarzystwa Archeologów 
Chrześcijan etc. etc. i 

Nie wyliczyć ile razy reprezentował 
hr. de Nunzio włoski świat naukowy na 

różnych zjazdach i kongresach. On to 

np. między innemi podczas kongresu 
archeologćów w Atenach miał zaszczyt 

wręczyć dyplom honorowy matce króla 

*) Część pierwsza tego „Wizerunku Z 
niedawnej przeszłości” "drukowana była w 
„Stowie“ z W. Soboty, 30 marca rb. 

Delegacja papieska udająca się na koronację 
Moskwy. W pośrodku kardynał Vanutelli; 

greckiego Oldze Konstantynównie. Z 
racji też swoich misyj reprezentacyj- 
nych zagranicą, pozostawał w kores- 
pondencji z mnóstwem międzynarodo- 
wych luminarzów nauki a nawet z nie- 
jednym z monarchów, aby tylko wspo- 
mnieć np. króla duńskiego. Królowi buł 
garskiemu  Ferdynandowi ofiarował 
swoją Historję Bułgarji.... A zawsze i 
wszędzie usuwając własną osobistość 
na płan drugi wobec przedstawiciel 
stwa Italji, jej wysokiej, pełnej blasku 
kultury. Nie trzeba też dodawać że 
złączony z Watykanem tyloma więza- 
mi, występował też hr. de Nunzio przy 
wszelkiej okazji reprezentacyjnej, jako 
najgorliwszy rzecznik i najwierniejszy 
zelant zarówno Stolicy Apostolskiej jak 
Kościoła Katolickiego — za co mu w 
najpochlebniejszych i gorących  sło- 
wach dziękował jeszcze papież Bene- 
dykt XV-ty podczas ostatniej audjencii 
udzielonej hrabiemu de Nunzio. Gdy 
zaś gratulowany i taką  łaskawością 
zaszczycony. jął w skromności  swei 
protestować, że żadnej niema w tem 
zasługi, że poczytuje za szczęście, iż 
mógł być choć w drobnej mierze poży- 
tecznym Kościołowi... gdy zawołał: 

— Santita! Jo (ho fatto 
tutto per la Chiesa Catto- 
lica! 

—papiež podniósł rękę, uśmiechnął 
się nie bez subtelnego wyrazu na u- 
stach i pośpieszył dok 1czyć: 

— Sidl-Per la Chiesa, ma 
anche per gli sacerdoti.. 

Było czega posłuchać gdy, bywa- 
ło, zacznie opowiadać uczony profe- 
ssore, członek tylu a tylu towa- 
rzystw naukowych, a zarazem jakże 
nieskończenie miły człowiek w stosun- 

  

ces. Aleksandra Ill-go. do 
w mundurze hr. de Nunzio. 

Zdjęcie fotogr. wykonane przez zakłąd |. Mieczkowskiego w Warszawie. 

kach i towarzyskich i rodzinnych! A 
dowcipny, a pełny czysto włoskiej sło- 
n.eczności, a pogodny i szczerze dla 
ludzi życzliwy!.. A co za humor nie- 
zrównany tryskał w rzadkich interwal- 
lach między najbardziej poważnemi 
zajęciami dyplomaty a wyczerpujące- 
mi pracami uczonego! 

Hr. de Nunzio należał przez iata ca- 
łe do najpopularniejszych osobistości w 
sferach watykańskich, wolno nawet 
wyrazić się: wśród najbliższego otocze 
nia kolejnych Najwyższych Kapłanów 
zasiadających na Stolicy Piottowej. W 

ostatnich czasach, w lat bezmała 20 

po śmierci hrabiego, tu i ówdzie prze- 
mknęło po prasie włoskiej jego imię— 
jako tego, który wtajemniczony w to- 
czące się już wiele lat temu, niezmier- 
nie subtelne i drażliwe i niesłychanie 
poufne porozumiewania się rządu wło- 
skiego z Watykanem w kwestji możli- 
wości rozstrzygnięcia kwestji rzymskiej 
na zasadzie „status quo ante*, sprawę 
tego porozumienia się jaknajgoręcej po- 
pierał. Nie sądzonem mu tylko było do- 
czekać upragnionej chwili... 

Po poślubieniu Polki, tak jeszcze 
gorącej patrjotki, jak Helena Wągl- 
Świderska, rzecz oczywista, że musia- 
ła nastąpić zbliżenie się uczonego śla- 
wisty i watykańskiego dyplomaty do, 
Polski i jej spraw zarówno narodowych 
jak politycznych. Parokrotnie, już z mał 
żonką, jezdził do Petersburga gdzie z 
ofiarnej hojności i gorliwej opieki hra- 
biny de Nunzio korzystały od dawna 
polskie ochrony katolickie. Wyrazem 
wdzięczności i hołdu były ogromnie ser 
deczne ' ostentacyjne powitania hra- 
biostwa przybyłych z Rzymu, przez wy 
chowańców zakładów pod przewodem 
księdza kanonika Butkiewicza, probo- 
szcza u św. Katarzyny. Również i ks. 
biskup Kluczyński nie szczędził goś- 
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Hr. Ulisses de Nunzio w mundurze kawalerów Grobu Chry- 
stusowego (du Saint - Sćpulore) założonego przez Gotfryda de 
Bouillon. Wstęga na piersiach czarna. Płaszcz wdziewany jest 

tylko podczas wyjazdów. 

ciom z Rzymu — i jakim jeszcze! — 
oznak serdecznej benewolencji i przy- 
jaźni. 

Rezydencję swoją w Rzymie mieli 
hrabiostwo we wspaniałej willi noszą- 
cej nazwę Bosco Parasio (dawna sie- 
dziba Akademji watykańskiej de Arca- 
dia) wpobliżu Mone Pincio, skąd 
wzrok obejmuje przepyszną Wiecznego 
Miasta panoramę z Bazyliką św. Piotra 
i Pawła na pierwszym planie. Przyję- 
cia i zebrania towarzyskie, na które 
hrabiostwo zapraszali do Bosco Para- 
sio co dwa tygodnie elitę rzymskiego. 
beau- monde'u i sfer watykań- 
skich — słynęły w równej mierze z wy- 
twornej wystawności jak z elegancji 
w wysokim stylu tudzież z atmosfery 
najszlachetniejszego artyzmu oraz гпа-. 
mion najpoważniejszej kultury. Po.ca-- 
łej tej świetności zostały — wspomnie-- 
nia. Bo nie ocalały nawet pamiątki.” 

Jedyna córka hrabiny, de Nunzio; 
z pierwszego jej małżeństwa, wybitnie 
uzdolniona, niepospolitym obdarzona 
talentem rzeźbiarskim artystka - dyle- 
tantka, wykonała dla hallu rezydencjo- 
nalnej willi rzymskiej dwa nader efek- 
towne popiersia z gipsu odlane. Stano- 
wiły one przednią ozdobę hallu o szkla- 
anym dachu. Dziś znajdują się gdzieś 
u rzymskich Nazaretanek przy via Ma- 
chciavelli. Zostało też w Rzymie piękne - 
popiersie portretowe hrabiny de Nun- 
zio również wykonane przez jej córkę 
Zofję Wągł - Świderską, obecnie mał- 
žonkę p. Kazimierza Świąteckiego. * 

Gdy we wspaniałych apartamentach 
willi przy via Garibaldi przycichło 
wszystko i jakby zmartwiało... ktoś z 
jakiejś alabastrowej patery, pełnej po 
brzegi biletów wizytowych zgarnął gar 
steczkę ich — na pamiątkę. Tak turyści 
międzynarodowi unoszą ze sobą nieco 
biletów wizytowych rzucanych całemi 
masami w zwiedzaną w Weronie „tru- 
mnę Giuletty** zwaną całkiem opacznie 
„grobem*, podczas gdy jest to tylko 

pusty sarkofag z czerwonego marmuru. 
Coś niecoś z owych biletów ocalałych 
z Bosco Parrasio kładziemy w repro- 
dukcji na marginesie niniejszego szki- 
cu — exempli gratia jakie to 
towarzystwo uświetniało niegdyś recep 
cje rzymskie rodaczki naszej, której 
imię powinno — zdaje mi. się — przejść 
do pamięci potomnych, jak utrwalił się 
w ludzkiej pamięci rzymski salon Ank- 
wiczów z czasów Mickiewiczowskich 
lub ów inny salon rzymski, w którego 
progi w pierwsze święto Wielkiejnocy 
wprowadzał pan Bóbr z Wołynia z ta- 
kiem ukontentowaniem, z taką czoło- 
bitnością ordynata na Opinogórze... 

* 

Pożycre małżeńskie hrabiostwa de 
Nunzio było wręcz idealne. Niczem wo- 
bec niego przysłowiowa legenda o Fi- 

wiedziana przez Owidjusza w „Meta- 
morfozach*. Żadne tylko dobrotliwe 
bóstwo nie dało rzymskim z Monte Pin- 
cio małżonkom odejść w wieczność je- 
dnego dnia, niejako trzymając się za 
IeGe is 

Wspólne nietylko ideały lecz i upo- 
dobania tworzyły podstawową harmo- 
nję tego zaprawdę zgoła wyjątkowego 
współżycia. D o b ro ć — nie: miłosier- 
ność, nie litość, lecz dobroć — stano- 
wiąca głęboki, podstawowy rys obu 
natur, a tak rzadka w najczystszej swo- 
jej istocie wśród ludzi, przedziwnie łą- 
Czyła się i w mężu i w żonie z upodo- 
baniami artystycznemi, z kultem dla 
sztuki, z estetyzmem całego trybu ży- 
cia. Przypomnijmy tylko, że jeszcze w 
Wilnie, na Zarzeczu, w Honestich do- 

mu, czternastoletnia a może dopiero 
dwunastoletnia Helenka: Wikszemska 
pisywała poezje, tak poezje, zwracają- 

ce na siebie uwagę wyrobienien formy 
tudzież powagą nastroju... 

"__ Boleści, witam ciebie zstępującą z 
[nieba, 

surowa dla ludów Matko czynu, 
[mistrzyni, 

Tyś natchnieniem proroków, mę- 
[czenników siłą, 

Poetów ogniem świętym, i jasno- 
[ścią wieszcza, 

W tobie Bóg wszystkie cnoty nad- 
[ziemskie umieszcza —, 

By, co wielkie — dostępnem tyl- 
[ko wielkim było. 

Nie pozostało śladu po ewentual- 

nem kontynuowaniu tych, tak interesu- 

jących wzlotów poetyckich. Prawdopo- 

dobnie życie twarde i nad miarę pra- 

cowite urwało te giilandy kwiecia, co 

zaczynały oplatać dolę... przyszłej za- 

łożycielki i kierowniczki znakomitego 
petersburskiego zakładu leczniczego. 

Pozostało tylko jednej z najdzielniej- 

szych polskich „emancypantek* na ży- 

cie całe: wielkie zamiłowanie do wszel- 

kich form artystycznego wypowiadania 
się duszy. 

Sam hr. de Nunzio uprawiał, jako 
zgoła niepospolity dilettante mu- 

zykę. Wcale ładnie śpiewał; wielbicie- 

lem był włoskiego „narodowego* b el 
canto. Jego złoty humor folgował so- 
bie w rozkosznych  parodjowaniach... 

Wagnera, którego hrabia nie znosił. Jak 

wogóle wszystkiego, co z za. Alp pa- 
chniało... niemieckim duchem. 

Z nową swoją ojczyzną zżyła się 
hrabina de Nunzio szybko. Auzońskie 
nieba! Któremu z polskich inteligentów 
były one kiedy obce? Po Padwie, my, 
Polacy, do dziś dnia przecie chodzimy 
jak po skrawku... Złotego Wieku na- 
szych własnych narodowych dziejów! 

My przecie, Polacy, rodem jesteśmy — 

co do intelektu i ducha — z ojczyzny 
lemonie i Baucis, tak prześlicznie apo-Kultury Romańskiej? My ją parli na 
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Wschód. Aż za Dniepr. My nią, tą cud- 
ną kulturą utkaną z poezji Hellady i z 
ksiąg staro-rzymskiej mądrości, wyzło- 
cili przecie aż Dniepru brzegi. I wiele 
jeszcze, wiele wody w Dnieprze upły- 
nie, zanim tę pozłotę zryją, i zeskrobią 
— barbarzyńcy jakich Świat nie wi- 
dział! 

Societa włoska przyjęła wprowa- 
dzoną w jej grono Polkę petersburską 
z najżyczliwszą sympatją. Dom  hra- 

, biostwa de Nunzio, tak bliski Watyka- 
nu, stał się rychło jednem z najwy- 
tworniejszych i najciekawszvch ognisk 
towarzyskich Rzymu. 

Zgasło to ognisko — wespół z mał- 
żeńską słoneczną idyllą hrabiostwa de 
Nunzio — zaraz w pierwszym roku 
Wielkiej Wojny. Hrabia Ulisses de 
Nunzio, niemal nagle życie zakóńczył w 
nocy z 4 na 5 marca 1915 r. w Bosco 
Parrasio. Pozostałe po nim mienie ule- 
gło istnej eksproprjacji na rzecz rzeko- 
mych wykonawców jego ostatniej woli. 
Wspaniałą bibljotekę mówiąc krótko, 
rozszarpano. Nie dano wdowie, powo- 
łując się na jej obywatelstwo „rosyj- 
skie”, dochodzić najświętszych praw 
do spadku. Do dziś dnia sprawa ta w 
zawieszeniu. Niema komu podjąć jej na 
nowo. Podołać kosztom mogłaby chy- 
ba jakaś instytucja państwowa polska.. 

Ciężko przez los nawiedzona wdo- 
wa po hrabim de Nunzio, sama nieba- 
wem zaniemogła — nieuleczalnie. Zry- 
wała się raz po raz do córki już za- 
mężnej pozostałej nad Newą; zrywała 
się do Polski strząsającej z siebie po- 
rozbiorową niewolę; dręczyła ją i nę- 
kata nostalgija tem żywiej wśród rzym- 
skiej samotni odczuwana, że przełom 
w jej życiu stał się tak nagle, tak głę- 
boko sięgnął... Tymczasem zaś i całe 
mienie osobiste hrabiny, pozostawione 
w Petersburgu zagarnięte zostało przez 
tryumfującą rewolucję bolszewicką. A 
mowy być nie mogło o śpieszeniu do 
Leningradu aby próbować ratować, co 
by się jeszcze uratować dało. Mówiąc 
nawiasem, zięć hrabiny de. Nunzio, p. 
Kazimierz Świątecki, do chwili obecnej 
nie może opuścić Leningradu, byłego 
Petersburga, prowadząc tam nad wy- 
raz uciążliwą rewindykację choćby tyl- 
ko części zagrabionego mienia matki 
swej żony. 

Świadoma  nieuleczalności swej 
śmiertelnej choroby znalazła znów hra- 
bina de Nunzio, jak tyle już razy w 
życiu, pociechę i ukojenie — w religji. 
Religia też dała jej wytrwać mężnie 
do końca. Aczkolwiek na innem, niż do- 
tychczas polu, nie ustawała w czynnej 
i wytężonej pracy — ofiarnej, głównie 

oł iw 2. ZEE 
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ontessa Elena de Nunzio 
WIZERUNEK Z NIEDAWNE) PRZESZŁOŚCI — 

jako honorowa przez cztery lata prze- 
wodniczka Towarzystwa Niepokalanek 
rzymskich. Nie złamała hartu jej ducha 
nawet zupełna świadomość zbliżającej 
się śmierci. Z ust jej nie wybiegło je- 
dno słowo narzekania lub rewolty prze- 
ciwko niezbadanej woli Najwyższego. 
Pomimo poniesionych ogromnych strat 
osobistych,  materjalnych, jedynym, 
wyrazić się wolno, promieniem, co roz- 
jaśnił jej agonję, była, jawna już, reali- 
zacja Polski powojennej, wracającej do 
państwowej suwerenności! 

Z tą odradzającą się Polską przed * 
oczami umarła hrabina de Nunzia 25 
października 1919 r. w Rzymie, w tak 
pełnem dla niej świetlanych wspo- 
mnień ustroniu willi Bosco Parrasio na 
Monte Pincio. 

Tak w porozbiorowej epoce dzie- 
jów naszych, da samego jej końca, ga- 
sły na obczyźnie jak skry na spalonym 
papierze: często, najczęściej najcea- 
niejsze, najtęższe odpryski rozgromio- 
nego narodu polskiego... 

Nie dajmy iskrom tym zgasnąć w 
pamięci naszej! I tych, co Polskę coraz 

     

   
    

   
    
   

    
   

  

Pani Zoija z Wągł - Świderskich «) 
Świątecka, jedyna córka hrabiny 

^ Heleny de Nunzio. 

wspanialszą budować będą, aby niej- 3 
sca w niej starczyto przynajmnieį dla 
całej i pełnej elity narodu. 

Czesław Jankowsk. 
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Wnioski Związku Rewizyjnego na Zebranie 

   
   

   

    

     

  

   

   

   

    
   

   

  

    

   

  

    

        

    

   

              

    

    
    

    

                                            

    

   
    

   

        

    

  

   

   

   

Jak donosiliśmy, w dn. 15 i 16 kwie- 
tnia odbędzie się w Wilnie 4-te zebra- 
nie okręgowe spółdzielni zrzeszonych 
w Okręgu Wileńskim Związku Rewi- 
zyjnego Spółdzielni Rolniczych. 

Na posiedzeniu działowem kas Stef- 
czyka, spółdzielni rolniczo-handlowych 
6raz mleczarskich i serowarskich, Zwią 
zek Rewizyjny wysunie szereg wnio- 
sków, ważniejsze z których podajemy 
poniżej. 

1. Wniosek w sprawie zwalczania 
łichwy pieniężnej na wsi. — Zebranie 
Działowe podkreśla, że najważniejszem 
zadaniem Kas Stefczyka w obecnym 
okresie jest zwalczanie w dalszym cią- 
gu lichwy pieniężnej na wsi. 

Ażeby zadanie to spełnić w jaknaj- 
większej mierze: 

a) Zebranie Działowe zaleca Ka- 
som usilną pracę w kierunku groma- 
dzenia wkładów  oszczędnošciowych 
oraz powiększenia funduszów udziało- 
wych i zasobowych celem oparcia swej 
działalności na własnej, na miejscu 
zebranej podstawie finansowej. W tym 
celu należy wzmacniać zaufanie do 
własnego pieniądza i szerzyć w społe- 
czeństwie poczucie potrzeby oszczędno 
ści. 

W okolicach, gdzie zaufanie do zło- 
tego obiegowego jest. niedostateczne, 
Kasy powinny przyjmować wkłady z 
zabezpieczeniem zwrotu w złotych w 
złocie, a z zebranych w ten sposób fun- 
duszów udzielać pożyczek na tychże 
samych zasadach, według wskazówek, 
które są opracowane w Związku Re- 
wizyjnym. 

Przy przyjmowaniu wkładów Kasy 
powinny dopomagać społeczeństwu z 
zachowaniem daleko idącej ostrożności 
do wymiany walut obcych na złote lub 
na złote w złocie. į 

Szczególną uwagę należy zwrócić 
na propagowanie oszczędności wśród 
dziatwy i młodzieży, a szkolne kasy 
oszczędności otoczyć jaknajwiększą 
opieką i poparciem. 

b) Zebranie Działowe zwraca uwa- 
gę władz państwowych i finansowych 
instytucyj państwowych na konieczną 
potrzebę większego, 
zasilinia Centralnej Kasy Spółek Rol- 
niczych kredytem dla Kas Stefczyka na 
zwakzanie panoszącej się na wsi lich- 
wy Jieniežnej. 

Zebranie podkreśla przytem, że pra- 
cę v kierunku usunięcia lichwy mogą 

yłonać najskuteczniej instytucje spół 
dziłcze, jako własne organizacje dro- 
bngo rolnictwa i krzewiące wśród nie- 
go inicjatywę i zasadę samopomocy 
spłecznej, niezbędnej da podniesienia 
i zmocnienia gospodarki państwowej. 

2. W sprawie wzmocnienia łączno- 
śc między spółdzielniami  rolniczemi. 
Unając potrzebę dalszego rozszerza- 
ra i doskonalenia współpracy Kas Ste- 
kzżyka z innemi spółdzielniami rolni- 
zzemi oraz wzmocnienia łączności mię- 
dzy spółdzielniami rolniczemi i ich 
członkami, Zebranie Działowe zaleca 
Kasom Stefczyka przy udzielaniu poży- 
ceek dawać pierwszeństwo , członkom 
spółdzielni rolniczych, w szczególności 
w tych wypadkach, gdy udzielane po- 
życzki są przeznaczone na podnoszenie 
ospodarstw członków, zapomocą in- 
ych spółdzielni rolniczych. 

3. W sprawie zachowania i udosko- 
1alenia podstaw organizacji sieci Kas 
Stefczyka oraz organizacji pracy w 
nich. Wychodząc z założenia, że środo- 
wisko, w którem działają Kasy Stefczy- 
ka, wymaga dostatecznie gęstej sieci 
Kas o małych i należycie rozgraniczo- 
nych pomiędzy sobą terenach działa|- 
ności, jak również o przedmiotowo 
ograniczonym zakresie czynności, Ze- 
branie Działowe, mając nadto ra wzglę 
dzie konieczność umożliwienia sobie 
przez Kasy Stefczyka należytego wy- 
konania powyżej określonych zadań, 
wzywa Kasy Stefczyka: 

a) do poddania rewizji dotychcza- 
sowych terenów działalności i nowego 

V. BRIDGES. 

b. SOBOWTÓR 
Schowałem czek do pięknego pugi- 

laresu, który od tej chwili miał. stano- 
wić moją własność. W milczeniu szyb- 
ko zamieniliśmy ubrania. Norscottowi 
śpieszno było widocznie. Mimo, że rysy 
jego zostały zimne i niewzruszone, do- 
strzegłem błysk nadziei w oczach, zda- 
wało się, że wiełki ciężar spadł mu z 
serca. 

— Teraz wyjdę stąd.przez te same 
boczne drzwi, — rzekł, gdyśmy byli 
obaj ubrani, — pan zostanie tutaj, ure- 
guluje rachunki i wyjdzie głównemi 
rzwiami. Od tej chwili będzie się pan 

pokazywał wszędzie jako Stuart Nor- 
scott. Oto klucz do pańskiego mieszka- 
nia. 

Skłonił się zimno. 
— Życzę powodzenia! — rzekł, a 

ironiczny uśmiech przemknął po jego 
twarzy. — Za trzy tygodnie, jeżeli pan 
mie będzie zabity, będzie pan wolny od 

  

przyrzeczenia. 
— Dobranoc, — odpowiedziałem z 

uśniechem, — opanowując ogarniają- 
ce mnie przykre uczucia. Mam nadzieję, 
że będę mógł za trzy tygodnie rozpo- 
cząć eksploatację moich pokładów zło- 
ta! 

Sobowtór mój skinął głową i wy- 

niż dotychczas,. 

ich określenia w myśl zasad, uchwalo- 
nych przez Radę Nadzorczą Związku 
w dniu 10-XI 28 r. przy jednoczesnem 
rozgraniczeniu terenów działalności z 
sąsiedniemi Kasami; nie należy jednak 
przytem obawiać się pozostania tere- 
nów, nieobjętych działalnością żadnej 
z istniejących już Kas Stefczyka; nale- 
ży natomiast odpowiednio działać w 
kierunku założenia dla tych. „terenów 
nowych Kas Stefczyka; 

b) do odpowiedniego opracowania 
w porozumieniu się ze Związkiem Re- 
wizyjnym zmiany przepisów obowią- 
zującego obecnie statutu w przedmio- 
cie terenu działalności i uchwalenia 
tych zmian na najbliższych Walnych 
Zgromadzeniach członków; : 

c) do zaniechania od chwili uchwa- 
lenia tych zmian, przyjmowania no- 
wych członków z poza uchwalonego te- 
renu działalności oraz do stopniowego 
rozwiązywania stosunków z tymi człon 
kami poprzednio przyjętymi, którzy po- 
zostali poza nowym terenem działalno 
ści Kasy; . 

d) do określenia i odpowiedniego 
przestrzegania warunków przyjmowa- 
nia nowych członków oraz wogóle 
przestrzegania, by dobór członków Ka- 
sy był należyty, zwłaszcza odpowiadał 
potrzebom wzmocnienia łączności mię- 

dzy spółdzielniami rolniczemi różnych 
rodzajów, o której mowa powyżej pod 

AŻ 
! e) do należytego — w porozumie- 
niu się ze Związkiem Rewizyjnym — 
zastanawiania się nad warunkami, mo- 
żliwościami i.przewidywanemi wynika- 
mi prowadzenia czynności ubocznych, 
inkasa, pośrednictwa handlowego, 
agentur ubezp. i t: p. przed podejmo- 
waniem tychże; 

f) do zaniechania inkasa frachtów 

oraz czynności inkasowych, połączo- 

nych z kredytem, za wyjątkiem tego 

rodzaju czynności na rzecz członków 
Kasy, zwłaszcza spółdzielni rolniczych, 
dających gwarancję należytego wywią- 

zywania się z tego kredytu względem 
Kasy; również do zaniechania wogóle 

czynności inkasowych przez Kasy Stef- 

czyka, ktėre nie posiadają przygotowa- 
nych do prowadzenia tych. czynności 
oraz ich kontrolowania członków  Za- 

rządu i Rady Nadzorczej i zmuszone 
byłyby ze względu na inkaso wprowa- 
dzać dodatkowe dni urzędowania lub 

też w wypadkach, gdy prowadzenie 
inkasa nie byłoby dostatecznie opłacal- 
HE. (-)- 

INFORMACJE. 
CŁA WYWOZOWE NA DREWNO. 

Z dniem 30 marca 1929 r. na mocy rozpo 
rządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i 
H andlu oraz Rolnictwa z dn. 25 lutego 1929 
r. („Dz. Ust. R.P.* Nr. 15 poz. 126) pozycja 

"228 taryfy celnej wywozowej otrzymała no- 
we brzmienie. 

Rozporządzenie powyższe podnosi . mia- 
nowicie. stawkę celną wywozową dla drzew 
iglastych z dotychczasowej wysokości zł. 1.50 
do zł. 3 od 100 kg. oraz dla drzew liściastych 
z wyjątkiem buku i olszy — również z zł. 
1,50 do zł. 3 od 100 kg: Bid bukowe w 
dalszym ciągu może być wywożone bez cła, 
natomiast cło wywozowe od olszy zostało 
podniesione ze zł. 1.50 o zł. 6. 

Dla ogromnej większości wywozu drewna 
nieobrobionego nowe rozporządzenie nie ma 
narazie praktycznego znaczenia, bowiem u- 
waga 3 przewiduje że ną podstawie układów 
regulujących obrót drewnem, stosowane są 
cła zł. 0.40 dla di zew iglastych i zł. 0.20 dla 
drzew liściastych z wyjątkiem osiki, od której 
pobierarre jest cło zł. 1.50 od 100 kg. Za- 
warty w d. 19 stycznia br. układ drzewny z 
Niemcami przesądza stosowanie powyższych 
obniżonych stawek przy wywozie surowca 
tartacznego z Polski, inne zaś państwa, które 
zawarły z Polską umowy handlowe, oparte 
na klauzuli największego uprzywilejowania, 
korzystają w tym względzie z dobrodziejstw 
układu drzewnego z Niemcami. 

Olsza nie jest objęta postanowieniami u- 
kładu drzewnego z Niemcami, to też stawka 
celna w wysokości zł. 6 do 100 kg. zastoso- 
wana zostanie z dniem 30 marca rb. Nowe 
cło na ołszę wynosi c-a 50 proc. wartości 
surowca, zdatnego do fabrykacji dykt. 

Wydatne podniesienie cła wywozowego 
na olszę dyktową, które, niewątpłiwie, znacz- 

szedł, wkrótce potem uwożące mnie au 
to zatrzymało się przed pięknym — о- 
mem przy Park-Lyne. 

. Gdy szedłem przez korytarz, otwo- 
rzyły się nagle jedne z bocznych drzwi 
i w smudze Światła padającego z oświe 
tlonego pokoju, ukazała się postać mę- 
żczyzny. W. korytarzu: było ciemno, bo 
nie znalazłem kontaktu, nie mogłem za- 
palić światła. | 

Zanim zorjentowałem się, co mam 
czynić, nieznajomy skłonił się i rzekł: 

— Ach, to sir! — Tak mi się dziś 
w głowie kręci, że wciąż wydaje mi się 
że ktoś chodzi po domu, dlatego cze- 
kałem na pana.. 

Nagle w oczach jego odbiło się zdu- 
mienie * przestrach. Patrzał na mnie 
swemi poczciwemi oczyma  niedowie- 
rzająco. Przetarł oczy. 

— Co to jest, — mruknął do siebie, 
—chyba jestem chory... 

Nie 'chcidłem dłużej: przeciągać tej 
sceny. Jasnem było dla mnie, że wierny 
sługa poznał, iż nie jestem jego panem. 

— Idź spać Milfordzie, jesteś wido- 
cznie zmęczony i źle wyglądasz. Ja ró- 
wnież jestem bardzo senny. 

Dzięki planowi, który narysował mi 
Norscott, pewnym kiokiem ruszyłem ku 
schadom. Pewność moja i spokój wido- 
cznie zbiły z tropu biednego kamerdy- 
nera. 

Wszedłem do gabinetu. Po chwili 

nie ograniczy wywóz tego surowca, podykto- 
warte zostało nietylko potrzebą dalszego roz- 
woju przemysłu dyktowego, lecz przedewszy- 
stkiem koniecznością przynajmniej utrzyma- 
nia dotychczasowych rozmiarów tej produk- 
cji. Brak surowca olszowego fabryki dykt 
odczuwały coraz wyraźniej. Według dotych- 
czasowych obliczeń, roczne zużycie surowca 
olszowego przez fabryki dykt przekracza już 
dzisiaj roczny przyrost naturalny olszy w la- 
sach polskich. Spożycie surowca olszowego 
przez fabryki krajowe waha się obecnie w 
granicach 300.000 m3, podczas gdy roczny 
przyrost naturalny olszy obliczany jest na 
260 tys. m3. Uwaga 4 do poz. 228 taryfy cel- 
nej przewiduje możność wywozu zagranicę 
olszy okrągłej za pozwołeniem Ministerstwa 
Skarbu przy cle zniżonem — zł. 1.50 od 100 
kg. Zastosowanie w praktyce tej uwagi bę- 
dzie mogło prawdopodobnie nastąpić w wy- 
padku powstania nadwyżki produkcji olsz: 
okrągłej nad zapotr zebowaniem krajowyc. 
fabryk dykt. („Prz. i H.“). 

NOWE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA. 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr. 19 z dnia 
29 marca 1929 r. 

— Rozporządzenie ministrów: skarbu, 
przemysłu i handlu oraz rolnictwa z dnia 23 
lutego 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wy- 
wozie cjanków, żelazocjanków, błękitów oraz 
ługu potasowego (poz. 180), 

— Rozporządzenie ministra poczt i Tele- 
grafów z dnia 11 marca 1929 r. o taryfie po- 
So." telegraficznej i telefonicznej (poz. 
181); 

— Rozporządzenie ministra robót publi- 
cznych z dnia 22 marca 1929 r. o egzaminach 
wanych do uzyskania prawa kierowania 
robotami budowlanemi i wykonywania proje- 
któw (planów) tych robót (poz. 182). 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.** Nr. 20 z dnia 
30 marca 1929 r.: 

— Ustawa skarbowa z dnia 25 marca 
1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 
31 marca 1930 r. (poz. 183); 

— Rozporządzenie ministra reform  rol- 
nych z dn. 15 marca 1929 r. wydane w po- 
rozumieniu z ministrem skrabu i ministrem 
rolnictwa w sprawie kursu obligacyj 5 proc. 
państwowej renty ziemskiej opiewającej na 
złote w złocie na rok 1929 (poz. 210); 

— Rozporządzenie ministra rolnictwa z 
dnia 25 marca 1929 r. o wprowadzeniu w 
życie na niektórych obszarach państwa usta- 
wy z dnia 28 października 1925 r. o nadzo- 
rze państwowym nad buhajami. (poz. 211). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Związek przemysłowców i kupców 

drzewnych. — Na podstawie nowego statutu 
zatwierdzonego w dniu 10 grudnia 1928 r. 
dotychczasowy Związek przemysłowców !e- 
śnych w Wilnie został przemianowany na 
Wileński Związek Przemysłowców i Kupców 
Drzewnych. Zakres dzałalności, skład człon- 
ków i włądz związku nie uległ jakiejkolwiek 
zmianie. $ : 
__ 

TRĄD W MARSYLJI. 

Trąd istnieje w Marsylji od najdaw- 
niejszej starożytności. Na ten temat 
przedstawił profesor Jeanselme, w Aka 
demji medycznej, pracę doktora Pawła 
Vigne dermatologa szpitali, i profesora 
dermatologji Szkoły Medycznej w Mar-; 

sylji. m. „sie 
Prawdopodobnie założyciele staro- 

żytnej Phocće przywieźli ją ze sobą. W 
epoce Wojen Krzyżowych wielka ilość 
chorych na trąd zmusiła do założenia 
w Marsylji szpitala św. Łazarza. Z cza- 
sem ilość wypadków trądu znacznie się 
zmniejsza, w 1893 r. było tylko 5-ciu 
chorych a w 1914 piętnastu chorych. 

Ankieta przeprowadzona w Pro- 
wancji z okazji 3 międzynarodowego 
kongresu walki z trądem przez dr. Vi- 
gne wykazała 20 chorych. Od tego cza- 
su liczba trędowatych co roku stale się 
zwiększa i wynosi obecnie w obrębie 
Marsylji około 40 osób. 

Wobec rozszerzania się tej zastra- 
szającej choroby we Francji, 
Vigne widzi konieczność stworzenia 
przy Ministerstwie Higjeny specjalnej 
centralnej służby walki z trądem, na 
wzór tej, jaka już egzystuje z choroba- 
mi wenerycznemi. 

Podobne centrale wałki z trądem 
egzystują już oddawna we wszystkich 
wielkich portach, Brazylji, Anglji i Sta- 
nów Zjednoczonych. Z. K. 
  

   

  

FARBUJCIE OBUWIE” 
I INNE WYROBY SKORZANE 
KRAJOWEMI BARWNIKA MI 

KOLORYT: 

szukania przy pomocy zapałek udało 
mi się zapalić światło. Był to wspania- 
le umeblowany pokój, pełen pięknych 
dywanów i obrazów. Z zaciekawieniem 
przyglądałem się pięknym meblom. Za- 
pomniałem * zupełnie o niebezpieczeń- 
stwie, jakie grozić miało mi od tej 
chwili, byłem Gszołomiony, ołlśniony 
nagłem bogactwem. Prędko jednak mia 
łem być przywołany do rzeczywistości. 

Gdy tak stałem przed biurkiem, 
wzrok mój padł nagle na prześlicznie 
oprawione lustro, wiszące w rogu poko 
ju. W błyszczącej jego powierzchni uj- 
rzałem rękę z rewolwerem. я 

Instynktownie, ni zdając sobie spra- 
wy z tego, co się dzieje, skoczyłem w 
bok, w tejże chwili rozległ się huk i 
kula utkwiła w biurku. 

Wszystko to stało się tak szybko i 
nieoczekiwanie, że człowiek, któryby 
nie spędził tak, jak ja piętnastu lat ży- 
cia w Ameryce Południowej, straciłby 
się niezawodnie. 

Ja jednak nie traciłem czasu na na- 
mysły. Skoczyłem ku drzwiom sypialni 
i pochwyciłem dłoń, trzymającą jeszcze 
rewolwer. 

Rewolwer upadł ciężko na podłogę. 

    
  

       

    

Stałem zdumiony i oczarowany: 
przedemną zjawiła się postać młodej 
dzi:wczyny. Zamiast ohydnego bandy- 
ty, ujrzałem cudną, tak cudną, jakiej 

doktór | 

SŁOWO 

Niezwykły rabunek w Paryiu 
Napaść w biały dzień na 
jubilerkę z bulwaru Hauss- 

mana 

W dniu 30 marca dokonano w Pa- 
ryżu w godzinach południowych śmia- 
łego napadu na panią Thilesse, jubiler- 
kę mającą swój sklep pod Nr. 11 przy 
bulwarze Haussmanna, jednym z naj- 
większych i najruchliwszych bulwarów 
Paryża. 

O godzinie 11 m. 15 dozorczyni do- 
mu została zaalarmowana wołaniem © 
pomoc, pochodzącym ze sklepu jubiler- 
skiego p. Tillese, wybiegła i zobaczyła 
właścicielkę, która dopiero co sklep 
„otworzyła, słaniającą się i z okrwawio- 
ną twarzą. W tej chwili weszła do 

„sklepu córka poszkodowanej, panna 
Dora Tilesse, która natychmiast prze- 
wiozła nawpółzemdloną matkę do szpi- 
tala Lariboisiere. 

Po dojściu do przytomności w Szpi- 
talu, pani Tillese złożyła przed dyre- 
ktorem policji śledczej, panem Benoist 
zeznanie: że została napadniętą w 
chwili, gdy otwierała żelazne żaluzje, 
przez młodego mężczyznę lat około 23 
średniego wzrostu, szatyna, ubranego 
według ostatniej mody. Zadał on jej sil- 
ne uderzenia w głowę, twarz i żołądek 
a gdy się starała bronić paznokciami, 
zdusił ją tak silnie za gardło, że upadła 
odurzona, w tej chwili porwał przynie- 

"sioną przez nią walizkę z biżuterją i 
ręczną torebkę i zbiegł ze sklepu. 

Walizka zawierała brylanty, zegar- 
ki platynowe, naszyjniki z pereł i inną 
biżuterję na łączną wartość półtora mi- 
ljona franków, w ręcznej torebce znaj- 
dowało się 40,000 fr. w gotówce. Na- 
pastnik już poprzednio kilkakrotnie pod 
rozmaitemi pretekstami zachodził do 
sklepu jubilerskiego, tak że p. Tillese 
mogła podać jego dokładny rysopis, 
pomimo tego nie udało się władzom 
bezpieczeństwa ująć go dotychczas, za- 
pewne mając tak znaczną gotówkę do 
rozporządzenia, udało mu się umknąć 
zagranicę. 

Podejrzewając egzystencję wspól- 
ników, policja prowadzi teraz energicz- 
ne ślędztwo celem odnalezienia agenta 
w handlu brylantami, który przed dzie- 
sięcioma dniami oglądał u pani Tillese 
luźne brylanty. 

Jest to już trzecie obrabowanie ju- 
biłerni p. Tillese: pierwsze miało miej- 
sce.w roku 1916, drugie w 1924 a te- 
raz trzecie, które doszczętnie zniszczy- 
ło dorobek pracy całego życia. 

Pani Tillese czuje się już znacznie 
„lepiej, ale znajduje się dotychczas na 
kuracji w szpitalu Lariboisiere. Z. K. 
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nie widziałem 
wczynę. 

Nie wypuszczając jej dłoni, podnio- 
słem drugą ręką rewolwer i obejrzałem 
go. Był to mały rewolwer, lecz wystar- 
czający dla zabicia człowieka. Włoży- 
łem go do kieszeni i puszczając rękę 
dziewczyny, wróciłem do biurka. 

—— Czy pani nie zechce usiąść? — 
zapytałem. 

Lecz słowa moje wywołały skutek 
nieoczekiwany. Z cichym jękiem, za- 
kryła twarz rękami i, zanim zdążyłem 
podtrzymać ją, upadła na podłogę. 

— Djabli nadali taką nieprzyjemną 
historję, — mruknąłem do siebie. 

Nie mógłem zostawić ją na podło- 
dze. Podniosłem więc ją i położyłem na 
kanapie. 

Wszystko to stało się tak szybko, 
że nie mogłem nic obmyśleć. : 

Przypomuiatem sobie nagle, že trze- 
ba zamknąć drzwi, gdyż Milford, który 
jeszcze się nie położył, mógł słyszeć 
wystrzał. Podbiegłem do drzwi i zam- 
knąłem je na klucz, poczem wróciłem 
do mego zagadkowego gościa. 

Teraz wydała mi się: jeszcze pię- 
kniejsza. Leżała blada, nieruchoma, po- 
dobna do greckiego posągu wyrzeźbio- 
nego w pięknym marmurze. 

Tylko lekko falująca pierś wskazy- 
wała, iż moja morderczyni żyje jeszcze. 

Wiele w życiu widziałem. niezwy- 

jeszcze w życiu dzie- 
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kłych wypadków i o wielu słyszałem, 
ale taka sytuacja zdarzała mi się po raz 
pierwszy. i 

Musiałem postanowić co mam zro- 
bić z tą dziewczyną, która usiłowała 
mnie zabić. 

Było to pytanie trudne i delikatne. 
Zdecydowałem ocucić ją przede- 

wszystkiem. 
Nalałem do szklanki trochę whisky 

i włałem jej do ust ten mocny napój. 
Alkohoł podziałał odrazu. Słaby rumie- 
niec obłał jej twarzyczkę. Z głębokiem 
westchnieniem otworzyła oczy. 

Widząc mnie schylonego nad sobą, 
drgnęła i zerwała się z przerażeniem. 
Nie było to z jej strony zbyt uprzej- 
me, ale udałem, że nie zwracam na to 
uwagi. 

— Czy pani lepiej się czuje? zapy- 
tałem z przyjaznym uśmiechem. 

W głosie jej, gdy mówiła, brzmiała 
taka nienawiść, że mimowoli cofnąłem 
się: i 

— Czemu pan nie dzwoni na służbę 
i nie wzywa policję? | : 

Miala gtos niski, gorący i muzykal- 
ny, mówiła z jakimś obcym akcentem. 
Nigdy jeszcze nie słyszałem takiego cu- 
dnego, czarującego contrałtó. 

Spojrzałem w jej pełne nienawiści i 
oburzenia oczy i odrzekłem spokojnie: 

— Przedewszystkiem, z zasady nie 
lubię mieć do czynienia” z policją: A-po 

  

  
drugie nie miałaby tu ona nic do zobo- 
ty. Przecież pani tylko odrapała nieco 
biurko i nic więcej... 

Zanim zdążyła coś odpowiedzieć, 
na schodach rozległy się kroki i zapu- 
kano do drzwi. 

— Kto tam? — zapytałem. 
—— To ja, sir, — rozległ się głos 

Miliorda, — zdawało mi się, że coś w 
gabinecie upadło i przyszedłem zapy- 
tać, czy nie jestem potrzebny? 

Przez chwilę zawahałem 'się, ale 
zdecydowałem się szybka i podszedłem 
do drzwi, otworzyłem je nieco, tak jed- 
nak, by nie mógł zajrzeć do pokoju i | 
rzekłem: 

— Dziękuję ci Miliordzie, wszystko 
jest w porządku. Tylko niechcący wy- 
strzeliłem, przy wyjmowaniu kul z re- 
wolweru i trochę podrapałem biurko. 
Jutro rano trzeba będzie to naprawić. 
Ale, ale, czy nikt nie pytał o mnie, pod- 
czas mojej nieobecności? 

Lokaj zrobił gest przeczący. 
— Nikt sir. 
— Dobrze. Ja teraz piszę list i pe- 

wnie wyjdę, by wrzucić go do skrzynki . 
-— dodałem, jeśli więc posłyszysz na 
schodach moje kroki, nie myśl, że to 
morderca. Dobranoc! \ 

— Dobranoc, sir! 

var?  
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| DŻiELa 
I Dziś Wschód sł. p. 4 m. 45 

Epefanjusza Zach. sł. o g. 17 m. 59 

jutro 
„Djonizego ; 

Spostrzeżenia meteorołogiczae ZLakiadu 
Meteorologji U. $. B. 

z ania 5 —*1V. i»/9 r . 

Ciśnienie j 
średnie w m | 38 

Temperatura 
šrel 

Opad za do 
bę m. m. 

Wian 
przeważającj | 

Uwagi: 

Minimum za dooę 
Maximum na dobę 

400   
półn. 

pogodnie 

— 0. 12 
-|- 23C. 

у URZĘDOWA. 
Słuszne zarządzenie. Komenda Policji 

' 

Zo nabycia biletow. W razie ujawnienia na 

wi 
letu winny będzie póciągany do odpowiedzial 
ności. Powyższe nie tyczy się naturalnie 
imkcjonarjuszów będących w służbie 

MIEJSKA 
Nowe czynności Magistratu. ' Wobec 
Ъ obowiązków nałożonych na magi- 

t w związku 2 rozporządzeniem 0 zwol- 
Mie _ policji państwowej od czynności, Są- 
downiczej, egzekucyjnej, jak doręczania kar, 
asysto wania prz ylicytacjach, przestrzegania 
Brzepsów sanitarnych i t.d. Magistrat będzie 
musiał w celu wykonywania nowych czyn- 
noścj powiększyć swój dotychczasowy per- 

nei, a w niektórych wypadkach stworzyć 
cjalną straż miejską. Ma by' ć również 
orzona specjalna straż konwojowa dla 

Ё rtowania więzniów i wartownicza przy 
*%isach i urzędach państwowych. Na wydatki 

| wiązane z' tem wszystktem, Magistrat musi 
| Wynaleźć nowe źródła dochodu. 

WOJSKOWA. 
| — Przestrzeganie przepisów sanitarnych 
tą komisjach poborowych. Jak się dowiadu- 

=   
Wający w stanie nieczystym poborowy, bę- 
dzie odsyłany do kąpieliska, Ci zaś poborowi, 

adów dezynfekcyjnych. Wszyscy członko- 
wie komisji poborowej winni być zaopatrze- 
| w białe fartuchy. 

SAMORZĄDOWA. 
— Posiedzenie wydziału 

„, € wtorek dnia 9 kwietnia odbędzie się po- 
Е edzenie wydziału powiatowego Sejmiku Wi 
j.'sko - Trockiego. Na porządku dziennym 
(Prawy drogowe oraz dalszy ciąg rozpatry- 
Mania planu gospodarki sejmikowej na naj- 

trzechlecie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNĄ. 

— Prelekcje o Zasadach _ ubezpieczania 

  

   

     
   

    

    

   

    

   
   

    
   
    

   

    

      

    

   

    
   

    

  

    

  

    

       

łego 

fans ce livre tant ap- 
Plaudi. Jestem jednak przekonany, 
„Sam wielki adwersarz Bossuet'a, 
imujący jeszcze wyższe może Sta- 

"owisko w literaturze niż w  hierar- 
Pi kościelnej, nie dopatrzyłby szczy- 

Pty „trucizny* w książeczce Boya tak 
Pychwałanej przez prawdziwych ama- 
rów pisarskiego wirtuozostwa. 

Powtóre... 
„ Powtóre cała walka pole- 

ficzna, wrąca do dziś dnia dokoła 
ĮDezprzyktadnego wystąpienia" Boya 
eleńskiego, jest nielogiczna w zało- 
= i skazania zgóry na bezpłod- 

ość. 
Dlaczego? Dlatego, że o jednym i 

wm samym przedmiocie obaj spiera- 
“y Še z sobą ludzie mają odmien- 
jwobrażenie. Poprostu: każdy z 

IJ widzi w przedmiocie sporu . . . 
ścz inną. A mianowicie. Małżeń: 
em — jakby brzmiała _ delinicja 

"jpwszei lepszej encyklopedji 
any związek mężczyzny i kobie- 
arty przy zachowaniu  iormal: 
prawem uŚwięconych. Tak . . . 

w małżeństwie sakrament, 
ują małżeństwo za sakrament, 

estancj, kalwini i lutrzy tudzież 
Gje niewierzący (a iluż ich jest na 

Micjątnych listach katolików rzymskiej 
|) widzi w małżeństwie, za przy- 

jem francuskiej Wielkiej Rewolucji: 
contract uniquement 
I, co go, właściwie mówiąc, 

związać może... choćby jakiś tam 
wal 7 Gretn— Green, opierając się 

tradycji. 

Małżeństwo chrześcijańskie jest w 
mieniu Kościoła źródłem Łaski 

fiprzyrodzonej. Nie wolno prawemu 
likowi utrzymywać, że kontrakt 

Tajemniczy trup na linii granicznej 
‚ Podczas patrolowania linji granicznej żołnierze K. O. P. natknęli się w rejonie 

odcinka wilejskiego koło Radoszkowicz ną trupa mężczyzny, 
ujawniono liczne rany. Najprawdopo .obniej trup leżał od kilku tygodni. Zdołano 
ustalić jedynie tożsamość zabitego, którym jest Jan | Kułczewski, mieszkaniec położo- 
nej po stronie sowieckiej tuż przy granicy wsi Tomanowka. 

Obrahowali a pofem wysieślili. 
Qnegdaj do placówek naszych, na linji granicznej, w rejonie Wielkich 

Hautor, zgłos:ł się Józef orochun. który zeznał, że wysiedlono go razem z 
rodziną z Rosji Sowieckiej i już na granicy żołnierze sowieccy zabrali mu '25 
rubli, złoty zegarek i inne drobiazgi. Brochun prosi nasze władze o spowodo- 
wanie zwrotu nieprawnie zabranych pieniędzy. 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnien a. 

m. Wilna wydała ostatnio zarządzenie za- 
zujące funkcjonarjuszom PP wchodzenie 

“o teatrów i kinematografów bez uprzednie- 

idowni policjanta który nie będzie miał bi- 

jemy, władze administracyjne otrzymały no- 
je zarządzenie dotyczące przestrzegania prze 

Jpisów sanitarnych i zdrowotnych na komi- 
siach poborowych. Przepisy te dotyczą po- 
borowych, którzy zjawiać się będą przed ko- 
misją pobrową w stanie niechlujnym. Na 
wniosek. członka komisji poborowej, przyby- 

rzy zjawiać się będą na komisję poborową 
nieczystej odzieży, kierowani będą do za- 

powiatowego. 

owników umysłowych. W końcu przysz- 
tygodnia przybędą z Warszawy do Wil- 

"a przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Pra 
Fowników Umysłowych; prezes Komisji Or- 
Anizacyjnej dr. Adamczak i naczelnicy wy- 
«łów Sasorski i Kotarbiński celem wygło- 

ję. Podczas gdy katolicy wierzący wi-. 

u którego na ciele 

  

NIKA 
szenia w naszem mieście kilku prelekcyj o 
zasadach ubezpieczenia pracowników umysło 
wych i o działalności ZUPU w Warszawie, 
któremu podlega także województwo Wileń- 
skie. Wykłady te przeznaczone będą dla 
przedstawicieli Kas Chorych tutejszego okrę- 
gu, którzy w liczbie kilkudziesięciu przybę- 
dą do Wilna oraz dla repr'ezentantów pokre- 
wnych urzędów. ZUPU posiada od niedaw- 
na w Wilnie swoją. placówkę w postaci In- 
spektoratu Okręgowego obejmującego woje- 
wództwa Wileńskie, Białostockie, Nowogródz 
kie i poleskie. Na czele placówki wileńskiej 
stoi inspektor Arcimonowicz. Lokai Inspek- 
toratu mieści się przy ul. Piłsudskiego 29 tel. 
1708. " 

AKADEMICKA. 
— Walne zgromadzenie członków Woje- 

wódzkiego Komitetu Wileńskiego Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej. W dniu 8 
kwietnia rb. o godz. 6-ej wiecz w 1-ym ter- 
minie, a o godz. 6.30 wiecz w 2-gim termi 
nie w wielkiej sali konferencyjnej Wiłeńskie- 
go Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się zwy- 
czajne walne zgromadzenie członków Woje- 
wódzkiego Komitetu Wileńskiego Pomocy 
Połskiej Młodzieży Akademickiej z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 1) Zagajenie, 
2) wybór prezydjum, 3) sprawozdanie z dzia 
łalności wydziału wykonawczego za czas od 
19-go czerwca 1927 r. do dnia l-go kwiet- 
nia 1929 r. 4) sprawozdanie komisji rewizyj- 
nej, 5) sprawa budowy akademickiej kolonji 
letniej w Legaciszkach i upoważnienie wy- 
działu wykonawczego do podpisania umowy 
dzierżawnej, 6) zatwierdzenie budżetu komi- 
tetu na rok 1929, 7) wybory nowych władz 
komitetu: a) wybory wydziału wykonawcze- 
go, b) wybory komisji rewizyjnej, 8) wolne 
wnioski. : 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wyklad profesora Rittlera z Innsbruc- 

ku, o ktėrym donosilišmy. wczoraj, odbędzie 
się we wtorek.16 bm, o godz. 7 i pot wiecz 
w Auli Kolumnowej (a nie, jak podano: po- 
przednio we „šrodę). i - 

— Odczyt o Szymonie Askenazym. Sta- 
taniem Komitetu Berka Josełewicza odbędzie 
się w niedzielę dn. 7 kwietnia o godz. 8 w. 
w lokalu Stowarzyszenia Techników (Wileń- 
ska 33) odczyt publiczny. p. dr. Adolfa. Hir- 
schberga na temat: „Działalność naukowa 
prof. Sz, Askenazego w związku z 35-lecfem 
jego pracy. Wstęp wolny. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Stowarzy- 
szenia Rezerwistow i b. wojskowych zawia- 
damia swych członków że w dniu 7 bm, o 
godz. 12-ej odbędzie się zebranie informacyj- 
e r ża ZÓW przy ul. Uniwersyteckiej 

Li rog Ń 

° — Towarzystwo a przemystu Iu- 
dowego w Wilnie. Walne zgromadzenie człon 
ków Towarzystwa Popierania Przemysłu Lu- 
dowego w Wilnie odbędzie się w niedzielę 
dnia 21 kwietnia rb o godz. 6-'ej po południu 
w lokalu Muzeum Etnógraficznego — ul. 
Zamkowa Nr. 11. Porządek obrad: 1 Za- 
gajenie, 2) wybór przewodniczącego, 3) spra 
wozdanie zarządu oraz komisji rewizyjnej, 
4) plany działalności na przyszłość, 5) wy- 
bory nowych członków zarządu w miejsce 
ustępując.ych, 6) wolne wnioski. 

` KOMUNIKATY 
—-Sekretarjat Bezpartyjnego Bloku W: 

pracy z Rządem na wojw. Wileńskie podaj 
niniejszym do powszechnej wiadomości, że w 
zajmowanym przezeń lokalu przy ul. Zawal- 
nej 1 m. 4, tel. 12-95, nie mieściła się i nie 
mieści redakcja gazety p.t. „Wieczór Wileń- 
ski”, a podanie tego adresu, jak: również go- 
dzin przyjęć redaktora w powyższym lokalu 
zostalo uczynione bez wiedzy i woli sekre- 
tarjatu. . 

— Ze stowarZyszenia Kupcow i Przemy- 
słowców Chrześcijan w Wilnie. Na odbytem 
w dniu 5 bm. zebraniu nowego Zarządu Sto- 
warzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrze 
ścijan w Wilnie dokonano wyborów prezy- 
djum. . * i i 1 

Na prezesa zarządu wybrano p. Mieczy- 
sława Żejmo, na I wiceprezesa p. Edmunda 
Kowalskiego, na II wiceprezesa ATA 
Brzostowskiego, na sekretarza p. Ksawerego 

jest zwykłą umową, sprawą Światową, 
i nic nie ma wspólnego z sakramen- 
tem. Tak nie jest. Najwyższa powaga 
papieska (Encyklika „Arcanum* Leo- 
na XIII-go) orzekła ostatecznie zupeł- 
ną tożsamość kontraktu z sakramen- 
tem. Wzajemna zgoda na połączenie 
się związkiem małżeńskim - oto samo 
principiu m, sama istota sakra- 
mentu małżeństwa, jak to Kościół 
Rzymsko-Katolicki rozumie. 

Oto platforma, na ktorej stoją i 
stać muszą wszyscy | stronnicy niero- 
zerwalaości małżeństwa, jako Sa- 
kramentu, w sporze Swym z Opo- 
nentami, domagającymi się, w zape- 
rzeniu się najokrutniejszem, rozerwal- 
ności, nawet jaknajbardziej ułatwionej 
małżeństwa... jako kontraktu 
cywiłnego! 

Czy może w tych warunkach na- 
stąpić porozumienie? Albo czy może 
jedna strona przyznać rację drugiej? 
Nie. [est to rzecz niemożliwa. Sta- 
nowiska są zbyt rozbieżne. Moż- 
na sobie... pięścią wzajemnie wygra- 
żać. To, i owszem, o ile kto ma czas 
i ochotę po temu. Ale na dysputę— 
szkoda czasu i atłasu zarówno z je- 

dnej jak drugiej strony. i 

Oto co mielibyśmy do powiedze- 

nia 4 propos rozgłośnej książ- 

ki Boya-Żeleńskiego, może najetekto- 
wniejszej lecz bynajmniej nie najcen- 
niejszej z nowej serji pism jego. 

Cz. J. 
(D.N.) © 4 

*. BIG 

powiatowych województwa 
Wileńskiego 

DRUGI DZIEŃ OBRAD. 

W dniu 5 bm. lekarze powiatowi przybyli 
do Wilna na zjazd udali się na zwiedzenie 
miejskiego zakładu badania żywności przy ul 
Hetmańskiej Nr. 3. W toku dalszej wycieczki 
lekarze wyrażali się z wiełkiem uznaniem o 
wzorowych urządzeniach poradni sportowo- 
lekarskiej tutejszego okręgu WF i PW oraz 
stacji opieki nad Matką i Dzieckiem przy ul. 
Wielkiej Nr. 46. Zwiedzano w końcu miej- 
ską wodociągową stację pomp w ogrodzie 
Bernardyńskim. W dniu wczorajszym zwie- 
dzono przychodnie: Wil. Tow. Przeciw- 
gruźliczego przy ul. Żeligowskiego Nr. 3, 
sanitarno-obyczajową, Wil. Tow. Przeciw- 
alkoholowego oddział grużliczy przy Miej- 
skim Szpitalu na Zwierzyrfcu i nowowybudo- 
waną mićjską szkołę powszechną . przy. ul. 
Szeptyckiego. į 

rzed poludniem obrady toczyly w dal- 
szym ciągu pod przewodnictwem naczelnika 
Rudzińskiego w Urzędzie Wojewódzkim. Re- 
feraty wygłosił dr. A. Safarewicz: „Znaczenie 
sanitarne analizy wody*. Inspektor lekarski 
dr. Przyałgowski o ośrodkach zdrowia, Na- 
czelnik wydziału Konrad Jocz o „Skoordyno- 
waniu pracy komitetów ospeki nad matką 
i dzieckiem z pracą organów służby zdrowia” 
następnie inspektor starostw p. Aleksander 
Żyłko „O organizacji doraźnej akcji sanitar- 
no - porządkowej ze strony samorządów. Dr. 
A. Borowski kierownik Przychodni Przeciw- 
gruźlicznej w Wilnie o zwalczaniu zapobie- 

ZAL gruźlicy, inspektor lekarski dr. L. 
łahuszewski w sprawie czynności lekarza 

powiatowego, wreszcie inspektor farmaceu- 
tyczny Hryszkiewicz o nadzo”rze nad apte- 
kami w powiecie. Po załatwieniu spraw ad- 
ministracyjnych zjazd zamknięto. 

ННЕМИНИЧЕНЕНЫЩЕХ —- “скросЫ. БИОЕПЕНЦИТИЩНННННЦИЧЫ 

Zapolya - Zapolskiego i na skarbnika p. Sta- 
nisława Jeśmana. Czlonkowie Zarządu pp. 
Jan Rochowicz, Jan Rodowicz, Kazimierz Rut- 
kowski i Tomasz Krassowski. 

Pierwsze zebranie zarządu było poświę- 
cone przeważnie omówieniu spraw lzby Prze 
mysłowo - Handlowej w Wilnie w organiza- 
cji której jak wiadomo Stowarzyszenie do- 
tychczas odegrywało poważną rolę. 

Dotychczasowa linja postępowania przed- 
stawicieli S-nia w tymczasowej komisji do- 
radczej została jednogłośnie zaakceptowana. 
W dniach najbliższych odbędzie się plenarne 
zebranie radców. sekcji handlowej poświęco- 
ne omówieniu spraw, znajdujących się na 
porządku dziennym pierwszego zebrania Izby 
którego termin przewidywany jest na dzień 
5 maja rb. Jak słyszeliśmy dotychczasowy 
Dyrektor Stowarzyszenia p. E. Jutkiewicz 0- 
puszcza swoje stanowisko.4 i 

— Z Ogniska kolejowego. W sali Ogniska 
„kolejowego w Wilnie przy ul. Kolejowej: Nr. 
19 w dniu 7. 4. rb. o godz. 19.30 odegrane 
będzie komedja w 3 aktach Grzymały Sied- 
leckiego „Spadkobierca* w wykonaniu ze- 
społu dramatycznego „Ognisko”* pod režy- 
serją art. Reduty. 

Ó godzinie 18-żj profesor USB dr. Te- 
ofil - Emil Modełski wygłosi odczyt na te- 
mat: „Krajoznawstwo w .Polsce w dobie 
średniowiecza i na początku doby nowożyt- 
nej“. 

RÓŻNE 
— Dziennikarz niemiecki zwiedza Wilno. 

P. wojewoda Wileński Raczkiewicz przyjął 
w dniu wczorajszym przędstawiciela niemiec 
kiej prasy prowincjonalnej p. Eckarfa Peteri- 
cha który przybył do Wilna na kilka dni. 
Redaktor Peterich w czasie pobytu swego w 
Wilnie złożył wizyty Hachamowi Chan Szap- 
szałowi i prezesowi Syndykatu Dziennikarzy 
Wileńskich p. Czesławowi Jankowskiemu. 

—Likwidacja zaległości podatkowych. Ce- 
lem ostatecznego zlikwidowania zaległości 
podatku dochodowego, których ściągnięcie 
jest niemożliwe, Min, Skarbu rozszerzyło u- 
prawnienia dane swego czasu Izbie Skar- 
bowej na zaległości podatkowe na rok 1927. 
Władze skarbowe mają indywidualnie trak- 
tować i każdy poszczególny wypadek. Przed 
przedłożeniem wniosku lzbie Skarbowej na- 
leży bezwzględnie przeprowadzić -sprawdze- 
nie okoliczności, uzasadniających absolutną 
niesciągalność kwot, podlegających umorze- 
niu. Izba Skarbowa ma w dniu 15 czerwca 
przedłożyć wykazy umorzonych zaległości. 

— Podziękowanie. VIII Oddział Towarzy 
stwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Pa- 
шЮ składa niniejsz em Stowarzyszeniu ofice- 
rów przeniesionych w stan spoczynku, ser- 
deczne „Bóg zapłać" za hojny dar 75 zł. na 

STY wyżej wymienionego Od- 
u. 

*""FEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). „Dwaj 

ie B“. Dziś, po raz drugi najgłośniej- 
sza komedja Marjana Hemara „Dwaj pano- 
wie B“, która po premjerze wywołała for- 
malną burzę wśród nadobnych przedstawi- 
cielek publiczności, obiecujących sobie Ma- 
rjana Hemara ścigać, jakby za obrazę oso- 
bistą, zaś wśród męskiej połowy widzów 
przeważał jakby zgodny raczej z autorem 
pogląd na te intymne sprawy. W każdym ra- 
zie pówodzenie Žoelis jest zapewnione. 

—Dzisiejszy odczyt ]. Kaden -Bandrow- 
skiego.. Dziś, o godz. 1-ej p. p. wielce uta- 
lentowany pisarz i publicysta Juljusz Kaden- 
Bandrowski wygłosi odczyt na temat „Fa- 
szysta, czy komunista" (czarne skrzydła). 

Zainteresowanie olbrzymie. Pozostałe 
bilety sprzedaje kasa Teatru Polskiego о @. 
11ėj rano. 

— Dzisiejsze popołudniówki. 
tura Kola“, niezmiernie ciekawa i 
awantura małżeńska na stosunki bolszewi- 
ckie, grana będzie dziś nieodwołalnie po raz 
ostatni o g. 3-ej p. p. 

— „Hulaka“ — farsa M. Henneguina 
grana będzie również po raz ostatni dziś o 
godz. 5 p. p. 

Ceny miejsc na oba widowiska popołu- 
dniowe najniższe od 20 groszy. 

— Reduta na Pohulance. „Złota kaczka”. 
Dziś premjera oryginalnego widowiska H. 
Zakrzewskiej p. t. „Złota kaczka”. W przed- 
stawieniu bierze udział cały zespół Reduty, 
Bajka ta — dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
otrzymała nową oprawę dekoracyjną, oraz 
ilustrację muzyczną, skomponowaną przez 
Eug. Dziewulskiego. 

Początek o godz. 15-ej (3-ej ) po połu- 
dniu. ` 

Bilety w cenie od 20 gr. rano do naby- 
cia w „Orbisie“ i od godz. 13-ej (1-ej) w 
kasie teatru. ; 

— „Wlamanie“. Dziš, o godz. 20-ej po 
raz 4-ty glošna sztuka A. Grzymaly-Siedle- 
ckiego p. t. „Włamanie* w premjerowej ob- 
sadzie. 

, — Koncert ku czci Czajkowskiego. Wi- 
łeńskie T-wo Filharmoniczne przypomina mi- 
łośnikom muzyki, że w poniedziałek, dnia 8 
b. m. odbędzie się koncert poświęcony, twór- 
czości P. Czajkowskiego. 

Ia lekarzy 

„Kwadra- 
wesoła 

  

Najstarsza, największa 
najszczęśliwszą 

kolekiura w polsce 

  

к оУ © 

W koncercie tym odegrane zostaną ta- 
kie utwory, jak trio a ol koncert skrzyp- 
cowy oraz warjacje na tematy rococo na 
wiolonczelę przez świetny zespół, złożony z 
p. p. prof. prof. M. Kimontt- Jacynowej, So- 
łomonowa i A. Kaca. Przy fortepianie p. 
Szapsaj. 

Biłety do nabycia w Orbisie — ul. Mi- 
ckiewicza 11. 

— Reduta ma prowincji.. Dziś, w Białej 
Podlaskiej komedja A. Słonimskiego „Murzyn 
Warszawski”. ze Stefanem Jaraczem w po- 
staci Hertmańskiego. 

— Tonia Kleczkowska, paryżanka zna- 
na w stolicy Francji pieśniarka międzyna- 
rodowa, wystąpi we wtorek 9 b. m. w Re- 
ducie. Program wieczoru składa się z prze- 
ślicznych pieśni, które Spiewączka wykona 
w blasku reflektów, zmieniając 16 razy w 
ciągu wieczoru wspaniałe stylizowane ko- 
stjumy. Usłyszymy piosenki francuskie, 
angielskie, hiszpanskie, bretońskie, słynną 
„Moją Pieszczotkę* Szopena, „Tam na blo-. 

»Ą niu* Szymanowskiego, i wiele innych. W 
Warszawie śpiewała p. Kleczkowska 23 
marca b. r. w sali Konserwatorjum, osią- 
gając sukces zupełny, zyskując życzliwą 
krytykę pism stołecznych. Pisma francuskie 
nazywały Kleczkowską uosobieniem uroku, 
zachwycając się jej uśmiechem, spojrze- 
niem i mocą głosu. 

Wieczór pieśni organizuje Związek 
Pracy Obywatelskiej kobiet, który korzy- 

stając 'z pobytu Kleczkowskiej w Wilnie, 
uprosił ją o jeden występ na rzecz ochro- 
nek, pozostających pod opieką Związku. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Obława na złodziei. Wczoraj z racji 
dnia sobotniego policja zarządziła obławę na 
wałęsających się po mieście żebraków, któ- 
rych zatrzymano i osadzono w areszcie. 

— Włamanie. Onegdaj wieczorem do mie 
szkania, Anny Siemienkiewicz (1 Szklana 21) 
włamali się złodzieje którzy wynieśli garde- 
robę wartości 2 tysiące złotych. 

—. Kradzież w Dyrekcji Kole j. Z po- 
koju Nr. 33 w.lokalu dyrekcji PKP kierow- 
nikowi oddziału taryfowego Józefowi Szmid- 
towi skradziono palto nieustalonej bliżej war- 
tości. ь 

— Amatorzy makulatury. Tomasz Ratko- 
wski' (Jagiellońska 6) powiadomił policję o 
kradzieży 150 egzemplarzy czasopisma „Ku- 
kułka Wileńska”: Sprawców kradzieży w 0- 
sobach Karola Konopowicza (Lwowska 11) i 
Józefa Czerniawskiego (Mickiewicza 44) uję- 
to i winę im udow*odniono. 

— Нагсе samochodowe. Na uliey Zawal- 
nej taksówka _ przejechała przechodzącego 
przez jeźdnię Franciszka Barszczewskiego za- 
mieszkałego w Rzeszy który uległ ogólnym 

potłuczeniom. i 
— Ofiara nałogu. Na ulicy Trockiej zna- 

leziono nieprzytomnego mężczyznę jak nastę 
pnie ustalono Michała Tytasa, który uległ za-' 
truciu politurą. W stanie poważnym uloko- 
wano. go w szpitalu żydowskim. 

— Ujęcie ki: ©. Policja ujęła 
poszukiwanego Klemensa Janulewicza (Niko- 
dema 6) oskarżonego o okradzenie aplikan- 

„ta adwokackiego Koczana w Oszmianie. 
‚ — Podrzutek w wagonie, W jednym z wa 

Gór trzeciej klasy na stacji kolejowej--w 
ilnie znałeziono podrzutka płci żeńskiej w 

„wieku około 2 tygodni. 
— Aresztowanie dzieciobójczyni. Wczoraj 

rano policja przeprowadziła niespodziewanie 
rewizję w posesji Nr. 15 przy ul. zaułek 
Warszawski i ujawniła w sionce, mieszkania 
jednego z tamtejszych mieszkańców zako- 
pane w złemi zwłoki dziecka. W trakcie do- 
chodzenia w tej sprawie ustalono że winną 
zabójstwa dziecka jest 22 letnia Wincentyna 
Masłowska zamieszkała tamże która mając 
dziecko z pa zaezo małżeństwa postano- 
wiła go się pozbyć. Podczas nieobecności ro- 
dziców niemowlę uderzyła i trupa zakopała w 
sionce, Dzie ciobójczynię aresztowano. 

Jednocześnie dowiadujemy się że policja 
wpadła na trup dzfeciob' ójstwa dokonanego 
w roku 1925 przez mieszkankę jednego z do- 
„mów przy ul. Staro - Grodzieńskiej. Docho- 
dzenie w tej sprawie prowadzi się. 

„SPORT. 
Szósty dzień turnieju gier spor- 

towych ośr. W. F. Wilno. 
„, W dniu 4.IV b. r. odbyły się dalsze 

rozgrywki piłki siatkowej, które dały na- 
stępujące wyniki: 

Zespoły żeńskie. 

Harcerki—Makabi 26:24 (24:24). 

W pierwszym okresie gry przewagę 
miała Makabi (15:9) w drugim natomiast 
Harcerki (15:9). Wobec równej ilości punk-" 
tów obu drużyn sędzia zarządził dogrywkę, 
która przyniosła 2 zwycięskie p-kty Har- 
cerkom. | 

x Gra obustronnie bardzo żywa [i am- 
bitna. 

Zespoły męskie. 
A. Z. S. — Ognisko 30:12 (15:5).Ą 

Zespół A. Z. Su okazał się jak dotąd 
bezkonkurencyjnym i według wszelkiego 

prawdopodobieństwa zajmie pierwsze miejs- 
ce w turnieju siatkówki. - p 

Technicznie Akademicy górują nad Ko- 
lejowcami. 

Sokół — Makabi 30:0. 
Z powodu niestawienia się Makabi sę- 

dzia por. Herhold odgwizdał walkowe 30:0 
dla Sokoła. 

A. Z. S. — Sokół 30:13 (15:6). 
Mecz powyższy odbył się zamiast me- 

czu przewidzianego programem sobotnim. 
A. Z. $.grał słabiej, niż z Ogniskiem 

i zwyciężył jedynie dzięki większej ru- 
tynie: * 

Słódmy dzień turnieju gier. sport. 
Ośr. W. F. Wilno. 

W siódmym dniu turnieju gier sporto- 
wych Ośr. W. F. Wilno odbyły się nastę- 
pujące mecze koszykowki: 

Makabi — Ognisko (zespoły żeń- 
skie) 14:1. 

Drużyną Makabi lepsza technicznie i 
taktycznie i bardziej ruchliwa zwyciężyła 
zasłużenie. 

A. Z. S.—Pogoń (zespoły męskie) 
20:10 (4:7) ‚ 

Mecz powyższy należał do b. intere- 
sujących ze względu na żywą i ambitną grę 
obydwuch zespołów. Zdecydowaną przewa- 
@& do pauzy miała Pogoń, po pauzie A.Z.S. 

  

NADZWYCZAJNY TELEGRAM!!! 

Wielka wygrana zt. 60.000 n1lr70391 
Szczęśliwych posiadaczy ćwiartek tego numeru upraszamy o zgłoszenie się do kolektury naszej celem odbioru wygranej. 

E. Lichfensfein i S-ka 
Szczęśliwe losy 19 Loterji Państwowej są już u nas do nabycia. 

  

W pierwszą boleśną rocznicę śmierci 

$ + P. 

STEFANA KOPCIA 
we wtorek dnia 9 kwietnia r. b, o godzinie 9 i pół rano odbędzie 

się nabożeństwo żałobne w kościele św. Jakóba. 
©О czem wszystkich życzliwych pamięci zmarłego zawiadamia- 

ją pozostali w głębokim żalu 
ŻONA i RODZINA. 

Jak zostanie uregulowana sprawa rahinówWileńskich 
Jak donosi prasa żydowska, inte- 

resująca się żywo kwestją uregulo- 
wania sprawy rabinów, zostanie ona 
w najbliższych dniach załatwiona. 

Grupa rabinów upowažnila rabi- 
na z Głębokiego do porozumienia się 
z rabinem Rubinsztejnem w tej spra- 
wie. Żądali oni przedewszystkiem wy- 
nalezienia prawnej możliwości do za- 
twierdzenia rabinów przez budżet, a 
po drugie tytułowania wszystkich ra- 
binów nazwą rabin, a nie podrabin. 

Wojewoda Raczkiewicz, z którym 

konferował w tej sprawie rabin Ru- 
binsztejn, w rezultacie oświadczył, 
że zezwoli tytułować wszystkich rabi- 
nów.w aktach oficjalnych jako „rabi-. 
nów* i że władza bez specjalnego za- 
rządzenia o wyborach zatwierdzi ra- 
binów przy zatwierdzeniu budżetu: 
gminy. 

Jak wiadomo, pewna część społe- 
czeństwa żydowskiego niezadowolona 
jest z nominowania przez władze na 
stanowisko rabina wileńskiego  sena- 
tora Rubinsztejna. Й 

Ognisko —Makabi (zesp. męskie) 
57:27 (30:10). 

Drużyna Ogniska odniosła gładkie zwy- 
cięstwo nad nieźle grającym zespołem 
Makabi. p 

Gra była chwilami b. ostfa. Świetnie 
strzelający atak Ogniska uzyskał jak zwy 
kle rekordową ilość pktów. 

Badania lekarskie w poradni 
sp. Lek. 

Okr. Ośrodek W. F. ustalił następują- 
cą kolejność badań członków klubów sp. 
i organizacji p. w. w poradni sportowo le- 
karskiej. (ul. Hetmańska 3) na najbliższy 
tydzień (od 8—13 kwietnia b. r.). 

Poniedziałek Kl. Sp. Ognisko (panie) 
Wtorek Zw. Mi. Wiejskiej (panowie) 
Środa Zw. Strzelecki (pani2) 
Czwartek Zw. Mł. Polskiej (panowie) 
Piątek Makabi panie) 
Sobota R. K. S. „Sila“  (panowie) 
Badania przeprowadza kier. poradni 

kpt. dr. Gołyński w godzinach * od 18—20. 

Odczyt W. F. w. Zw. oficerów 
rezerwy. 

W dniu 4.1IV w Związku Oficerów Re- 
zerwy wygłosił Kier. Okr. Ośrodka W. F. 
Wilno kpt. Kawalec Tadeusz odczyt na te- 
mat: znaczenie wychowania fizycznego i 
przysposobienia wojsku wego. 

„Niedzielne biegi naprzełaj. 
.  W-niedzielę, dn. 7.IV b. r., odbędą się 
w Wilńie dwa biegi naprzełaj t. j. bieg na 
przełaj panów ną dystansie 3 klm., Oraz 
bieg_naprzełaj pań na dystańsie 1 klm. 

Zbiórka zawodników o godz. 9.30, za- 
wodniczek o godz. 10.30 w parku sport. 
im. gen. Żeligowskiego. 

„W biegu panów punktowanych będzie 
6 pierwszych miejsc do nagrody przechod- 

niej. i ы 

CYRK 
. Szósty dzień walk dał wyniki nastę- 

pujące: m2 
pierwszej parze zbyt ostro może w 

atakujący Wolke (Bawarja) w 7 min. po- - 
konał Górskiego (Łódź). | 

Starcie dwuch ciężkiej wagi zapaśni- 
ków: Pooschoffa z Kohlerem po 20 min. 
rezultatu (w pierwszem spotkaniu) nie dało. 

Przy żywym współudziale publiczności 
toczyła się walka murzyna Siki z nerwo- 
wym i brutalnym Czechem Motyką. W 

pewnym momencie Siki zdenerwowany za- 
dawanemi mu razami przez niestornego 
Czecha, zboksował Motykę. Pierwsze star- 
cie, po 20 min. wyniku nie dało, lecz przy- 
niosło stratę Motyce, któremu sędziowie 
wyznaczyli 50 zł kary za niesforne zacho- 
wanie się. Murzyna, jak zwykle, gorąco 
oklaskiwano. 

Darzony dużą sympatją publiczności 
warszawianin Szczerbiński w li min. efek- 
townym kontratakiem pokonai Vogtmana 
(Tyrol). ; ` 

Dziś w niedzielę walczą: Pooschoff — 
Wolke, Kohler—Marko, murzyn Siki—Gar- 
kawienko i decydująca do rezultatu Szczer= 
biński- Motyka, która wywołuje specjalne 
zaiteresowanie. 

A, 

E 
ТОГОа 

usuwa radykalnie łupież i zapobiega 

  

wczesnemu wypadaniu włosów. 

EEZKZE CZESEZE ZA ZZKIEŻEA 
° 

Przy bladej, szarawo-żółtej cerze, przy- 
gasłych oczach, złem samopoczuciu, zmniej- 

szonej chęci do pracy, ogólnem przygnębie- 

niu, ciężkich snach, bólach żołądkowych, 

ucisku mózgowym i chorobliwem podniece- 

niu zaleca się pić przez kilka dni zrana na- 

czczo szklankę wody gorzkiej Franciszka- Jó- 

zefa. W praktyce lekarskiej woda Franciszka: 
Józefa dlatego jest.przedewszystkiem zaleca 
na, że łagodnie usuwa powody wielu obja- 
wów chorobliwych. żądać w aptekach i drog. 

13208—0 

REREANE GTA UPI | 

Czekolada zdrowia 
fabryki 

A,PIASECKI 
w KRAKOWIE в 

jest bardzo smaczna 

į | i požywna dla dzieci. 

Žądač wszędzie. 
— 

  

WARSZAWA 
egz. od 1835 r« 

  

Wczoraj w 24 dniu ciągnienia 5 klasy 18 Loterji 
Państwowej padła w naszej kolekturze 

Oddział w Wilnie 

„ Kronika radjowa 
ILOŚĆ ABONENTÓW W WILEŃSZCZYŹN. 

Według statystyki Wileńskiej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów zarejestrowanych było 
na terenie tej dyrekcji w dniu 1 marca rb. 
10.826 abonentów, z tego na terenie. miasta 
Wilna 6843, W ostatnich miesiącach przy- 
bywało po 300 — 400 nowych radjoodbior- 
ców na miesiąc. 

Cyfry powyższe dobrze świadczą o po- 
stępie radjofonji na ziemiach północno-wscho 
dnich Rzeczypospolitej. Do rozwoju tej akcji 
w znacznym stopniu naa się energi- 
czna walka organów kontrolnych i policji z 
epidemją radjopajęczarstwa. Szeregi tych słu- 
chaczy, którzy okradają skarb państwa, sta- 
cje radjowe i swoich uczciwych współoby- 
wateli — przerżedzają się w szybkiem tempie 
Coraz to nowe listy skazaęych na dotkliwe 
kary pieniężne o, głasza prasa wileńska i 
mikrofon. Odstrasza to niejednego słuchacza 
o bardzo wrażliwem sumieniu. 

  

  

Latarnie morskie i statki sygnałowe na 
wybrzeżu Brytyjskim nadają w razie mgły 
automatyczne sygnały znakami Morse'a. Ka- 
żda latarnia ma swój sygnał, chwytany na 
odległość 150 klm. i nadawany na fali dł. 
1000 m. przy sile 500 Wattów. Niektóre stat- 
ki sygnałowe posiadają również aparaty do. 
nadawania sygnałów pod wodą. Ponieważ 
sygnały podwodne nadawane są równocześ- 
nie z sygnałami rąadjowymi, różnica w czasie 
«odbioru pozwała na dokładne obliczenie od- - 
ległości w jakiej statek znajduje się -od brze-. * 
gu. ; 3 

Średnio - europejska sfera wymiany R 
gramów, która obejmowała dotychczas Niem 
cy, Austrję, Polskę i Czechosłowację, roz- 
szerza się obecnie przez przyłączenie do niej 
Węgier. Wieczory wymienne będą następo- | 
wały, po sobie w odstępach dwutygodnio- 
wych złożą 51 ла 10 tygodniową kolej- 
kę: Berlin, Wiedeń, Budapeszt, Warszawa, 
Praga. Program wieczoru będzie zapówiada- 
ny w języku nadającego kraju oraz po fran+* 
cusku. r, Эо 4 

Codziennie od 13 - 15 'g. krėtkolalowa 
stacja paryska, opłaszająca się słowami: Hal-: 
lo, hallo, ici Paris! wyszła w Świat na fali 
dł. 24,25 m. — próbne emisje. 
*'W Persji powstaje stacja iskrówa w 0- 

kolicach Teheranu. : 3 4 * 
W Chinach powstają duże stacje iskrowe 

  

3% 

„w Szanghaju, Hankou, Kantonie i Tien-Tsinie 
Japońskie prezdsiębiorstwa  dziennikar- 

skie posiadają dla swoich celów telewizyjne 
"stacje w miastach Osaka, Tokio i Kioto.. -- 

PRZYKŁAD PRAKTYCZNEGO ZASTOSO- 
WANIA TELEWIZJI. 

Parowcowi „Silvermapplė“ z New Yorku 
pękły na pełnem morzu dwie śruby. Dzięki 
sygnałom SOS statek został zawleczony na 
wyspy Bermudskie, gdzie jednak naprawa 
śrub okazała się rzeczą niemożliwą. | p 

/ New --Yorku również nie znańo dok- 
ładnych rozmiarów śrub, na skutek czego 
dyrekcja N. Yorskiego T-wa Żeglugi Parowej' 
zażądała od T-wa Budowy Statków w Londy 
nie zakomunkowania mu w drodze: iskrowej 
odnośnego rysunku. Po otrzymaniu tego ry 
surnku jeszcze tego samego dnia. N. Y, orskie 
T-wo Żeglugi Parowej już po kilku dniach 
było w stanie wysłać żądane śruby na wy- 
spy Bermudskie. 

  

Wileński Oddział Polskich Zakładów Phi- 
lipsa, który od szeregu miesięcy zorganizo- 
wał stałą wystawę radjową w lokału swoim 
przy ul. Mieckiewicza, idąc stale po linji sku 
tecznej propagandy radjowej, organizuje, po- 
czynając już od drugiej połowy bieżącego 
miesiąca, szereg stałych koncertów i odczy- 
tów w wykonaniu najlepszych sił miejsco- 
wych. Audycje te, które będą transmitowane . 
jednocześnie na antenę Radjostacii. Wileń- 
skiej, będą dostępne, jako bezpłatneż.  cer- 

"ty i odczyty, dla miłośników radja, muzyki 
i żywego słowa. 

DFIARY. 
Na fundusz dyspozycyjny Min. Spraw 

Wojsk. ochotnik samoobrony wileńskiej zł. 5. 

 Dietyczne_ artykuły spożywcze dla A 
cierpiących na cukrzycę 

do macica M. Wołożyńskiego w cukierni 
Wilno, ul. Wielka 18, telef. 13-33. 

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
Franciszek Legiecki zamieszkały w Wilaie 
przy ul. jakóba Jasińskiego 1 m. 3 zgodnie 
z art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomości 
publicznej, że w-dniu 15 kwietnia 1929 roku 
0 ar 10 rano w Wilnie, przy ul. 
Wileńskiej Nr. 20 odbędzie się sprzedaż . z 
licytacji należącego do Władysława Trzecia- 
ka majątku ruchomego składającego się z 
motoru elektrycznego firmy Stocznia Gdań- 
ska, oszacowanego na sumę zł. 800. 

Komornik Sądowy F. Legiecki 
20—Vvl—0 

  

  

WIELKA 44, tel. 425. 
P. K. O. Nr 81.051. 
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ES T Koras AS kk AP$ODJA WEGIER$KA 
i BURAKI Eckendorfy żółte i czer- B H E b l D g* krew cygańskal mt 8 E R 

wone ээ Dramat erotyczny przeżyć, wrażeń i miłości. Noc szaleństw... Noc rozkosży. Wspaniała obsada: kusząca 
e a Mamuty, B Wileńska 38 piękna LIL DAGOWER, rozkoszny kwiat DITA PARLO i bożyszcze kobiet MILLI FRITSCH. Wszechświatowy 

Ё Półcukrowe. B eńska 56. |sukces rekordowy. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

MARCHEW białą z zieloną główką. 
3 

LECZY i Кя 5:н\78]егу ** R у Dziś! Wielkie Święto Twórczości Polskiej: Najnowszy film ze złotej serji 1929 r. 
i ŻÓŁ 2 ń B s « |JADWIGA SMOSARSKA, JERZY MARR, KAZIMIERZ JUSTJAN i in. w potężnym dramacie współczesnym w 
i to: pomarańczowa. i Kino „Picadilly 12 wielkich aktach na tle Tajemnica stare 0 rodu" wlg  scenarjusza Stefana 

, OWIES. Najwcześniejszy Niemier- przejmujących przeżyć miłośnych 79 > g 8 Kiedrzyńskiego. Miłośc! 

ь OS Ba EE Kotki a czański B WIELKA 42. — |Zdradal Zbrodnia! Strzał z zasądki.. Szal zazdrości... Łaskawy udział bierrze 1 Pułk szwolezerów im. 

orygina / у О móroliajlie „Varicol kach, "ból. M znanej hodowli nasion „K. Buszczyń- В Marszałka Piłsudskiego, 
: łenie, kremie? (pl Р ki i je“ A й : 

z fi į sesė, SYED 4 > i й ye ° В Najnowsza historyczna Epopea ilustrująca „ODRODZENIE POLSKI* z cyklu 
Sprzedają apteki i składy apteczne. W l RORSA ABEANTĄCH B KINO „| "MY PIERWSZA 8 Z A LE NL y“ za węg dramat A, 12 akt. w którym ujrzymy 

eg BRYGADA* э` istoryczne dzieje „. ZYPIARNIA*, „ORLĘTA* i „CUD NAD 
IG L A ® Е : WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY b „Wanda WISŁĄ” w rolach głównych Gen wieka EGZ. Kobusz i Aleksander Starza, UWAGA: Film „SzalcAcy“ na ( 

TARA" A RANA N=""AI""> ielka 30, międzynarodowym konkursie w Paryżu został Odznączony „Złotym Medalem*. Orkiestra zwiększona. 
ъ R я AB EX) ат a SYNDYKAT ROLNICZY 4 s 3 Specjalna ilustracja muzyczna. ъ 

w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 9. 

EE O OZI Z OWE ME У С ЗО Е НЕ ERA 
BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 

A. Kawenoki uw. 
Wilno, Wielka 66, tel. 13-€0 i 10-48 

ujdogodnijz, $ILNIIK „Deufz” i najdogodnicjszy 

Dziś w niedzielę 7 kwietnia PRZEDSTĄWIENIE: wieczorowe 0 godz. 8 wiecz.ff 

atrakcyjny program artystyczny, oraz dalszy ciąg walk zapaśniczych. Dziś walczą 4 pary: 1) Poochoff 
contra Wolke, 2) Koeler contra Górski, 3) Siki contra Garkawienko, 4) Decyd Motyka contra. Szczerbiński, 

OBWIESZCZENIE 
Magistrat miasta Wiłna ogłasza przetarg na prawo 
ustawienia wag publicznych na sezon letni 1929 roku: 

Na skwerze Cielętniku, 
Katedralnym, 

a W WW EW WW о оя ее РУ COLOSSEUM” 
ul WILEŃSKA, 

ла ИНА SEA S A SA SA SA SA SA SA MAMAMA „cc Mickiewicza. 
ry na Mandolinie i Gifarze 
nauczę w przeciągu 1-go miesiąca z a 
nut lub nut cyfrowych za bardzo ma- = 
łą opłatą. Uczę codziennie od g. 2 a 
do 10 wiecz. Niemających instrumen- 
tów uczę na swoich. Przygotowuję 
również do gry Orkiestrowej. — Ul. 
Sadowa 13, m. 6 (w dziedzińcu) B. : 

    

"M óżn. Pice_ kapielowe "zac |. , 
własnego wyrobu 

oraz kompletne 
urządzenia 
kąpielowe ! 

dostarcza „NETĄLIK” э ” ALPEROWICZ. na gaz ssany Orzeszkowej. | 
‚а “'Е‘ЪА z koksu, drzewa i torfu ЕМЕ ЕН ЧЕ 1О Ч Ч С НН (Е V I UIS I НЕ w ogrodzie Bernardyńskim. ы Sp. z ofe, = | 

" » Reflektanci winni złożyć pišmienne oferty wžMagistracie — Wydział H arszawa, u rze- | 

WIELKI ZŁOTY MEDAL Spocjalista centralnego ogrzewania Ziemi i Domów Miejskich — pokój Nr. 50, oraz kaucję w wysokości chodnia 10, tel. 325-54. | 

1 i wGdóciągówo-kanalzacyjnych vObÓŁ 100 zł. do dnia kn ietnia r. b. LĄ KE. by e o godz. 1 po | = 
i i iągowo- izacyjn dni d. otwarcie kopert i ustny przetarg. в = 

NEA poRocAĆ A Mymayė X Mia Mi ее I INŻYNIER, WZGLĘDNIE TECHNIK @ o me przetargu: dowiedzieć się — Magistrat = Done 8 ŚWIATOWEJ SŁAWY ž Żądajcie spis ustawionych silników. POTRZEBNY. Szczegółowe piśmien- (KaGSKA NE'2:poKGi Nr. 750 w godzinaci Biūrowych ss a Akumulafory Dra POLLAKA ® 
l ne oferty składąć dla W. S. Portowa l o AA SPORNE R > Z  -radjowe, samochodowe iinne © 

NET W ZAUMEK5B CEE WOBE UA EM BE SME: „6 BR Kwietnia 2 dnia 1929 r.Ą Magistrat m. Wilna. ga a Wymiana starych bat. akumul. ano- B m ) LEO IRT AIOEIRU TTD EAS VATA EKO TB as 5 dowych zą dopłatą na nowe. gwa- 8 
LLLLL ancznszama i 4 (BENT m rantowanej jakości pojemn. 2,2 ag. "m "K Dabrowska | |eSSSSSENENNCNNENNANE Urzawiału Baranowiekiego  =m=m JI ZE ой 

8 s ą rows a. B Motorų Topowe PERRUN” krajowe, do ogłasza į a MICHAŁ GIRDA š 
a в 

в Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, z : 2 > . аЙ, KONKURS E Wilno, Szopena 8, tel. 16 72. 18710 B 
a Pa dzk salsa naebazych WGA wio z młynów i t. p. od 3 i pół sił do 60 znane powszechnie jako) в 1 @ = 
i kszych fabryk. fortepianów i olesia © Pulse i trwałe, ekonomiczne, niezmiernie prostej konstrukcji i tanie* na stanowisko lekarza gminnego p , 

i zagranicą: Arnold Fibiger, A. Drygas, B. Sommerfeld, = Najbardziej rozpowszechniony u nas. © ‚ — Od kandydatów wymagane są następu- R i Kocięta met 
Pleyel--Paris etc. Kilkadziesiąt motorów sprzedanych przez nas na Wilefszczyz-fą 185е dokumenty:“ | & NUKE = Angora Białe od mat- zast 
daż i i 12 s : 2 22 wzgl. uwierzytelnione odpisy: į ZES = я 2 dobremi zabudo 

Sprze aż wynajęc e. nie jeszcze przed wojna pracuje dotychczas jaknajlepiej. 1) Dowód ukończenia studjów lekarskich. ki o _ błękitnych| wąniami, ślicznie 

s 2) Zezwolenie na prawo praktyki lekatskiej, CHOROBY PŁUC oczach, cena niewy- położony między 
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м л ‹ a soka, oglądać od g. 
4—6, Pańska 4 m. 1. 

jeziorami sprzeda- 
my za'4.*00 do- 

larów 
Wil.- Biuro Komi- | 
sowo - Handlowe, | 

Roczny kredyt. ` 3) Dowód Obywatelstwa Państwa Polskiego, 

Przedstawicielstwo na Wileńszczyznę posiada 
Stosowany przez p: p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age“ 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 

  

4) Własnoręcznie napisany życiorys, 
5) Dowód oobytej praktyki lekarskiej. 

Do śtanowiska przywiązane jest upo- 
sażenie w|g VIII szczebel A. 

: Powóż parokonny 
Bilans Zamknięcia Rachunków Spółki na gumach typu „Vik- Wileński Spółdzielczy Syndykaf Rolniczy 

» otny z 15 proc. dod. komunalaym, wzmacnia organizm i samopoczucie @ torias Mickiewiczą 21, z ogr. odpowiedz. Wiłno, Zawalna 9, telef. 323, telegr. „Rolnicze“. Mana OR si y <horego Paužškski Gigi Žinis. DA ALI а 
„Balsam Thiocolan Age“ 

"sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalnem opako- g cza 31 m. 3, 
waniu apteki A, GĄSECKIEGO w | g 
0-Ip9S Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. Ji 

Praktyka prywatna w godzinach wol- 
nych dozwolona. 

Oferty należy zgłaszać pod adresem: 
Urząd gminy Niedźwiedzickiej, powiatu Ba- 
ranowickiego do dnia I-go maja 1929 roku. 

"Oferty nieuwzględnione pozostaną bez 
| odpowiedzi. 

> 

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 
Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

damski 
umph* do sprzedania, 
ul. Adama Mickiewi” p muza am am gą | 

| 

„POLMIN w Wilnie” 
w dnłu 31 grudnia 1928 roku. 

STAN CZYNNY 
Kasa 8613,70; Dłużnicy 57897,41; Różni (dłuż- 
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nicy) 8819,04; Towary własne 4280,47; Rachunek ln- 
kasowy P. F. O. M. „Polmin“ 0,49; Ruchomości 
15242,10; Nieruchomości 140048,47; Weksle Gwaran- 

wielkim złotym medalem 

m Teodeliy. 

- asttolabjo, 

  

"Posada do objęcia zaraz. 

Józct Tatarynowicz 
Wójt gminy Niedźwiedzickiej. 

Wileńsko Trockiego 

'ЕН ТА ЕР ПА САУ 

    

    

Spółka z ogr. odp. 
ilno, ul. Tatarska 

10, dom własny. 

jadalnie, sypialnie, 

Mieszkanie 
6 pokoi ze wszystkie | 
mi wygodami oddaje 

Najlepsze : i Istnieje od 1843 r. |się. Ul. Tomasza Za- | ; a ,-; F k з сеиротениничевляежитянинсостовиининовор В | | I 6 ч 

ai ais ad esa TAR niwelator, Wydział Powiatowy Sejmiku || || LEKARZE p LEKNNZE DENTYSCJJ | Eabryka |, skins S i La | 
STAN BIERNY | iistrume я Ogłasza salony, gabinety] Do wynajęcia 4 

"Kapitał Zakładowy 51700,—; Kapitał Zapasowy Щ a gosjometry К Lekarz-Dentysta | łóżka niklowane i|willa pod pensjonat $ 
1982,93; P. F. O. M. „Polmin” 62505,49; - Wierzycie- latimetry. Konkurs DOKTOR MARYA | | angielskie, kreden- |pod Wilnem. Miejsce | 
le 6035,26; Różni (wierzyciele) 20144,34; Sprzedaż cy- GEODEZYJNE: @П1 @ na posadę TECHNIKA—przy budowie szosy | D. ZELDOWIEZ | Ożyńska-Smolska | dne *” „Za | Urocze Wiadomość: о@ 
sternowa 24354,—; Fundusz Amortyzacyjny 20756,21; в i etc. Do stanowiska są przywiązane pobory | chor. weneryczne, | Choroby jamy ustnej. | dębowe i t. p. Do- | Grabowskiego, Gar- | 

Kaucje (weksle) 29820. ; Kaucje (gotówką) 1350,—; я wlg IX względnie VIII stopnia służbowego | gyfilis, narządów oz i usuwa | godne warunki i |barska 1. z s 
Żysk w roku 1928 - 25077,38; razem 267.565,61. 
RACHUNEK STRAT i ZYSKÓW 

powszechnie znanej firmy. pracowników państwowych. 
Warunki: 

1) Obywatelstwo Polskie 

moczowych. od 9 
—1, od 5-8 więcz. 

korony. Sztuczne zę- 

ną raty. 
Porcelanowe i ztotegą —3 

Owies 3 lb 2 pokoje 
i i K a-| by. Wojskowym, u- b. ładne z balkorami, 

winien: Nieruchomości strata od sprzedaży 2) Wykształcenie techniczne, priktykė abieta Lekas | ednikótnii św okolicy UL ANK 
3 + Ami "rui f - 3 znajomość niwelacji. ędnikom i uczącym „Złofy Deszcz” w. okolicy ul. Mickie szopy 571.20; Amortyzacja ruchomości i nieruchomo r yn dEkrACLAInY A ai fr. Zeldowiczowa się zniżka. Oliarna 4 2714 tofy BSZCZ . wicza, (ala  Iekarzą, 

ści 13834,58; Koszty handlowe 84294,72; ,Zysk w ro" 
ku 1928 25077,38; razem 123.783,88. 

ma: Prowizja 67535,44; Towary Własne 2.472.26; 
Sklep detaliczny 36.962,60; Skład 2.108 64; Fabryczka 

(tów KEYDE, Drezno, 
również TAŚMY MIERNICZE i RULETKI 

w WIELKIM WYBORZE 

Oferty z odpisami świadectw szkolnych 
i dotychczasowej pracy wraz z krótkim 
życiorysem AO składać do Wydziału 
Powiatowego w Wilnie, ul. Wileńska 12 do 

„dnia 1 maja 1929 roku. Posąda kontrakto- 

KORIECE, WENE- 
RYC ZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12—2i od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

8—1.i od 4 -7. 

—а 

1 5. Przyjmuje: ody iewybredny, wczesny, 
krzewiący się, niewy- 

Wydz, Zdr. Nr. 3 legający, 

zowany dla surowego 
klimatu, sowicie opła- 

zaaklimaty- 

adwokata, lub biura) 
do wynajęcia. Adres: 
administr. „Słowa*. -0 

Mieszkania 

Smarów 462,57;. Stacje benzynowe 12.724,80; Garaż wa. Do objęcia od dnia 10-go kwietnia 
1.517,57; razem 123.783,88. 

  

i 

Dogodne warunki, spłaty na rety. 

  

„CZAS ZAMAWIAĆ 

Turhiny wodne 
SYSTEMU 

FRANCISA 
Termin wykonania 12—14 tygodni 

Dostawa wszelkich maszyn młyńskich: 

[Turbin wodnych, Kamieni sztucznych, Motorów spalinowych 

Przyjmuje budowę i u 

Biuro Techniczno-Handlowe 

na ropę i gaz ssany oraz Maszyn Parowych. 

Instalacja Światła elektrycznego. 

Budowa i przebudowa młynów 

„ materjałów* 

i Robót Inżynieryjnych 

rządzenia swoimi ludźmi i ze swoich 

St. Stoberski 
Wilno, ul. A. Mickiewicza '27, tel. 12 - 47. 

  sklad fabryczny w POLSCE 

„OPTYK RUBIN” we. 
Dominikańska 17, telefon 10-58 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku) 

PROSZEK ÓD' BOLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

„KOWALSKINA 
    

    
       

     

  

    

    

    
     
   

            

  

   

PORA) 
NAC LU USA 

FABRYNA (WEMICZNO- FARMACEUTYCZNA || 
„AP MOÓWAL.SKI warszawa © 

  

  

Pierwszorzędny zakład krawiecki 

L- KULIKOWSKIEGO| 
WIELKA 13. 

  

  

- Wielki wybór materjałów, ubrania gotowe i na obstalunek. 

  1929 roku. : 
Oferty. nieuwzględnione pozostają bez 

odpowiedzi. 
(—) Jan Radwański. 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
I-SPEI °° $ТАВОЗТА. 
иклязаявеннцисотиннкаеттоисстхутушивее) ВУ 

Wydział Powiatowy Sejmiku 
Wileńsko- Ti ockiego. 

Ogłasza 

Konkurs 
na posadę  TECHNIKA—DROGOWEGO. 

Do stanowiska są przywiązane pobory 
wlg 1X względnie VIII stopnia służbowego 
pracowników państwowych. 

Warunki: 
1) Obywatelstwo Polskie 
2) Wykształcenie techniczne oraz pra- 

ktyka drogowa. 3 
3) Nieprzekraczalny wiek 35—40 lat. 
Oferty z odpisami świadectw szkolnych 

i dotychczasowej pracy wraz z krótkim. 
życiorysem należy skłądać do Wydziału 
Powiatowego w Wilnie, ul. Wileńska 12 do 
dnia 1 maja 1929 roku. Posada stała. Do 
objęcia od dnia 10-gó kwietnia 1929 roku. 

Oferty nieuwzględnione pozostają bez 
odpowiedzi. 

? (-) Jan Radwański. 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

STAROSTA. 

  

"TW. Zdr. Nr. 152. 

DOKTOR zm rm @ 

pasą skórne. Wil- Oraz Gabinet Kosme- 
no, ul. Wileńska 3, te-tyczny usuwa zmar- 
lefon '567. Przyjmuje SZczki, piegi, wągry, 
od 8 do 1 i od4 dog. łupież, brodawki, ku-, 
—— Mami rZAjKI, Wypadanie wło- 

DOKTÓR A Mickiewicza 46. 
m. 6. = 

Gocis ang POSADYĖ 
Wielka 21 LL LL] 

0d9—1i3—8 Ekonoma 
(Teieb92i) —_Z długoletnią prakty- 

ką gospodarki rolnej 
Dr. POPILSKI ; jeśnej ! i leśnej poleca inż. 

choroby skórne i we- górn. Bronisław Chą- 
ńeryczne. Przyjmuje dzyński. W. Pohulan- 
od godz. 10 do 11 od ką 19. = 

ka 2, róg Zawalnei 
8ŁIG — W.Z.P. 

De. 6. WoLeson KUPIO I SPRLEDK- 
POEMA LIZZY 
— LLIS stanie natych- 

EE Wa miast okazyjnie sprze- 

    

  

5—7 p.p. W.Pohulan- 

AWWAWAW 

leńska 7, tel. 1067. Pianina w . dobrym 

  

i i „2—3 pokojowego 

— BI MNOSZERKI BR nić: © gwarantowaną kuchnią” 1 wszełkiemi 
zdolnością kiełkowa- WYgodami poszukuje: 
nia po 45 groszy za inteligentne bezdziet- 

weneryc? ne п 
  

  

е nad Uszą, 

  

Herby | 
POLSKIE gotowe, 
na onyksie, krwa* 
wniku i t p. od 
45 zł. ze złotym 
pierść. artystycz- 
nie wykonanym 
od 85 zł., (przy- 
słać miarę w zgię- 
ciu palca), wysyła 
2а zalicz. Maga- 
zyn jubiler. p. £. 
„Preciosa*,  War- 
szawa, _ Marszał 

| kowska 106. pe8-L 

kig. loco maj. Małe e małżeństwo. Oferty 
L. GINSBERG NaszerkaSmiałowska Hranicze poczta Kraś- 

z 

do adm. „Słowa* 
„A. KOM.” 

  

Każdą sumę 
w dolarach, 
blach i złotych ło- 

zabezpieczenie 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, 
tel. 9 05. +) 

  

tych lub dola- 
rach, względnie 
rublach zł. uloku- 
jemy w każdej su- 

pod 
—0 

ru- į 

kujemy pod mocne | 

M motówkę w zt0-% 

  

  

  mie najpewniej za- 
bezpieczone 

Wil. Biuro Komi- | 
sowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, 
tel: 152.. sl 

SPRZEDAM 

pasiekę 
i PRÓŻNE ULĘ. 
Piaski 44-a — 3. 0 

D OM drewniany ; ы 
blisko centrum, Z j Oszczędności 

      ogrodem warzyw- 3 k ы 
nym i owocowym | swoje ulokuj na 12 
sprzedamy zą proc. rocznie. Gotów- 

! Ка twoja jest zabez- 8.000 zł. 
Wil. Biuro Komi- | pieczona złotem, sre- 

    

  

  

  

um se :: i aktór-Medycyny dam niedrogo. _Jakó- | sowo - Handlowe, |brem i drogiemi kac 
6 £ 12 к. M. Światowej sławy amerykań- = CYMBLER V ba asaskieg i Por | Mickiewicza | 21, |mieniami, LOMBARD 

" ч (ową „m2. —0 le т # ję ° s Г ieni choroby skórne, we- OE - " skupia 12, wydaje po- 
skie ciągowki Eos neryczne i aero D d .. Wierzchowce žyczki pod Zistaw 

99 20 x mw. | „CLETRAC“dlaprzemysiu i1ol- || НЕС ОО Зргаеф о е та gai ago , ан 
i x я : 4 : rzeseł mahonio- czteroletnie, uježdzo- „2, 

o mocy na haku pociągowym „nictwa wyrobu The Cleveland Trac- Sei 12, róg wych. ul. Mickiewicza ne do Sprzędania. towarów” * 08) 
в ж : : u stolarza.  —owWi ŚĆ: iino, 
5 tor Co., Cleveland, Ohio U. S. A., mo- Tatarskiej aż ; н ul Zawalna 16-16, om 

©& в z — — н Kamien се askowicz. ZE G AP 
30 K, M, dele 1929 r., urzędowo wypróbowane Dr Hanusowięz | 4осводожа —^ ау | ТРОНН ZGUBY V 

na uniwersytecie w Nebraska — tanie Ordynator Szpitala | centrum miasia ZE эн и сс MARO | 
WARE ж Sawicz, choroby skór- | SPIZedamy natycho weż Ksiaze 

w kupnie i eksploatacji poleca przed- ne, weneryczne, _go= | miast Za 4. Z "osłowi wal 
dziny przyjęć 5—7 pp.|-p HK. „Zachęta* 7” przez P. K. U. Zamkowa 7—1 Le- Kd у „Us 

czenie światłem: Sol- Lida, zaświadczenie g | stawicielstwo na Polskę i w. m. Gdańsk. Makłowicza: 1; 
K. M. 

  

       
   

tel. 9-05. = służbie szofera мо ° 

(szłacznć blości Gór pi, „- ‚ skowego, wyd. przeż 4 
; я _ skie)i elektrycznošcią Do sprzedania IRIAG RAA ы 

    (diatermja). 0819 — dom 3-mieszkaniowy imię Mieduszewskie- GORNOŠLĄSKIE 
50,000 

      Ponad cią- DOKTORA ROC a go Józefa, zamieszka- 
yńcu, Jasna 18—3. łego gmina  Bienia- 

gówek— CLETRAC— TOWARZYSTWO l Rawryłkiewiczowa kaczka ini = KORA uniewaźnia się. 

pracuje we wszyst- K. M. й przyjmuje od 11-12 Nigiamją do sprzeda- „„ELEI-O 
i $ ; d 5—6. Chorob: Ib arnla ia Z po- kich częšciach P RZ EMY$ ŁOWE SKÓrnE, Bet Go wodu Wyjakdi, z < gubioną kartę 

świata. sów, operacje kosme- łem urządzeniem, we- wojskową kat. E- 
Warszawa, Sewerynów 3, Telefony: 221-44, 2417-54, 241-66. skr. telegr. Getepe. DE S Kogia rr dłuż PCA i н _го‹;:пікк\В?О.у p 

rs! » м. ° je? ° а i Zi ег2: 1382—11 PRZEDSTAWICIELE REJONOWI.POSZUKIWANI. leńska 33 m. 1. _ 4-1 (Antokol) Od g Albowicza,  unięważ* 
(SI AS LSAS W.Z.P. 71.10—4 p p. 29 nia się. -©   

ydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. Drukarnia „Wydawaictwo Wileńskie* Kwaszelna 23, 

а
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а
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