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PRZEDSTAWICIELSTWA sA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk |  NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiege. | 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. į 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. | 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. i 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 3 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. „ 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. j 
KLECK — Sklep „Jedność” 
14DA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
М. SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PiNSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. , Macierzy. Szkoirrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. 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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ARTYKUŁ MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 
Z DN. 6 KWIETNIA 1929 r. JEST TYL 
KO KONSEKWENCJĄ. ARTYKUŁU 

MARSZAŁKA Z 1 LIPCA 1928 r. -: 
Marszałek Piłsudski jest człowie- 

kiem dyskontującym czas. To co robi 

czyni na publiczność wrażenie wybu- 

chów. Ale jest to wódz, który obsadza 

pozycje i czeka, aż nieprzyjaciel zaj- 
mie tę pozycję, która wchodzi w jego 

plany, w jego przewidywania. I tak“ 

czekać może bardzo długo. I dlatego 

tak łatwo być ślepym wielbicielem 

Marszałka i dlatego tak trudno być je- 

go dziennikarzem. Podkomendny wie- 

rzy, dziennikarz nasz musi wytłoma- 

czyć. Przyszedł artykuł Marszałka osta- 

tni. I odrazu stało się jasne to wszy- 

stko, co nas dzieli od lipca 1928 r. od 

ustąpienia Marszałka z premjerostwa 

tamtego gabinetu. Odrazu stało się jas- 

ne, dlaczego Marszałek tolerował 
wszelkie niezgrabności p. Bartla. Dla- 
tego, by osiągnąć tę chwilę, w której 

zaciągnięte przed Polską w lipcu 1928 

r. zobowiązania wykonać i spełnić mo- 

że. 
Pamiętamy, że gdy Marszałek ustą- 

pił w dniu 27 czerwca 1928 r. to kilka 

dni później dał do prasy oświadczenie 

zatytułowane „dlaczego ustąpiłem ze 

stanowiska premjera", gdzie mówił du- 

żo o sennych muchach, ale gdzie na 

końcu najwyraźniej i najdokładniej po- 

wiedział dlaczego ustąpił i kiedy mo- 

że powrócić. 

Powiedział wtedy: 

„Zdecydowałem, że mam do wy- 

toru raz jeszcze: zaniechać wszel 

„kiej współpracy z sejmem i stanąć 

do dyspozycji Pana- Prezydenta, 
aby oktrojować nowe prawa w 

4 _ Połsce, albo ustąpić ze stanowi- 

° вКа Szeia gabinetu polskiego, 
który musi z sejmem współpraco- 

= wač. 

Wybrałem to drugie i dłatego 

przestałem być Szefem Gabinetu 

polskiego. ...Z drugiej strony do- 
dałem, że przy każdym cięższym 

kryzysie, staję do dyspozycji Pa- 
na Prezydenta, jako szef gabine- 

tu, biorący śmiało decyzję na sie- 

bie i wyciągający równie Śmiało 
konsekwencje ze swoich decyzyj. 

Dodam, że za obopėlną zgodą 

Pana Prezydenta, i Szefa Gabine- 

tu, p. Bartla, dyrektywy Szefa 
Gabinetu w stosunku do polityki 
międzynarodowej polskiej, jak 
dawniej pozostają w mojem rę- 

ku“. 
Powiedziane jest niestychanie wy- 

raźnie i precyzyjnie. Za stosunek rządu 

do Sejmu Marszałek nie brał na siebie 

odpowiedzialności. Chciał pozostać tyl- 
ko szefem armji i zwierzchnim kierow- 
nikiem naszej polityki zagranicznej. 

W lipcu 1928 r. Marszałek powia- 

da, że stał przed nim wybór albo 

„oktrojować nowe prawa“ albo uczy- 

nić ostatnią próbę, Pan Bartel miał 
się z Sejmem uporać. Jak się Skoń- 

czyło wiemy dobrze, a Marszałek 

tylko położył jaskrawe barwy na spra- 

wiedliwe oburzenie: Sejm oddał pod 

sąd ministra Czechowicza, bezczelnie 

pominął oświadczenie solidarności, 
które złożył szef i kolega p. Czecho- 

wicza, prof. Bartel, wreszcie Sejm po- 

pełnił tę zaiste potworną niekonse- 

kwencję uchwałając budżet temu  sa- 

memu rządowi, którego członka i mi- 
„nistra skarbu addał pod sąd. 

Sejm i rząd p. Bartla znaleźli się 

na ślepej ulicy bez wyjścia, na ślepym 

torze. Sejm oddaje pod sąd ministra 

- skarbu; nawet nie myśli o podjęciu od- 
powiedzialności za losy Polski, od od- 

powiedzialności tej ucieka, — p. Bar- 
tel ma pominięte swoje oświadczenie 

o solidarności i ma rządzić, zbierać 
podatki, a jednocześnie Trybunał 

Stanu ma rozpoczynać dochodzenia 

zwrócone przeciw ministrowi Czecho- 
p  Wiczowi, czyli przeciw temu samemu 

P. Bartlowi. 
Ostatnia próba zawiodła. Współpra- 

ca z Sejmem p. Bartla zakończyła się 

sytuacją makabryczną, której groza 

polega na tem, że makabryczność ta 
podniesiona została do skali wypadków 

politycznych wielkiego państwa. 

I dlatego w chwili ostatniego arty- 
kułu Marsz. Piłsudskiego. powinna nam 

dźwięczeć w uszach tamta jego zapo- 

wiedź, że widział jedno, jedyne wyj- 

ście, to jest „oktrojowanie nowych 

praw w Połsce*, że adszedł, ale że gdy 

wróci, to 8 5 

jako szei gabinetu, biorący 

śmiało decyzję na siebie i wycią- 

gający równie śmiało konsekwen- 

cje ze swoich decyzyj. 

Tamten lipcowy artykuł był tylko 

zapowiedzią. ostatniego artykułu Mar- 

szałka: Tamten zapowiadał 'powrót do 

rządów Marszałka, dziś Marszałek do 

rządów powraca, tamten wymienił mo- 

żliwości oktrojowania, dziś jest ono 

nieuniknione. 
Słowa i zapowiedzi Marszałka, a 

między innemi zapowiedź, że nie zbie- 

rze się Trybunał Stanu, który jest ema- 

nacją Sejmu, wykopały przepaść po- 
między Marszałkiem a Sejmem, prze- 

paść, którą przestąpić się nie da. 

Marszałek teraz, w sobotę powie- 

dział: : 

Jeżeli, czegobym zresztą w tym 
wypadku życzył, miałbym być 

Prezesem gabinetu, to oświad- 
czam publicznie, że Trybunał Sta- 

nu nie ośmieli się zebrać ani razu. 

Jest to zapowiedź nowego zama- 
chu stanu. 
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Fałszywie i źle wydaje się temu, 

kto myśli, że piszemy to z lekkiem ser- 

cem. Zdajemy sobie sprawę, że. rad- 

ciąga burza, że państwo polskie jest 

jak człowiek chory przed ciężką ope- 

racją. I w takiej chwili patrjota powi- 

nien być jak ten lekarz, który świado- 

mie i uczciwie chce stosować słowa 

przysięgi lekarskiej i przed ciężką ope- 

racją pyta się całej swojej wiedzy, czy 

się ta operacja uniknąć nie da, czy 

rzeczywiście jest konieczna. Jesteśmy 

o tyle w lepszej sytuacji, że od bardza 

dawna widzimy niemożliwość nietylko 

wydźwignięcia Polski na wielkomocar- 

stwową drogę, ale także i obrony na- 

szej niepodległości, bez radykalnej 
zmiany naszej konstytucji drogą prze- 

wrotu zgóry. Pisaliśmy tak za cza- 

sów, kiedy debatowano nad konstytu- 

cją 17 marca, i przed majem 1926 r. i 

„w chwili zamachu majowego, gdzie po 

raz pierwszy przed Polską stanął zbaw- 

ca to jest jedyny człowiek, który siłą 

tylko własnego autorytetu, a nie głoso- 

wania powszechnego konstytucję tę 

może zmienić. Pisaliśmy tak, na drugi 

dzień po wyborach do obecnega Sejmu, 

wskazywaliśmy jako jedyne wyjście, 

„rozwiązanie Sejmu —— oktrojowanie 

konstytucji”. Później z entuzjazmem naj 

wyższym, z otuchą najgłębszą pówita- 

nadesłane ui Čakas, 
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Zapowiedź drugiego zamachu stanu 
liśmy lipcowy wywiad Marszałka Pił- 

sudskiego stanowiącą pierwszą wyraž- 

ną oktrojowania tego zapowiedź. 

Dziś, gdy stoimy wobec bliskich 

już wypadków, wobec drugiego od ma- 

ja 1926 r. zamachu stanu, nietylko nie 

możemy być małoduszni i nie możemy 

się cofać w ostatniej chwili, lecz prze- 

ciwnie, patrzymy w przyszłość z otu- 

chą i pewnością. zwycięstwa. Szczę- 

ściem jest dla nas, że lewica już dziś 
cotać się nie może, jak się cofnęła po 

lipcowym wywiadzie. Wtedy powie- 

dziano, że to, „Strachy na lachy“; i 

przez rok niespełna uprawiano politykę 

„waty”, zapowiedź sobotnia uniemożli- 

wia odwrót, zmusza Sejm do przyjęcia 

walki. ; 

1926 do kwietnia1929 r. — co się 

rzuca. przedewszystkiem w oczy w we- 

wnętrznej polityce Piłsudskiego? To, 

że wtedy tamten zamach majowy skie- 

rowany był przeciw endecji. 

A przed tem jeszcze, na lat kilka, 

gdy Marszałek w Malinowej sali Bri- 

stolu miał swą: mowę o „plugawych 

kartach“ to przecież wyłącznie o ende- 

cji myślał. A dziś? Jakże dziś jest zgo- 

ła inaczej! : 
Dziś cały front artykułu Marszałka 

zwrócony, jest przeciw lewicy. Nawet 

obaj wymienieni posłowie należą do 

Jewicy. Nawet owe słowa „z tej zaś 

błotnistej prawdy Sejmu wyszła prze- 

cie do110 posłów i w obecnym Sej- 

mie““ odnoszą się tylko do lewicy. 

jeden artykuł. Dlaczego wtedy, w lip- 

"Otóż każdy wódz musi do pewne- 

go stopnia orjentować się według ma- 

terjału ludzkiego, którym rozporządza. 

Marszałek ma cały kraj. Ale mówimy 

o Sejmie. Tam Marszałek ma za sobą 

tylko 126 ludzi. Działalność B. B 

nie doprowadziła do oczekiwanych 

tezułtatów. Awangardą tego oddziału 

byli niewątpliwie ci, tak zwani, pułko- 

wnicy. Jego taborem byli demokraci, 

którzy idą za Piłsudskim bo go kocha- 
ja, ale nie rozumieją czasami jego pro- 
gramu ludzie XIX wieku. Dla nich 

parlamentaryzm jest zawsze czemś i 

dla nich cezarystyczne metody są no- 

wością. Idą za Piłsudskim, bo go ko- 

MANEWR OD LIPCA DO KWIETNIA. 

Historja nie jest rzeczą tak prostą 

aby ją można było rysować jak budy- 

nek gotycki długą, prostą linją spicza- 

stym rysunkiem. Dlaczego „nie wtedy, 

w lipcu* myśleliśmy nieraz, a nasze 

zwątpienie przeglądało może przez nie- 

cu Marsz. Piłsudski zamiast zapraszać 

p. Bartla nie objął sam pełnej władzy, 

dlaczego wtedy nie oktrojował konsty- 
tucji. Dlaczego zwlekał. I to pytanie 

i dziś jeszcze w całości rozwiązać się 

nie da. 

Próbujemy jednak własną konstruk- 

cję domysłów zbudować. Od maja 

: S 

ECHA STOLICY 
Powróf Pana Prezydenta ze Spały. 

WARSZAWA, 8 IV. (tel. wł, „Sło- 
wa*) Dziś rano powrócił do War- 
szawy ze Spały Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej. W ciągu najbliższych dni 
spodziewane są dalsze konferencje 
najwyższych czynników państwowych 
o rozwiązaniu kryzysu gabinetowego. 

Min. Niezabyfowski a premjer 
Barfel. 

WARSZAWA, 8.4. Pat. Pan prezes Ra- 
dy Ministrów prof. Bartel przyjął w dniu 
dzisiejszym w godzinach południowychżmi- 
nistra rolnictwa p. Niezabytowskiego. 

Przejazd Lbifwinowa przez War- 
SZAWĘ. 

„„W niedzielę po południu pociągiem mo- 
skiewskim przybył do Warsza'vy zastępcą 
komisarza ludowego spraw zagranicznych 
Z. 5. R. R. Maksim Litwinow w towarzyst- 
wie małżonki i zastępcy szefa protokułu 
komisarjatu ludowego spraw zagranicznych 
p. Sokolina. Litwinowa oczekiwali na iwor- 
cu poseł polski przy rządzie Z. S. R. R. 
min. Stanisław Patek, dyrektor protokułu 
М. $. Z. Karol Romer i radca ministerjalny 
dr. Jankowski z wydziału wschodniego M. 
5. 7. oraz poselstwo sowieckie w Warsza- 
wie w pełnym składzie z posłem Bogomo- 
łowym na czele. Po' przybyciu pociągu Li- 
twinow wraz z towarzyszącymi mu osoba- 
mi przeszedł do salonu recepcyjaego, gdzie 
zabawił około godziny. O godz. 19 m. 25 Li- 
twinow wraz z małżonką i Sokolinem od- 
jechał pociągiem wiedeńskim do Genewy, 
żegnany przez te same osoby, które ga 
oczekiwały. Poseł Bogomołow odprowadził 
Litwinowa aż do Koluszek. 

Polska spłaca Francji długi wo- 
jenne. 

W dniu 8 b. m. rozpoczną się w Pa- 
ryżu rokowania między rządem polskim i 
francuskim o zawarcie układu konsolidują- 
cego długi wojenne Polski wobec Francji. 

Długi te, ustalone prowizorycznie na 
franków iranc. 858.926.377, powstały w la: 
tach 1928 1922 z tytułu organizacji armii 
gen. Hallera i zakupu materjałów wojen- 
nych dla armii polskiej. й 

W związku z rozpoczynającemi się w 
Paryżu rokowaniami udali się do Paryża 
jako pełnomocnicy rządu polskiego: dr. 
Leon Barański, dyr. depart, obrotu pienięż- 
nego w Ministerstwie Skarbu oraz dr. Sta- 

nisław Kirkor, naczelnik wydziału w Mini- 
sterstwie Skarbu.'W rokowaniach tych we- 
źmie udział p. Jan. Mrozowski, delegat 
Polski przy międzysojuszniczej komisji od- 
szkodowań w Paryżu oraz delegąci zain- 
teresowanych resortów. 

Zjazd N. ?. R. lewicy. 

POZNAŃ, 8 IV. PAT. W niedzielę od- 
był się w Poznaniu nadzwyczajny zjazd 

delegatów N. P. R. lewicy. Prezes frakcji 
poselskiej Ciszak wygłosił referat o ostat- 
nich wydarzeniach politycznych w łonie 
rządu i na terenie Sejmu, dalej w spra- 
wach polityki zagranicznej oraz o budżecie. 
Po przyjęciu sprawozdania pos. Ciszka 
zjazd uchwalił szereg rezolucyj, między 

innemi, że stoi przy ideologji marszałka 
Józefa Piłsudskiego w sprawie zmiany kon- 
stytucji. 

bah 
WATT 

Miera komunistyczna W Rydze. 
RYGA, 8.IV. PAT, Urząd politycz- 

ny zakończył dochodzenia w sprawie 
centralnego komitetu partji komuni- 
stycznej Łotwy, rozpoczęte w dn. 15 
marca, w którym to dniu komitet 
centralny został zaskoczony, gdy od- 
bywał posiedzenie w składzie 6 osób. 
Dalsze rewizje doprowadziły do no- 
wych aresztowań, przyczem stwierdzo- 
no, że w sprawę wmiesza ych jest 
40 osób. Wszystkie te osoby oddane 
„zostały do dyspozycji sędziego  Śled- 
czego do spraw szczególnej wagi. O- 
becnie w więzieniu centralnem  znaj* 
dują się w związku z tą sprawą 32 
osoby, z których kilka codziennie jest 
przesłuchiwanych przez sędziego šled- 

czego. k 

Ile kosztowały zagranicą bankructwa 
w Kownie? 

,Z Kowna donoszą: Według ostatnich 
obliczeń w związku z zawieszeniem wypłat 
w zbankrutowanych firmach bławatnych w 
Litwie, straty wierzycieli zagranicznych wy= 
noszą 12.000.000 litów (1.200.000 dolą- 
rów). Niektorzy wierzyciele zgodzili się 
otrzymać tylko 25 30 proc. długu, większą 
jednak część (jak np. związek wiedeńskich 
przemysłowców) , postanowiła skierować 
Sprawę na drogę sądową i odbywa w tej 
sprawie narady z kowieńskimi adwokatami. 

Katastrofa kolejowa w Litwie 
Z Kowna donoszą: Przedwczoraj na li- 

nii kolei wąskotorowej koło stacji Jonisz- 
kele, wpobliżu Szawlan z niewiadomych 

przyczyn wykoleił się przechodzący przez 

most pociąg, przyczem Kilka wagonów 

wpało do rzeki. Wagony były naładowane 

skrzyniami bitego ptactwa. Wszystkie skrzy- 

nie zostały rozbite. Podczas katastrofy 18 
osób doznały ciężkich obrażeń ciała. 

Kowno w obawie powodzi | 
Według ostątnich wiadomości lód na 

Niemnie ruszył już w kilku miejscach: w 
górnym koło Pren i Olity i w dolnym ko- 

ło Koczergiń, Sapieżyszek i na inn. miejsc. 
Władze w celu zapobiegawczym, zdjęły 
most ną Wilji, łączący . Kowno z przed- 
mieściem Słoboda. „Wskutek tego komuni- 

kacja między miastem i przedmieściem zo- 

stała przerwana, rzesze pracujących skączą 
przez lód, ryzykując 'w każdej chwili ży- 
ciem. Jakoż w tych dniach pod jednym z 

robotników lód się załamał i robotnik uto- 
. nął. Mimo to władze kowieńskie nadal nie 

myślą o utworzeniu jakiejś regularnej ko- 
munikacji. 

Oryginalne. samobójstwo 
Z Rygi donoszą: Całe miasto zostało 

zelektryzowane niezwykłem targnięciem się 
na życie, jakiego dokonał na swej osobie 
oficer rezerwy Żigurso. W czasie świątecz- 
nego prze.stawienia w operze 3 narodowej 
rzucił się on z balkonu głową na dół i 
spadł ną głowy małżeństwa  Wierzbickich, 
których mocno poturbowanych odwięziono 
do szpitala, sam zaś „Samobójca* zdrów i 
cały jaknajspokojniej oświadczył, że to już 
druga niefortunna próba, jednak on pozba- 
wi siebie życia. Wierzbiccy mają mu: wyto- 
czjć powództwo, żądając odszkodowania 
za odniesione potłuczenia. 

- czyszczenie z zarzutów posła Romockiego 
"Wyrok Sądu Marszałkowskiego stwierdził bezpodstawność 

` ‚ oskarżeń. 
*+ WARSZAWA, dn. 8 kwietnia (Tel. wł, „Słowa). Dziś. po - południu 

ogłoszono wyrok Sądu Marszałkowskiego w sprawie zarzutów, postawio- 
nych b. ministrowi komunikacji, posłowi Klubu B. B., inż. Romockiemu 
"Pawłowi przez posła Franciszka Kapelińskiego z Wyzwolenia. Sąd orzekł 
w składzie: posła Dąbskiego Jana (Piast), jako superarbitra i posłów Po- 
doskiego (BB) oraz Pużaka (PPS), jako arbitrów. t*o przesłuchaniu šwiad+ 
ków i szczegółowem zbadaniu dókumentów, sąd uznał za ustalone, iż inż. 
Romocki, przed swą nominacją na stanowisko ministra komunikacji, zrzekł 
się stanowiska, jakie zajmował w Sp. Akc. Budowlanej „Tor“, że przez” 
cały czas trwania mandatu ministra inż, Romocki w żadnej iormie nie brał 
udziału w pracach Spółki, że fakt złożenia przezeń mandatu członka Za- 
rządu Spółki „Tor* został należycie zarejestrowany przy Sądzie Okręgo- 
wym w Warszawie. Dalej orzeczenie stwierdza, że poseł Kapeliński, wysu- 
wając zarzuty, iż inż. Romocki, jako minister komunikacji, oddawał pewne 
roboty budowlane-kolejowe Spółce „Tor* dla zysków osobistych, gdyż był 
w niej osobiście zainteresowany — działał pochopnie i zarzutów swoich 
nie mógł poprzeć żadnym dowodem. 

Sąd stwierdza, że w postępowaniu posła Kapelińskiego nie mógł się 
coprawda dopatrzeć złej woli, ani działania z pobudek zemsty osobistej, 
jednakże zdaniem Sądu poseł Kapeliński nie mógł uważać się za upraw- 
nionego do występowania z zarzutami przeciwko b. ministrowi inż. Ro- 
mockiemu. 

W konkluzji sąd marszalkowski dochodzi wreszcie do  przekonania, 
že zarzuty posta Kapeliriskiego, postawione b. ministrowi inž. Romockiemu 
na posiedzeniu komisji budżetowej sejmu w dn. 23.1. r. b. nie mają żad- 
nych podstaw i że poseł Kapeliński, stawiając te zarzuty, działał lekko- 
myślnie. Jednocześnie sąd, rozpatrując na wniosek posła Kapelińskiego 
dodatkowo kwestję, czy inż. Romocki, będąc jeszcze w r. 1925 jednocześ- 
nie członkiem zarządu S:ki „Tor* i członkiem Komitetu Rozbudowy gma- 
chu Sejmu, nie przyczynił się do powierzenia Spółce „Tor” robót murar- 
skich i betonowych przy budowie gmachu Sejmu, stwierdził, że inż. Ro- 
'mocki, jako członek komitetu rozbudowy gmachu Sejmu zabierając głos 
na temat ofert, złożonych Komitetowi przez różne spółki budowlane, po- 
wodował się wyłącznie względami rzeczowemi wraz opinią ekspertów i 
względami na taniość budowy. 

Powyższy wyrok sądu marszałkowskiego oczyszcza najzupełniej b. 
e Romockiego z zarzutów, postawionych mu przez posła Kapeliń- 

skiego. 
Należy podkreślić, iż w swoim czasie, kiedy poseł Kapeliński uwa- 

zał się za upoważnionego do zarzucania b. ministrowi inż. Romockiemu 
wprost nieuczciwości— prasa opozycyjna podchwyciła ten fakt z najwyższą 
radością, podkreślając kilkakrotnie, że inż. Romocki piastował tekę mini- 
stra w gabinecie Marszałka Piłsudskiego. W świetle wyroku sądu marszał- 
kowskiego wartość tych ataków przedstawia się bardziej niż ubogo. 

30 stopni ciepła w Ameryce. 
. Od 56 lat nienotowane upały. 

WIEDEŃ, 8 IV. PAT. Prasa donosi z Nowego Yorku, że w Waszyngtonie 
i Nowym Yorku temperatura podskoczyła w niedzielę do 30 stopni €. w Chi- 
cażo panowały formalue upały. Dzień 6 kwietnia był w Chicago najgorętszym 
od 56 lat 4 k 

W Europie mrozy i śniegi 
Zamiecie śnieżne w Polsce. 

WARSZAWA, 8 IV. Pat. We wszystkich okręgach dyrekcyjnych w 
ciągu ubiegłej doby miały miejsce częściowe opady Śnieżne przy kilku 
stopniach mrozu w nocy. W dyrekcji wileńskiej wskutek zamieci Śnieżnej 
wstrzymany został ruch pociągów na wąskotorowej linji Orańczyce—Pru- 
żany. W dyrekcji lwowskiej w dn. wczorajszym dała się we znaki burza 
śnieżna. Odcinek Wola—Miechowa—Cisna został zamknięty dla ruchu ko- 
lejowego. Wypadków żadnych nie było. Z 

Mrozy w Białogrodzie. 
BIAŁOGÓD, 8 IV. pAT. W dalszym ciągu „panują w całym kraju mrozy. W 

Białogrodzie i okolicy spadł obfity śnieg. 

Okropne zaspy w Szwajacarji. 
LOZANNA, 8 VI. PAT. Śnieżyca spowodowała przerwanie komunikacji kolejo- 

wej pomiędzy Biere i Morges. Pociąg został zablokowany, lokomotywa wykoleiła się. 

„Specjalisfa” okradający gwiazdy filmowe. 
LOS ANGELES, 8 IV. PAT. Aresztowano wczoraj osobnika, oskarżonego o 

dokonanie przeszło 100 kradzieży, przyczem ofiarami iego były przedewszystkiem 
znane gwiazdy filmowe, między innemi Jackie Coogan i Jack Pickiord, którym oskar- 
żony skradł klejnoty wartości 80 tys. dolarów: 

  

chają i bo głosowanie powszechne w 

poprzednich wyborach postąpiło z ni. - 

mi, jak-córki króla Leara z ojcem, bo 

lewica nie dała im mandatów. Nie chcę 

przez to najmniejszego posądzenia rzu- 

cač na '. szczerość przekonań le- 

wicy B.B. — . chcę tylko powiedzieć, 

że to, co dla nich jest kanonem ich de- 

mokracja integralna nie zawsze jest 

odłączona od demokracji parlamentar- 

nej. I dlatego, nie powiem chyba za 

dużo, gdy powiem, że czystość. przeko- 

nań politycznych tych panów zabłyśnie 

może lepiej gdy w parlamencie pol- 

skiej przyszłości zasiądą nawet jako 

opozycja „Jego Królewskiej Mości” 
niż ta czystość i niezależność przeko- 

nań błyszczała teraz, gdy wzięli na 

siebie obowiązki tarana do rozbijania 

demokracji parlamentarnej. 

A nowy ustrój Polski może powstać 

tylko w konflikcie szczerym, wyraźnym, 

uczciwym, w konflikcie w walce z wy- 

raźną, zdecydowaną lewicą, to jest so- 

cjalistami . miejskimi i wiejskimi. 

„ Wyobrażamy sobie, że Marszałek 

w lipcu oddał władzę p. Bartlowi prze- 

widując może, że Sejm wpakuje p. Bar- 

tla w położenie bez wyjścia. : 
Istotnie: Czechowicz, uchwalenie 

budżetu, odrzucenie funduszów dyspo- 
zycyjnych, bojówki socjalistyczne w 

Sejmie — oto składniki tego chaosu, 

który zapanował po _ kilkomiesięcznej 

współpracy p. Bartla z Sejmem.. 

Z drugiej strony przez te kilka mie- 

sięcy wyrosła niemożliwość porozu- 

mienia się pomiędzy Sejmem a klubem 
B. B. Walka Piłsudskiego z Sejmem 
dziś tak się przedstawia. Jego oddział 
ustawiony jest - tak: 

przodzie, tabory z tyłu, ale tabory co- 
fać się nie mogą, za sobą mają mo- 

czary, bez żadnej drogi dla wyjścia. 

Nieprzyjaciel to jest Sejm, bronił się 

długo swą uporczywą pozycją defensy- 

wy, swojem ustawicznem  cofaniem się 

przed wolą rządu. Dowodził tym Sej- 

mem p. Daszyński, taktyk niezrówna- 

ny; gdyby polityką Sejmu kierował 

ktoś czulszy na doktrynę, na doktryner- 

ską konsekwencję, na ambicję wreszcie, 

toby konflikt dzisiejszy przyszedł zna- 

cznie wcześniej. Ale wreszcie ten kon- 
flikt przychodzi. Sejm któremu zapowie 

dziana wyraźnie przekreślenie jego wo- 

li, musi atakować; —BB.jak wojsko Ha 

nnibala, któremu spalono okręty, po- 

zbawione jest nawet możności myślenia 

0 sposobie odwrotu. 

ZAKOŃCZENIE. 

„Streszczamy się: Sejm wszedł na 

ślepy tor przez oddanie pod 

sąd Czechowicza, połączone. z uchwa 

leniem budżetu rządowi, połączone. z 

odrzuceniem kredytów dyspozycyjnych 

połączone ze sprowadzeniem bojówek 

do Sejmu. Jest to nadmiar niekonse- 

kwencji, jest to ślepy tor.Jesteśmy więc 

bliscy koniliktu, na który tak długo 

czekamy i którego już nikt w Polsce 

powstrzymać nie jest w stanie. 

Cóż my konserwatyści w takiej 

chwili czynić możemy? Gdy zwycięży 

Sejm, zwycięży lewica. Nie mówię już 
o tem, że zwycięstwo lewicy zrujnuje 

Polskę gospodarczo, gdyż wyprowadzi 

na ulicę tłumy, które połamią warsztaty 

pracy, aby zdobyć sobie kilkodniowy 

żer. Nie mówię o kwestjach socjalnych, 

aby nie ściągać na siebie zarzutu, że 

w tak poważnej, tak brzemiennej w hi- 

storyczną odpowiedzialność chwili, my 

ślałem kategorjami klasowemi. Ale le- 

wica jeśli objęłaby rządy, to tylko po 

to, aby przez ograniczoną politykę, po- 

zbawioną jakiegokolwiek programu 
stracić to, co dziś do nas należy z W. 

Ks." Litewskiego i stracić Galicję 

Wschodnią. Zostanie Polska maleńka 

a w tej Polsce po Saską Kępę rządzić 

może będą nawet endecy. Ale nie na 

długo. Bo mała Polska utrzymać swej 

niepodległości nie potrafi. 

Polska jest jak chory człowiek 

przed operacją. A ci, którzy kochają ta- 
kiego chorego człowieka, rodzina cho- 

rego człowieka, jeśli dojdą do koniecz- 

ności operacji, to nerwowo chcą jedne- 

go, aby już prędzej ta ciężka chwila 

nadeszła. Cat. 

awangarda na.
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ECHA KRAJOWE 
Pomoc zkhożowa dla woj. Nowogródzkiego 
NOWOGRODEK, 8 IV. (tel. wł. „Słowa”) Państwowa pomoc zbożo- 

wa rozciąga się również i na województwo Nowogródzkie. W związku z tem 
w najbliższych dniach oczekiwany jest pierwszy transport zboża z państwo- 
wych rezerw zbożowych, który niewątpliwie wpłynie na uregulowanie cen 
na rynku. 

Wybory burmistrza w Nowogródku 
NOWOGRODEK, 8 IV. (tel. wł. „Słowa”) W dniu dzisiejszym odbę- 

dą się wybory burmistrza. vice-burmistrza i ławników. W związku z tem, 
nastąpiło nareszcie porozumienie pomiędzy radnymi bloku polsko-białoru- 
skiego, bloku mieszczańskiego i jednym radnym mahometańskim, którzy 
utworzyli jedną grupę w składzie 12 radnych, a więc połowę składu całej 

  

rady zobowiązując się do wystąpień solidarnyćch we wszystkich sprawach. 

Krwawe zajście w 
LIDA. 8.4 (tel. wł. „Słowa*). Przez wies Nowe-Prudy 

Nowych Prudach 
pow. Lidzkiego 

przechodzący patrol wojskowy został zaczepiony przez kilku cywilnych miesz- 
kańców. Rozpoczęła si 
TI p. p. Mikołaj jurczy 

dość ostra rozmowa, w rezultacie której szeregowiec 
wystrzałem z karabinu zab mieszkańca tejże wsi Ka< 

jetana Buńko. Po dokonaniu tego Jurczyk zameldował się u oficera inspekcyj- 
nego 5 p. Lotniczego, gdzie złożył wyczerpujący meldunek 0 zajšci iu i oddał 
broń. Jurczyk został aresztowany. Duchodzenie prowadzi policja wspólnie z żan- 
darmerją wojskową. 

  

— Letnie kursa Uniwersytetów Ludo- 
wych. Wiele skorzysta i nąuczy się ta, 
która zapisze się na letnie kursa Uniwersyte- 
tów Ludowych. į 

Kurs żeński odbędzie się w Dalkach, pię- 
knej wsi Wielkopolskiej położonej półtora 
kim. od Gniezna, oraz w Odolanowie na gra- 
nicy Wielkopolski i Śląska, 

Na kursy te zapisywać się mogą osoby, 
które ukończyły 18 rok życia. Czteromiesięcz- 
ny pobyt w Uniwersytetach Ludowych z u- 
trzymaniem wynosi 350 zł. : 

Kurs zaczyna się 4 maja, a zawierać bę- 
dzie wykłady z'tych wszystkich dziedzin, któ- 
re potrzebne są do dobrego spełnieńia zawo- 
du i życia obywatelskiego, prócz tego prak- 
tyczne i teoretyczne lekcje gotowania i ro- 
bótek ręcznych. Е 

Zgłoszenia należy skierować, oraz zasię- 
gać informacyj: Uniwersytet Ludowy w Dal- 
kach p. Gniezno, lub Odolanow Wikp. 

Zamiast oipawicdzi 

W numerze 77 „Słowa* z dn. 4 bm. prze- 
czytałem groźną dość korespondencję p. H. 
K. z Rudomina, (pow. Wil. Trocki) p.t. „W 

poszukiwaniu winnych. Myślałem początko- 

wo, że to „list gończy”, z nagrodą 10.000 zł., 

wreszcie, że to... zwykły — prima - aprilis.. 

Okazało się jednak, że chodzi tu o sprawozda 

nie ze zjazdu nauczycieli szkół powsz. pow. 

Wil.-Trockiego w dn. 11 lutego, rb., a miano- 

wice: p. H.K., jako pracownikowi samorządu 
na wsi nie podobało się w sprawozdaniu (u- 
mieszczonem w „Słowie dn. 15.lI rb.) na- 
stępujące zdanie: „stwierdzono niezbicie, że 

samorządy na terenie pow. Wil. - Trockiego 

nie współpracują z nauczycielstwem na rzecz 

oświaty ludu". Z tego powodu pisze , m.in.: 
„prosilbym sprawozdawcę (a więc ni żej pod 

pisanego) o wyjaśnienie, jakie trudności spo- 

tykało nauczycielstwo w pracy tej ze strony 

miejscowego samorządu gm innego i czy kon 

statowano niechęć współpracy ze strony osta 

tniego“ i t.d. 

  

    

    

Niestety, p. H.K.! Przychylić się do pań- 

skiej prośby nie mogę Z następujących wzglę 

dów: jak Świat światem — sprawozdawca 

nie może odpowiadać za treść mówionych 

spraw na zebraniach, zjazdach, posiedzeniach 

itd. i td O ile zaś popełniłby jakiś bląd, 

wpływający z jego osobistej przyczyny, wó- 

wczas odpowiedzialni za zjazd, czy posiedze- 

nie, (i t.p.) wnoszą tąże drogą (w prasie) 

wszelkiego rodzaju sprostowanie. (Czego w 

tym wypadku nie było.) Poszkodowani zaś 

mogą zaskarżać wówczas osoby za zjazdy 

odpowiedzialne. Z tego wynika, że sprawo- 

zdawca w każdym wypadku nie może być z 

tytułu swego zawodu — kozłem ofiarnym. 

° Zażalenie zaś p. H.K. nie jest miarodaj- 
nem, gdyż nosi charakter czysto prywatny i 

nie nosi żadnego charakteru urzędowego Spro 

stowania. - 
Tak się więc przedstawia strona formal- 

na niniejszej sprawy. Odstąpić od niej nie 

  

mam prawa, gdyż popełniłbym wówczas 

błąd kardynainy w stosunku do przepisów i 
etyki sprawozdawcy - dziennikarza. | 

J. Hopko. 

ŚWIĘCIANY. 

— Akcja odżywiania dzieci. Klęska nieu- 
rodzaju jaka nadziedziła całą niemal Wi- 
leńszczyznę nie ominęła i powiatu Święciań- 
skiego. Ludność głoduje już od szeregu mie- 
sięcy a trwające nadal chłody pogarszają je- 
szcze sytuację. Najgorzej cierpi od głodu zle 
odżywiania i niedostatecznie ciępło ubrana 
dziatwa szkolna zmuszona iść do szkoły nie- 
raz po kilka kilometrów. Od niej to zaczęto 
akcję dokarmiania, o której mówiło się już 
oddawna, a którą rozpoczęto obecnie. W ca- 
łym powiecie z dokarmiania tego korzysta 
około pięciu tysięcy osób, jak zaznaczyliśmy 
przeważnie dziatwy szkolnej 

JAK URZĄDZIĆ OBCHÓD ŚWIĘTA NARO- 
DOWEGO. 

Pod tytułem „Święto Narodowe Polski 
Odrodzonej Konstytucji 3 Maja'* ukazała się 
broszura która zawiera bardzo szczegółowe 
wskazówki, jak należy przystąpić do zorga- 
nizowania uroczystego dnia Święta Narodo- 
wego. 

A więc wskazówki do zorganizowania ob 
chodu, dalej odczyty, kiłkanaście wierszy, 
komedyjka w trzech odsłonach, recytacje, 
śpiewy i t:p. 

Broszura kosztuje 1.20 zł. wraz z prze- 
syłką za poprzedniem nadesłaniem należytoś- 
Ci, a za zaliczką zaś 2 35 zł. 

Zamawiać prosimy w Tow. Czytelni -Lu- 
dowych Poznań Fr. Ratajczaka 16. 

Wygrane lolerji państwowej 
W 24-tym dniu ciągnięnia 18-tej Pań- 

stwowej Loterji padły następujące wygrane. 
60.060 zł. wygrał nr. 70991. 
Po 5.000 zł. wygrały N-ry: 95073 123504. 
Po 3.000 zi. wygrały N-ry: 121735 146325 
2.000 zł. wygrał Nr. 156646. © 
Po 1.000 zł. wygrały nr. 38712 46271 

46688 56844 83082 87463 93219 104310 
112381 127749 151011 153978. 

Po 600 zł. wygrały nry — 8944 9371 
11187 26092 44399 47351 55718 59547 68870 
75172 77785 88549 97551 103186 113436 
116015 116810 125470 130470 137475 161420 
170532. 

Po 500 zł. wygrały Nr.: 244 2568 3738 
7123 7303 9060 11463 13217 13230 14757 
14998 17071 17083 17337 19088 21590 22339 
22458 22919 24399 24650 26231 27232 ie 
28217 29488 3174 867 35573 36535 37661 
39471 40868 41813 43943 43650 47191 49142 
51154 51886 53174 54879 58427 65629 66228 
67320 67668 68223 68332 68547 71033 75266 
75853 77694 78187 78635 79389 81642 84421 
84712 86354 86708 87501 91298 91314 91513 
92668 92874 93786 94939 97922 99232 
100348 100706 102078 102172 103119 106579 
112354 113885 114222 114292 114340 114349 
115461 120748 120749 121315 122626 127610 
131298 135849 136897 138296 141564 140075 
144344 147156 147932 148787 152027 152345 
153421 154019 154952 161199 162315 164715 
164993 165750 166659 167129 168076 168456 
169678 169147 170603 171331 171675 174602 

   

  

всово 

W obronie prześladowanych chrześcijan 
Stanowcze wystąpienie Watykanu. 

RZYM, 8.IV. PAT. Silne wrażenie wywarła tu ostra notatka 
„Osservatore Romano" pod adresem sowietów na temat prze- 
śladowań katolicyzmu i kleru. Koła dyplomatyczne szeroko ko. 
mentują tę notatkę, a zwłaszcza ustęp w ostrej formie zaprze- 
czający pogłoskom o prowadzeniu jakichkolwiek rozmów i 
pertraktacyj pomiędzy Watykanem a Sowietami, Jak się zdaje, 
pogłoski te puszczone jako balon próbny ze strony sowietów 
oburzyły koła watykańskie i doprowadziły do tak ostrej w to- 
nie odpowiedzi, dla przecięcia odrazu wszelkich wątpliwości i 
podkreślenia, że o ileby sowiety zamierzały wystąpić z jakiemiś 
propozycjami, to musiałyby zacząć przedewszystkiem od zmiany 
kursu i zaniechania prześladowań wiernych. 

  

Krwawe rozruchy komunistyczne w Rumunji 
BUKARESZT, 8. VI. PAT, W Temeszwarze doszło do zajść z komu: 

nistami. O zajściach tych Ministerstwo spraw wewnętrznych komunikuje co 
następuje: ć 

" Za zezwoleniem władz, zjednoczone syndykaty komunistów odbyły w 
Temeszwarze kongres, który zakończył się 5 kwietnia. Władze odmówiły 
zezwolenia na przedłużenie czasu trwania kongresu. Pomimo to jednak 
uczestnicy kongresu zostali w lokalu klubu syndykatu w oczekiwaniu na 
przybycie zwłok jednego z komunistów, który zmarł w innej miejscowości 
i nie pochodził z Temeszwąru, pragnąc z okazji pogrzebu urządzić mani- 
iestacje komunistyczne. Lekarz miejski po zbadaniu zwłok Stwierdził, iż 
znajdują się one w stanie daleko posuniętego rozkładu, ponieważ upłynę- 
ło 5 dni od Śmierci. Dlatego też, w interesie zdrowia publicznego, lekarz 
rozporządził się aby zwłoki zostały przetransportowane do morgi. Władze, 
na prośbę delegatów komunistycznych, postanowiły nie zezwalać wprawdzie 
na urządzanie maniiestacyj na ulicach, pozwoliły jednak komunistom na 
swobodny, według ich uznania, pochód pogrzebowy w granicach cmentarza 
Odmówiwszy wydania zwłok przedstawicielom władz sanitarnych komiiniści za 
barykadowali się w klubie, gdy zaś przybyli przedstawiciele władz z prokura- 
toremna czele, komuniści dali do nich kilka strzałów rewolwerowych, raniąc 
dwóch policjantów i dwóch żandarmów. Przedstawiciele władz bezpieczeń- 
stwa wezwali komunistów do ustąpienia, gdy zaś wezwanie to nie odniosło 
Skutku, dali salwę i ewakuowali lokal. Zwłoki odesłane zostały do morgi. 
250 aresztowanych komunistów odprowadzono do prefektury policji, gdzie 
toczy się Śledztwo. W czasie starcia dwóch komunistów odniosło rany. 
Lokal syndykatu został zamknięty i jest strzeżony do czasu ukończenia 
Śledztwa. Niezwłocznie po tych zajściach spokój został przywrócony. 

(zytajie Nyśl Wotarstwową | й 
jedyny organ mtodego konserwatyzmu w Polsce. I 

a 
REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Poznań, Cieszkowskiego 9. 
j 

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

Sktady prowincjonalne: 

DUKSZTY, DRUJA, WIDZE, BRASLAW, 
GŁĘBOKIE, WOQŁOZYN, HODUCISZKI. 

Na zbliżający się sezon nasienny oferujemy 

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

DLA PROWINCJI-—-SPECJALNE ULGI. 9221-5 

.--------------------------. 

Firmy transportowo-składowe 

6. Hartwig. „Pacific 'i „Polski bloyd * śp. Akt. 
niniejszem podaje do wiadomości ogółu kupiectwa wileńskiego, iż z 
dniem 15 kwietnia b. r. opłaty za magazynowanie towarów na skła- 

dach zostaną podwyższone o 50 proc. 
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C. HARTWIG, „PACIFIC“, „POLSKI LLOYD* Sp. Ake. || B 
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U łoża ciężko rannego Kucharkowskiego 
Jak to było.—,„Nie nrawitsia eta morda!" — Uczucie upadającego 

w przepaść.—Przytomny do ostatniej chwili. 

Zdrowie rannego przez Apanase- 
wicza p. Bohdana Kucharkowskiego 
uległo poprawie. Może już on swo- 
bodnie mówić. Korzystając z okazji 
odwiedziliśmy go w szpitalu. 

- Strasznie, strasznie boli mnie 
głowa—skarżył się Kucharkowski. — 
Nie-mogę też nic prawie jeść. 

Po chwili zaś dodał: „ale, bo i 
kropnął mnie on porządnie... znany, 
wypróbowany sposób  czekisty — kula 
w tył głowy” 

— Jakże to było? — pytamy. 
— A, no, niektóre szczegóły opi- 

sane są już w prasie. Zaczęło się od 
tego, że zostałem zaalarmowany wie- 
czorem we wtorek, że ma dworcu 
awanturuje się jakiś pijany wyższy 
urzędnik sowiecki. Gdym przybył na 
miejsce, zastałem Apanasewicza. jego 
obawy co d0 zamachu, znane są już 
ogólnie. Skończyło się na tem, iż po- 
zwoóliliśmy Apanasewiczowi i jego żo- 
nie przenocować na posterunku. Wy- 
chodząc, nakazałem komendantowi 
posterunku, w miożliwie grzecznej for- 
mie, ażeby w żadnym wypadku nie ro- 
biło to wrażenia rewizji, zażądać od 
niego i jego żóny broni. Broni jednak 
przy sobie nie mieli. Jak się później 
okazało, rewolwer znajdował się w 
walizce żony Apanasewicza. 

— Czy może pan opisać sam wy 
padek? 

"— Było tak: Nazajutrz rano przy- 
byłem na pósterunek. Zastałem tam 
prócz Apanasewiczów, posterunkowe- 
go Żelazkowskiego, komendanta poste- 
runku i komendanta policji powiato- 
wej. Wydałem różne dyspozycje. W 
pewnej chwili obaj komendanci wy- 
szli. Apanasewicz wcałe się ze mną 
nie przywitał, tylko raptem, gdym wy- 
dawał dyspozycje, odezwał się do 
mnie po rosyjsku: 

— Co się tak rzucasz, „sołowiej 
moj?!“ 

— Odpowiedziałem mu jak mo- 
głem, najdelikatniej: „niech pan spocz- 
nie, ja jestem urzędnikiem, pan jest 
też urzędnikiern, przecież pan rozu- 
mie, że musimy załatwiać nasze spra- 
wy służbowe. 

W tym momencie spojrzał na mnie 
obłędnym wzrokiem, zgrzytnął zębami; 
usłyszałem głos jego żony: „Jasza 
ostaw', Jasza, nie mieszaj im rabotat'". 
—Naco on odpowiedział przyciszonym 
okropnym szeptem: „Straszno nie 
nrawitsia mnie ta syszczitskaja morda“ 
—Począ! nerwowo chodzić po poko-   

ju i w pewnym momencie zatrzymał 
się koło żony. Przekonany jestem, że 
w tej chwili podała mu rewolwer. — 
Telefonowałem. Nagle usłyszałem jak 
by brzęk tłuczonego szkła, miałem 
wrażenie, że lecę w przepaść, że u- 
mieram. Trwało to sekundę. Znów 
oprzytomniałem — słyszałem obydwa 
strzały do posterunkowego Żelazow- 
skiego, trzeci, gdy strzelał do siebie. 
Miałem tyle siły, że wstałem i trzy- 
mając się rękami Ściany wyszedłem na 
korytarz, poczem tak samo jakby po 
omacku wróciłem do pokoju. Wszyst- 
ko było we krwi. Komendant po- 
sterunku trzymał Apanasewicza i w tej 
chwili wpadł komendant pów. policji 
z karabinem, któremu początkówo 
zdawało się, że komendant posterun- 
ku w nagłym obłędzie postrzelał 
wszystkich -i chce zabić Apanasewicza. 
Omał, że doń nie strzelił, ale w czas 
się zorjentował. Byłem przytomny 
jeszcze, gdy mnie wsadzano do auta. 

— A teraz jak się Pan czuje? 
— Głowa, głowa, boli mnie gło- 

wa, okropnie boli. Lekarze mówią, 
że wyjdę zdrów. Bóg to raczy wie- 
dzieć. Tymczasem z całej Polski otrzy: 
muję dziesiątki, stosy całe depesz ze 
słowami współczucia, od ludzi zupeł- 
nie nawet nie znajomych. 

  

Dbajcie o swoje zdrowie! 
SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
z marką „Koaut“ są stosowane 4 
horobach _ ZOŁĄDKA; A 

+ OBSTRUKCJI i KAMIENI Zi 
: WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
* ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 

: środkiem  przeczyszczającym, _ uła: 

1 twiającym funkcję ORGANÓW TRA 

* WIENIA i działającym przeciwko 
OTYŁOŚCI. 1LSS—0 

Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 1 
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Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dhbejrzyj towar krajowy. 

  

  

BARANOWICZE. ?,4 (tel. wł. „Słowa*). W dniu dzisiejszym odbył się na 

miejscowym cmentarzu prawosławnym pogrzeb Apanasewicza. Duchowny pra- 

wosławny odmówił udzielenia ostatniej posługi, motywując to tem, że Apana- 

sewicz był bezwyznaniowcem. W pogrzebie wzięło udział kilka osób z naj- 

bliższej rodziny ze wsi Mała Kołpienica. 

Zgon Apanasewicza, jak obecnie stwierdzono, nastąpił wskutek „nacisku 

pęchęrzyków powietrza na mózg, które dostały się przez otwór powstały po 

ranie postrzałowej, tembardziej, ze Apanasewicz symulując obłąkanie poruszał 

się całem ciałem a szczególnie głową przez co ułatwił dostęp powietrza do 

mózgu. W momencie gdy usłyszał dźwięki marsza żałobnego, poprzedzającego 

kondukt żałobny swojej ofiary posterunkowego Želazkowskiego, Apanasewicz, 

zaczął się miotać na łóżku i niebawem skonał. : 

Žona Apanasiewicza wyjechała do Rosji 
BARANOWICZE, 8.IV. (tel. wł. Słowa) Jutro rano zwolniona za kau-, 

cją żona Apanasewicza odsiawiona zostanie do Kołosowa, gdzie ją przyj- 
mą władze sowieckie. Apanasewiczowa — wbrew 'poprzednim pogłoskom 
nie została powiadomiona o zgonie męża ze względu na jej poważny stan. 

RE R i i I I A A RAA, 

BOVA-ŽELENSKIEGO PISMA NOWE. 
(Dokończenie) 

Po francusku .essayer, po an- 
gielsku to essay ( w rozumieniu 
to make a experiment) zna- 
czy: próbować, robić co na próbę.- Te- 
dy wyraz francuski e ssai lub angiel- 
ski essay należy ściśle tłumaczyć: 
próba, a w danym wypadku: próba pió- 
rem. 

Ktoś, co „próbuje póra”, to zacznie 
pisać, to pióro od papieru -oder wie, 
tworzy... szkice. Prawda? Przeto też 
zarówno w wielkim „Słowniku języka 
Polskiego" Karłowicza, Kryńskiego i 
Niedźwiedzkiego, jak w podręcznym i, 
mówiąc nawiasem doskonałym, „„Słow- 
niku wyrazów obcych* Arcta znajdzie- 
my przy wyrazie eseista  defini- 
cję: „autor szkiców”. 

Skądże się wziął wyraz „essay*, 
i „eseista“ — w literaturze? Cóż to za 

literacki rodzaj uprawia „eseista? | 

Pierwszy który użył wyrazu eSSsal 

dla oznaczenia nim pewnego rodzaju, 

pewnego typu utworów literackich, był 

Montaigne.  Zatytułował  „esejami“ 
zbiór swoich rozprawek na najróżniej- 
sze tematy, słynnych rozprawek, bynaj 
mniej nie szkicowych tylko treściwych, 
pizcjrzystych, znakomicie pisanych, po 
ruszających z niezmierną żywością i 
głębią zarazem, mnóstwo interesują- 
cych tematów. Ogłoszone drukiem w 
Paryżu, w książkowem wydaniu w ro- 

ku 1588-ym „Essais de Michel 
Seigneur de Montaigne' są 
kamieniem węgielnym całego „rodzaju* 

uprawianego w następstwie przez wszy 
stkich eseistów świata — lub im przy- 
pisywanego. ; 

Bo do eseistów zaliczani są i Bacon, 
i Chateaubriand... i tylu innych. Jan 

Paweł Richter i Pope. Do eseistów zali- 

czani są jednym tchem i bez chwili na- 
mysłu: La Rochefoucauld z racji napi- 
sania słynnych „Maksym* i Macaulay, 

jako autor niemniej słynnych portretów 
historycznych. Ba, tu i ówdzie można 
spotkać się z poglądami, że pół-na-pół 

epickie, krótkie, o rozmaitej treści, po- 

› 

etyckie utwory np. Wiktora Hugo lub 
Musseta to... to w gruncie rzeczy też 
są niczem innem jak essais, zatem 
Wiktor Hugo i Musset to też, wierszem 
piszący, eseiści! 

Taine pasjami lubił „eseistyczny'* 
sposób traktowania przedmiotu i „ese- 
istyczny* styl. To jakby — pi- 
sał — intymna konwersacja autora 
z czytelnikiem! A i rozmaitość porusza- 
nych tematów zachwycająca! Co za 
rozkosz gdy tęgi pisarz, pewny swego 
pióra laisse flotter sa pen- 
sće sur tous les sujets qui 
Vinteressent! 

Tak wlašnie! Gui laisse Il0t- 
ter sa pensće.. Jakby myślami 

swemi tylko muskał od niechcenia zaj- 
mujący go temat. 

Moralista, historyk, filozof, poeta... 
każdy z nich może być eseistą — w ro- 
zumieniu pp. klasyfikatorów produkcji 
literackiej. Świeżo p. S. Hirszhorn w 
„Naszym Przeglądzie'* dlatego aby po- 
chlubić się, że „najwięksi eseiści za- 
graniczni“ są Żydami, zaliczył do nich 
nietylko Stefana Zwieiga i Emila Lud- 
wiga lecz i takich pisarzy, jak Charles 
Maurras autor głośnej książki, czy ra- 
czej ankiety w kwestji monarchizmu 
tudzież bardziej jeszcze znanego po- 
wieściopisarza rosyjskiego Ałdanowa! 
Mniejsza zresztą o nich. P. Hirszhorn 
ogłasza wielkim eseistą... prof. Szymo- 
na Askenazego, za którego arcydzieło 
poczytuje ... iście monumentalną mono- 
grafję Łukasińskiego. Jeżeli „Łukasiń- 
ski” Askenazego (nowe, uzupełnione 
wydanie pierwszego tomu ukazało się 
niedawno) ma być jednem z arcydzieł 
literackiego rodzaju zwanego  „eseiz- 
mem“, to... to p. Hirszhorn nie zdaje 
sobie kompletnie sprawy z istoty eseis- 
tycznego sposobu pisania i traktowania 
danego przedmiotu lub tematu. Tem 
bardziej nie orjentuje się w sprawie, że 
pomija milczeniem: faktycznie najzna- 

komitszego dziś eseistę polskiego. skiego. W świetle jednego np. tylko fra parciem się Dagny przez Przy- posąg z bronzu w naszym narodowym 

Którym jest właśnie Boy - Żeleński. 

* 

Oto je mamy, w.sporej nawet licz- 
bie, typowe, klasyczne essais: w 
książce Boya - Żeleńskiego „zatytuło- 
wanej „Ludzie Żywi'. 

Rychlej to jednak nie „szkice'* lecz 
„zarysy“. Nie essais lecz 6ba- 
uches. Bo jest różnica. Szkic może 
powstać przypadkowo; jest to rzecz 
niewykończona... dajmy na to, dla bra- 
ku czasu, lub poniechana. Zaś ćbau- 
che (osobliwie w malarstwie) to dzie 
ło artystyczne, którego wszystkie pla- 
ny są porozkładane jak należy, którego 
całość jest wykończona, że nic już ani 
dodać, ani ująć (szkic natomiast jakże 
często ulega radykalnym  przerób- 
kom!) a tylko pozostaje wykończy ć— 
szczegóły. 

Weźmy, jako przykład świetny, Su- 
gestyjny plastyczny, i jakże w dodat- 
ku rewelacyjny, wizerunek Żmichow- 
skiej ujęty w ramy „essai' zatytu- 
łówanego „Romans Gabryelli". Toćże 
to przecie calutki plan obszernej 
monografji dawnych naszych emancypo 
wanych entuzjastek. Wszystko na miej 
scu; widać jak na dłoni całe założenie, 
wszystkie rysy i obnażenia nagich dusz 
.. Втакте tyłko szczegółów. Quel- 
le magnifique ćbauche! 
— zawolalby Francuz. 

To samo, co do zarysu o Przybysze 
wskim. 

„Zająłem się w tym szkicu — pi- 
sze Boy — głównie przejściowym 
okresem, w którym Przybyszewski z 
pisarza niemieckiego przeobrażał się w 
polskiego”. A dzięki niezmiernie sug- 
gestyjnej metodzie „„szkicowania* wła- 
Ściwej Boyowi, ma się przed oczami 
kompletny wizerunek Przybyszewskie- 
go, jako pisarza, zarówno owego na- 
prawdę, wielkiego, gdy brał się za ba- 
ry z niemiecczyzną i ujarzmiał ją jak te 
go zmalałego, gdy „w zetknięciu się z 
Polską uległ znamiennej przemianie”. 
A wystarczyło Boyowi dać nam prób- 
kę szczegółów. Jest nią wrecz mistrzo- 
wska analiza języka i stylu Przybyszew 

zesu: „„Pomyśleć, że aby Polak wiedział 
jakiego Polska miała w Przybyszew- 
skim poetę, musi sięgnąć do jego nie- 
mieckich utworów *'!! — w świetle jed- 
nego takiego frazesu staje przed nami, 
jak w świetle błyskawicy: cały Przy- 
byszewski — pisarz. W całkiem nowej, 
śmiałej, rewelacyjnej, głęboko anali- 
tycznej koncepcji krytycznej. г 

W mikrokosmie „szkicu“ 0 Przy- 
byszewskim nie braknie epizodu biogra 
ficznego. Pozornie jćst to tylko z nie- 
zbitemi dokumentami w ręku, zaprze- 
czenie własnym wyznaniom  Przyby- 
szewskiego, że istotny okres jego doj- 
rzałej twórczości rozpoczął się dopie- 
ro wówczas gdy w jego życiu wkroczy- 
ła druga jego żona, Jadwiga. „Do cza- 
su — pisał sam Przybyszewski — w 
którym poznałem moją żonę jadwigę, 
nigdy żadna kobieta udziału w mojej 
twórczości nie brała"ż Otóż — nie by- 
ło tak. Nie, nie i sto razy: nie! 

Na życie i twórczość Przybyszew- 
skiego wywarła ogromny wpływ pier- 
wsza jego żona Dagny, tajemnicza Nor- 
weżka, zagnana do Berlina wraz z gar- 
ścią skandynawskiej arystokracji ducha 
i artyzmu, świetlana istota — jak wy- 
raził się Michał Siedlecki, znakomity 
uczony dobrze Wilnu znany — o któ- 
rej formułowano sądy. niesłuszne, po- 
wierzchowne, płytkie a krzywdzące. W 
życie Przyby szewskiego weszła inna 
kobieta... Dagny broniła do upadłego 
swego „stanu posiadania, czując że 
traci grunt pod nogami... Zaczął się — 
pisze Boy-Żeleński, jeden z ludzi naj- 
bardziej wtajemniczonych w życie au- 
tora „Złotego runa“ — łańcuch powi- 
kłań, których tu nie będe opowiadał, a 
których ofiarą padły w końcu trzy ist- 
nienia: poeta Stanisław Brzozowski, 
który skończył samobójstwem, Eme- 
ryk, młody głuptas, który zastrzelił Da- 
gny i siebie”. 

Których nie będę opowiadał... Oczy 
wiście. Byłyby to detale, których w ro- 
dzaju literackim, zwanym essai, mo- 
że doskonale — braknąć. Wystarczy 
dać detałów próbkę. W świetle zaś ba- 
jecznie jaskrawego epizodu z... za- 

byszewskiego, jakichże nie nabiera 
kształtów i barw wręcz niesamowitych 
cała postać Przybyszewskiego - czło- 
wieka! 

Oto i mamy exemplum cudotwórczej 
magji pisarskiej Boy-Żeleńskiego. Poco 
mu pisać dwu, trzy, cztero-tomowe dzie 
ła krytyczno-biograficzne o Stanisławie 
Przybyszewskim! Sześćdziesiąt kilka 
stronic — ale jakich! — starczy za mo- 
numentalne opus pod tytułem „Stani- 
sław Przybyszewski. Życie i dzieła”. 

Pomijam typowy essai, 
rym Boy-Żeleński nazywa znane inter- 
pretowanie przez prof. Kucharskiego 
historycznego tła „Pana Jowialskiego“ 
tudzież lokalnego kolorytu sztuki „kar- 
kołomnemi wymysłami'; pomijam nie- 
zmiernie ciekawe niedyskrecje rewela- 
cyjne 0 „Weselu*. Oto i rozgłosny 
wstęp Boya-Żeleńskiego do zbiorowego 
wydania pism Mickiewicza. Trzeba za- 
znaczyć zgóry, że niema nad Boya- 
Żeleńskiego większego wielbiciela Mi- 
ckiewicza. „„Niema — pisze — potrze- 
by powiększać go ani-upiększać. Jest 
dość wielki i piękny. Mickiewicz to nie 
posąg; to człowiek ze swemi wzłotami 
i upadkami, to wielki twórca, którego 
nieszczęścia ojczyzny wzbiły na naj- 
wyższy szczyt i złamały go na nim*'.— 
„Może za parę wieków — pisze na in- 
nem miejscu — zapomną ludzie o pow- 
staniu listopadowem, nigdy o improwi- 
zacji Konrada. Na wieki wieków, póki 
będzie żyła polska mowa, centralnym 
punktem uczuć narodowych będzie wię 
zienie oo. Bazyljanów, gdzie kilkunastu 
młodych ludzi przesiedziało pół roku 
niewiadomo za co. Warszawa powsta- 
ła, Polska się skrwawiła, ale despotyzm 
poezji przeniósł serce naro- 
du do Wilna'. Z zachwytem mó- 
wi Boy-Żeleński o Mickiewiczu, z 0- 
gromną chwilami serdecznością, na ja- 
kąby się niebardzo zdobył nawet naj- 
rodowit-zy krajan nowogródzkiego sza 
raczka. 

Ale — w ciągu długich lat naszej 
narodowej niedoli i martytologji gdy 
„naród potrzebował swego symbolu, 
swego boga”, uczyniono z Mickiewicza 

w któ- | 

kościele i czuwano. pilnie aby na tym 
posągu nietylko nikt nie dopatrzył naj- 
drobniejszej rysy lecz abynie śmiał 
jej dopatrywać. Powstała hagjografja 
Polski. Kościuszkę, księcia Józefa, Mi- 
ckiewicza pasowano -na świętych pol- 
skich*). Mickiewicz stat sig narodo- 
wem tabu. Narodu stal się bostwem 
a z „Pana Tadeusza“ pisze Boy-Že- 
leński uczyniono biblję polskości, ka- 
zano w Soplicowie widzieć wcielenie 
ojczyzny. 

I owóż inne już dziś niż przedwojen 
ne zaczynają przeciągać pokolenia Po- 
laków mimo jowiszowego posągu Mic- 
kiewicza wciąż stojącego wpośrodku 
narodowego naszego kościoła. 

Inne czasy — inni ludzie. Inny też 
musi być ich stosunek nawet ... nawet 
do Mickiewicza, „do naszego. najwięk- 
szego poety — jak wyraża się Boy- 
Żeleński — do największego cudu, ja- 
kiego kiedy było świadkiem polskie 
žyčie“. (Malož jeszcze mocne wyraże- 
nie się?). Przegrupowanie uczuć, en- 
tuzjazmów przy zmienionych  warun- 
kach życia narodowego musiało nastą- 
pić. Jest rzeczą zrozumiałą, rzeczą ko- 
nieczną, Czy Mickiewicz to przegrupo- 
wanie... wytrzyma? Niezawodnie. Czy 
kult Mickiewicza przetrwa zwycięsko 
zdmuchnięcie zeń trybularzowych dy- 
mów fetyszyzmu? Niezawodnie. Czy 
przypadkiem ostre i gryzące specyfiki, 
któremi nowoczesna, bezwzględna kry- 
tyka „próbuje szlachetność * metalu, 
z którego odlany jest posąg Mickiewi- 
cza, stojący w narodowym naszym ko- 
ściele, te zabiegi, które ludzie przeczu- 
leni obwoływują „„miotaniem  blu- 
źnierstw*, czy one przypadkiem nie 
stwierdzą, nie udowodnią właśnie nie- 
zbicie, że ów posąg jest — z najszczer- 
szego złota odlany? Tak, niezawodnie, 
tak. 

Dusza Mickiewicza aby raz je- 
Szcze zacytować własne sława Boya- 
Żeleńskiego — to otchłań. Czy- zgłębi- 

Jedną z najbatdziej rozpowszechnio- 
nych książek o Mickiewiczu — pisze, Boy- 
Żeleński był „„Monsalvat* Artura Górskiego 
pisany w mętno - żywotoświątecznym stylu. 
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Ogėlne zuboženie powojenne dot- 
knęło w wysokim stopniu stery praco- 
wnicze, których niskie zarobki, nie wy- 
starczają na wydatki codzienne, tembar 
dziej nie pozwalają na dokonanie wię- 
kszych jednorazowych, amortyzujących 
się stopniowo. Wysunęła się też konie- 
czność samopomocy zbiorowej, a jako 
jeden z jej przejawów powstają w sze- 
regu instytucyj spółdzielnie kredyto- 

_ we, które w niedługim czasie dochodzą 
do znacznego rozwoju. 

| Wzorując się na swoich własnych 
| instytucjach, Zrzeszenie pracowników 
Banku Polskiego i PKO oraz spółdziel- 
nie oszczędnościowo kredytowe praco- 

| wników Banku Polskiego i PKO po- 
stanowiły, wspólnie z polską konfede- 
racją pracowników umysłowych, powo- 

| łać do życia centralę kredytową spół- 
dzielni pracowników umysłowych, któ- 

ra by mogła rozstrzelone wysiłki róż- 
nych ugrupowań pracowniczych oraz 
spółdzielczych skoordynować, a przez 

to działalności ich nadać żywsze tę- 
tno. 'W szczegółności wyłaniają się do 
spełnienia następujące zadania: 1) pro 

pagowanie idei spółdzielczej wśród 

warstw pracowniczych, 2) wzma 

cnianie i rozszerzanie działalności ist- 

- niejących spółdzielni i 3) ujednostajnie 

nie typu pracowniczej spółdzielni 0sz- 

czędnościowo - kredytowej, oraz nada- 

nie jej rozwojowi najodpowiedniejsze- 
go kiertinku. 

Działalność swpją centrala kredy- 
towa skierowała przedewszystkiem na 

' zakładanie spółdzielni kredytowych aby 

przy ich pomocy krzewić zmysł oszczę- 

dnościowy. Dzięki temu można będzie 

z śzasem zgromadzić znaczne kapitały 

które umożliwią zakładanie i finansowa 

nie pracowniczych spółdzielni towaro- 

, wych, a w dalszym etapie rozwoju i 

„ wytwórczych, których niezajeżność i od 

powiedni rozwój jest możliwy wtedy, 

0 ile są zaopatrzone w dostateczne Śro 

dki obrotowe. . AŻ) 

Powyższe środki można osiągnąć 

przez należyty rozwój spółdzielni osz- 

czędnościowo - kredytowych i zcen- 

tralizowanie ich w centrali kredytowej. 

Dzięki tak pomyślnej organizacji ży 

‚ cia gospodarczego wśród warstw ргасо 

«-wniczych — zaoszczędzono we włas- 

nych spółdzielniach grosze pracowni- 

/ cze będą mogły służyć do podźwignię- 
cia gospodarczego i kulturalnego tych- 

„„że warstw. Jako przykład może posłu- 

<$iyć rozwój spółdzielni wśród pracow- 
ników Banku Polskiego a mianowicie: 

| w styczniu 1925 roku 20 pracowników 
założyło spółdzielnię oszczędnościowo- 

kredytową ze znikomym kapitałem po- 

| <zątkowym — udział wynosił zł. 10. w 

/ ciągu 4-ch lat spółdzielnia rozwinęła 

' się bardzo znacznie, i w życiu gospo- 

darczem pracowników Banku Polskie 

go odgrywa doniosłą rolę. 

Spółdzielnia liczy: 711 członków, w 

tem 8 osób prawnych (spółdzielnie o- 

szczędnościowo - kredytowe pracowni- 

ków ptowincjonalnych oddziałów Ban- 
ku Polskiego); kapitały własne spół- 
dzielcze oraz wkłady oszczędnościowe 
członków wynoszą dziś prawie 700.000 
zł., a przy pomocy tych kapitałów spół 

dzikelnia umożliwiła dwom  spółdzie|- 
niom budowlanym tychże pracowników 

, nabycie placów oraz finansuje całko- 

wicie działalność spółdzielni towarowej 

* 

Zgodnie z programem swojej dzia- 
łalności centrala kredytowa zwołała w 
tych dniach do lokału pracowników 
Banku Polskiego konferencję przedsta- 
wicieli związków pracowniczych. W 
konferencji wzięłi udział przedstawicie 
Je zrzeszenia pracowników Banku Pol- 
skiego, zrzeszenia pracowników Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego— Koła w 
Warszawie,związku polskiego nauczy- 
cielstwa szkół powszechnych, '/ zwią- 
zku pracowników bankowych, zrzesze- 
nia pracowników Banku Dyskontowego 
warszawskiego, spółdzielni oszczędnoś 
ciowa - kredytowej pracowników pol- 
skiego monopolu tytoniowego, spół- 
dzielni oszczędnościowo - kredytowej 

i stowarzyszenia pracowników państwo 
wego monopolu spirytusowego,  pol- 
skiej konfederacji pracowników Banku 
Polskiego. у 

Po zapoznaniu się z całokształtem 
działalności centrali kredytowej —ucze 
stnicy wybrali specjalną komisję, ma- 
jącą na celu propagandę idei spółdziel- 
czej wśród rzesz. pracowniczych oraz 
zorganizowania całokształtu życia ga- 
spodarczego. 

Do komisji powyższej zostali wybra 
ni panowie: Brzeziński Kazimierz z pol- 
kiej konfederacji pracowników  umy- 
słowych, poseł Broszkiewicz Antoni ze 
związku polskiego  nauczycielstwa 
szkół powszechnych, Brochocki Kazi- 
mierz ze związku zawodowego praco- 
wników handlowych. Sokołowski Mar- 
jan z zrzeszenia pracowników Banku 
Gospodarstwa krajowego, Szkłarczyk 
Mieczysław z. zrzeszenia pracowników 
Banku Dyskontowego warszawskiego, 
Kosowicz Wacław ze spółdzielni oszczę 
dnościowo - kredytowej pracowników 
monopolu" tytoniowego, Pawlikowski 
Stefan ze spółdzielni oszczędnościowo- 
kredytowej pracowników państwowe- 
go monopolu spirytusowego, Szewczyk 
Wacław z zrzeszenia pracowników Ban 

SŁOWO 

NÓRIER GOSPODARCZY ZIEII WSCHODNICH 
samopomoc inteligencji pracującej ku Polskiego Z. G., Łęczycki Jerzy z 

zrzeszenia pracowników Banku Polskie 
go, Lis Wacław ze spółdzielni oszczę- 
dnościowo - kredytowej pracowników 
Banku Polskiego, Czerwiński Bolesław 
ze zrzeszenia pracowników Banku Pol- 
skiego. Koło w Warszawie oraz Bielic- 
ki Wacław z Ligi samowystarczalności 
gospodarczej. 

Zebranie uchwaliło odwołać się do 
wszystkich związków i spółdzielni pra- 
cowników umysłowych w całej Polsce 
o przyłączenie się do rozpoczętej akcji 
gospodarczej prosząc o nadsyłanie zgło 
szeń, względnie zapytań pod adresem 
centrali kredytowej spółdzielni praco- 
wników umysłowych: Warszawa; Szpi- 
talna 1, m. 3, tel. 295 - 85. 

INFORMACJE. 
SPADEK BEZROBOCIA. 

Według danych państwowych urzędów 
pośrednictwa pracy ostatnie tygodniowe spra 
wozdanie z rynku pracy za czas od 23 do 
30 marca rb. wykazuje 176.530 bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUPP w tem 32.867 
kobiet. W stosunku do zeszłego tygodnia 
sprawozdawczego bezrobocie zmniejszyło się 
o 4.083 osoby. 

Znaczniejsze zmniejszenie bezrobocia na- 
stąpiło w okręgach PUPP: Warszawa o 585 
osób, Radom o 168, Lublin o 248, Siedlce o 
353, Kraków o 115, Chrzanów o 360, Nowy 
Sącz o 109, Biała o 117, Białystok o 201, 
Grodno o 179, Stanisławów o 242, Tarnopol 
o 134, Lwów o 136, Przemyśl o 108, Toruń 
o 230, Gdynia o 101, na terenie Górnego Ślą- 
ska o 628. 

Bezrobocie zmniejszyło się w grupie ro- 
botników budowlanych o 1.488 osób, włó- 
kienników o 712, metalowców o 440, górni- 
ków o 386, pracowników umysłowych o 302. 

POMOC ZBOŻOWA DLA WOJEWÓDZ- 
TWA NOWOGRÓDZKIEGO. 

Akcja państwowych rezerw zbożowych w 
dziedzinie pomocy dla ludności, dotkniętej 
nieurodzajem w Wileńszczyźnie, rozszerzo- 
na została również na woj. Nowogródzkie, 
do powiatów, dotkniętych nieurodzajem. Do- 
datnie wyniki tej akcji na Wileńszczyźnie, 
gdzie pokonano wzrost drožyzny przež rzu- 
cenie na rynek zapasów żyta, zapewniają 
ten sam skutek dla woj. Nowogródzkiego. 
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URZĘDOWA. 
— Konierencja starostów woj. Wilen- 

skiego. W dniu wczorajszym, odbyła się w 

KRONIKA 
Urzędzie Wojewódzkim pod przewodnictwem 
p. Wojewody Raczkiewicza konferencja sta- 
rostów, w której prócz wszystkich starostów 
wzięli udział naczelnicy zainteresowanych 
wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, t. j. wy- 
działu rolnictwa i pracy i opieki społecznej, 
dyrektor tutejszego oddziału Banku Rolne- 
go i reprezentanci organizacyj rolniczych. 
Omówiono szczegółowo i załatwiono nastę- 
pujące sprawy będące na porządku  dzien- 
nym: plan wycieczek rolników na Wystawę 
Pewszechną w Poznaniu. sprawozdania sta- 
rostów o przebiegu akcji wiosennej potnocy 
siewnej, jako też o przebiegu akcji dożywia- 
nia ludności dotkniętej klęską  nieurodzaju. 
Sprawy sanitarne w związku ze zjazdem le- 
karzy powiatowych województwa wileńskie- 
go (zreferowane przez dr. Rudzińskiego). 
prawy związane z uroczystością  10-lecia 

oswobodzenia Wilna. 
— Zmiany w sądownictwie apelacji wi- 

leńskiej. W myśl D, Kaas 
sprawiedliwošci ostatnio nastąpiły pewne 
zmiany personalne w sądownictwie na tere- 
nie Wil. Sądu Apelacyjnego. 

Asesor sądowy w Nowogródku p. Klasse 
Odo-Oktawjan mianowany został podproku- 
ratorem tegoż sądu. 

Sędzia Sądu Okr. w Nowogródku p. Ste- 
fan Niekrasz przeniesiony został ną  takfeż 
stanowisko do Wilna. 

Podprokurator Sądu Okr. w Nowogród- 
ku p. Henryk Zahorski przeniesiony został na 
takież stanowisko do Wilna. 

WODA RODEO WACOM ARCO i a na A aaa A 

my ją kiedy? Aby się z nią zapuścić, 
trzeba uzbroić się w inne narzędzia i 

* inne busole niż te, z któremi wybierano 
się zazwyczaj dotąd na to przepastne 
morze.... 

Zaś panie i panowie (osobliwie pa- 
nie) przyglądający się — dziś — owe- 
mu ciągnącemu ku narodowemu pomni- 
kowi Mickiewicza pochodowi z busola- 
mi, sondami, nieoglądanemi dotąd ni- 

gdy narzędziami, proszeni są O nieroz- 
dzieranie szat i zachowywanie możli- 

| wie najheroiczniejszego spokoju. Żad- 
na krzywda, -dalibóg, nie stanie się Mi- 
<kiewiczowi. A wyładowanie krytycz- 
no-analitycznej energji pokolenia poro- 
mantycznego, pomesjanicznego, poro- 
zbiorowego, nastąpić musi. 

Jest to jakby wiekuiste prawo natu- 
ry, którego jeszcze nie potrafił złamać 
żaden z największych nawet nad-ludzi. 

Oto ideowa kwintesencja mistrzow- 
skiego essai Boya-Żeleńskiego © 
Mickiewiczu. Z solidnego jest dębu 
głębokiej znajomości Mickiewiczowskie 
go dzieła i żywota — tylko zmieni się 

tu i owdzie opalowo, jakby był gdzie- 

niegdzie, dyskretnie i suggestyjnie in- 
stowany śmiałym, pełnym niespo- 

zianek, a może kogo irytującym mo- 

.  dernizmem. 
* Tak wyobrazić sobie możemy, bę- 

dzie wyglądał —- może już względnie 
niebawem — Mickiewicz w rozumieniu 

i kulcie powojennego naszego pokole- 

nie. Nie „przewartościowany', broń 
oł. łecz przeciwnie, przez śmiałą 

„rewizję па nowe dziesiątki lat odro- 
dzony. 

Stendhal — jak wiadomo, w życiu 
realnem: Henryk 'Beyle — nie miał 
szczęścia u kobiet. A kochliwy był 
bardzo. Z jednego zakochania się 
zapadał w drugie; a zawsze — jak 
kulą w płot. Stara historja. Motto 

pieszo zaraz rozdziału Heinego 
„Buch Le Grand" brzmi: 
liebensw“rdig und Er liebte Sie; Er 
aber war nicht liebenswiirdig und Sie 
liebte Ihn nicht“. ь 

To była właśnie żałośna historja 
Stendhala i rasowej Włoszki o pol- 

„Sie war) 

skiem nazwisku, w której zakochał 
się równo 18 września 1818-go r. i 
w której kochając .się nazabój na- 
pisał całą, ogromną książkę o miło- 
ści. Książka — skonstruowana z do- 
rywczych notat i zapisek (a swoją 
drogą obejmująca w polskim  prze- 
kładzie powyżej pięciuset stronic) 
ukazała się ® 1822. —- 

„, Stara się w niej znakomity pisarz 
i nieszczęśliwy kochanek rozwiązać pro- 
blemat miłości, wzajemności, zazdro- 
Ści, szału i przesytu etc. etc. wszy- 
stkiego słowem co należy zarówno do 
istoty jak ornamentów potężnej pasji, 
co jest w stanie nawet najpospolit- 
szego zjadacza chleba unieść w niebo 
i odwrotnie zbydlęcić najszlachetniei- 
szą ludzką duszę. Cała przenikliwość 
„analityczna, cała mądrość, cała spo- 
strzegawczość przebajeczna nic Steud- 
halowi nie pomogły. Książka jego, 
przydała się jeno tym... którzy w na- 
stępstwie z niej czerpał. Jak, uczciw- 

szy uszy, sam np. Balzac. у 
„Myśli kto może, że się księga w 

ciągu lat stu—zestarzała? Bynajmniej. 
Sto razy starsze Od niej recepty na 
miłość Owidjusza dziś jeszcze stoją 
w całej świeżości swych niešmiertel- 
nych prawd i w całej krasie je widzi- 
my obserwacji, która dziś jeszcze, ach, 
jakże bardzoby się przydała—zakocha- 
rym (niemniej ich ciotkom i wszelkie- 
go wogóle rodzaju opiekunom, „przy- 
zwoitkom* i aniołom stróżom). Owóż 
i stuletnie postczeżenia, rady, wywody 
etc. Stendhała nic do dziś dnia na 
aktualności nie straciły. Sto lat temu, 
ani słowa, zgoła inaczej wojażowano; 
lecz kochać... hm, kochać?.. Nie ina- 
czej przecie ludzie kochają niż sto lat 
temu— nawet tysiąc temu lat. 

Nawet taka imćpani Matylda z 

Viscontini'ch Dembowska dwudziesto- 

letnia rozwódka po napoleońskim ge- 

nerale, tak sobie nic nie robiła z mi- 
łości Stendhala jak potrafi dziś jesz- 
cze kubek w kubek- czynić to samo 
względem niekochanego mężczyzny 
pierwsza lepsza współczesna „garson- 
ka“. Nie tak może? 

Boy-Żeleński, tłumacząc księgę 
Stendhala otworzył istną skarbnicę.... 
dla zakochanych, dla tych, którym gro- 
zi zakochanie się, dla tych, co pragnę: 
liby pochwycić wszystkie zakochanych 
sekrety, dla tych, co o własnych si- 
łach nie potrafią orjentować się po 
labiryntach miłości zarówno cudzej 
jak własnej, niemniej dla tych, któ- 
rym rzetelną sprawi satysfakcję pozna- 
nie jednego z najbardziej renomowa- 
nych dzieł literatury wszechświatowej. 

Oczywiście, nie tu miejsce na de- 
taliczny rozbiór eseistycznego... wybu- 
chu Stendhala. Nie piszemy przecie 
w tej chwili... o miłości, jeno tylko o 
najnowszych pismach Boya-Żeleńskie- 
go. Czy zaś „przekład oryginału fran- 
cuskiego stoi na jego wysokości? Na 
takie pytanie, - wybaczyć proszę—nie 
odpowiada się, gdy mowa o Boy'u. 

Podobnie i co do nowej ósmej z 
rzędu, serji „Flirt. Boya-Żeleńskiego 
z Melpomeną". Po niezliczonych kom- 
plimentach, któremi się je rok w rok 
osypuje w prasie, nic już, doprawdy, 
nie pozostaje do przydania ich ustalo- 
nej renomie. Świetne są recenzje 
teatralne Boya-Żeleńskiego —i pu n- 
ctum! Nawet każda dygresja, to w 
jakiś przegląd sezonu, to w jakiś rzut 
oka na całość twórczości danego auto- 
ra, zawsze jest „mile widziana” i czy- 
tana z najżywszą rozkoszą. 

Cz. J. 
  

# 

„P.S. W Iiscie do mnie pisanym, infor- 
muje mnie p. prof. Stanisław Cywiński, że 
autorem artykułów „Dekadencja Boy'a* 
drukowanych w „Dzienniku Wileńskim* i 
podpisywanych Orto do xus — jest on 
właśnie. jeślibym był wiedział! Nigdy oczy- 
wiście nie byłbym sobie pozwolił użyć wy- 
rażenia „upadły na głowę”. Wobec pseu- 
donimu miałem otwarte pole—nie popeł- 
niając, jako żywo, polemicznej „nieuczci- +H-T 
wości*, którą mi. sz. p. profesor imputuje. 

DIE 

WRAŻENIA TEATRALNE 
„Dwaj panowie B* komedja (7) 
w trzech aktach Hemara w 

Teatrze Polskim. 

Utwór p. Hemara, poprzedzony 
iście amerykańską reklamą przez dyr. 
Rychłowskiego, . obwołany w komuni- 
katach teatralnych „jako najlepsza ko- 
medja polska“ nie jest wogóle sztuką 
teatralną, ale najbardziej typowym 
sketchem rewjowym, złożonym z 
trzech samodzielnych prawie urywków, 
połączonych ze sobą bardzo luźno. 

Autor,.zdolny.parodysta, i tutaj 
sparodjował dość zgrabnie sposób. pi- 
sania komedyj, dając najzjadliwszą 
satyrę na zwój własny utwór. Za 
najnieznośniejszą cechę „Dwuch pa- 
now. B“ uznač należy -rozwlekłość tak 
dalece posuniętą, że wygląda na znę- 
canie się nad publicznością, którą się 
zmusza słuchać pełne trzy godziny 
rewji, która nie powinna trwać dłużej 
nad dwie godziny i czego się przy- 
trzymują wszystkie teatry rewjowe, 

' gdyż inaczej nie wytrzymałaby pub- 
Jiczność. Nawet najweselsze. rzeczy, 
przeciągnięte ponad wszelki zdrowy 
sens i wytrzymałość widzów, zaczyna- 
ją nudzić, Cóż dopiero, jeśli. nie jest 
to utwór najweselszy! A takim wła- 
śnie nienajlepszym pod względem 
humoru i dowcipu jest sketch[jp.  He- 
mara. Jest to typowy utwór . lokalny, 
warszawski. Dowcipy jego i kawały 
nabierają śmieszności i sensu wów- 
szas dopiero, gdy się zna stosunki 
i stosuneczki warszawskie literackie, 
teatralne i t. d. ( : 

Ten żart sceniczny pozatem po- 
winien mieć pierwszorzędnych wyko- 
nawców — jeśli ma bawić a nie nu- 
żyć. Tymczasem właśnie Teatr Polski 
w Wilnie nie stać na ten najlepszy i 
błyskotliwy rodzaj techniki aktorskiej. 
Zrobić wszakże należy pewne wyjątki, 
Przedewszystkiem dla p. Frenklówny. 
którąśmy ujrzeli po dłuższej i nie- 
zrozumiałej nieobecności na scenie, 
a która z dużem powodzeniem prze- 
prowadziła swoją rolę. P. Wyrwicz pra- 
wie zawsze jest dobry w lekkiej komedji 
w sketchu zaś p. Hemara nie miał 
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Ujęcie jednego z uczestników napadu na urzęd- 
nika skarhowego 

Przed kilku dniami donosiliśmy o zuchwałym napadzie na urzędnika kontroli 
skarbowej p. Szuberta dokonanego na ulicy Zawałnej przy wyjściu ze sklepu Gołom- 
ba, u którego p. Szubert ujawnił fałszywe księgi handlowe. Dochodzenie w tej spra- 
wie prowadzone przez organa śledcze zdołało ustalić nazwisko jednego ze sprawców 
tego napadu. Na podstawie zeznąń swiadków, którzy zapodalłi rysopisy napastników i 
przeprowadzonych na podstawie uzyskanych wskazówek, wywiadów stwierdzono, że 
jednym z. wionych napadu jest Izaak Szwarc, zamieszkały przy ulicy Ponarskiej 17. 

W nocy z soboty na niedzielę Szwarc został aresztowany i po złożeniu wstęp- 
nych zeznań, w których nie neguje swojej obecności podczas wypadku lecz wypiera 
się czynnego udziału w nim. Szwarc wraz z aktami dochodzeń został skierowany do 
władz sądowych. Dałsze sledztwo idzie w kierunku ujęcia pozostałych wspólników 
Szwarca, którzy jest nądzieja będą szybko ujęci. 

. Odwilż spowodowała znaczne podniesienie się wody na Wilji i Mereczance, 
Dźwinie i Niemnie. Woda koło Drui wystąpiła z brzegów i zalała okoliczne tereny. 
Most na Merecząnce (za Oranami) wobec groźby zawalenia się, został qozebrany. 
Most na Niemnie (pod Druskienikami) został silnie uszkodzony. Ssperzy w celu usu- 
nięcia znacznych zwałów lodowych przystąpili do rozsadzania ich. @ 

chwil szczęśliwych, choć rola „pełne- 
mi garšciami“ parla go do szczęścia 
tego. Nad p. Opolskim powinien czu- 
wać wytrawny teżyser. Ten zdolny 
niewątpliwie aktor idzie zbytnio samo- 
pas i popada. w najgorszą manjerę. 
Р. Jasińska, jeśli zechce, zawsze po- 
trafi stworzyć doskonałą postać cha- 
rakterystyczną, pełną komizmu. Ža- 
dnej z ról p. Jasińskiej, utrzymanych 
w umiarze, nic nię da się zarzucić. 
P. Relski sparodjował bardzo udatnie 
jednego. ze znakomitych aktorów pol- 
skich; p. Dytrycha temperament pcha 
do szarży. Nie sposób wszystkich wy- 
konawców wymienić. Udatne są deko- 
racje axtu drugiego. P. Hawryłkiewicz 
stworzył aluzję widowni tak zgrabnie, - 
że widzowie mogą się, oglądać  szu- 
kać własnych podobizn: szkoda, że 
widzów tych, najbardziej charaktery- 
stycznych i 
rował. у 

Ježeli takie utwory jak p. Hemara 
będziemy uznawali za „najlepszą ko- 
medję wspėlczesną“ — to przyznam 
się, nie doceniamy (stanowczo!) 
sztuki dramatopisarskiej Grzymały - 
Siedleckiego. jego „ Włamanie” jest 
wobec tego dobrym dramatem, tęgim 
w technice scenicznej i prawdzie ży: 
odwróciłem się do telefonu i usłysza- 
ciowej. w. P. 

Asesor sądowy p. Michał Dułko miano- 
wany został sędzią grodzkim w Oszmianie, a 
sędzia grodzki w Wilnie, p. Alfred Jankowski 
przeniesiony został do Grodna. 

Ponadto notarjusz w Nowej-Wilejce p. 
Bol. Czyżewski przeniesiony został na takież 
stanowisko do Łidy, a do. Nowej  Wilejki 
przeszedł z Lidy p. Jan Zajączkowski. 

į MIEJSKA 
— (0) Zjazd statystyków miejskich. W 

zekresie statystyki miast polskich daje się 
odczuć dotkliwie brak ujednostajnienia prac 
statystycznych, które z natury rzeczy muszą 
ujmować miejscowy układ stosunków łudno- 
ściowych, ekonomicznych i administracyj- 
nych. Prace te winny być uzgodnione i uje- 
dnostajnióne co do metod badania i podziału 
materjałów. © ‚ 

Ponadto w roku 4930, t. j. w najbliższej 
przyszłości odbędzie się w Polsce powszech- 
ny spis ludnoćści, który wkłada na miasta 
specjalne obowiązki w zakresie statystycz- 
nym, wymagające ze względu na wielką wa- 
gę sprawy, omówienia jej na zjeździe fachow 
ców. 

Z tych względów związek miast polskich 
zwołuje na dzień 26—27 kwietnia r. b. Zjazd 
statystyków miejskich w Warszawie. 

Na zjazd ten wyjedzie z ramienia Magi- 
stratu m. Wilna kierownik wydziału staty- 
stycznego p. T. Nagurski. . 

(0) Świetlice przy szkołach powsze- 
chnych. Do 1 kwietnia r. b. świetlice przy 
szkołach pówszechnych prowadziły związek 
popierania pracy społecznej kobiet i narodo- 
wa organizacja kobiet, otrzymujących od Ma- 
gistratu sybsydja w wysokości 50 zł. miesię- 
cznie na każdą świetlicę. 

W budżecie miejskim na rok 1929—30 
przewidziany jest kredyt na prowadzenie 
świetlic szkolnych przez Magistrat we włas- 
nym zakresie. 

Wobec tego, że w kwietniu wydział 
Szkolny Magistratu nie zdąży zorganizować 
własnych świetlic i aby nie przerywać pracy 
w świetlicach, Magistrat na wczorajszem po- 
siedzeniu postanowił wyasygnować dalsze 
sybsydja T-wu popierania pracy społecznej 
kobiet i narodowej organizacji kobiet, z tem, 
że organizacje te będą prowadzić Świetlice 
do 1 lipca, t. j. do zakończenia roku 'szkol- 
nego. ; 

— Place dla zabawy dzieci. Jak się do- 
wiadujemy, prezydjum Magistratu łącznie z 
miejskim komitetem W. F. i P. W. powziął 
myśl urządzenia placów dla zabaw . dzieci, 
Place te będą urządzone w każdej dzielnicy 
miasta. 

— „Plaż* i „New-York* przestały egzy- 
stować. Na wniosek komisji sanitarnej przy 
Starostwie Grodzkiem p. starosta grodzki po- 
lecił zamknąć zupełnie dwa hotele jako nie- 
odpowiednie ze względów sanitarnych. 

Są to hotele: „Plaż* przy ul. Biskupiej 
i „New-York* przy Wielkiej Pohulance. 

TOWARZYSKA. 
— Zaślubiny. 6-g0 kwietnia w Warsza- 

wie, w kościele Archikatedralnym św. Jana 
przez księdza prałata Około-Kułaka został 

pobłogosławiony związek małżeński pomię- 

dzy panem Ludwikiem Trzcińskim synem 

Ignacego i Józefy z Bryndzów — Nackich, 
"właścicieli maj. jedlanka w Radomskiem, a 

panną Haliną Obiezierską, córką Mirosława 

i Zofji z Ziemińskich. Po ślubie rodzice pan- 

ny młodej podejmowali śniadaniem grono 

najbliższej rodziny w sałach Resursy Obywa- 

telskiej. 

UNIWERSYTECKA 
-—- Nagrody uniwersyteckie z funduszu 

im. Marszałką Piłsudskiego. Senat Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego uchwałą z dnia 22-lii 
b. r. przyznał nagrody pieniężne za prace 
naukowe następującym asystentom: 

1. p. Marji Racięckiej, p. o. st. asystentce 
katedry zoologji, za pracę p. t.: a) „O uner- 
wieniu skrzydeł u Rhopalocera”, b) „Poczwar 
ka Neuronia phalaenoides L“. 

2. Dr. Dominikowi Ważewskiemu, p. .0. 
as. młodszego katedry chemji nieorganicznej 
za pracę, p. t. „Sur la conductibilitė ėlectri- 
que des acides: chłorhydrique, bromhydrique 
et iodhydrique et sur la mobilite du ion 

3. Dr. Wiktorowi Sukiennickiemu, p. 0. 
st. asystenta katedry prawa międzynarodo- 
wego za pracę p. t. „Podstawa obowiązywa- 
nia prawa narodów*, 

4. p. Józefowi Rybickiemu st. asystento- 
wi katedry filozofji klasycznej za pracę p.t. 
„Les ćnigmes latines de Jean Kochanowski*. 

Nagrody powyższe zostały wypłacone z 
odsetek od „Funduszu im. Marszałka Piłsud- 

skiego" powstałego z darów Marszałka Pil- 
sudskiego na popieranie pracy naukowej 
asystentów. * 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z T-wa Pszczelniczego Z. Wileńskiej. 

W dniu 12 kwietnia r. b. (piątek) odbędzie 
się o godzinie 5 p. p. w lokalu gimnazjum 
im. j. Lelewela (ul. Mickiewicza 38) zawodo- 
we miesięczne zebranie pszczelarzy, na któ- 
rem będą wygłoszone referaty przez p. p. 
inż. Pawłowskiego, Teodora Rembalskiego, 
referenta pszczelnictwa przy Ministerstwie 
Komunikacji, oraz p. A. Załęskiego, instru- 
ktora pszczelnictwa przy naczelnym związku 
Organizacyj Pszczelniczych. Pszczełarze oraz 
miłośnicy pszczelnictwa proszeni są o jak- 
najliczniejsze przybycie. 

-- Zarząd Stowarzyszenia Olic. przenies. 
w stan spoczynku (Emerytów Wojskowych) 
niniejszem przypomina członkom, że nadzwy- 
czajne Walne Zgromadzenie ma się odbyć 14 
kwietnia rb. o godz. 10 w pierwszym termi- 
nie i o godz. 10.30 w drugim terminie w lo- 
kalu Klubu (Ostrobramska 8). % 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
We środę, dnia 10 IV r. b. o godz. 8-ej od- 
będzie się w lokalu własnym (Zamkowa 24) 
posiedzenie naukowe z następującym po- 
rządkiem dziennym: 1) Odczytanie proto- 
kułu. 2) Pokaz chorych. 3) Dr. Żabko:Po- 
topowicz- O mleku zakwaszonem w diete- 
tyce dziecięcej 4) Prof. Dr. K. Opoczyński 
— Uwłosienie tułowia jako diagnostyczna 
cecha płciowa i jego przypuszczalna zależ- 
ność od gruczołów wewnętrznego wydzie- noś 
"= PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

(o) Stan bezrobocia w Wilnie. Według 
danych P. U. P. P. liczba bezrobotnych obec- 
nie wynosi ogółem 4470, osób, w tem robo- 
tników metalowych 227 budowlanych 664, 
innych wykwalifikowanych 933, niewykwali- 
fikowanych 1946, rolnych 59 i pracowników 
umysłowych 641. W porównaniu z zeszłym 
tygodniem bezrobocie na miejscowym rynku 
pracy zwiększyło się o 74 osoby. 

RÓŻNE 
— Uwadze Dyrekcji Teatru Polskiego. 

Trwający przez długi szereg miesięcy remont 
lokalu Teatru Polskiego przyniósł pewne ino- 
wacje, za które publiczność uczęszczająca do 
teatru nie może być wdzięczna. 

Mam tu na myśli t. zw. palarnię. fest to 
maleńki, niziutki pokoik, w którym panuje 
zawsze zaduch i który nie jęst w stanie 
pomieścić wszystkich palących. W tych wa- 
runkach znaczna część publiczności zmuszo- 
na jest łamać przepisy policyjne paląc w po- 
czekalni, co jest zabronione. W tych warun- 
kach niewielkie znaczenie mogą mieć przepi- 
sy policyjne, gdyż zdrowy rozsądek nakazuje 
omijać je. 

Mówiąc już o Teatrze Polskim nasuwa 

się nam na myśl druga sprawa. Na mocy 

porozumienia dyrekcyj obu teatrów z wła- 

dzami i zarządami firm autobusowych, usta- 
łone zostało, że w godzinach przedstawień 
teatralnych, autobusy mogą i muszą na żą- 
danie publiczności zatrzymywać się przed 
teatrami. Tak było jakiś czas, a obecnie za- 
rządzenie te poszło w niepamięć i kondukto- 
czy autobusowi nie uznają za stosowne ho- 
norować prośby pasażerów o zatrzymanie 
autobusu przed teatrem. 

Oto są. dwie bolączki związane z uczę- 
szczaniem do Teatru Polskiego. 

— Do kogo należy rewolwer? Przed kil- 
ku dniami w pociągu pośpiesznym Nr. 707 
pomiędzy stacjami Dukszty, a st. kol. Tur- 
monty został znałeziony przez Newilsona 
Nauma, obywatela łotewskiego, rewolwer Nr. 
552027 syst. browning belgijski, w żółtym 
skórzanym futerale. Wspomniany rewolwer, 
jak oświadczył znalazca, miał pozostawić 
mężczyzna, który wsiadł do pociągu Nr. 707 
w Grodnie, a wysiadł w Wilnie. Rewolwer 
znajduje się w komisarjacie P. P. w Turmon- 
tach. 

— Podziękowanie. Niniejszem  składa- 
my se rdeczne. podziękowanie Spółdzielni 
„Bazar Przemysłu Ludowego" w Wilnie przy 
ul. Zakretowej za wypożyczenie nam makat 
wileńskich na „Czarną Kawę Akademików 
Warszawskich*. Tkaniny które odznaczały 
się wielką wartością arty! zną i dekoracyj- 
ną, przyczyniły się w znącznym stopniu do 
uświetnienia zabawy. 

Akademickie Koło Wilnian w Warszawie 

TEATR I MUZYKA: 

— Teatr Polski. Prawdziwy humor tryum 
fuje, taki tytuł można by dać komedji M. 
Hemara „Dwaj panowie B*, a to ze względu 
na codziennie pełną widownię, oraz niekłama 

    

stałych, nie skarykatu- 4.30. 

na wesołość, jaka panuje od początku do 
końca tego wyjątkowego widowiska. 

Dziś „Dwaj panowie B*. 
R nr. 13%. Pragnąc wystawić 

jaknajwięcej sztuk rdzennie polskich, które 
nawiasem mówiąc, spotykają się z najłep- 
szem przyjęciem i powodzeniem. Teatr Pol- 
ski przystąpił do prób z jednej z najważniej- 
szych, akie się w ostatnich czasach ukazały | 
krotochwi! polskich —- Marynowskiego p.t. 
„Samolot nr. 13", z galerją najzabawniejszą 
typów. współęzę: nych. Jest to pierwsza ko- 
medja utalentowanegó autora, która dzięki 
swym wielkim walorom komicznym, zjednała 
autorowi nielada rozgłos. а 

Wystawieniem „Samolotu nr. 13“ przešci- 
gamy Warszawę, gdzie ta krotochwila uka- 
że się dopiero za dwa' miesiące. 

— Reduta: na Pohułance. „Wlamanie“. 
Jutro — „Włamanie* A. Grzymały-Siedłec- 
PB? w premjerowej obsadzie. Początek o g. 

Т. 
— „Złota kaczka“. W sobotę, dnia 13 b. 

m. po raz drugi barwne i pelne humoru wi- 
dowisko dła dzieci, młodzieży i*dorosłych p. 
t. „Złota kaczka". 

Bilety już są w Orbisie. Początek © g. g. 

— Reduta na prowincji. Dziś, we Wło- 
dzimierzu-Wołyńskim komedja A. Słonim- 
skiego p. t. „Murzyn Warszawski” ze Stefa- 
nem Jaraczem w postaci Hertmańskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zabójstwo w Wołkowysku. Z Wot- 

kowyska donoszą nam o zabójstwie popeł- 
nionem przez niejakiego Sikorskiego na 0so- 
bie Anny Morczewskiej jego narzeczonej. 
Podczas sprzeczki między nimi, Sikorski za- 
dał narzeczonej kilka śmiertelnych ciosów 
nożem, a gdy ta wyzionęła ducha -, zabójca 
najspokojniej udał się do sąsiada szewca 
Wantera z o naprawienie mu butów. Tam też 
ujęła go policja. W drodze do komisarjatu 
Sikorski zdołał zerwać kajdany i dobywszy 
nóż rzucił się na eskortujących go policjan- 
tów z nożem w ręku. jeden z policjantów 
został ranny. Po oddaniu kilku strzałów, od 
których napastnik nie ucierpiał, zdołano go 
unżeszkodliwić, ponownie zakuć w kajdany i 
osadzić w areszcie. I 

— Zginął chłopiec. Przed paru dniami 
wyszedł z domu i więcej niepowrócił 9-letni 
Edward Ażerow (zauł. Carycyński 1). , 

— Uparty samobójca. W celu pozba- 
wienia się życia zatruł się spirytusem ska- 
żonym Michał .Tytus (Wiłkomierska 53). 
Zatrutego ulokowano w szpitalu żydowskim. 
Powodem targnięcia się na życie było niepo- 
rozumienie z rodziną. Należy zaznaczyć, że 
Tytus już po raz trzeci usiłuje odebrać sobie 
życie. 

— Kradzieże mieszkaniowe. Nieujawnie- 
ni sprawcy okradli mieszkanie porucznika So- 
balskiego (Kalwaryjska 93) Mejera Rorzaka 
(Wileńska 22) skąd wynżeśli maszynę do 
pisania wartości 80 dolarów i Lejzora Gile- 
rowicza (Kolejowa 11) gdzie skradli 730 zł. 
w gotówce. Por. Sobalskiemu skradziono 
garderobę wartości tysiąc złotych. 

— Kradzież pieczątki w Izbie Skarbowej 
Do policji wpłynęło zameldowanie władz 
skarbowych, że z pokoju inspektora kontroli 
skarbowej Il rewiru w niewytłomaczonych 
narazie okolicznościach zginęła pieczątka 
okrągła z orłem i z odpowiednim napisem. 
Kto był sprawcą tej kradzieży i w jakim ce- 
lu ją dokonano, ustali śledztwo. 

— Wypadek samochodowy. Pędzący uli- 
cą Zawalną autobus przy zbiegu z ulicy W. 
Pohulanka wpadł na idącego przy wozie cię- 
żarowym Franciszka Barszczewskiego zamie- 
szkującego stale w Rzeszy pod Wilnem. Bar- 
szczewski uległ ogólnym potłuczeniom. 

ypadki ubiegłej doby. W ubiegłą 
dobę zanotowano w Wilnie 149 wypadków 
w tem za opilstwo i zakłócenie spokoju 28 i 
za różne przekroczenia administracyjne 49. 

— Pożar w N.-Wilejce; W nocy z sobo- 
ty na niedzielę w Nowo-Wiłejce przy ulicy 
3 maja 17 powstał pożar, który mimo na- 
tychmiastowej akcji ratowniczej zniszczył 
dach tej posesji i część domu. Straty spowo- 
dowane pożarem wynoszą kilka tysięcy zło- 
tych. Podczas akcji ratowniczej wypadków 
# ludźmi nie było. 

OFIARY. 
Dla uczczenią pamięci śp. doktora Toma- 

sza Bronowskiego koledzy b. z l gimnazjum 
Wiłeńskiego na schronisko dla nieuleczalnie 
chorych — zł. 80. 
o Pułkownik Liber z Warszawy na odno- 

wienie kaplicy Ostrobramskiej zł. 5. 
Fookiewiczowa Ewelina dla ludności dot- 

kniętej klęską nieurodzaju — zł. 1. 
| — T-wo „PŻP*. W m. marcu oraz okre- 

sie Świątecznym zostały złożone następujące 
dary dla dzieci domu wych. im. Marszał. Pił- 
sudskiego na Antokolu: 

PP.: Aniela Sztrallowa słodycze dla dzie- 
ci w dn. 19. III. 

H. St. Mjr. Proficowie 20 zł. 
Marja Truszkowska 15 zł. 
St. Aleksańdrowiczówna skórę. na buciki, 

ołówki i drobiazgi. 
Biuro ogłoszeń S. Jutana z Niemieckiej 4 

— tagt na Święta (za pośrednictwem p. K. 
Lubońskiego). 

Członkowie „Rodziny Wojskowej” zł. 39 
gr. 30 Zarząd Domu Wychowania dziękuje 
serdecznie wszystkim łaskawym ofiarodaw- 
com za ich pamięć o potrzebach zakładu. 

RADJO. 
Wtorek, dnia 9 kwietnia 1929 r. 
11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 

czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny: 
15.10—15.35: Tr. z Warszawy: Odczyt dla 
maturzystów „Francja i Polska w rozwoju 
dziejowym”. 16.00 16.20: Odczytanie pro- 
gramu dziennego, repertuar teatralno-kino- 
wy i chwilka litewska. 16.20 — 16.40: Kurs 
języka włoskiego lekcja 41. 16.4” — 17.00: 
„Mala skrzyneczka“ — listy dzieci. 17.00 — 
17.25: Tr. z W-wy. Odczyt z dz. „Sport i 
wychowanie fizyczne”. 17,25 — 17.50: Tr. z 
Poznania — „Profile artystyczne* odczyt. 
17,50—18 05: Muzyka z płyt gramofonowych. 
18.05 — 18.30: „O Pani dla Pani". 18.35— 
18.50: Recytacja poezyj p. K. Zawistow- 
skiej. 18.506—19.10: Muzyka z płyt gramo- 
fonowych. 19.10—19.20: Odczytanie progra- 
m na dzień następny, komunikaty. 19.22—: 
Tr. z Katowic. Opera. Po transmisji komu- 
nikaty P.A.T., policyjny. sportowy i inne, 
oraz detektorowy po Europie" (retransmisja 
stacyj zagranicznych).



  

  

i š - SŁOWO 

GIEŁDA WARSZAWSKA = RENAZEZRNAOAM kinda DZA 
60 Kwietnia 1020 r. Kupujcie tylko PEWNE NASIONA, bo jaki siew RÓŻ oaz | taki płon и о ман О ВОЖКЕ НЕь105* 

Trans. Sprz Kupno Zakłady Ogrodnicze i Skład Nasion 
Wileńska 38. Dolary 8,90. 8,92 8,88 now w zła 

Belgja 123.90, 124.21, 123,59 ych lub. dola- | — —- 
Budapeszt _ 155,40 15580 — 155, — e rach, _ względnie | KINO-TEATR 
Holandja 358,00 358,90 357,10 Sadowa 8, telef. 10-57. — — _ Zawalna 18. rublach „zł, uloku- 
Londyn 43,30, 43,41, 43,19 i jemy w každej su- 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 Zawiadamia szanowną kliętelę, iż otrzymano KE IBEZEECZONE s 

Paryż 34,84,5 3493, 34,75 5 * , zagraniczne Wil. Biuro Komi- 
Praga 26,39, 26.45, 26.33, Świeże nasiona i krajowe sowo - Handlowe Mickiewicza 22 
Szwajcarja 171,67, 17210 171.24 Ceny konkurencyjne. — Cenniki na żądanie. esa ckiewicza 22. 

Stokholm _ _ 238,26,5 238,68 — 237,66 Firma istnieje od 1860 r. YGZESGJ DOZ A 0 7 
wiedeń 125,72, 125.78,5 124,96 „dee 

Włochy 46,66,5 4682 | 46.545 ae 46 600 kino „Picadilly 
Berlin w obr. nieof. 211.53. ĘSBZZCZOBANAKANNZENAN /BRARCAJUGROGZRNDONEJ WIELKA 42. 

ana K. Dab ka. ž|doiarė = m oirarow 
i ias a g ą aby 8 š adkiewtaśie le ING D ` 

W NA no, ul. Niemiecka 3, m. 6, в hipotekę _miejską « meryki. 

& A > > > sa J . Ё 5 Przedstawicielstwo najlepszych i najwię- 8 | D. H.-K. „Zacheta“ „Wanda TRYUME ŚWIATA 
й kierownica utatwiająca i przyspiesza- B ю kszych fabryk fortepianów i pianin w Polsce B | Mickiewicza | 1, Wielka 30. czyli 
fg iaca naukę tylko na Kursach Samo- |] g ; zagranicą: Arnold Fibiger, A. Drygas, B. Sommerteld, B | te!- 9-05. -0 
g chodowych В a Pleyel—Paris etc. в : 

a PRYLINSKIEGO B E Sprzedaž i wynajęcie, | Ę Prz imui Kino - Teatr serskich, przepychem wystawy, 
@ Warszawa, Al. Jerozolimskie 27. TB BGOBUSYBASUNACKANSAACODUGABZZUWENZGEBCUNA A У! ję 6 ь I] ji “ 

Opieka i mieszkanie dla przyjezdnych.> P BE э …а (W 
i Największe warsztaty szkolne. ŚB a Eo o wiS: sytuacyjne, ui. Mickiewicza 0. 

mi Zarząd Tow. Akc. Kurlandzkiej Olejarni B „ppiovanie, „oblicze: La B 
BOR GRU DAE AA O WGA Ч TZS O Z OI ÓW Zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że w dniu 30 kwietnia M ki*jg'ht mae ага° ра В н н 2 на , 

: 1929 roku o godz. 5 po poł., w lokalu Zarządu przy ulicy у k g Na ogólne żądanie Pań 
Słowackiego Nr. 14 m. 3, w Wilnie, odbędzie się Zwyczaj- powróciłem do Wilna w  celu 
ne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów z następującym |] OAS" @ przeprowadzenia jeszcze jednego Kur- 

z porządkiem dziennym: 1) Zagajenie i wybór przewodniczą- a su dywanów oryginalnych perskich 
" ŚWIATOWEJ SŁAWY m jg cego, 2) Sprawozdanie Zarządu za rok 1927—28, 3) Sprawo- oraz smyrneńskich, na które zostaną 
a Akumulafory D ra POLLAKA £ ją zdanie Komisji Rewizyjnej, 4) Zatwierdzenie bilansu i ra- a przyjęci panie i panowie. By dać l hodowe i inne — @ [ chunki Stral i zysków za rok 1927 28, 5) Wybory Zarzą- wszelkie aa Eanos РУа a radjowe, samochodowe i in a du 1 Komisji Rewizyjnej, 6) Wolne wnióski 3 fi możno: ażdemu wzięcia udziału 
m Wymiana starych bat. akumul. ano- E l Ы ы oszczędności lok i w tak szlachetnych i pięknych pra- 
E dowych za doplatą na nowe gwa- 5 i sposo ou: cach, których w Polsce przemysł 
m rantowanej jakości pojemn. 2,2 ag. m ° е © i jemy najdogodniej , Į stwarzamy, całość kursu 14 dniowego 
| produkcji 1929 r. 5 ь ; u osób "solidnych i po 2 godz. dziennie tylko 10 zł. Wpisy 
5 Fachowe ładowanie i naprawa. m D. H.-K. „Zachęta“ oraz informacje od 9 IV 1929 r. Kursą 
a MICHAŁ GIRDA a Mickiewicz 201 a dywanów Karola Litwinowicza Wilno, 
в = > a Wielka 56 m. 3, Zaznaczam, že kur- 
3 Wilno, Szopena 8, tel. 16 72. [8210 B e e © e | tel- 9-05. —0 sa są ostatnie, przeprowadzone na 

3 i specjalne żądanie pań, które z powo- 
a du przepełnienia kursów poprzed- 

> nich wziąć udziału nie mogły. 
p, « 2 УН ЧЕ Ч 1Б Ч МН WAY TW WAY WO 

  

  

  

  
  

  

  

„EPOKOWY CHEVROLET | 
w Historji Chevroletów 

zaopatrzony w silnik " 
6-cio cylindrowy 

  

[ak bypuszczeniu na rynek nowėgo 6-cio 
L / cylindrowego modelu, rok 1929 stanie 

się pamiętnym w dziejach Chevrolet Motor 
mpany. Jeszcze nigdy nie sprzedawano sa- . 

mochodów tej klasy po tak niskiej cenie. Nowy 
model jest rzeczywiście sensacją, o której móvi 
dzisiaj cały Świat. 

Przydomek „epokowy”, nadany nowemu 
modelowi, nie jest przesadą. Chevrolet na rok 
1929 stanowi zasadniczy zwrot w rozwoju 
automobilizmu. Trudno.uwierzyć, iż jest to 
samochód wyrabiany masowo. 

Nowy Silnik. 
Zasadniczą nowością w nowym modelu jest 

6-cio cylindrowy potężny silnik, będący ostat- 
- nim wyrazem techniki automobilowej. Silnik 
ten o górnym o. wynikiem cztero- 
łetnich doświadczeń i prób, przeprowadzonych 
w laboratorjach oraz na terenach doświadczal- 

Przeszło sto typów | nych General Motors. 
silników sześcio-cylindrowych zostało wyko- 
nanych i poddanych licznym próbom, zanim 
ostatecznie został przyjęty silnik, zastosowany 
obecnie ne nowych modelach Chevrolet. 

Moc silnika, zwiększona o 32,8 '/, w ро- 
równaniu z poprzednim modelem, równa się 
46 KM na hamulcu przy 2600 obrotach na 
minutę. Maksymalna szybkość samochodu 
została przez to zwiększona o 20”/g. 

Nowe Ulepszenia. 
System dopływu benzyny został znacznie 

udoskonalony, Benzyna z głównego zbiornika, 
o zwiększonej pojemności, 41,64 litr. jest 
dostarczana zapomocą pompy ssąco-tłoczącej 
zaopatrznnej w specjalny szklany filtr, który 
zatrzymuje wszelkie nieczystości zawarte w 
benzynie. . 

=
:
 

Zastosowanie specjalnej pompki przy kar- 
buratorze, która dostarcza dodatkową ilość . 
benzyny z chwilą kiedy raptownie naciśniemy 
pedał akceleritora powiększa akcelerację o 
21 /, w porównaniu z poprzednim modelem. 

Specjalną uwęga zwraca udoskonalenie 
bezpośredniego i «automatycznego oliwienia. 
Nowe udoskonalone hamulce na : cztery 

koła działają równomiernie za lekkiem na- 
ciśnięciem pedału. Wał zaś korbowy niezwykle- 
mocnej budowy z kutej. stali jest statycznie 
i dynamicznie zrównoważony i nie poddaje 
się wibracji nawet podczas najszybszej jazdy. , 

Nowe Karoserje. 
Nowe karoserje Fishera. bardziej ' prze- 

stronne i bardziej wydłużone niż w poprzed- . 
nich modelach, czynią wysoce estetyczne 
wrażenie. Ich wygląd zewnętrzny zadowoli 
najwytrawniejszego znawcę. _ Nadzwyczaj 
szczęśliwy: dobór kolorów, któremi wozy, te 
są lakierowane, podnosi ich elegancję. Wydłu- 
żone niskie linje, chromowana ornamentacja, 
szerokie sklepione błotniki, wysoka maska, 

nadają tym samochodom wygląd luksusowy. 
Wewnętrzne wykończenie nowych Chevro- 

letów, jest bez zarzutu. Szerokie wygodne 
siedzenia są pokryte gusownemi, trwałemi 
miaterjałami w kolorach, które harmonizują z 
karosserją danego samochodu. Między siedze- 
niami pozostawiono dużo wolnego miejsca 
dla nóg. Wydłużone ramy okien dają rozległe 
pole widzenia. 

  
  
  

  
W najbliższych dniach ukaże się ogłoszenie 
oznajmiające ukazanie się na rynku nowej 6-cio 
cylindrowej ciężarówki Chevrolet. 
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* Sześciocylindrowy samochód w cenie wozów 

        == = 

  

F I L M upajający jak wino! 
Piękny jak miłość! Płomienny jak 

krew cygańska! 
Dramat erotyczny przeżyć, wrażeń i miłości. Noc szaleństw... 

RAP$ODJA WĘGIERSKA 
Noc rozkoszy. Wspaniała obsada: 

piękna LIL DAGOWER, rozkoszny kwiat DITA PARLO i bożyszcze kobiet MILLI FRITSCH. Wszechświatowy 
sukces rekordowy. Seansy O godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

kusząca 

  

  

Dziś dramat salonowo-erotyczny p. t. 

„BOLONIA” | „CZAR $CENY* | 
W rolach głównych: urocza BEBE DANIELS, król elegancji ADOLF MENJOU i wytwórny LEWIS STONE. 
Nad program: „Tygodnik aktualny Nr 1“, Anons: Już wkrótce „BŁĘKITNE NOCE* z udziałem najlepszych 
artystów: Norman Kerry, Imogena Robertson i Lewis Stone 
  

i TA 7 
  

  

Z powodu wielkiego powodzenia i na ogólne żądanie publiczności film 

„TAJEMNICA $STAREGO RODU 
POZOSTAJE TYLKO NA DZIŚ. ANONSI Jutro wszechświatowy szlagier „ANIÓŁ  ULICY*. 
  

  

  zniszczenia potęgi niemieckiej 
potężny niebywały dramat w 12 akt. w którym udział bierze 
cała armja amerykańska 

zdobyczy technicznych. W rolach gł.: RICHARD BARTELMERS i MOLLY ODAY. 

+ Dziśl Największe arcydzieło 1 raz w Wilnie, jedyny film, który ukazał się w Polsce pod protektoratem posła 
Największe odzwierciadlenie, 

„Miłość i krew” 
na lądzie i morzu NAJWIĘKSZY 

przy zastosowaniu najaowszych 

  

  

  

  

RUTEM PO SZCZĘŚCIE 
grą aktorską 1 ciekawemi 

Od aziś, ao 1l-go b. m. włącznie film, co porywa, wzrusza i olśniewa swojem bogactwem pomysłów reż: 
sytuacjami. -Wielki 

Bierze udział słynna, ulubiona MADGE BELLAMY, 
nie zapomni z jej kreacji jako mądelkę w arcyciekawym filmie sportu 

i miłości „Autem po szczęście”, Pogoń za ukochanym z szybkością 150 kilometrów na godzinę. 

dramat z Žycią sportowego “7 
którą nigdy nikt "4 

  

  

    (m a) | 

  

czterocylindrowych 

W nowych Chevroletach wprowadzono 
między innenii doniosłe ulepszenie, — przesu- 

„ malej krótkiej korbki. 
' Efektowną też nowością w Chevrolecie na 

rok 1929 są przednie latarnie, których wygląd 
znacnie zyskał w nowym modelu. W celu 
dowolnego obniżenia kierunku światła w 
nowych latarniach . Chevroleta umieszczono 

"2, lewej strony pedału sprzęgła specjalny 
przełącznik, działający przy naciśnieniu nogi. 

Wszystkie modele są zaopatrzone w lampkę- 
ośtrzegawczą 'stop,, oraz w tylne światło. 
Uchwyt 'do opony zapasowej umieszczony 
jest z: tyłu. 
'Wresżcie wszystkie modele są zaopatrzone 

w znane amortyzatory hydrauliczne systemu 
„Lovejoy”, które zapewniają wygodną i bez- 
pieczną jazdę po najgorszych drogach. Amor- 
tyzatory te systemu oliwnego są doskónale 
znane w całym Świecie samochodowym, — 
„używane zaś są w najdroższych samochodach. 

„Siedem różnych modeli karoserji Fishera 
jest do rozporządzenia nabywców. Są to: 
Phaeton, Roadster, Coach, . Coupć, Sedan, 
Sport Cabriolet i Convertible Landau. Każdy 
znajdzie między temi modelami wóz dla 
siebie odpowiedni. i 

XV ten spesób dogadzając wszelkim gustom 
i wymaganiom epokowy Chevrolet dostępny 
jest dla najszerszego ogółu, gdyż dzięki uiat- 

- wionym warunkom a nabycie jego 
2 nie przedstawia żadnych trudności. Znakomicie 

zorganizowany system obsługi oraz roczna 
gwarancja przy sprzedaży zapewniają trwa- 
łość i sprawne funkcjonowanie tego epoko- 
wego samochodu. 

(ILE 1 R O L L 
  

GENERAL MOTORS W POLSCE, WARSZAWA. 

ydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
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walne siedzenie kierowcy. Siedzenie może być 
przesuwane nawet w czasie jazdy zapomocą 

OGŁOSZENIE. 

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

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

D cja w Państwowych 
w Wilnie. 

  

Ogłoszenie, 
I Firma „Electrolux* w Wilnie ul. 

Zamkowa 2, pizyjmie od zaraz kilku 
inteligentnych 

g sprzedawców; 
prowizja. 

Zgłaszać się w godzinach: od 
10-ej do 2 p. p. i od 5—7 wiecz. -p 

— Z 

ludzi w charakterze 
warunki: pensja i 

Gry na Mandolinie i Gitarze 
nauczę w przeciągu 1-go miesiąca z 
nut lub nut cyfrowych za bardzo ma- 
łą opłatą. Uczę codziennie od g. 2 
do 10 wiecz. Niemających instrumen- 
tów uczę na swoich. Przygotowuję 
również do gry Orkiestrowej. — Ul. 
Sadowa !13, m. 6 (w dziedzińcu) В. 
ALPEROWICZ. wa 

W h D S Ū wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa i 

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

E Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy B 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

B seckiego, ul. Freta Nr 16. a 
i 0—L6SS Wydz. Zdr. Publs Nr 154, 
Pas UD OW ET PKO GE EE GE GB? BA: W BT OMA KE — 

SIEWNICZKIi WYPIELACZE RĘCZNE 

„„PLANET ur" 
> Świetne narzędzia amerykańskie, 

niezbędne przy uprawie rzędowej wa- 
rzyw oraz roślin pastewnych jak bu- 
raki. marchew i t. p. 

poleca 

Zygmunt NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. g6rl-1 

BURAKI Eckendorfy żółte i czer- 
wone 

Mamuty, 
Półcukrowe. 

MARCHEW białą z zieloną główką. 
St. Valery, 

: Zółto: pomarańczowa. 

OWIES /Najwcześńiejszy Niemier- 
czański 

zranej hedowli nasion „K. Buszczyń- 
: „ski i Synowie" EL 

posiąda na składzie 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 
w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 9. 

SE” WU MY U WZ CEZ WE WI S UI ES НЕЛ 

| LOSY | 
do 1-szej KLASY 19-iej 
Pol. bof. Państwowej 
JUŻ DO NABYCIA 

w największej, najszczęśliwszej 
R kolekturze, 

H. Minbooski 
Wilno, Niemiecka 35. tel. 13-17 

° Р. К. ©. 80.928 
Centrala w Warszawie, Nalewki 40 + 

Szczęsliwym wybrańcom Fortuny w 
V-ej Klasy 18 Pol. Loterji Państw. 
wypłacamy wszelkie wygrane oraz 
zmieniamy stawki ną inne losy 
V-tej kl. 1€-ej Pol. Lot. Państw. 

Tabelki wygranych są codziennie 
do obejrzenia u nas bezpłatnie. 

  

  

  

Czopki hej “ (Zz kogutkiem) 
Mocolaałie „Varico) usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i skłądy apteczne. 
  

  

| 

Specjalista centralnego. ogrzewania į 
i wodociągowo-kanalizacyjnych robót 
INŻYNIER, WZGLĘDNIE TECHNIK E 
POTRZEBNY. Szczegółowe piśmien- 
ne oferty skłądać dla W. S. Portowa 
8 m. 3. а £6£1—0 

4 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* Kwaszelna 23. 

„od 8 do 1 i od 4 49 . ° 

i BLUMOGICZ 

Miagzerkaśmiałowska Poszukujemy 

| szczki, piegi, wągry, 7 Kaucją, 

  MYAWA WE”, 05 в LEKARZE t. AIK położony 

MAWAWAM 
DOKTOR 

D.ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
syliliss narządów 
moczowych. od 9 
—l, od 5-8 wiecz.. 

Kobieta-Lekarz 

Ir. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NAR: 
DOW MOCZOW. 
od 12—2 i od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

majątek o dobrej 
Bee Od st. kol. 

klm., _ obszar 
przeszło 170 ha, 
sprzedamy natych- 
miast dogodnie 

D. H.-K. „Żacl.ęta* 
Mickiewiczą t 
tel. 9-05. - 

  

  

  

Wierzchowce 
dwa roste wałąchy 
czteroletnie, ujeżdzo- 
ne do Sprzedania. 
Wiadomość: | Wiino, 
ul. Zawalna 16—16, 
Laskowicz. z 

OLWARK wpo- 
bliżu Wilaa, z 

tel. 277. dobremi zabudo 
wu”"raz" | waniami, ślicznie W. Zdr. Nr. 152. położony między | 

: DOKTOR jeziorami sprzeda- | 
my za 4500 do- L. GINSBERG larów | 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152 --Z 

[rosaór] 
_ Nauczycielkę 
języka francuskiego 

„ (4 konwersacją) i mu- 
Od 9 — 1i 3 — 8. 2yki poszukują na 
(Telef. 921). — wyjazd do dziewczyn- 
— ki  dziesigcioletniej. 

Zgłasząć się 19-go i Dr. POPILSKI 2*go b. m: kotel | 
choroby skórne i we- Bristol, pok. Nr 10-tyW — 
neryczne. Przyjmuje od godz. 10-ej do 
od godz. 10 do 11 od 1l-ej rano. —Z 
5—7 p.p. W.Pohulan- 

„MŁODA 
ka 2, róg Zawalnej 

Dr. G WOLFSON inteligentna Francuzka 

choroby ‚ weneryczne 
sylilis i skórne. Wil 
no, ul. Wileńska 3, te- 
teton '567. Przyjmuje 

  

  

DOKTÓR 

Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne, 

Wielka 21 
  

  

  

    

  

  

8LIS— W.Z.P. 

poszukuje kondycji 
weneryczne,  moczo- i kiowe KOLE, na wyjazd do majatku. 

ileńska 7, tel. 1067. muzykę. Warunki do- 
ZŁIS m godne. Oferty składać 

„A. „GYMBLER 
choroby skórne, we- | K 

e Elektrotera- <TUNCUZ i 
pia, słońce górskie, rutynowana  nauczy- 

Mickiewicza 12, róg dycji ną lato do ma- 
Tatarskiej 9—2 i 5—8 jątku. Oferty skłagać 

L. Claudin. . Z 

EEE ОНБ К АН — 

"iu EK motnego prowadzenia 

ul. Zna polski język i 

Doktór Medycyny ME 70 0% 

czne i moczo- 

diatermja.  Sollux.cielka poszukuje kon- || 

v .Z.P 43. do adm. „Słowa* dla 

Potrzebna " 

-'-.- gospodarstwa na wy- 
jazd. Zgłaszać się: 

й Mickiewicza 30 — 5, ARA TENS 
Bżyńska-Smolska г 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa I nk a sent 
nie zębów bez bólu. komiwojażer poszu- 
Porcelanowe i złote Kuie posady w po- 
korony. Sztuczne zę: Waźnej firmie. Oferty 
by. Wojskowym, u- do adm. „Słowa* pod 
rzędnikom i uczącym Ё 
się zniżką. Ofiarna щ 

"5. Przyjmuje: od POtrze- i 
Aionas“ ba SUŽI(O 

Wydz. Zdr. Nr. * do wie z do- RE 
"LS Wiadomość „W adr: 
RE AKUSZERKI GE zztaszać Się między 
zzz Fgodz. 9 a 10 rano. — 

    

      oraz Gabinet Kosme- SPRZEDAWCÓW 'ną || 
u _ stacjach benzynowycn, 

tyczny usuwa zmar 1 ace 

i + ku. dzierżawimy stacje w | 
1 ой, brodawki, Koi mis. Zołaszać, sięz "Hi 

    

  

   

rzajki, wypadanie wło 
ickiewi Standard - Nobel, ul. | w. Mickiewicza 46. 2 dówał +24 godz: ) 

‚ 8-4 р. р. о 

AWWAWAWĘS"c== 

KUPRO | SPRZEDAĆ LOKALE 
BERETTA CUROBE | B 

WAWAWAW  yjeszkanie 
; 1а 6 pokoi ze wszystkie- 

Do sprzedania mi wygodami oddaje, 
dom 3-mieszkaniowy sję, Ul. Tomasza Za 
z wygodami na Zwie-na Nr 5 m. 6, © 
rzyńcu, Jasna 18—3. godz. 3 do 8-ej.g6£i 

= A     -—— 

Owies 
„kłofy Deszcz” 

2-gi odsiew z orygin. 

  

ZGUBY | 
'Niewybredny,wczesny, SIEWRNREZMANMAWNY | 
krzewiący się, niewy- 
legający, zaaklimaty- 
zowany dlą surowego wojskową, wyd. 

klimatu, sowicie opła- przez P. K. U. Świę” 
cający silne nawoże-cjąny, dla Jana Chwi 
nie, z gwarantowaną reńcą, zam. w Nado- 
zdolnością kiełkowa” zjerju, gm. Plisskiej. 
nia po 45 groszy za 
kig. loco maj. Male sero 
Hranicze poczta Kraś- : 
ne nad Uszą. 91g1 - O 

       

  

nieważnia się zgu- 
U bioną  fksiążkę 

 


