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ratem 
NAJWI 
udział 

"Bo teraz? 
m 

С 2Ё"3_шту już oświadczenie Piłsudskie- 
ku, k | že nie dopušci sądu w Trybunale 

śe: jnu nad Ministrem Czechowiczem, 
> „my pošwiadczenie, że Piłsudski 
k i rze na siebie znów prezesurę gabi- 

dskie.U i mamy potępienie ' stanowiska 

— histrów, którzy wobec solidarności 

zebpinetu zgodzili się na „organizację 
ŠE o bunalu Stanu na jednego ze swych 

rcharzlegow i mają się tak zhańbić, jak 
AE zhańbiła większość sejmowa ze 
dzice, oją sprawiedliwością". 
inia — Zmiana Konstytucji była raison 

tre przewrotu majowego. Im dalej 

„tego przewrotu, tem trudniej prze- 

sł U pwadzić niezbędne reformy ustrojo- 

tkiego, przeprowadzić; jednak je trzeba, 

poż Konstytucja 17 marca 1921 ro- 
pod zagraża bytowi t'aństwa, koszlawi 

i = „jo rozwój. 
_ —. ч% raz Polska upadła z powodu 

jdów swojego ustroju, czyż histor- 

ma się powtórzyć? 

NAL Gdyby nawet za cenę wojny do- 

'mmmsowej można byłoby osiągnąć zmia- 

„ę Konstytucji i uczynić ustrój Polski 
K (iż: dźwignią naszego rozwoju 

lajęcjarodowego i naszych sił gospodar- 

zarzeńch, — należałoby iść nawet na woj- 
domową. Grożenie wojną domową 

mag gł DeZSIlne gadanie, Oktrojowanie 

nstytucji nowej przystosowanej do 

Žž strukcji gospodarczej, kultury po- 

seemjczriej i potrzeb Polski wogóle nie 
—>=©0że wieść do wojny domowej w 

centof Manencie. 

t */ Wojsko jest za tym, z ktorego wo- 
y soli 2 
lutnie Musi odbyć się reforma Konstytucji. 

arancjjówki partyjne nie znaczą nic wo- 

HandE wojska. 
icza Kto może iść walczyć w obronie 

nstytucji marcowej? 

dł Kto ma bronić ordynacji wybor- 
1 мВЬ dziś obowiązującej, a będącej 

e obywateli z praw wy* 
lokufczych na rzecz klubów partyjnych? 

dzia, WSZYStKIE nasze partje są dziś 
„Zaciikrutami politycznymi. Hasła rzu- 

sę ne przez nich przestały już spra- 
—_-ać wrażenie i być siłą motorową 
mamatiegobądź czynu., 
5 E Most między Marszałkiem Piłsud- 

m a Sejmem —spalony. Każdy dzień 

mame Kcjonowania Sejmu napełni atmo- 
»,kwórę polityczną szkodliwemi mijazma- 
upia Mi i utrudnia naprawę. Polska mu- 
a si obywać się kilka miesięcy bez Sej- 

‚ Sprawy zaś gospodarcze i ustro- 

masie muszą być rozwiązywane przez 
ównąde Stanu, składającą się z najwy- 
zwyniejszych fachowców. Ona jest nie- 

yłeniędnem ogniwem między stanem 
Wio a przyszłym, gwarantującym 

| žwėoj sił narodowych ustrojem. 
awił, PrZEWTÓŁ — państwowy _ Włoch, 
szegiszpanii i Jugosławii bynajmniej nie 
tnie |bijał się ujemnie na rozwoju go- 

A (elodarczym tych państw, Włochy dzię- 
up przewrotowi faszystowskiemu prze- 
tak,” Od upadku do Odrodzenia go- 
obon„*darczego, Hiszpanja przy rządach 

imo ;ż%19 de Rivery uczyniła olbrzymi 
6 "fe gospodarczy. || 

UC gr 
ały 4 lasz kryzys gospodarczy pozosta. 
je dz św zależności z konjunkturą gospo- 

twczą Europy może być jednak w 

«agi cznej mierze ulżony przez. odpo- 
е fe „l* lnie traktaty ekonomiczne i posu-- 

n Się Sa w polityce gospodarczej. 

jłen.. Ainisterjum Bartla miało tę zasłu- 

wsz, żenie zepsuło konjunktury gospo- 

irczej w Polsce, której pomyślność 

iękniła wywołana faktami zewnętrznemi 

ak strajk węglowy w Anglji i wyso- 

ich | Koniunktura gospodarcza Środko- 

nikojj Europy w 1927, r. i znacznej 
'ch fęści 1928 roku. Wobec zaś pogor- 
olwćpnia koniunktury, wywołanej - wyco- 

"4 ,,?m kredytów amerykańskich z 

rwą łopy i kurczeniem się tych kredy- 
ej.| r rząd Bartla stanął bezradny. Je- 

ё о1 2 drojekta rozbudowy oparte o nad- 

Ač. „rne podwyższenie czynszu mieszka- 

__ pwego depopularyzowały go. Bez 
am du żegnamy rząd Bartla. Obecna 

'mjunktura gospodarcza, nieumożli- 

' zabląjąca reformy ustrojowej, uniemożli- 

a tylko politykę podziałową, jak ra- 

— — ralizacje reformy agrarnej, Znacz- 

iszą rozbudowę prawodawstwa Spo- 

źnego. Warunkiem bowiem ratunku 
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ECHA STOLICY 

Przed wprowadzeniem jednolife- 
_ go kodeksu karnego. 

W związku z wprowadzeniem w 
dniu 1 lipca b. r. nowego i jednolite- 
go dla całego państwa kodeksu po- 
stępowania karnego, Ministerstwo spra- 
wiedliwości opracowuje szereg waż- 
nych rozporządzeń wykonawczych. 

Nowy kodeks został ogłoszony 20 
marca ub. roku, tak, iż siery prawni- 
cze miały i mają możność już od ro: 
ku zapoznać się z zasadami przyszłej 
procedury karnej. Na czoło obecnie 
opracowywanych rozporządzeń wyko 
nawczych wysuwają się dwa obszer- 
ne regulaminy, normujące kwestję 
trybu wewnętrznego urzędowania Są- 
dów i prokuratur według nowych 
przepisów postępowania karnego. 
Również rozporządzenia wykonawcze 
będą ogłoszone zawczasu, aby orga- 
na sądowe mogły należycie i spraw- 
nie przygotować przejście do nowych 
form postępowania w sprawach kar- 
nych. 

Delegacja 10 p. UI. u Prezydenfa 
Mościekiego 

WARSZAWA, 10-IV. PAT. Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu dzisiej- 
szym delegację 10 pułku ułanów z Białego- 
stoku z dowódcą pułku płk. dypl. Porczyń- 
skim na czele, która prosiła Pana Prezydenta 
o zaszczycenie swą obecnością święta pułko- 
wego, połączonego z obchodem 10-lecia po- 
wstania pułku. 

Marszałek Szymański 
WARSZAWA, 10-IV. PAT. Biuro Senatu 

komunikuje, że p. marszałek Senatu Szymań- 
ski powrócił w dniu wczorajszym i objął urzę 
dowanie. { sszhóń 

Angielski minister rohót publicz- 
nych w Warszawie 

WARSZAWA, 10 kwietnia. (Tel. wł. 
„Słowa') Przejazdem, podczas wycieczki do 
Europy wschodniej bawił w Warszawie an- 
gielski minister robót publicznych lord Lon- 
donderry w towarzystwie jednego ze swoich 
przyjaciół politycznych, członka partji kon- 
serwatywnej i członka Izby: Gmin kpt. Ca- 
sałed. Obaj wybitni politycy angielscy przy- 
jęci zostali przez Marszałka Piłsudskiego, z 
którym odbyli dłuższą rozmowę. Po konfe- 
rencji goście. angielscy odjechali do Gdyni, 
której lord Londonderry, jako minister robót 
publicznych poświęca specjalną uwagę. 

Zmiany w sądownicfwie 
Minitor Polski (Nr. 80) podaje zmiany 

na stanowiskach sędizów i prokuratorów, a 
także przeniesienia w stan spoczynku. 

Z pośród sędziów sądu najwyższego prze- 
niesiono w stan spoczynku z urzędu p. p. sę- 
dziów: Oskara Szellera, Leona Mendelsbur- 
ga, Feliksa Ochimowskiego, Władysława Ba- 
rańskiego i Marcelego Fedyńskiego. 

Sędzia sądu najwyższego p. Leon Błasz- 
kowski przeniesiony jest w stan spoczynku 
na skutek podania. 

Nowy gmach Ministerstwa Ka- 
nikacji 

Nowy gmach M nisterstwa Komunikacji, 
który stanie na miejscu gmachu  obecnego* 
utrzymany będzie w stylu nowoczesnym ja- 
ko pendent do gmachu Banku Gospodarstwa 
Kraj., który wznoszony jest vis a vis gmachu 
ministerstwa komunikacji na rogu ulicy Nowy 
Świat i Alei Jerozolimskiej. Projekt nowego 
gmachu opracowany został w biurze proje- 
któw ministerstwa komunikacji. Ze względu 
na szczupłość kredytów w bieżącym roku bu- 
dżetowym rozpoczęcie budowy gmachu mi- 
nisterstwa komunikacji odłożone zostało na 
rok przyszły. 

Telefon Warszawa—Kraków 
Ministerstwo poczt i telegrafów uzyskało 

w ostatnich dniach znaczne zwiększenie ro- 
"mów telefonicznych na linji Warszawa— 
Kraków, dzięki zastosowaniu prądu wysokiej 
częstotliwości; zamiast jednej rozmowy mo- 

żna obecnie prowadzić aż cztery na jednym 

drucie. 
Drobne usterki, które przy rozmowach 

zauważono, zostaną w dniach najbliższych 
usunięte. | 

CZEKOLADA ŚMIETANKOWA 
i MLECZNO-ORZECHOWA 

| fabryki 
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w KRAKOWIE a 
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Z ZA KORDONÓW 

Niedoszy zamach stanu na Litwie 
Ogłoszony wczoraj w Kownie 

radjokomunikat min. spraw we- 
wnętrznych ujął w konkretne 
ramki ostatnie aresztowania so- 
cjal demokratów litewskich i na: 
ogół działalność emigrantów po: 
litycznych w Litwie. Według 
słów komunikatu, organizacja 
tak zw. „pleczkajtisowców'* mia- 
ła być szeroko rozgaięziona w 
całym kraju, najołówniejsze iej 
ośrodki znajdowały się w Bir- 
żach, Koszedarach, Kozłowej Ru- 
dzie, Szawlach i kilku jeszcze 
miejscowościach, centrala — w 
Kownie, w centralnym komitecie 
partji socjal-demokratów litew- 
skich (lokal redak.ji „Socjalde- 
mokratas'a*). Zadaniem organi- 
zacji było organizowanie tak zw. 
„piątek”, t. j. bojówek, któreby 
w odpowiedniej chwili otwarcie 
Z bronią w ręku wystąpiły prze- 
ciw rządowi litewskiemu. Naj- 
więcej bojówek było w pow. 
Trockim. „Piątki* te miały powo- 
ływać do życia inne „piatki" roz- 
szerzać je w całej Litwie, zaopa- 
trywać je w broń oraz prowa- 
dzić agitację wśród wojska, i 
nakłaniać oficerów, by w stanow- 
czej chwili wystąpili ze swymi 
oddziałami przeciw rządowi i 
obalili go. B. poseł Wiucenty 
Galinis kierował całą sprawą i 
nawet wśród studentów uniwer- 
sytetu litewskiego potrafil zor- 
ganizować kółka, z których jedne 
agitowały wśród wojskowych, 
inne na fabrykach, inne jeszcze 
gdzie się dało, przyczem wszyst- 
kie odznaczały się wielką aktywe 
nością. Galinis otrzymywał z 
Wilna od emigrantów większe 
sumy pieniędzy, literaturę oraz 
broń, ostatnio. zaś napisał do 
Wilna .szyfrowany list, w któ-. 
rym donosił o stanie organiza- 
cji w Litwie. List ten spowodo-. 
wał wszystkie areszty. Dotych- 
czas w Kownie aresztowano 27 
osób, w Koszedarach 20 i w 
pow. Trockim 26 osób, w innych 
miejscowościach po kilka. Mają 
odbyć się nowe areszty. 

Mowa burda antypolska w. Kownie. 
Z Kowna donoszą: Po niedawnej 

awanturze antypolskiej w Domu Lu- 
dowym, podobne ekscesy powtórzyły 
się znów ub..soboty w sali Tilmansa 
na przedstawieniu teatru amatorskie- 
go, istniejącego przy Polskim. Związ- 
ku Ludzi Pracy. 

Niedługo po podniesieniu kurtyny 
Światło elektryczne raptownie zagasło 
i cały teatr pogrążył się w ciemności. 
Publiczność jednak zachowała zupełny 
spokój, a przedstawienie, jeszcze przed 
naprawieniem elektryczności, wzno- 
wiono przy blasku Świec. 

Jak się okazało później druty elek- 
tryczny zostały przecięte na poddaszu. 
Po upływie pół godziny wszystko zo- 
stało naprawione i przedstawienia nic 
do końca nie zamąciło. 

Natomiast, gdy po przedstawieniu 
rozpoczęły się tańce doszło znów do 
wybrykow. Kilka osób sprzeciwiało 
się graniu mazura, teroryzując orkie- 
strę. Na tem tle doszło nawet do bój- 
ki. Dzięki jednak postawie publiczno: 
Ści, która zachowywała spokój pod- 
czas wszystkich tych niecnych wybry* 
ków, wszelkie usiłowania awanturni- 
ków zakłócenia porządku zostały u- 
daremnione i zabawa zakończyła się 
nad ranem o oznaczonej w programie 
godzinie. 

Diekinierom z Worń zmniejszono karę 
Z Kowna donoszą: w tych dniach Try- 

bunał Naj wyższy rozważał skargę apela- 
cyjną więzniów politycznych w obozie kon- 
centracyjnym w Worniach, którzy w swoim 
czasie stamtąd uciekli i zostali za to skazani 
na 2 1. 6 mies. więzienia. Trybunał dla wszy- 
stkich zmniejszył karę do 6 mies. z zalicze- 
niem aresztu prewencyjnego. Wszystkich u- 
więzionych zwolniono, oddano jednak pod 
dozór komendanta wojennego. 

  

gospodarczego, to jest zażegnaniem 

kryzysu, jest Ściągnięcie do 'Polski 
obcych kapitałów. Przez sprzedaż 

listów zastawnych kredytowych ziem- 

skich zagranicę możemy  śŚciągnąć 

pewną ilość kapitałów do Polski. 

Węgry uplacowały swe listy zastawne 

na rynku londyńskim dzięki temu, 

że umiarkowaniem cechowały się ich 

reformy rolne. Kredyty przemysłowe 

inwestycyjne dla Polski są tamowane 
tem, że posiadając najmniej doskona- 
łe warsztaty pracy poprzedzaliśmy 

innych w prawodawstwie społecznem. 

Przypływ kapitałów z zagranicy do 

Połski jest w zńacznej mierze uzależ- 

niony od polityki wewnętrznej, która 

aby odpowiadać racji stanu Polski 

musi nie liczyć się z nastrojami sej- 

mowemi. 

Popieraliśmy przewrót majowy i 
rządy pomajowe ze względu na po- 

trzebę reformy ustrojowej i dziś, gdy 

zbliża się chwila stanowcza, nie mo- 

żemy się wahać. 
Wiadysław Studnicki, 
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CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy įednoszpaliowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Łaszuk # 
BIENIAKONIE -— Bufet kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEĮ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność” 
<iDA — ul. Suwalska 13, $. Matecki. 
MMOŁODECZNO -— Księgarnia T-wa „Ruch“. 

ormz nadesłane milimetr 50 

  
  

Kurs złofego jest nie zachwiany 
Perfidna gra opozycji. 

WARSZAWA, 10 IV. (tel. wł. „Słowa”*) Cały szereg opozycyjnych 
pism przejawia perfidny niepokój na temat zaobserwowanej od kilku dni 

na prywatnym rynku pieniężnym zwyżki dolarowej, przejawiającej się w 
różnicy 5 do 6 gr. na dolarze w porównaniu z kursem, jaki ustabilizował 
się już od przeszło dwuch lat: W związku z tem faktem, zwróciliśmy się 

do wybitnych przedstawicieli ster giełdowych i bankowych, którzy w roz- 

mowie z nami podkreślili, iż ta nieznaczna zwyżka kursu dolara w żadnej 

mierzę nie może być identyfikowana ze zniżką kursu złotego. Złoty bowiem 

"na wszystkich giełdach zagranicznych notowany jest nadal po kursie abso- 
lutnie nie zmienionym. Na giełdzie warszawskiej kursy wszystkich walut 

europejskich i południowo-amerykańskich pozostają również bez zmiany. 

Zwyżka kursu dolara objęła tylko dolary gotówkowe, czeki dolarowe noto- 

wane są również po kursie nie zmienionym. Nieznaczna zwyżka kursu do- 
larów. gotówkowych tłumaczy się tem, iż emigracja Polska w Ameryce za- 

sila licznych swoich krewnych w Polsce, szczególnie w okresie świąt, po- 

mocą finansową. Banki w Polsce otrzymują więc zlecenia wypłacenia licz- 

nym odbiorcom w kraju drobnych sum w efektywnych dolarach gotówko- 
wych. W ten sposób powstaje zapotrzebowanie na dolary w drobnych od- 

cinkach, które banki muszą nabywać na rynku prywatnym, celem wywiąza- 

nia się z otrzymanych poleceń. W roku bieżącym amerykańskie polecenia 
wypłat na Polskę są wyjątkowo liczne. Nabywanie przez banki dolarów 

gotówkowych wywołało więc to minimalne podrożenie tej waluty, to samo 
zreśztą zjawisko zaobserwowano na rynku pieniężnym w Paryżu, Berlinie 

i Wiedniu. Rozmówcy nasi wszelkie podejrzenia o zachwianiu się kursu 

Złotego, podejrzenia, które rozsiewa oczywiście rozmyślnie prasa opozycyj- 
na, odparowują najzupełniej kategorycznie. 

Ostatnie dnie premjera Bartla 
WARSZAWA, 10. IV. (Tel. wł. „Słowa”*). Premjer, dr. Bartel urzędu- 

je w. dalszym ciągu zupełnie normalnie. Dziś odbył szereg konferencji w 
sprawach bieżących a między innymi przyjął opuszczającego Warszawę 
posła Rządu Włoskiego p. Maioni. Jak wiadomo następcą p. Maioni $w 
Warszawie będzie p. Martin Franclin, który przybędzie do Warszawy już w 
randze ambasadora. W godzinach wieczornych dr. Bartel udał się na Za- 
mek, gdzie odbył przeszło 2 godzinną konferencję z Panem Prezydentem 
Rzeczypospolitej, Konierencja ta, oczywiście pozostaje w związku z dobie- 
gającem końca przesileniem gabinetowem. Powołanie bowiem nowego rzą- 
du jest kwestją jednego lub 2 dni. 

Wałka z fałszerstwem pieniędzy 
GENEWA. 10.4. Pat. W czasie generalnej dyskusji, prowadzonej na kon- 

Фетепой w sprawie zawarcia międzynarodowego układu w celu zwalczania fał- 
szerstwa pieniędzy, delegat rumuński prof. Pella zaznaczył, że ujed ostajnienie 
sankcyj karnych, przewidywanych w kodeksach poszczególnych państw w sto- 
sunku do fałszerzy pieniędzy, musi stanowić podstawę porozumienia. 

Sytuacja przesileniowa w Niemczech 
BERLIN, 10. IV. PAT. Dzisiejsze posiedzenie popołudniowe gabinetu 

przeciągnęło się do godz. 2-ej. Na posiedzeniu tem gabinet powziął jedno- 
myślnie uchwałę, którą zaxomunikował narazie tylko przywódcom  frakcyj 
parlamentarnych, zachowując ją w tajemnicy. 

Pomimo tajemnicy, prasa berlińska stwierdza, że uchwała ta stanowi 
apel do stronnictw, by popierały gabinet przy przeprowadzeniu budżetu. 
Gabinet postanowił bowiem pozostać na stanowisku ze względu na poli- 
tykę zagraniczną, a zwłaszcza rokowania reparacyjne w Paryżu, oraz ‚ па 
konieczność załatwienia budżetu. : 

- „Vossische Ztg.“ charakteryzuje oczekiwane rozwiązania sytuacji we: 
wnętrznej w Niemczech, która tak niespodziewanie zaostrzyła się wskutek 
ponownego wypłynięcia na porządek dzienny sprawy budowy pancernika 
jako ścisłą współpracę 5 ciu stronnictw, aczkolwiek bez oparcia tej współ- 
pracy na formalnem związaniu się tych stronnictw w koalicję i bez two- 
rzenia projektowanej ostatnio komisji mieędzyfrakcyjnej. Dziennik zapowia- 
da, że w razie zgody frakcji centrowej nominacja trzech nowych ministrów 
nastąpi dziś jeszcze. Spodziewane jest wejście do gabinetu ministra von 
Guerarda, któryby objął na nowo tekę komunikacji, b. ministra dr. Bella, 
któryby zajął miejsce obecnego demokratycznego ministra sprawiedliwości 
dr. Kocha oraz jakiegoś trzeciego polityka centrowego w roli ministra tere- 
nów okupowanych. | 

  

Obrady międzyfrakcyjne' 

« BERLIN, 10.IV. PAT. Wczorajsze obrady międzyfrakcyjne trwały do 
późnej nocy. Konferencja przewodniczących frakcyj u kanclerza nie dała 
żadnego pozytywnego wyniku tak, że postanowiono szukać wyjścia z za- 

wikłanej sytuacji wewnętrznej, wywołanej decyzją socjalistów co do. gło- 
sowania przeciwko drugiej racie na badowę. pancernika w ten sposób, że 
rząd Rzeszy ma na dzisiejszem posiedzeniu Rady Ministrów siormułować 
deklarację, w którejoy zobowiązał się do prowadzenia dalszych prac na 
podstawie kompromisowego programu finansowego, opracowanego przez 
rzeczoznawców iinansowych stronnictw. Deklaracja ta będzie dążyła do 
stworzenia jakichkolwiek możliwości, które pozwoliłyby pozostać obecne- 
mu gabinetowi u władzy, nie załatwi natomiast wcale sprawy utworzenia 
zwartej wielkiej koalicji. Dzisiejsze dzienniki poranne traktują sprawę wiel- 
kiej koalicji jako całkiem pogrzebaną. 

Wpływy komunistyczne w Niemczech 
BERLIN, 10.IV. PAT. Odbywające się w dalszym ciągu w Niemczech 

wybory do rad załogowych w wielkich przedsiębiorstwach przemysłowych 
dają nadal poważne sukcesy komunistom, przynosząc ciężkie straty listom 
socjalistycznym. Wczoraj odbyły się wybory do rady załogowej w  wiel- 
kich zakładach Leunawerk pod Hallą. Na 17.400 głosów komuniści uzy- 
skali 9.200, a listy socjalistyczne tylko 5.900. Dziś, we czwartek i piątek 
odbywać się będą wybory w jednem z największych przedsiębiorstw prze- 
mysłowych w Niemczech, mianowicie w zakładach A. E. G. w Berlinie, któ- 
rych wynik będzie miał poważne znaczenie symptomatyczne dla nastrojów 
w kołach opozycyjnych. 

wysiedlenie właścicieli domów w Sowietach 
` MOSKWA, I0 IV. Pat. Agencja Tass podaje: Rząd Związku 
Socjalistycznych Republik Rad us'alił na dzień 1 października 
termin wysiedlenia z domów, przechodzących na własność mia- 
sta, byłych właścicieli, których dochody przekraczają trzy tysiące 
rubli rocznie. Postanowienie to nie dotyczy uczonych, specjali- 
stów technicznych, przedstawicieli sztuki i td. Nie obejmuje ono 
również właścicieli przedsiębiorstw przemysłowych, nawet wów- 
czas, gdy dochody ich przekraczają trzy tysiące rubli, 

zlikwidowanie spisku komunistycznego w Turcji 
WIEDEŃ. 10.4. Pat. Prasa donosi z Konstantynopola, że władze tureckie 

w Konstantynopolu, Smyrnie i innych miastach tureckich dokonały licznych 
aresztowań wśród komunistów. Władze oŚwiadczają, że wpadły па trop spisku - 

komunistycznego.x 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. | 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolrrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY —- ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

żej Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca, „Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Trocki w Konsfanfynopolu 
Wrażenia amerykańskiego dzien- 

nikarza. 

Osoba Trockiego, wciąż jeszcze 
wyczekującego w Konstantynopolu na 
wizę do- Niemiec, nie przestała być 
sensacją polityczno-prasową. Dzienni- 
karze całego Świata ubiegają się choć 
o chwilkę rozmowy z b. czerwonym 
dyktatorem. Trzeba przyznać, że uni- 
ka on starannie tych wizyt. Można 
przypuszczać, że robi to z dwuch po- 
wodów: primo, że nie czuje się w 
Konstantynopolu całkiem bezpiecznie, 
secundo żaś jego enuncjacje udziela- 
lane na prawo i i lewo straciłyby na 
wartości i rychło niktby niemi się nie 
interesował. Zobaczenie się z Trockim 
nie należy do rzeczy łatwych, Na ła-- 
mach „Candide* opisuje amerykański. 
dziennikarz Willy Sperco 0 swoich 
perypetjach związanych ze spotkaniem 
Trockiego i jego syna, z którym per- 
traktował w sprawie nabycia dla pra-. 
sy amerykańskiej artykułów b. czer- 
wonego generalissimusa. 

Dowiedziawszy się, że Trocki przy 
był do Konstantynopolu na parowcn 
„lljicz”, Sperco udał się na przystań. 
Z parowca jednak nikt nie wychodził. 
Amerykański dziennikarz nie dał za 
wygraną i postanowił czekać w prze- 
konaniu, że ktoś. wreszcie musi wyjść 
na ląd. - Przewidywania jego niebawem 
się sprawdziły. . Do brzegu przybita. 
szalupa, a z niej wysiadło kilka osób. 
Całe towarzystwo udało się do Ko- 
mory. Celnej. Było to dwuch panów: - 
jeden 
nez, 

starszy wiekiem w 
drugi . młody około 

pince- 

że to rodzina Trockich. Spróbowałem 
podejść. Jakiś nieznajomy krzyknął 
po turecku:. / 

— Proszę odejść. | , 
— To Trocki? 

° — Z nim nie wolno mówić. Zdąży 
Pan później. 

Przed wejściem do komory. celnej 
oczekiwał. Trockiego wspaniały„Buic”.. 

Nazajutrz dziennikarz amerykań- 
Ski udał się do konsulatu sowiec- 
kiego, aby zasięgnąć wiadomości 
„Trocki —. zdziwił się  Lichowski 
przedstawiciel sowieckiej urzędowej ' 
agencji „Tass*, — Trocki. — Dopra- 
wdy nie wiem, gdzie się znajduje. 
Nawet konsul nie będzie mógł nic, 
panu dokładnego powiedzieć. My nic 
o nim nie wiemy. 

— Ale, przecież, . 
— Trocki jest teraz całkiem pry- 

watną osobą. Niestety, żadnej nie mo- 
gę dać panu o nim informacji. W 
Konstantynopolu tak wiele sowieckich 
obywateli... 

Ani sowiecki konsulat, 
tarz poselstwa, ani portjer nie mogl- 
nic powiedzieć o Trockim...* 

Po szeregu nieudanych usiłowań 
zobaczenia „czerwonego dyktatora" 
Sperco niespodziewanie spotkał w 
jednej 
W kieszeni dziennikarza była depe- 
Sza jego redaktora z poleceniem wy- 
dostania 'od Trockiego artykułu o 
szczegółach wygnania i planach na 
przyszłość. Radaktor zapytywał, ile 
Trocki pragnie za to otrzymać pro- 
sząc o niezwłoczną odpowiedź. 

Wysoki w szarej jesionce z prze- 
krzywionemi na nosie pince-nez Trocki | 
przeglądał książki. Bibljotekarz wska- 
zał mu półkę książek historycznych. 

— Dziękuje, szukam beletrystyki — 
odpowiedział Trocki. 

Odłożył na bok kilka książek, 
między innemi  spostrzegłem tam 
„Dziennik“ Loti. W tym momencie,- 
— opisuje dalej przedsiębiorczy dzien- 
nikarz amerykański — ostrożnie pod- 
szedłem i na otwartą przed Trockim 
książkę położyłem swój bilet wizyto- 
wy i depeszę mego redaktora. 

Trocki popatrzył na mnie z po- 
dziwieniem. 

— Proszę przeczytać — powiedzia- 
łem szeptem. | 

Trocki szybko przeczytał depeszę 
i odpowiedział odmownie, Obecny o- 
podal agent policji podszedł do Troc- 
kiego. Zauważyłem na jego twarzy 
oznaki wyraźnego zdenerwowania. 

Nazajutz Sperco spotkał się z” sy- 
nem Trockiego, który oświadczył mu, 
że ojciec jego sprzedał cztery artyku- 
ły jednej z agencyj prasowych w Ame- 
ryce i zobowiązał się w ciągu roku 
nie udzielać żadnych wywiadów. Jedy- 
ną rzeczą, jaką może sprzedać, są je- 
go pamiętniki, których niestety jeszcze 
nie ukończył. Tytuł ich brzmi: Roko- 
kowania w Brześciu Litewskim, roz: 
dźwięki w delegacji sowieckiej, portre- 
ty niektórych wodzów rewolucji. 

Mój redaktor—powiedział dzienni- 
karz— pyta jaką sumę za to życzy so- 
bie otrzymać Trocki. i 

- Pan Trocki nie jest handlarzem 
odpowiedział syn, ale ponieważ pie- 
niądze są mu potrzebne, więc chce 
mieć jaknajlepsze warunki....- tor. 

lat: 
dwudziestu i pani szczelnie otułona w' 
futra. Domyśliłem się—pisze — odrazu, 

ani sekrei ' 

z bibljotek w dzielnicy Pera.- 

ja
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Zbiórka na fundusz dyspozycyjny Marszałka 
Piłsudskiego 

LIDA. 104 (Tel. wł. „Słowa”). Na odbytem onegdaj zebraniu wójtów i pisarzy 
gminnych wyłoniono sekcję organizacyjną, która zajmie się zorganizowaniem we 
wszystkich miejscowościach powiatu lidzkiego zbiórek na fundusz dyspozycyjny dla 
Marszałka Piłsudskiego. Podkreślić należy, iż jak dotychczas, powiat lidzki przoduje 
wśród innych w zbiórce na fundusz dla Marszałka Piłsudskiego. Mięczy innymi sami 
tylko niżsi funkcjonariusze Policji złożyli w dniu 
przeszło 900 zł. uzyskanych z jednorazowej 

i dzisiejszym na ręce Komendanta 
zbiórki. 

Rewizja działalności biur podań. 
NOWOGRÓDEK, dnia 10 kwietnia (Tel. wł. „Słowa*). W najbliższych dniach 

władze administracyjne przystępują do kont roli i rewizji działalności biur prośb i po- 
dań na terenie poszczególnych powiatów, a to wobec niejednokrotnie stwierczonych 
nadużyć ze strony kierowników tych biur, którzy wykofzystując nieświadomość na- 
szego ludu czerpią stąd dość pokaźne dochody. : 

NOWOGRODEK 

— Qdbiór eksponatów na Pow. Wysta- 
wę Krajową. Dziś przybył do Nowogródka 
prof. Stryjeński, który dokonał przeglądu i. 
oceny eksponatów przemysłu ludowego z te- 
renu województwa, przeznaczonych na Po- 
wszechną Wystawę Krajową w Poznaniu. 
Zbiórką .ksponatów zajęło się Towarzystwo 
Przemysłu Ludowego, które zgrupowało po- 
nad 1000 różnych tkanin oraz znaczną ilość 
przedmiotów przemysłu ceramicznego. Wszy- 
stkie eksponaty zostały przez prof. Stryjeń- 
skiego zakwalifikowanie, przyczem na pier- 
wszy plan wybijają się tkaniny wiejskie, w 
których uderza bogactwo barw, dalej kom- 
pletne stroje ludowe z różnych okolic, na- 
stępnie wyroby ceramiczne z Iwieńca, Sie- 
niawki, Jasienicy oraz fabryki Lejtnikera w 
Nowogródku. W wyrobach tkackich repre- 
zentowarte są wszystkie powiaty z zachowa- 
niem ich charakterystycznych cech, które je 
odróżniają od siebie. Prof. Stryjeński, mówiąc 
o eksponatach z Nowogródczyzny, wyraził 
się, iż są one najlepiej dobrane z pośród 
wszystkich innych województw. Wogóle z 
całej Polski najlepiej zorganizowały tę dzie- 
dzinę województwa; Wileńskie, Poleskie i 
Nowogródzkie. A z pośród tych trzech je- 
szczę na pierwsze miejsce wybija się woje- 
wództwo Nowogródzkie, czego dowodem 
jest zakwalifikowanie wszystkich eksponatów 
iż były orte gromadzone z ogromnem znaw- 
stwem i dużem poświęcóWiem. 

  

— Wczoraj bawił się w Nowogródku Pre 
zes Związku Młodzieży Akademickiej Impe- 
rium Brytyjskiego Ivison S$. Macadam, który 
zwiedzając Polskę, przybył do Nowogród- 
czyzny. Zapytany przez naszego korespon- 
denta z prośbą o wrażenie, jakie zrobiła na 
Hm Nowogród czyzna, zaznaczył, że v iie 

zdążył poczynić obserwacje w samym Nowo- 
gródku, uderzyło go przedewszystkiem ogro- 
mne ożywienie i radośny wygląd ludności. 
To ożywienie ludności jest charakterystyczne, 
gdyż Świadczy ono o silnem rozwoju ekono- 
micznym i gospodarczym, jaki daje się za- 
uważyć na każdym kroku. Pan Macadam zau 
EA przytem ogromną troskliwość władz 

polskich o stan gospodarczy ludności miej- 
scowej i ten serdeczny stosunek,: jaki panuje 
między władzami a ludnością. Naogół przy- 
znał, że Nowogród czyzna zrobiła na nim 
bardzo dodatnie wrażenie. 

BRASŁAW. 

— jak się przedstawia budżet pow. bra- 
sławskiego. Po długich debatach zatwierdzo- 
ny został ostatecznie preliminarz budżetowy 
brasławskiego powiatowego związku komu- 
nałnego. Preliminarz (en po stronie docho- 
dów i wydatków został zbilansowany w kwo- 
cie 1.336.836 zł. Na poszczególne działy przy- 
pada wydatków: administracja ogólna 99.276 
zł., (12 proc. ogólnej sumy budżetu), spłata 
długów 60.276 zł., budowa i utrzymanie dróg 
653.738 zł., oświata 8.000 zł., zdrowotność 
publiczna 118.817 zł., opieka społeczna 41.600 
zł., akcja popierania rolnictwa 304.428 zł., 
akcja przeciwogniowa i utrzymania  aresz- 
tów gminnych 5.193 zł. 

Reszta wydatków przypada na zwiększe- 
nie kapitału zakładowego komunalnej kasy о- 
szczędnościowtej w Brasławiu oraz na zapo- 
mogi poszczególnym gminom deficytowym. 
Co się tyczy części dochodowej w bież. ok- 
resie gospodarczym związek komunalny w 
Brasławiu zamierza znieść pobieranie dotych- 
czas podatki: 1) inwestycyjny od przedmio- 
tów zbytku i 2) bardzo niepopularny na wsi 
podatek od psów, wprowadzając natomiast 
nowy podatek od budynków mieszkalnych. 

MOŁODECZNO. 

— Tragiczna śmierć umysłowo-chorego. 
W połowie ub. miesiąca posterunek policji 
zawiadomiony został o tajemniczem zniknię- 
ciu umysłowo-chorego mieszkańca wsi Cze- 
repy, gm. połoczańskiej, Kazimierza Szafało- 
wicza. Różne M robiono na temat za- 
ginięcia jego, a byli nawet tacy, którzy przy- 
puszczali, że został on, jako uciążliwy dla 

otoczenia zgładzony. Obecnie znałezione na 
błotach rzeki Berezynki zwłoki mężczyzny 
okazały się zwłokami zaginionego  Szafało- 
wicza. Dokonane oględziny trupa śladów 
przestępstwa nie ujawniły. Najprawdopodob- 
niej zamarzł on wskutek przemęczenia i wy- 
cienczenia. 

Pogrzebem zajęła się rodzina. 

) PONARY. 
— Sanatorjum dla policji, czy przytułek 

dla sierot? Przybył tu z Ameryki ks. Sale- 
zjanin Józef Wybraniec, znany działacz spo- 
łeczny zarówno na gruncie waszyngtońskim, 
jak i tutejszym. Przybył tu w góry Ponar- 
skie,, celem odszukania miejsca, gdzie Mickie- 
wicz snuł poezje, a właściwie, gdzłte napisał: 
„Powrót taty". Niestety, miejsca upragnione- 
go rzadki ten gość nie znalazł. Zauważył tyl- 
ko ogromny, choć niewykończony dom mu- 
rowany tuż koło przystanku kol. Ponary (za 
tunelem). W domu tym (oczywiście po od- 
powiednim remoncie) zamierza czcigodny ks. 
Wybraniec założyć schronisko dla sierot. Zna 
mienne wprost zdanie rzekł nasz rozmówca, 
gdy dowiedział się, że dom ten przeznaczony 
na sanatorjum policyjne: „Gdy umieszczę tu 
np. 500 dzieci sierot, wówczas będzie potrze- 
ba (w przyszłości) o 100 policjantów mniej”. 
Sapienti sat. Ks. |. Wybraniec pochodzi z 
Jarosławia, (nad Sanem) do Ameryki wy- 
jechał w dzieciństwie. 

Wie wszelkich poczynaniach ks. J. W. dla 
dobra ogółu — szczęść Mu Boże. 

J. Hopko. 

SOROK* TATARY p. Wil.-Trocki. 

— Ślub u Tatarów. Na pięknem i wy- 
sokiem wzgórzu osiedli tu Tatarzy, których hi 
storja sięga już do zamierzchłych, pyłem 
przysypanych stuleci. Nazwa ta „Sorok* po-, 
chodzi z numeracji osad, tak przynajmniej 
informowali mię miejscowi staruszkowie. Że- 
niłi się dość często z Polkami, które jednak 
przyjmowały wiarę mahometańską. Stąd też 
spotyka się dzisiaj Tatarki i typie polskim, 
natomiast mężczyźni rasę swą zachowali w 
przeważającym stopniu. Trzeba też nadmie- 
nić, że znaczna ich część L w doku- 
mentach tytuł szlachectwa. Posługują się mo- 
wą polską, i są lojalnymi obywatelami na- 
szego państwa. Jest ich tu 12 rodzin, mają 
swój meczet i mułłę w osobie p. Silimowicza 

W ub. niedzielę (7-g0 bm.) zostałem za- 
proszony na ślub b. mej uczenicy Zemmy Le- - 
błedziównej z_p. Dawidem  Bajraszewskim 
ze Słonima . W oznaczonym czasie, gdy mło 
da para wraz g gośćmi gotowa już była do 
ceremoniału, przybył do mieszkania (w me- 
czetach ślubów nie udziela się) mułła p. Si- 
limowicz, w długiej, czarnej sutannie i w wy- 
sokiej, również czarnej mitrze, z białą opa- 
ską po środku. Usiadł za stołem, nakrytym 
śnieżno - białym obrusem, na którym poło- 
żono chłeb i sól, szklankę z woda i tort dla 
ozdoby. Przed stołem, na podkładzie, rozło- 
żono dywan, gdzie stanął za chwilę pan mło- 
dy, oczywiście — wedle zwyczaju w kape- 
luszu. Po krótkiem pytaniu duchownego: w 
języku polskim) „czy zgadza się pan pojąc 
za małżonkę pannę)... i t.d. — weszła pan- 
na młoda, (w wełonie) której zadano również 
takie same pytanie. Obok siedzieli dwaj świa 
dkowie. Duchowny zaczął modły w języku 
arabskim, w formie $piewu, po czem zwró- 
cił się do najbliższego otoczenia, by młodą 
zaharemić, to znaczy — zasłonić jej twarz 
welonem. Nastąpiły znów modły, wreszcie 
nałożenie obrączek, znów modły i skończyło 
się zapisywaniem przy świadkach i obu- 
stronnej zgodzie rodziców państwa młodych 
— posagu. 

Na tem właściwy ceremonjał skończył sie 
po czem odbyło się przyjęcie przy nader mi- 
łym nastroju. t 

Młodej parze skiadam tą drogą najserde 
czniejsze życzenia w nowem życiu. 

Jan Hopko. 

SŁOWO 

Odwołanie posła łofewskiego z Moskwy 
RYGA, 10. IV. PAT. Rada ministrów postanowiła zaproponować 

prezydentowi rzeczypospolitej 
wanego stanowiska łotewskiego posła w Moskwie Ozolsa, 
wołania domaga się 'od dłuższego 

uwzględnienie prośby o zwolnienie z zajmo- 
którego od- 

czasu partja narodowa. Od pierwsze- 
go maja Ozols będzie w rozporządzeniu ministerstwa spraw zagranicz- 
nych. Jako przypuszczalnego następcę 
mieniają dotychczasowego posła w 

na stanowisku posła w Moskwie wy- 
Stokholmie Sarinsa. 

Rewizje i areszfy w Szawlach 
Z Kowna donoszą: W Szawlach dokonano kilku aresztów i rewizyj. 

Wśród aresztowanych znajduje się kierownik muzeum  szawelskiego, który 

został aresztowany w chwili, gdy zamierzał z wycieczką wyjechać do Rygi. 

Z ogólnej liczby 21 osoby, które mialy wyjechać do Rygi, pozwolenie wy 

dano tylko 10. osobom. 

Wojska Amanullaha posuwaią się naprzód 
DELHI, 10. IV. PAT. Według doniesień » Afganistanu, wojska Ama- 

nullaha osiągnęły w dniu 6 kwietnia Mukur, leżące na połowie drogi po- 
między Kandaharem a Kabulem, nie napotykając nigdzie na opór. 

: Powstańcy opuścili Juarez 
NOWY YORK. 10 IV, PAT. Powstańcy ewakuowali wczoraj wieczorem Juarez. 

Mieszkańcy utworzyli strąż obywatelską, która ma czuwać nad utrzymaniem władzy 
w mieście. Samochód, uzbrojony w kulomioty, patroluje po ulicach. Jak podaje 
Reuter, powstańcy uprowadzili mechanika amerykańskiej służby lotniczej. 

Wykrycie fabryki 
WIEDEŃ, 10 IV. PĄT. United Press 

homh w Lizbonie 
donosi z Lizbony, że policja tamtejsza 

wykryła fabrykę bomb, w której skonfiskowano 1066 bomb. W stolicy tudzież na 
prowincji aresztowano kilku oficerów i podoficerów z powudu uprawiania akcji prze- 
wrotowej. Koła urzędowe oświadczają, 
nowej rewolucji. 

Pątnicy polscy 

że aresztowania te zapobiegną wybuchowi 

do Palestyny. 
BIAŁOGRÓD, 10 iV. PAT. Przybyła tu w drodze do Jerozolimy grupa pątników 

polskich pod kierownictwem biskupa Okuniewskiego. Poseł polski 
w dniu wczorajszym w salonach poselstwa 
rano odjechali do Konstantynopola. 

Szaleniec zadał 12 
BERLIN. 10.4. Pat. Biuro Wolffa donosi z Ducherow, 

p, Babiński wydał 
przyjęcie na cześć pątników, którzy dziś 

ciosów swej żonie 
pow. anklamskiego, że 

zatrudniony tam w jednym z majątków okolicznych polski robotnik sezonowy Kubi- 
szewski uległ atakowi szału i rzucił się na 
Ranną kobietę odwieziono w stanie ciężkim do szpitala 

swą żonę, której zadał 12 ciosów nożem. 
w Anklam. Żandarmerja 

obezwładniła szaleńca i umieściła go w sanatorjum w Stralsundzie. 

Pożar 1500 ha lasu. 
BORDEAUX, 10 IV. PAT. W okolicznych lasach wybuchł pożar, który ogarnął 

przestrzeń około 15 klm. długości, niszcząc 1500 ha lasu. Straty są bardzo znaczne. 
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Zawiedamiemy uprze, pastę 
wszystkie Р1гыу zainteresowane Posta 
podwyższeniu naszego kapitału zakładowego do si 
prseprawedziliómy ro KOR: oraz reorganisacje produkcji 
DA podstawie nowocze: 
€rudniają obecnie 200 robotników wróz z urzędni 
wszelkiego rodzaju Sia  asaciasana jakości, © wyp: 

„ Smiadao " bomenych mssechstronnie zalętać 
odznaczenia, 

1 na Targach Północnych w ni 
Saczególnie pol 

we i katodowe; do samochodów: 

dążność do udoskonaleń: 
etosoneniu EE organisacji 

jących ośr: о5 Киз:. 
jar. 

Bydgoszcz ul.kr.Jadwigi 11 
Apseść n/B.ul. SR wóza 49 
Ktelse, planty i : 
Koaków, ul. Garbarska 26 
Lublin w organ. 7 

Lego tużyniera, 

Poleki2 Tortezvoso ltaralstorowa 8.4, 
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Zawiadomienie. 
н 

które firm» nasza otrzymałA: na Targach Wschodnich we Lwowie w r. 1926, na NR Radjowej w Łrakowie w ».1927 

starterowe lėni . 55 fonów, telegrarėn, alis Światła 663: Mrraus aka ai ogas 00 tele 
s pośród innych fabrykatów solidnem i 

Myślą lęki naszego kieromictma jest stala 
u fabrykatów 1 obniżenia ich ceny dsięki 

Aby szybciej oba 
PWS iais 1 przedstawicieletne ze składami w następu= 

szawa, tl. koporsniża 13 

flood 

Biała. a mascu 1929, 

R. Odbiorców 1 
umul atoro! j że 

sł 1260-0057 

„Nesze zakłady przemysłowe zam 
ami i wyrabiaj: 

twem tego są najwyższe 

e wr. 1928, 
ecamy akumulatory do radja: anodd 

Wyroby nasze wyróżniają 61. 
trmałem wykonaniem. SE 

two p 
użyć naszych WP, OdbLqnców zoR- 

Lwów, ul, Zuatmiernorska 47 
Łódz w organ, 
twck, ul. Mntejkt 4 
Poznań, uż, Ratajczaka 36 

Polecaj и ak, ml. Szovene 6. 
Jąc sią łask. Ми 

1 popierać fabrykaty,. 53 
"omiotwen polak: Rh; ję 
uicznyz, 

adam FP,, prosimy 
ręką polskieka pobotnzka Ta eis 
a nie Lstepujące myrcbos tagra- 
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Orędzie Stolicy Apostolskiej o S. M. P. 
Chwiejność — ustępliwość — sła- 

bość — brak mocnych przekonań 
należą do największych wad narodo- 
wych polskich. I to jest może powo- 
dem, dla którego najbardzej twórczą 
częścią Polski jest kraj, w którym 
słowiańska rasa łączy się z Įkrwią 
przysłowiowo „upartych* Litwinów. 

Jesteśmy chwiejni i ustępliwi. Dla- 
tego wychowanie wj stałych, 
jasnych, nieustępliwych zasadach re- 
ligiinych ma dla nas większe niż dla 
innych narodów znaczenie. | dlatego 
wiara katolicka z całą swoją nieustę- 
pliwością i wyłącznością posiada dla, 
nas, Oprócz: innych,  nieocenionych 
wartości, — jeszcze i wartość ogrom- 
ną jako czynnik pedagogiczny, wyra- 
biający mocne przekonania. 
Katolickie wychowanie młodzieży pol- 
skiej jest u nas celem Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej,  złączonych w 
Zjednoczeniu. Prowadzone przez te 
Stowarzyszenia Wychowanie Fizyczne, 
Przysposobienie Wojskowe i Przyspo* 
sobienie Rolnicze,į jako też oświata 
ogólna niejedną oddająP6lsce ustugę. 
Największa jednak zasługa S. M. P. 
wobeb Polski będzie młodzież wy- 
chowana nie „bez dogmatu" lecz pra- 
wdziwie po katolicku. Mając dogmat, 
wiemy jakiej nam Polski trzeba i co 
zapewni tej Polsce prawdziwą wiel- 
kość i zwycięstwo. Katolickie zaś wy: 
chowanie wyrobi moc, potrzebną do 
osiągnięcia zamierzeń. 

Zatem właśnie ten integralny ka- 
tolicyzm S. M. P. przedstawia naj- 
większą wartość tej organizacji dla 
Polski. Orędzie Stolicy Apostolskiej 
(list Kardynała Sekretarza $Stanu do 
Prymasa Polski, wczoraj ogłoszony) 
stwierdza, że jesteśmy na dobrej dro- 
dze. Jest to tem większą dla nas ra- 
dością, że w nasz integralny katoli- 
cyzm nie wszyscy chcieli wierzyć. 

Zawiera to orędzie wskazówki, a 
raczej potwierdzenie zasad, które w 
naszych pracach staraliśmy się wcie- 
lić w czyn, mimo wielkich nieraz tru- 
dności. 

Z ORZESZA TIT TS IPSN S 

30200 kilometrów w powietrn 
* 

Przed kilkoma dniami uroczyšcie witano 
na. łotnisku Le Bourget, Hrabiego de La Va- 
ulx, wracającego z propagandowej podróży : 
po Ameryce Południowej. 

Hrabia de Vaulx swą dwumiesięczną po- 
dróż odbył wyłącznie samolotami i zrobił w 
drodze powietrznej 30.700 kilometrów, od- 
wiedził on aerokluby w Dakar, Natalu, w 
Buenos - Aires, Rio de Janejro, Patagonii, 
Chili, Paragwaju i wiele innych lotnisk, wszę 
dzie owacyjnie przyjmowany i eskortowany 
na odjezdnem przez grupę awionetek. 

Na bankiecie urządzonynt na jego cześć 
w Paryżu, hrabia de Vaulx wyrażał się z og- 
romnym  entuzjazniem o asach lotnictwa, 
podnosił z uznaniem znakomite urządzenie i 
oświetlenie lotnisk w Afryce i Ameryce Po- 
łudniowej, oświetlenie umożliwiające wzloty 
i lądowanie, żarówno w nocy jak w dzień, za 
opatrzenie każdego samolotu w aparaty rad- 
jowe odbiorcze i nadawcze, dające lotniko- 
wi poczucie łączności z ziemią. Pan Prezes 
Międzynarodowej Federacji Aeronautycznej 
jest zdecydowanym zwolennikiem systemu 
wprowadzonego już w Ameryce, że każdy 
aparat po przebyciu najwyżej 6000 kilomet- 
rów i pozostawaniu 150 godzin w powietrzu 
musi być odesiany do warsztatów, system 
ten daje gwarancję minimalnej ilości wypad- 
ków i umożliwia uzyskanie największej szyb * 
kości, systemowi temu zawdzięczać należy 
rekord, że list wysłany pocztą lotniczą z Bu- 
enos - Aires już w 8 i pół dni dochodzi rąk 
adresata w Paryżu. 

Hrabia de la Vaulx, który w przeciągu 
dwóch lat zrobił aeroplanem przeszło 75.000 
kilometrów, projektuje w następnej swej po- 
dróży zwiedzić lotniska Azji aw szczególności 
Indje, Chiny i Japonję. Z zupełnie słuszną du- 
mą hr. de la Vaulx podnosi że do Między- 
narodowej Federacji lotniczej należy obecnie 
jnż trzydzieści narodów. ' 

Z całą pewnošcią hr. de la Vaulx nie spot- 
ka zarzut że jest zbyt przyziemnym, jak to 
miało miejsce z poprzednim prezesem Mię- 
dzynarodowej Federacji Aeronautycznej, któ 
ry nawiasem mówiąc nie bardzo lubił latać. 

į Z. K. 

Niejedną trudność musieliśmy już 
przemóc, by wedłup słów orędzia 

„trzymać się zdala od sporów pok 
t;cznych*. L 

A rzeczywiście nie bylo latw 
przemilczeć, gdy nas właśnie z punk- 
tu widzenia polityki atakowano. \ 

Niemato musielišmy przezwyciežyč 
pokus, by nie stać się narzędziem 
żadnej partji politycznej, a  przeci- 
wnie 

„podporządkować się jedynie hierar- 
chji kościelnej*. r. 

Niejednej chwilowej korzyšci mu- 
simy się wyrzec, dzięki žtemu tylko, 
że wyraźnie manifestujemy naszą ule- 
głość hierarchji kościelnej. i 

Nieraz bowiem stykamy się *z lu- 
dźmi, których odtrąca od nas nasza 
gotowość 

„obrony wiary św. nawet w dziedzinie 

J 

Politycznej, gdy do tej obrony zawezwie, “` 
nas jakieś szczególne niebezpieczeństwo i“ 
głos biskupów”. 0 

Jesteśmy co chwila narażeni na 
ataki jak ze strony tych, dla których 
wiara jest nie jest drogowskazem, tak 
i ze strony innych, którzy z tego dro- 
gowskazu chcą zrobić dla siebie na- 
rzędzie. Ale wiemy, że tylko wąskie: 
i strome Ścieżki prowadza do szczytu 
iže na tych Ścieżkach samotność 
jest zwykłą towarzyszką. | wiemy, że 
nasz trud zachowa Polsce rzecz naj- 
ważniejszą, zapewni nieodzowny  wa- 
runek jej prawdziwej wielkości i 
chwały: Wiarę Świętą. 

X, W. Meysztowicz. 

Wyorane Loterji Państwowej 
W 26-tym dniu ciągnienia 18 tej Pań 

stwowej Loterji klasowej padły następują? 
ce wygrane: 

Po 15,000 zł. wygrały N-ry: 141206 
147951. . 

Po 5,000 zł. wygrały N-ry: 12924 66539 
19889 94669 160863. 

3,000 zł. wygrał Nr: 32126. 
Po 2,060 zł. wygrały N-ry: 6064 63519 

136110. 
Po 1,000 zł. wygrały N-ry: 29303 

(9979 71932 74886 87700 84808 95750 107818 
112558 117451 138813 152105 168227. 

Po_ 600 zł. wygrały Nry: 33717 44377 
50253 52823 55812 61132 68844 70132 73878 
51821 87446 91779 95315 101084 111060 
118490 118754 119352 125687 130741 141552 
152667 155258 156339 170586 170874 173953. 

Po 500 zł wygrały N-ry: 28.0 3027 
3504 7740 9191 10007 10573 14428 14649 
14874 15241 16079 189 3 19413 19898 20766 
28551 28807 30233 30396 31779 32659 33827 
35414 37213 38072 38097 38 44 38824 44794 
44877 45434 48679 54642 54868 54937 61113 „ 
61.67 63766 64095 64244 65550 69861 71034 
71158 74709 73445 73992 75444 18716 79648 - 
81364 81537 81841 83457 84201 80129 86154 
57351 81914 89618 90524 90827 91498 94257 
9:618 94650 94734 95263 98000 99:58 99830 
09918 100462. 10;538 104518. 107094 112177. 
11285/ 114800 118,85 119067 129916 12813 
1208>7 121070 121304 123245 124209 128507 
128093 130151 130711 131240 134467 132201 
134843 135425 135574 136705 138220 135078 
139399 146487 142738 142860 1448858 147612 
148697 149952 149995 10178 152088 154035 
154671 156018 15630 156833 157894 159173 
162383 107176 167262 167554 170087 171566. 
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iowniczki | wypiełacze ręczne 

„„Pianef įr.“ 
Świetne narzędzia amerykańskie, 

niezbędne przy uprawie rzędowej wa- || 

rzyw oraz roślin pastewnych jak bu- 
raki, marchew i t. p. 

POLECA 

Zygmunt NAGRODZKI 
Wiłno, Zawałna 11-а. 6677-1 | 

" I 

zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dhejrzyj fowar krajowy. 
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12 kwietnia 

EB mra 
E 

NA KIWIERZE. 
Z LUKSUSOWYCH WRAŻEŃ CZŁO- 

WIEKA OSZCZĘDNEGO. 

Miałem przed sobą czternaście dni 
wakacyjnych i pewną sumkę pieniędzy 
do wydania. Niedużą. Pojechałem na 
Riwjerę — o której, jak wiadomo, na- 
pisano już całe tomy. Pojechałem na 
Riwjerę.... i to był błąd. Na Riwjerze 
nigdy nie można wiedzieć ile wydać — 
trzeba. Możfia wydać oczywiście tyle 
tylko ile się ma w kieszeni. Ale to żad- 
na przyjemność.... 

Wydatki „nieprzywidziane'* są wła- 
śnie na Riwjerze normalnemi wydatka- 
mi. Bo cóż to jest Riwjera? Stek zbyt- 
ku międzynarodowego, zachodnio-euro 
pejskiej elegancji, życie z dnia na 
dzień, krzyki nieustanne ostatniej mody 
i najwyszukańszego sportu, stek me- 
czów i konkursów wszelkiego rodzaju 

— a wszystko pod kopułą lazurowego 
nieba. (Usta niewiast od rana do nocy 

i od nocy do rana koloru najpiękniej- 
szych malin). 

Tak... ale trzeba mieć własne auto, 
do towarzystwa kobietę pierwszej kla- 
sy pod względem szyku i elegancji, no, 
i sporo czeków w portfelu. Mogą być 
nietylko dołary ale i funty angielskie. 
Jeżeli jednak będzie się wszystko obli- 
czało na grosze — wówczas dla ciebie 
człowieku będzie miała Riwjera wygląd 

wspaniałego Thćatre Parć oglądanego 
z galerji, a nawet z paradyżu. Widzi 
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się wszystko, co jest do widzenia lecz 
na dystans. Ludzie hulają, wydają pie- 
niądze bez pamięci i miary, są w do- 
skonałych humorach — a waćpan sto- 
isz jakby za płotem i patrzysz przez 
szczelinę między deskami. Jest to punkt 
widzenia stanowczo najtańszy, ale nie 
najmilszy. 

Jakie było moje stanowisko? A no.. 
wcale nie do pogardzenia. Drugorzędny 
hotelik w Beaulieu... skromny pokoik... 
trzy jedzenia na dzień... 70 franków na 
dobę. Tuż obok we wspaniałym akcyj- 
nym hotelu kosztuje penssion 200 fr. i 
wyżej. I ja sam mógłbym tam doskona- 
le paradować znudzony i na wszystko 
obojętny, w białych spodniach z „ox- 
fordu“, z krótką fajką w gębie, jak ten 
Anglik, gość dystyngowany, rozbijają- 
cy się po wszystkich tenisowych pla- 
cach Riwjery. Mógłbym! Jakaż jest ró- 
żnica między mną a nim? Tylko różni- 
ca waluty, którą operujemy. 

Staram się nie patrzeć w stronę te- 
go przepysznego akcyjnego hotelu. Psu 
je mi to humor. Alboż to niema na co 
patrzeć — w innej stronie? Wlewo jak 

wzrokiem sięgnąć brzeg morza to- 
nący w liljowatej mgle. Pode nną, pod 
moim balkonem: palmy, pinje, mimozy, 
partery fijołków — specjalna insceni- 
zacja dla gości z północy. Na balkonie 
moim idylicznie i gwarno zarazem. Od 
morza nadpływa nieustannie lekki 
szum, wiekuisty monolog fal płynących 
ku brzegom; od strony ulicy mam całą 
symfonię tramów, aut.. , autokarów... 

45 To komeniarzy nie wymaga! wiel 

W kraju byłaby mnie taka symfonja do- 
prowadzała do wściekłości, ale na Ri- 
wierze! Należy ona do lokalnego kolo- 
rytu. A zresztą wszystko blednie wo- 
bec słońca, słońca jaśniejącego na nie- 
bie — gratis! od siódmej rano do pią- 
tej wieczorem. Cudne, bezmyślne go- 
dzmy, które ani sią spostrzec jak prze- 
lecą do śniadania. Ciekawość pod jaką 
nazwą będziemy dziś mieli u stołu ba- 
raninę. Czy jako mouton, czy jako 
agneau, czy jako prć salć? 

Po południu — do cukierni. Każda 
miejscowość na Riwierze ma swój 
„Najparadniejszy'* lokal, gdzie się pije 
herbatę, czarną kawę i czekoladę. W 
Cannes — cukiernia hotelowa, w Carl- 
tonie, w  Mentonie — Rumpelmayer 
gdzie ludzie siedzą stłoczeni, jak sar- 
dynki w pudełku i gdzie można brać 
bezpłatne lekcje języka... angielskiego. 
Gdy się tak tylu widzi teraz Anglików 
na kontynencie, chciałoby się wierzyć, 
że nie wielu już ich w samej Anglji po- 
zostało. | 

Jeżeli chodzi komu o dancing przy 
kawie, herbacie lub czekoladzie, roz- 
siada się w Monte Carlo w „Hótel'u de 
Paris“ lub w Nizzy u „Negresco“. 

Wszędzie mniejwięcej to sama: mu- 
rzyn u wejścia, murzyński jazz, elegan- 
ckie, ponakrywane stoliki, efekty świe- 
tine, doskonale wybiełone i uróżowane 
damy, zaś co do panów, to często nie 
bardzo można odróżnić gości od pła- 
tnych tancerzy. Kto chce „wpaść”, je- 
dzie do Nizzy dla zobaczenia własnemi 

oczami: Palais de, la Mćditerranće. O|- 
brzymi lokal w amerykańsko-paryskim 
stylu. Płaci się 5 franków za wejście. 
Myślisz sobie: nic horrendalnego! Po 
przedsionkach szpalery lokajów i uro- 
czysty nastrój istnego... krematorjum. 
Na pierwszem piętrze scena. Dają na 
niej widowiska kabaretowe internacjo- 
nalne. Na sali głowa przy głowie. Her- 
bata... 30 franków. Łącznie z ėntrėe, 
napiwkami i szatnią — 50 franków. 
Dziwić się niema dobrej racji. Żaden to 
nie jest przecie zakład filantropijny. 
Powołał go do życia ani mniej ani wię- 
cej tylko amerykański miljoner Gould, 
oczywiście w charakterze dochodowe- 
go przedsiębiorstwa. Bo i takiem się 
nie pogardza choćby się już miało mi- 
ljony. 

Na Riwjerze, jak wiadomo, kwitną 
nietylko magnolje, róże i goździki, ale 
kwitnie też i przez rok okrągły — gra. 

W kasynie montekariańskiem wciąż 
jeszcze zawsze tłok w wieczornych go- 
dzinach, ale publiczność... nie przedwo- 
jenna! Schamiała. Mnóstwo nieogolo- 
nych twarzy, miekkich kołnierzyków i 
niemożliwych tualet damskich. Wytwor 
niejsza socjeta zgrywa się w Cercle 
Privć, jakwiadomo, płaci się za wej- 
ście i gdzie stawki są o wiele wyższe 
niż w kasynie. Tam za stołami. siedzą 
gracze niejako zawodowi. Mnóstwo i 
tam pań w starszym wieku albo i do- 
brze już w podeszłych latach. Oto para- 
duje jakaś piękność z przed lat trzy- 
dziestu, czterdziestu. Dekoltuje się 

ka rewja w 2 cześciach 
na_ Schronisko im. K. Zuhowicza 

wciąż jeszcze jak za dawnych, dobrych 
swoich czasów; a i suknia aksamitna 
lepsze też czasy pamięta. Z dawnych 
splendorów nie pozostało nic oprócz 
wiecznego ,„pecha*. Lecz już teraz nie- 
poprawna babina nie rzuca pieniędzy 
garściami; zadawalnia się bylejakim 
kuszem; byle do końca życia móc wy- 
próbować system — wiecznie zawo- 
dzący. Dokoła stołów snują się, jak za- 
wsze, słynne kokoty montekarlańskie, 
lustrujące każdego nowo-przybywa- 
wającego mężczyznę _doświadczo- 

nym, przenikliwym wzrokiem. W 
powieściach czytać można o tych da- 
mach, jak oparłszy się o fotel szepczą 
szczęśliwemu graczowi: „To ja ci szczę 
ście przyniosłam!* Czasem to pomaga; 
najczęściej nie pomaga. Każdy gracz 
inaczej na szczęście lub nieszczęście 
reaguje. Są tacy, którzy z najzimniej- 
szą krwią rzucają na stół banknoty i 
wysokie żetony, lecz najczęściej widzi 
się drżące lekko ręce i zmienione twa- 
TZE. 

Podczas mego pobytu na Riwjerze 
nie widziałem, aby ktokolwiek w Mon- 
te Carlo „bank rozbił". Naogół dokoła 
przegrywano. Raz tylko poszczęściło 
mi się być świadkiem niepowszedniego 
zdarzenia. Przy stole, przy którym sta- 
wiałem moje skromne pieciofrankowe 
żetony, siedział jakiś starszy pan. Wy- 
grał jakąś grubszą sumę; zostawił na 
tymże numerze wielokrotnie podwojo- 
ną stawke; wygrał znowu; i raz jeszcze 
powtórzyło się to samo; suma wygra- 

na przerosła maximum, do którego się=:; 
gać może stawka. Wówczas do owego, 
jegomościa, siedzącego nieruchomie za 
stołem, zwrócono się aby wygranę 
swoją zabrał. Starszy pan nie poruszył 
się nawet. Oczy miał zamknięte. Nie 
żył. Wówczas momentalnie ogłoszono 
wszystkie trzy wygrane za nieważne, 
albowiem mogą być brane w rachubę 
stawki jedynie człowieka — żyjącego. 

Jak z tego się okazuje, można mieć 
szalone szczęście w Monte Carlo ale, 
niestety, tylko po śmierci. 

kiem już poważnej wiedzą gdzie jej” 
szukać. Świątynia jej jest Sportingklub 
Dostać się do niego nietrudno. Kosztu- 
je to 40 franków, za które zostaje się 
jednodniowym członkiem klubu — nie 
przechodząc przez żadne bałotowanie. 

W Sportingklubie gra się, zupełnie 
jak w Kasynie: w ruletkę, w trente et 
quarante i w baka. Stroje wieczorowe, 
namiętności poujarzmiane, wszystko 

correct, wszystko w najlepszym tonie i 
stylu. 

O Riwjerze napisano tomy całe, Co 
za szczęście! Z najczystszem Sumie- 
niem kreślę tych moich  przelotnyc 
wrażeń kilka na tych tomów margine-| 
sie. Esquire. 
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Akademicka Wolna Trybuna ой оОк 

: ‚ , Вуё ао 
! 

Starsi obywatele Rzeczypospolitej Akade- 

mickiej, liczący sobie conajmniej po parę lat 

życia uniwersyteckiego, pamiętają zapewne 

jeszcze instytucję, która_w. swoim czasie po- 

ruszała nietylko środowisko akademickie, ale 

i całe miasto, a nawet miała zamiar (zamiar 

— to przecież połowa dokonanej pracy) roz- 

szerzyć swoją działalność na prowincje pod- 

<zileńskie a może i dalsze. Niektórzy może 

Zgadną, że chodzi mi o sławetne Akademic- 

kie Koło Dramatyczne, które „smokiem'* oraz 

innemi imprezami tak mile w swoim czasłe 

dało nam się we znaki. Koło to gdzieś znikło 

— ulotniło się z powierzchni ziemi. Imprez 

już niema, nie było ich już nawet w roku u- 

biegłym. : 

ie tą jedną stratą doświadczył los Rze- 

czypospolitę Akademicką. Zanikł też ogólnie 

ceniony i kochany „kwadrans „akademicki > 

—_ ten z radja. Nie mamy zamiaru go teraz 

jószcze krytykować, możemy tylko stwier- 

dzić, że mógłby on być lepszy niż był, ale 

<zyż nie można go było poprawić, miast li- 

kwidowač? | & 
W oczach naszych dokonywa się powol- 

ne konanie ognistych „czwartków akademic- 

kich”. Wprawdzie i w pierwszym trymestrze 

były trzy czwartki i w drugim też, ale ро- 

równajmy tylko frekwencję. Na „czwartku 

inauguracyjnym przepełniona była sala Śnia 

deckich, na drugim, który był widocznie zbyt 

poważny („Rozmowa о konwencansie") — 

niezbyt pełna sala „Ogniska”. Pewną frek- 

wencją cieszyły się jeszcze „Żywe gazetki", 

zato dwa „Czwartki”, z dyskusją 0 obecnym 

stanie życia akademickiego, świeciły pustka 

mi. . 

Opierając się na powyžszych przyktadach, 

możemy z dość dużą dozą pewności stwief- 

dzić redukcję ośrodków życia kulturalnego” 

na terenie ogólnoakademickim. Mówimy tak, 

ponieważ przypuszczamy, że poszczególne 

koła i stowarzyszenia mogą w swych niedo- 

stępnych dla laików, środowiskach jakieś kul 

turalne imprezy organizować. Chodzi nam 

specjalnie o teren szerszy, odpowiedni dla po 

rozumienia się wszystkich akademików, bar- 

dziej ich wszystkich zespalający. Tymczasem, 

jak widzimy, teren ten coraz to się zacieš 

nia i kurczy. NRY r 

„» „Uniwersytet nasz nie jest jeszcze tak licz- 

ny, aby to zjawisko można było tłumaczyć 

zbyt wielką ilością studentów, któraby mo- 

gła spowodować rozbicie życia akademickie- 

go na szereg drobnych grupek. Trudno też 

przypuścić, żeby młodzież w obecnych cza- 

sach była bardziej przepracowaną niż w la- 

tach ubiegłych. A jednak organizacje upadają 

przedewszystkiem dła braku ludzi. Nie powin, 

no nikogo dziwić usuwanie Się od pracy, ko- 

legów starszych. Student, który pilnie bierze 

udział w życiu akademickiem, a przebywa 

na uniwersytecie często znacznie dłużej, niż- 

by należało, wycofuje się Z życia koleżeńskie 

go, nie: dziwiąc tem nikogo. Ą 
go — zużył się. Ale w normalnym biegu rze 

czy powinno nadejść młodsze pokolenie, któ- 

re go zamieni. Ten zarybek jest potrzebny 

absolutnie każdej organizacji. A cóż dopiero, 

jeśli chodzi © organizacje zakrojone na taką 

skałę, jak zapomniane już Koło Dramatyczne. 

Tymczasem młodzi studenci wchodzą w 

życie akademickie w nastroju niezbyt uspo- 

tłeqznionym. Noszą z zadowoleniem laski i 

baforówki, rozglądają się po . Wszechnicy, 

mówią „kolego* i „koleżanko”, chodzą „na 

sobótki, a czasem nawet śmieją się Z bar- 

dziej ważkieh dowcipów - „Żywej gazetki". 

Nie okazują jednak najmniejszej ochoty na- 

wet do wzięcia udziału choćby w tych nielicz- 

nych imprezach, które się od czasu do cza- 

si, czy to pod firmą Bratniaka, czy innych, 

    

1 md tani drukarękiej. 
ALMA MATER VILNENSIS — ZESZ. 7. 

WILNO 1928 r. 

Nie jest to recenzja — tej czekamy od 
starszego społeczeństwa. Jest to jeno krót- 

żywienie numeru bez wglądania szcze- 

gółowego w treść poszczególnych artykułów. 

„l jest to uśmiech dumy. Bo ślicznie się pre- 

zentuje ten siódmy zeszyt i ze strony zew- 
nętrznej i swoją poważną acz bardzo różnoro 
dną treścią. Widać staranie redakcji w każ- 

dym szczególe, w usiłowaniu i układzie prac, 

w usiłowaniu utrzymania pisma na wysokim 

poziomie artystycznym, w dobraniu wszyst- 
kich czynników, by numer tworzył jedną nie- 

podzielną całość. Liczne winjety, ozdoby, i- 

nicjały, artystyczne rozmieszczenie tekstu — 
to wszystko decyduje z jednej strony o je- 
dnolitości zeszytu, z drugiej zapobiega jed- 
nostajności. Odrobinę tylko „przebija” de 

tak, że niektóre strony (np. 26, 49, 52) są 

zepsute. Także nieco szwankuje korekta. Ale 

to są drobiazgi. : ` ) 
Na wstępie mamy inauguracyjne przemó- 

wienie JM Rektora X. Czesława Falkowskie- 
go z dn. 11 października 1928 roku. Ze szcze- 
rem wzruszeniem czytamy słowa naszego 
przewodnika, wzywającego nas, byśmy szli 
naprzód... wzwyż... AD ASTRA! 

„Ku pożytkowi nauki i ludzkości. 
Ku sławie tych murów i wielkiej tradycji. 
Ku chlubie Wilna. gdzie jaśniała idea Ja- 

giellonów i Batorego — Wilna, odzyskanego 

młodzieńczą, ofiarną krwią Żołnierza Polskie- 

0“. 
2 Uśmiechnijmy się „Niech idzie żywy, mło- 

dzieńczy, bujny, promienny: pochód, AD 
ASTRA!': į 

Zapamiętajny — to ma być nasze hasło, 
nasz program. Zbliżamy się do końca roku 
akademickiego. Porachujmy się z sumieniem 
— 0 ileśmy nasz program zišcili? 3 

+ W numerze mamy nastepujące artykuty i 
rozprawy: Dr. Wiesława Woyczyńska — 
„Idea“ i „Notion“ w filozofji Berkeley'a, Jó- 
zef Zawadzki — kilka. myśli 0 .filozofji tlomi- 
stycznej, Jerzy Orda — O kulcie pogańskim 
w dawnem Wilnie, Zyg munt Falkowski — 
Potrzeba analizy estetycznej zjawisk literac- 
kich, Jan Kruszyński — Prace Anatomiczne 
Leonarda da Vinci (2 ilustr.), Gracjan Ach- 
rem - Achremowicz — Książka jako dzieło 

sztuki (3 ilustr.) Leon Słenkiewicz zestawił 
tibljografję Mickiewiczowską w polskiem 
czasopiśmiennictwie wi leńskiem z Il. 1918 — 

  

1928 roku. Pozatem bardzo _interesują- 
CY jest dział — Materjały i recenzje 
„Wśród czasopism akademickich z roku 
1928, który zresztą nie uwzględnił wszyst- 
kich czasopism”, wreszcie dość suche spra- 
wozdanie organizacyj akademickich. 

/„._ Qżywiają znacznie zeszyt poezje: Teodo- 
ra Bujnickiego „Na trzeciej od końca* (dru- 
kowany już przedtem), Wiesławy Woyczyń- 
skiej „Różaniec”, Zygmunta Falkowskiego: 
„Homo novus' (bardzo ładny wiersz, acz 
kolwiek nie pozbawiony reminiscencyj) i Ste- 
fana Sosnowskiego „Niebieski aerodrom", о- 
raz ilustracje : z teki drzeworytów Romana 
Jakimowicza „Kościoły wiłeńskie* i Gracja- 
na Achre'm - Achremowicza — „Ukrzyżowa- e 

To wszystko składa się na siódmy numer 
„Mmae Matris Vilnensis“. 

* * * 

W zeszłym numerze zaszła omylka dru- 
karska przy omawianiu „Zwierciadła kukut- 
ki wil.”. Zamiast „Adwokat i róże winno 
być „Adwokat i roże* wyraźnie o, nie 6. 
Inaczej dowcip nie ma sensu. | 

Grek. 

zas.już na nie- * 

nie być 
czyli kto właściwie będzie robił? 

organizacyj urządza. Do akcji Tygodnia Aka- 
demika zgłosiło się w bieżącym roku akade- 
mickim 60 osób. „„Czwartki”, które się mają 
zasadniczo co tydzień odbywać, zależą od 
jednej tylko osoby, która, rzecz prosta, nie 
może wystarczyć. 

Zresztą nietylko, jeśli chodzi o jakiś czyn 
ny udział w życiu organizacyjnem, daje się 
zauważyć brak nowych sił. Zwróc my uwagę 
ile osób zabiera głos w dyskusjach — od 
czterech (przy tematach bardziej oderwa- 
nych, jak „rozmowa o konwenansie*) do 
dziesięciu (przy omawianiu aktualnych za- 
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gadnień życia akademickiego), przyczem mo- 
żna-: stwierdzić objaw, że zwykle zabierają 
głos jedne i też same indywidua, z pod zna- 
ków „Odrodzenia”, „Młodzieży Wszechpol- 
skiej”. lub „żywej gazetki”. 

Różnie można tłumaczyć przyczyny tego 
stanu rzeczy. Może młodzi koledzy wolą się 
przyglądać wynikom pracy starszych kole- 
gów niż brać w niej udział, a może nie chcą 
czy nie mogą zrozumieć jej potrzeby, czy 
może nie czują się do niej dostatecznie przy- 
gotowani? Może chcą się uczyć.? 

A!! w takim razie niech się cieszą Koła 

Naukowe. Dla nich to świta jutrzenka roz- 
woju. A może nawet trzeba będzie rozbu- 
dować seminarja? No, to nie przeszkadzaj 
my. „J. 

Projekt reorganizacji życia samopomocowego 
Czy reorganizacja jest potrzebna? Oczy- 

wiście. Oto musimy stwierdzić, że dotychcza- 
sowa robota organizacyjna nie była wyni- 
kiem racjonalnej dedukcji i przesłanek nauko- 

wej organizacji pracy, ale była: dorywcza, 
wypływała z bieżących zadań życia. Stąd też 

panuje dziś wielki chaos organizacyjny i róż- 

nice w. strukturze organizacyjnej środowisk. 
W Warszawie samopomoc prowadzą akade- 
micy (Centrala); we Lwowie — Komisja se- 

nacka, w Krakowie — Bratnia Pomoc, w Po 

znaniu komitet wojewódzki i Bratnia Pomoc. 
Stan ten powoduje moc zatargów kompeten- 

cyj oraz marnotrawstwo czasu, energij lu- 

dzkiej i pieniędzy. Kilka organizacyj wystę- 

puje często jako instancja decydująca. Jedna 

decyzja gospodarcza, jedna uchwała wyma- 

ga porozumienia tr zech,. czasem większej 

liczby czynników, ratyfikacyj i aprobaty całe- 

go szeregu zjazdów i t.d. Stan ten powoduje 

niewątpliwie zdezorjentowanie społeczeństwa 

i władz, co do sposobu zużycia funduszów, 

i zbyt kosztowny niemi obrót. Zanim fundu- 
sze zostaną zużyte na właściwy cel, przele- 
wają się one przez cały chaotyczny system 

organizacyj, tak iż koszta administracyjne 

wynoszą rocznie 200.000 zł. W uszeregowa- 

niu, potrzeb wymagających zaspokojenia, wi- 

dać często brak planowości. Rozdział fun- 
duszów odbywa się bez obliczanego zgóry 
na lat kilka planu i tem samem powoduje 

rozproszenie nieraż znacznych sum na cele 

nieistotne. Administracja samopomocy jest 

zazwyczaj niekwalifikowana. Do uczelni wyż- 

szych przychodzą coraz młodsze generacje, 

które, wchodząc do pracy. samopomocowej 

nieraz „wywalają otwarte drzwi”, wracając 

„do prób, które się już poprzednio nie udały. 

Żaden z samopomocowców nie. pracuje na 

tem polu dłużej niż 4 lata, a najczęściej 1 - 2 

lata, tem samem uniemożliwia się jednolitość 
i ciągłość w administrowaniu gospodarką a- 

kademicką. 4 
Takie się więc argumenty przytacza prze- 

ciwko dzisiejszemu ustrojowi życia samo- 

pomocowego. Są: one słuszne i możemy bez 

zastrzeżeń je podpisać. Ale to tylko strona 
negatywna. " A 

Na międzynarodowej korifereńcji w Gdań- 
sku został zgłoszony projekt, który proponuje 
stworzyć organizację centralną 1 6 organi- 

zacyj w środowiskach akademickich. Skład 
organizacyj centralnych ma być następujący: 

Ministerstwo WR i OP i Opieki Społecznej 2, 

Senaty Wyższych uczelni 13, związek miast 
i samorządy powiatowe 2, przemysł, syndy- 
katy i związki 6, młodzież akademicka po 1 
delegacie ze środowiska, osoby fizyczne do 
koptowane dożywotnie 5, reprezentantów 
środowiskowych organizacyj 6 — razem 41 
osób. Funkcje organizacji centralnej: groma- 
dzenie funduszów na pomoc dla młodzieży 
akademickiej, ustalenie planu. zaspakajania 
potrzeb akademików, rozdział funduszów na 
środowiska i kontrola ich zużycia, gepre- 
zentacje i kontrola wobec rządu. W skład 
organizacyj w środowiskach wchodzą: przed 
stawiciel senatu wzgl. senatów, młodzież a- 
kademicka, wojewoda, osoby. fizyczne. Kom- 
patencje organiz. środkowiskowych są nastę- 
pujace: zarząd agendami pomocy koleżeńskiej 
1 kontrola, wykonywanie ustalonych, przez 
org. centr. zadań, badanie potrzeb środowiska 

doroczne zjazdy okręgowe i informacyjne. 
Bratnie Pomoce istnieją przy uczelniach, nie 
tworząc nadrzędowych organizacyj. Zadania 
ich: udzielanie doraźnej pomocy, badanie po- 
trzeb i opiniowanie, udział w organizacji lo- 
kalnej i centralnej. * 

Projekt powyžszy jest dobry. Szczegėlnie 
żywotną jest myśl scentralizowania akcji i 
ziączenia senatów, Rządu, starszego społe- 
czeństwa i młodzieży akademickiej w jedną 
organizację. Natomiast głównym zarzutem 
jest oparcie projektu jedynie na przesłankach 
gospodarczych, nie uwzględniając wielkiej ro 
li wychowawczej samopomocowej oraz Sze- 
regu założeń ideowych.  Przenosząc ciężar 
pracy na organizację centralną i środowisko- 
we i nie określając Ściśle kompetencyj Za- 
rządów Bratniej Pomocy, odejmujemy mło- 
dzieży akademickiej możność zapoznania się 
z zagadnieniami gospodarczemi oraz wyk- 
ształcenia z pośród siebie przyszłych społe- 
czników o gruntownem wyrobieniu gospo- 
darczem, jakoteż usuwamy z pracy ważny 

moment solidaryzmu braterskiego i koope- 
racji. Tedy trzeba zastrzec młodzieży aka- 
demickiej należyte wpływy przez większą li- 
czbę miejsc w centralnych i środowiskowych 
organizacjach. Następnie należy Ściśle okreś- 
lič prawa Zarządów. Brat. Pom. Muszą one 
mieć, prawo układania budżetów, które orga- 
nizacje środowiskowe o tyle mogłyby: zmie- 
nić, o ile byłyby oparte na błędnych prze- 

słankach gospodarczych lub sprzeczne. z, ca- 
łokształtem gospodarki samopomocowej. Po 
zatem kwalifikowanie kolegów na pomoc, 
całkowicię zastrzeżone młodzieży akad., mu- 
siałoby mieć dla organizacyj środowiskowych 
charakter nie doradczy, ale decydujący. A- 
gendy pomocy doraźnej, a więc kuchnie aka 

demickie, fundusze pożyczkowe, ogniska a- 
kademickie — jak też przedsiębiorstwa mu- 
szą ze względów wychowawczych ozostać 

w administracji Zarządów Bratniej Pomocy. 
Natomiast bardzo trafna jest myśl uczynie- 
nia Zarządów Bratnich Pomocy odpowiedzial 
nemi nie przed walnem zgromadzeniem, ale 
przed organizacjami środowiskowemi. Pod- 
niosłoby to niezmiernie uczciwość pracy sa- 
mopomocowej przez wzmożenie systemu kon 
troli. |. s = а i 

* Dalej aczkolwiek. można się: zgodzić, iż 
istnieć mają jedynie Bratnte Pomoce uczel- 
niarre, jednak trzebaby zastrzec, iż organiza- 
cja centralna przynajmniej raz w rok musia- 
łaby zwołać sesję delegatów poszczególnych 
Bratnich Pomocy, a to jako ciała opinjodaw- 
czego. Sesje takie miałyby za zadanie przez 

*  osóbiste zetknięcie się i dyskusje uni- 
fikować metody pracy poszczególnych środo- 
wisk oraz zaznajamiać się z owocnością me- 
tod w różnych środowiskach oraz, có naj- 
ważniejsze, wyrabiać ideowe podstawy pra- 
cy samopomocowej. 

Na mocy uchwały Walnego Zebrania: Br. 
P. A. w Wilnie z dn.12 marcą 1929 r. przy- 
szły Zarząd Br. i i Ś 
projekt uzdrowi życia samopomocowego. 
kierując się niniejszemi uwagami. Znač je 
winien każdy akademik. Szerzej sprawa ta 
jest omówiona w marcowym numerze „Prą- 
du“ br. (do nabycia u woźnego i w BO 
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Wschodni. 

e KOŚCIELNA. 

— Z Kościoła wschodnio-słowiańskiego. 
W dniach 15 do 20 kwietnia odbędą się nau- 
ki wielkopostne dła katolików obrz. wscho- 
dnio-słowiańskiego w domu S.S. Misjonarek 
ui. Piłsudskiego 22, na które zaprasza się 
również i prawosławnych. 

— Wyjazd arcybiskupa Teodozjusza. Do 
Warszawy wyjechał arcybiskup Teodozjusz, 
który przyjmie tam udział w posiedzeniach 
Synodu Kościoła prawosławnego w Polsce. 
Synod ma zamiar stworzyć nową diecezję 

"na Wołyniu. Biskupem prawosławnym na 
, Wołyniu będzie mianowany .prawdopodobnie 
były rektor seminarjum duchownego w Wil- 
nie, biskup Antonjusz. . 

URZĘDOWA 
— Zmiany w urzędzie dełe- 

gata prokuratorji j. Dekretem Min. 
Skarbu, aplikanci w urzędzie delegata proku- 
ratorji generalnej w Wilnie p. p. Stan. Szo- 
kalski i Konstanty Cierpiński mianowani z0- 
stali referendarzami. ' 

i — Choroba p. Wojewody. Jak się do- 
wiadujemy p. Wojewoda Raczkiewicz czuje 
się od paru dni niezdrów co spowodowało, 
że od dwuch dni nie urzęduje. 

— Wyjazd wice-wojewody. W dniu 
„wczorajszym p. wicewojewoda Kirtiklis za- 
wezwany został do Warszawy i wieczorem 
wyjechał z Wilna. 

— Zjazd delegatów, kas komunalnych. 
W dniach 12, 13 kwietnia r, b. w wielkiej sali 
konferencyjnej wileńskiego urzędu wojewódz 
kiego, odbędzie się zjazd dyrektorów powia- 
towych komunalnych kas oszczędności z te- 
renu województw wileńskiego i nowogródz- 
kiego. Na zjazd spodziewane jest przybycie 

szeregu gości z Warszawy w osobach: dyre- 
ktorów centrali Państwowego Banku Rolne- 
go, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
przedstawicieli związków miejskich i powia- 
towych kas oszczędności w Polsce. 

osiedzanie Wydziału Wojewódzkie- 
go. W dniu 9 bm. odbyło się pod przewod- 
nictwem p. wicewojewody Kirtiklisa posiedze 
nie wydziału wojewódzkiego. ю 

Na posiedzeniu tem: zatwierdzono pro- 
tokół posiedzenia Rady Miejskiej m .Wilna z 
dnia 21 marca rb., rozpatrzono 10 odwołań 
od wymiaru podatków, dokonanego przez po- 
szczególne związki komunalne, postawiono 
zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych z wnioskiem w przedmiocie zmiany 
nazwy gminy wiejskiej (Wilej ka) na „Ko- 
łowicze*, rozpatrzono i zatwierdzono wnio- 
sek wydziału powiatowego w Brasławiu w 
sprawie ustalenia norm podatku wyrównaw- 
czego w poszczególnych gminach powiatu 
brasławskiego na rok budżetowy 1929 - 30, 
rozpatrzono i zatwierdzono preliminarz bud- 
żetowy brasławskiego powiatowego związku 
komunalnego na rok 29 - 30. 
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— (0) Dodztkowe opłaty za korzystanie 
z rzeźni miejskiej. Magistrat m. Wilna poda- 
je dowiadomości, że od dnia 15 kwietnia r. 
b. będzie pobierana dodatkowa opłata za ko- 
rzystanie z rzeźni miejskiej i za badanie we- 
terynaryjne mięsa na miejskiej stacji kontroli 
mięsa. 

Za korzystanie z rzeźni miejskiej dodat- 
kowa opłata wynosi: 1) od każdej bitej sztu- 
ki bydła rogatego, koni i nierogacizny po 2 
2ł., od cieląt, owiec i kóz po 30 gr. Na sta- 
cji Kontroli mięsa: 1) od całych tusz bydła 
rogatego i nierogacizny po 2 zł. od tuszy, 2) 
od całych tusz cieląt, owiec i kóz po 30 gr. 
od sztuki, 3) od mięsa. w kawałkach sło- 
niny i przetworów mięsnych przy wadze do 
25 kg. po 50 gr. i t. d. Е 

„ Opłaty powyższe pobierane będą .przez 
kasjerów rzeźni i stacji kontroli mięsa i kwi- 
towane naklejeniem odpowiedniej ilości na- 
lepek na kwitach. 
a ES paz z tego źródła przezna- 
czony jest na budowę nowej rzeźni iej- 
skiej w Wilnie. * ano 

„Jak wiadomo, mięso na wiosnę zawsze 
drożeje i Magistrat wybrał odpowiednią chwi 
lę, żeby przez zaprowadzenie nowych  do- 
datkowych opłat uniemożliwić konsumentowi 
spożycie mięsa. 

— (0) Kinematograty a Magistrat. Na 
wczorajszem posiedzeniu Magistrat postano- 
wił pociągnąć do odpowiedziałności sądowej 
kina „Polonia“, „Picadilly“, „Lux“ za sprze- 
daž starych nieostemplowanych przez Ma- 
gistrat biletów. 

„ Pozatem zostali ukarani na grzywnę w 
wwysokošci 25 zl. kina „Heljos“, „Eden“ i 
„Piccadilły* za sprzedaż biletów nieostem- 
plowanych. К 

Wreszcie kino „Šwiatowid“ zostalo uka- 
rane grzywną w wysokości 100 zł. za pu- 
szczanie różnych osób bez biletów. 

T Ira zł 

owo 

f0-ciolecia Wyzwolenia 
Wilna 

We środę 10 b. m. wieczorem odbyło 
się organizacyjne zebranie komitetu, który 
zajmie się urządzeniem odbchodu 10-tej ro- 
cznicy wyzwolenia Wilna. Obchód tej tak ra- 
dosnej dla Wilna rocznicy, przypadającej w 
dniu. 19 b.. m. w piątek, a więc w» dzień 
zajęć powszednich, przeniesiony został па 
mocy jednomyślnej uchwały wczorajszego 
zebrania na niedzielę 21 kwietnia, ażeby 
umożliwić jaknajszerszym masom ludności 
udział w obchodzie. Na zebranie wczorajsze 
przybyło stukilkunastu wybitnych reprezen- 
tantów wszystkich sfer. W zastępstwie wo- 
jewody wileńskiego, który od dwóch tlni jest 
cierpiący, zebranie zagaił wicewoj. Kirtiklis 
który zaprosił do stołu prezydjalnego J. M. 
rektora U.S.B. ks. Falkowskiego, generatów 
Krok-Pas.kowskiego i Mokrzeckiego, prezy- 
denta m.asta Folejewskiego. Według proje- 
ktu.naczelnika Piotrowicza szkic programu 
oŁchodu jrzedstawia się jak następuje: na- 
bożeństwo w Ostrej Bramie, defilada, 
płatna, popularna akademja w sali miejs. 
bezpłatne, popularne odczyty, przedstawie'nua 
w teatrach i kinematografach, zabawy ludo- 
we, imprezy sportowe, obchody szkolne i t. 
d. Władze miejskie również uczynią w tym 
zakresie wszystko, ażeby dzień radosnego 
święta upamiętnić, nie pomijając nawet zwię- 
kszeria w tym dniu porcji żywnościowej we 
wszystkich miejskich instytucjach dobroczya- 
nych, ochronkach i t. p. Słowem dzień ten 
ma być dniem powszechnej radości całej zie- 
mi wileńskiej. 

Ogólny komitet obchodu zawiera 400 na- 
zwisk..1)o komitetu honorowego weszli: J. E. 
biskup dr. Władysław Bandurski, ;:czes Są- 
du apelacyjnego Lucjan Bochwic, inspektor 
armji gen. Stefan Dąb-Biernacki, rektor U.S. 
B. dr. Czesław Falkowski, prezydent m. Wil- 
na Józef Folejewski, J. E. ks. arcybiskup Ro- 
mua'd ;a'Lrzykowski, dowódca O. K. Ill gen. 

    

   

Lody u górnej części 

3 

Wilji trzymają jeszcze 

Stan wody w górnej części Wilji 
pozostaje nadal bez zmian. Jak wyni- 
ka z telefonogramów nadsyłanych na 
posterunek policji rzecznej, nie należy 
się spodziewać w najbliższych dniach 

ruszenia lodów. Stan wody w Wilnie 
nie uległ ostatnio większym zmianom 
jakkolwiek notowany jest nieznaczny, 
ale stały spadek poziomu. Wynosił 
on wczoraj 267 centm. 

  

Zebranie w sprawie obchodu 350 lecia USB. 
W dniu dzisiejszym odbędzie się w 

wieniu akcji przygotowawczej do obchodu 
Uniwersytecie zebranie poświęcone omó- 
350 „lecia Uniwersytetu Stefana Batorego. 
  

. Nowe posferunki celne na pograniczu. 
Na mocy rozporządzenia Min. Skarbu 

utworzone zostały na terenie administra- 
cyjnym Dyrekcji Ceł w Wilnie dwa nowe 
posterunki celne. Na dotychczasowej dro- 
dze ubocznej Rakówek—Pablindschen pu- 
sterunek Rakėwek i na drodze Przerośl— 
Upidamischkem posterunek Przerośl. 8 

W związku z tem wspomniane wyżej 

dotychczasowe „drogi uboczne stają się * 
RZA RRC OEE Posterunki te słu- 

y ą wyłącznie do odprawianiani - zak yłą prawianiania po 

Odprawy osobowe uskuteczniane będą 
w niedziele i środy od 7-9 i 17—19 w po- 
rze letniej i od 8 -10 i 15—17 zimą. 

Aleksander Litwinowicz, prezes Aleksa 1de" 
Meysztowicz, J. E. ks. biskup Kazimierz Mi- 
chalkiewicz, prezes Z. O. W. gen. Stefan Mo - 
krzecki, pose! Jan Piłsudski, pułk. Władysław 
Dolina-Prażmowski, wojewoda wileński W'a- 
dysław Raczkiewicz, marszałek Senatu proi. 
Juljan Szymański, minister prof. Witold Sta- 
niewicz, inspektor armji gen. Edward Rydz- 
Śmigiy, gen. Lucjan Żeligowski. 

Wkońcu zgromadzenie przyjęło do wia- 
doniości projekt odezwy do ludności, (Odezwa 
ta cpublkowana będzie w dniach naibliž- 
szych. 

Zuchwały napad w śródmieściu 
na zarządcę głównej synagogi 

|. W dniu wczorajszym do zarządcy głównej synagogi w Wilnie przy ul. Niemiec- 
kiej zgłosiło się dwuch nieznanych bliżgj ludzi, którzy zamknąwszy drzwi wydobyli 
rewolwery żądając pieniędzy. Zuchwały ten napad dokonany był o godz. 10 wiecz. 
przy ul. Niemieckiej. Na wszczęty alarm przez córkę zarządcy bandyci zbiegli. 

bas dwa razy sprzedany 
W powiecie"Mołodeczańskim z [rozporządzenia władz sądowych został 

aresztowany rządca majątku Szapowany p. Trachimowei z Druckich Lubeckich, 
niejaki Pakulski Rządca ten w ciągu ostatnich trzech miesięcy dokonał całe- 
> szeregu oszustw. W styczniu r b. będąc w Wilnie Pakulski sprzedał las p. 
rachimowej kilku żydom. Sprytny ten „rządca* w ciągu jednego tygodnia 

sprzedał ten sam las ponownie i innym kupcom leśnym. 
Pakulskiego aresztowano i osadzono w więzieniu. 

REDZIE SGO RETE NINTENDO NA TIE КОАНОЛ СОС КОЪ КОАа CE 

— (0) Wewnetrzne remonty w Magi: 
stracie. Od jesieni zeszłego roku remonto - 
wała się oficyna przy głównym gmachu Ma- 
gistratu na ul. Dominikańskiej. Remont ten 
kosztował kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do 
odremontowanej „oficyny przeniosła się w 
ubiegłym tygodniu. sekcja techniczna, lecz 

"doszła do wniosku, że jej tam niewygodnie 
i postanowiła z początkiem przyszłego tygo- 

dnia wrócić na stare miejsce, kiedy to skoń- 
czy się tam nowy remont po remoncie, prze- 
prowadzonym w roku zeszłym. Do oficyny 
zaś żadna z sekcyj miejskich z różnych po- 
-wodów przejść nie chce. Prawdopodobnie 
znajdzie. $ię jakaś instytucja miejska, która 
tam będzie ulokowana, lecz znowu będzie 

potrzebny remont. Więc remont i remont. Ko 
sztuje to pieniędzy, ałe podatnik zapłaci. 

WOJSKOWA. 

— (o) Zasiłki dla rodzin osób, powoła- 

nych na ćwiczenia. W związku z ćwiczeniami 
-rezerwistów, które się odbędą w roku bieżą- 

cym, przygotowywane jest zarządzenie w 

sprawie wypłaty zasiłku takim osobom. Za- 
siłki te w roku bieżącym będą prawdopodob- 

nie tej samej wysokości co i w roku ubie- 
głym, mianowicie szeregowi reżerwy, którzy 

poza sobą utrzymują jedną osobę najbliższej 
rodziny, otrzymują 90 gr. dziennie, tacy któ- 

rzy utrzymują 2 osoby 1 zł. 10 gr. dziennie, 

zaś ci, którzy utrzymują ponad 2 osoby 1 
więcej, otrzymają zasiłek w wysokości 1 zł. 
30 gr. dziennie. Ilość dni, odbytych na ćwi- 

czeniach obliczać się będzie od chwili wy- 
ruszenia z domu do.chwili raportu. 

POCZTOWA. 
— (0) Zabezpieczenie urzędów poczto- 

'wych. Celem zabezpieczenia mienia państwo- 
wego w urzędach i agencjach pocztowych, 
Wileńska Dyrekcja poczt i telegrafów zarzą- 
dziła aby funkcjonarjusze wszystkich urzę- 
dów i agencyj pocztowych byli uposażeni w 
broń palną, krótką systemu Nahana. 

SZKOLNA. 

— Kursy; dla matek i wychowawców. 

Staraniem Towarzystwa Wychowania Przed- 
szkolnego odbędzie się cyki wykładów z dzie 

dziny pedagogiki i higieny dzieci w wieku 

przedszkolnym. 
Kursy te będą obejmowały tematy będą- 

ce w związku z tematami poruszanemi na 

kursach zeszłorocznych, (które odbyły się w 

dniach 20-go kwietnia do 20-go maja u.r.) i 
wzbudziły wówczas duże zainteresowanie 
wśród matek. 

Karta wstępu na cyki, obejmujący 24 wy- 
kłady, w cenie zł. 10 — do nabycia w Lice- 
um. Filomatów Żeligowskiego 1. Codzien- 
nie od 5 6. Informacje tamże. Szczegóły w 
programach. Wstęp na pojedyńczy wykład 
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у Początek wykładów 19-go kwietnia br. o 
godz. 5-ej pp. Zakończenie wykładów 15-go 
maja. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA: 
— O. do Francji. W kwietniu r. 

b. Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy w 
Wilnie ma zapotrzebowanie na robotników 
polskich na wyjazd do Francji. 20 robotników 
do kopania węgla, 50 do przemysłu, 40 rol- 
ników i 20 kobiet. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt w Stowarzyszeniu Techników. 

W piątek dnia 12 b. m. © g. 8 wiecz. w lo- 
kalu Stow. Techn. ul, Wileńska 33 zostanie 
wygłoszony odczyt przez p. inż. Sakowicza 
p.t. „Możliwości wykorzystania torfu w Wi- 
leńszczyźnie". Odczyt urozmaicony będzie 
przezroczami. 

Wstęp na, odczyt dla członków i go- 
ści bezpłatny. 

KOMUNIKATY 
— Kurs taryfowo-handiowy. Ministerstwo 

Komunikacji po raz pierwszy w roku bieżą- 
cym uruchamia kurs taryfowo-handlowy i 
zarachowawczy dla kandydatów kolejowych 

Na kursie przewidziano 20 miejsc dla 
kandydatów z okręgu wileńskiego, którzy 
mają odpowiadać warunkom: 1) obywatel 
stwo polskie, 2) wykształcenie wyższe han- 
dlowe, albo prawnicze lub średnie, 3) odby- 
cie służby wojskowej lub zwolnienie całko- 
wite, 4) nienaganne dotychczas prowadzenie 
się, 5) 2 kategorja zdrowia. 

Kandydaci z wykształceniem wyższem 
otrzymają 80 proc. VIII gr. uposażenia, ze 
średniem — 75 proc. IX gr. uposażenia oraz 16,30 
pewną ilość bezpłatnych pomieszczeń w sie- 
dzibie kursów. 

Kandydaci życzący być przyjęci na kurs 

winni złożyć w terminie do 25 kwietnia 1929 
roku podania do Wydziału Eksploatacyjnego 
Dyrekcji Kolei Państwowych w Wilnie, ul. 
Słowackiego 2, względnie osobiście zgłosić 
się, celem dopełnienia formalności.. 

Do podania należy dołączyć odpisy urzę- 
dowo posiadanych dokumentów: świadectwa 
szkolnego, książeczki wojskowej, obywatel- 
stwa polskiego, świadectwa moralności, je- 
dną fotografję i. krótki życiorys, przyczem 
kandydaci będą poddani badaniu lekarskiemu. 

raktyczny kurs rozpocznie się przypu- 
szczalnie z dniem 15 lipca r. b., teoretyczny 
zaś kurs — w drugiej połowie września, t.j. 
po odbyciu dwumiesięcznej wstępnej prakty- 
ki na stacjach, przyczem na ten kurs będą 
przyjęci tylko ci kandydaci, którzy po odby- 
ciu tej praktyki, złożą z wynikiem dobrym 
egzamin próbny, króry odbędzie się przed 
rozpoczęciem kursu. 

RÓŻNE ` 
— Nowomianowani rabini na terenie 

woj. Wileūskiego. Ministerstwo W. R. i O. P. 
zatwierdziło następujących rabinów na sta- 
nowiskach w gminach wyznaniowych żydow- 
skich woj. Wileńskiego. х 

! gm. Druja, pow  Braslawskiego — 
rabina Mowszę Gelmana, w Hoduciszkach, 
pow. Święciańskiego, — Chonona Maszyca, 
w Ignalinie — Mowszę Arona Chajeta, w 
Podbrodziu pow. Wil.-Trockiego — Mowszę 
Perskiego i Świrze, pow. Święciańskiego — 
Abo Berkmana. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. „Dwaj panowie B* wzię 

li rekord powodzenia; codziennie Teatr Pol- 
ski jest przepełniony, zaś nadobne słuchaczki, 
jakkolwiek zielone z oburzenia, biją zawzię- 
cie brawo obydwóm panom B, jak i C, D, 
E, F, Q, H, jednem słowem wszystkmi, wy- 
stępującym w tej wesołej konredji — - rew- 
jecie. 

Dziś „Dwaj Panowie B*. 
— „Samolot Nr. 13%, Ta wesoła kroto- 

chwila. posiada wiele tęgiego humoru niepos- 
policie ujęte typy, które zdają się być jak- 
byśmy ich dopiero pożegnali, przed udaniem 
się na premierę, w domu, a o 1i-ej zasiędzie- 
my z nimi do kolacji, aby rozprawiać a naj- 
aktualniejszych zagadnieniach politycznych, 
bowiem obcujemy i z figurami nielada: są 
między nimi i senatorowie - arystokraci, i 
posłowie z ludu i prałaci i dygnitarze. Jed- 
nem słowem polska szopa. 

,— „Przedmieście* — Langera. Autor cze 
ski Langer skalpelem przerażliwego realiz- 
mu dobywa obrazy przedmieścia wielkiego 
miasta z jego zbrodnią i karą, z jego podłoś- 
cią i kłamstwem, to też sztuka, pozostawiając 
nie zatarte niczem wrażenie, nie jest jednak 
odpowiednia dła młodszej generacji. 

„„Przedmiešcie“ raz tylko jedeń grane bę- 
„dzie w niedzielę o godz. 3-iej pp. * 

Ceny od 20 gr. 
— Wileika rewja: „To komentarzy nie wy 

maga“. W piątek 12-go kwietnia o godz. 8.30 
wjłecz., na rzecz schroniska dla sierot im. Ksa 
weregó Zubowicza Wil. Tiw. Opieki nad,dzie 
ćmi, odbędzie się wielka rewja p.t. „То ko- 
mentarzy nie wymaga”, słowa i muzyka |]. 
Świętochowskiego w wykonaniu amatorskie- 
go zespołu kabaretowego. 

„Udział biorą: pp. L. Majewska, W. Ma- 
ryńska, W. Radwan, H. Tchórzanka, A. Ki- 
sielewicz, J. Konstantynowicz, Z. Rewkowski 
i J. Świętochowski. Przy fortepianie ]. Świę- 
tochowski. 

Bilety w cenie od 1 zł. zawczasu są do 
nabycia u Pań gospodyń, w dniu przedsta- 
wienia w kasie Teatru Polskiego od g. 11 -9 
w. bez przerwy. Początek punktualnie o g. 
8.30 wiecz. " 

‚ — Вейша na Pohulance. „Wlamanie“. 
Dziś, po raz 6-ty „„Wiamanie“ A. Grzymaly- 
Siedleckiego w premjerowej obsadzie. Począ- 
tek o godz. 20-ej. Bilety po cenach normal- 
nych wcześniej w „Orbisie* i od godz. 17-ej 
w kasie teatru. 

— „Złota kaczka”. W sobotę, dnia 13 
b. m. i w niedzielę, dnia 14 b. m. po południu 
przepiękna bajka Heleny Zakrzewskiej p. t. 
„Złota kaczka” z udziałem całego niemal ze- 
społu Reduty. H. Zakrzewska — krakowian- W: 
ka, żona prof. uniwersytetu Jagiellońskiego 
jest autorką znakomitych książek dla mło- 
dzieży, między innemi powieści p. t. „Zaklęty 
dwór”, „Dzieci Lwowa" i „Białe róże”, które 

zaliczyć można do pereł literatury tego ro- 
dzaju — oraz drugiego utworu scenicznego, 
NE na legendzie ludowej p. t. „Żabi- 

ról". 2 
Początek przedstawienia w sobotę o g. 
— а w niedzielę. o godzi. 15-ej. 

„Bilety w cenie od 20 gr. już są do na- 
bycia w_Orbisie. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Łucku 

SPORT. 
Ostateczne wyniki turnieju gier 

sp. Okr. Ośr. W. F. 

Ostateczna tabela turnieju gi - 
wych Okr. Ośr. Ww. F. Wilno. K as 
się następująco: : 

Siatkówka. 
Zespoły męskie. 

1) А. 7. $.  wygr. 4 przegr. 0 punktów 8 
2) Ognisko » зр.шір, wę 
3) Sokół ИВА ZDZ SUB 

Zespoły żeńskie. 
1) Ognisko  wygr. 3 przegr. 0 kt 
2) Harcerki o 2 я 4 "a 22 > 
3) Makabi FOR SE gf? 2 ” 2 

Koszykówka. 
Zcspoły męskie. 

1) Ognisko  wygr. 4 przegr. 0 punktėw 8 
2) A. Z. S. > sa 
3) Pogo4 + 2 „BSS 4 

Zespoły żeńskie 
1) Makabi г. 3 12 

2 Earoeeiis a 
реноо 

3) Ognisko S Tiu a 

Zawody na odznakę sportow: 
P. ZL. r * ‚ 

= z lisy A 2LIV i 28.IV b. r. na 
oisku sportowem 6 p. p. Leg. od i 

staraniem Wil. O. Z. LĄ. kė A 
znakę sportowa P. Z. L. A. w 3-ch katego- 
rjach: chłopców (0a 15 17 lat), mężczyzn 
(od 18 lat wzwyż) i kobiet (od lat 17 
wzwyż). Początek zawodów każdorazowo 
o godz. 10 rano. х 

Zgłoszenia kierowane do Wil. O. Z. L. 
A. (Ludwisarską 4) winny obejmować pa- 
siępujące dane: 1) nazwisko i imię ao 
nika, 2) przynależność organizec., 3) datę i 
rok urodzenia, 4) miejsce zamieszkania, 
5) wyszczególnienie konkurencji do któ- 
rych zawodnik staje, '6) zaświadczenie te- 
karza o zdrowiu. 

. Termin zgłoszeń każdorazowo najpóź- 
niej na 2 ani przed termiaem zawodów. 

Walne zebranie organizacyjne 
Wii. Okr. Zw. Gier Kika 

W dniu 15.IV b. r. w lokalu Okr. Ośr- 
W. FE. Wilao © godz. 19 odbędzie sių Wal- 
ne Zebranie organizacyjne _ Wileńskiego 
Okręgowego Związku Gier Sportowych z 
następującym porządkiem dziennym: |) za- 
gajenie, 2) przyjęcie statutui regulaminu 
Okr. Związku, 3) wybory władz związku, 
4) wolne wnioski. 

Walne zebranie T-wa Wioślar- 
skiego' 

Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Wioś- 
iarskiego zawiadamia, że Doroczne Ogól- 
ne Zgromaczenie członków odbędzie się 
w lokalu własnym, ul. Mickiewicza 15, w 
sobotę 27 kwietnia r. b. o godz, 18-tej z 
p dnia: 

‚ 1) zat vierdzenie protokułu z - 
NR zebrania? > 

3 „rozpatrzenie sprawozdani: 
i Komisji Rewizyjnej; " P, 

3) rozpatrzenie sprawozdania Komitetu 
Budowy nowej przystani; 

4) uchwalenie preliminarza na rok 1928; 
5) wybór członków zarządu na miejsce 

ustępujących według statutu i wybór Pre- 
-zesa Towarzystwa wskutek ukończenia ka- 
A mandatu. 

Na mocy $ 27 statutu Ogólne Zgroma- 
dzenie jest prawomocne sio 6 w 
pierwszym terminie zwołania bez względu 
na ilość członkow Towarzystwa. 

  

GIEŁDAZWARSZAWSKA 
10 kwietnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupa? 
Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.84, 124.15, 123,53 
Budapeszt 158, — 155,90 155, — 
Holandja 358,00 _ 358,90. 357,10 
Londyn 43,28 43,39, 43,11,5 
Nowy-York 8,90 8.92 8.85 
Paryż 34,85, 34.98, 34.75 
Praga 26,38,5 26.45, 26.32, 

Szwajcarja 171,66, * 172.09 171.23 

Stokholm 238,12 238,72 237,52 

Wiedeń 125,26, 125.57, 124,95 
Włochy 46,66, 46,78 46.54. 
Berlin w obr. nieof. 211.47. 

komedja A. Słonimskiego p. t. „Murzyn War= 
szawski" ze Stefartem  Jaraczem w postaci 
Hertmańskiego. 

‚ — Koncert Karłowicza. Wileńskie T-wo 
Filharmonijne staraniem Dyrekcji i Opieki 
Szkoinej Gimn. im. Ad. Mi ckiewicza orga- * 
nizuje w niedzielę, dnia 14 kwietnia rb. w 
gmachu teatru „Reduta”* na Pohulance a g. 
5 min. 15 wiecz, koncert symfoniczny, poś- 
więcony twórczości M. Karłowicza w 20-tą 
rocznicę jego zgonu, z udziałem Wił. Orkie- 
stry Symfonicznej pod batutą p. Dyrektora A. 

yleżyńskiego oraz P. Z. Bortkiewicz - Wy- 
leżyńskiej (śpiew). 

W programie: „Odwieczne pieśni" (Pieśń 
o wiekuistej tęsknocie. Pieśń o miłości i śmier 
ci. Pieśń o wszechbycie). Rapsodja м- 
ska. Na spokojnem ciemnem morzu. Skąd 
pierwsze gwiazdy. Mów do mnie jeszcze i 
td. Bilety w cenie od 50 gr. do 5 zł. 
nabywać można w biurze Orbis (Mickiewicza 
11), a w dzień koncertu w kasie Reduty od 
godz. 3 pp. Ė 

Czysty dochód przeznacza się na nieza- 
możnych uczniów gimn. im. Ad, Mickie- 
wiczą. 

  

,



CYRK 
DZIŚ PRZYBYŁ I WYSTĄPI MISTRZ POL- 

SKI SZTEKKER. 
10-ty dzień turnieju dał wyniki następu- 

(CE: 

у Walki Wolkego z Motyką i murzyna Siki 
z Petrowiczem po 20 minutach rezatratu nie 
dały 
m podkreślenie zasługuje poczucie spra- 

wiedliwości „galerji”, która oklaskiwała 2nty- 
partję swoją — Motykę, gdy ten w zatargu 
z Wolke miał rację. PZ 

Siki zwinny jak wąż i niewątpliwie sil- 
ny z trudem wymknął się kilka razy z nie- 
bezpiecznej sytuacji. R 

Niezwykle silny student z Chorwacji Sti- 
bor w 3 min. pokonał Górskiego. 

Pooschoff w decydującem spotkaniu w 
32 min. pokonał silnego Kėhlera. 

W dniu dzisiejszym na skutek zaprosze- 
nia kierownictwa walk, przybył do Wilna i 
wystąpi wieczorem, tryumfator wszechświa- 
towej Olimpjady zapaśniczej w Berlinie, wie- 
lokrotny mistrz Polski Teodor Sztekker. 

P. Sztekker wraca obecnie z Wrocławia, 
gdzie zdobył dla barw polskich zaszczytne 
[-sze miejsce i tytuł mistrza Niemiec, nie bę- 
dąc ani razu pokonanym. Wileńska publicz- 
ność przez liczne, w dniu dzisiejszym stawie- 
nie się w cyrku, zamaniiestuje swą sympa- 
tję dla naszego mistrza. 

Pozatem, dziś, w czwartek, walczą: 
Wołke — Garkawienko, Bryła — Górski, 
Stibor — Petrowicz i odwetowo decyd. Kó- 
hier — murzyn Siki. 

OFIARY. 
„ „Ku uczczeniu š. p. Anny Fillebornowej 

K. M. dla dudności dotkniętej klęską nieuro- 
dzaju zł. 2. у 

Ku uczczeniu 7-ej rocznicy šmierci matki 
naszej Wilhelminy Sobotkowskiej córki skła- 
dają na najbiedniejszych zł. 25. 

poj w Jentys na Żłobek im. Maryi 

  

zł. 
  

-_yplomowani złodzieje 
Stary Dickens znał doskonale Whitecha- 

pe i wiedział przeto, że znajdzie przeto wśród 
udności tej parysowej dzielnicy londyńskiej 
takie typy, które z najbardzłej realistyczną 
skrupulatnością skopjowane piórem wprowa- 
dza do jego powieści niezbędny pierwiastek 
fantastyczności.  Fenomenalnie rozwinięty 
zmysł _ obserwacyjny odgrywał rolę 
wyobraźni twórczej... Spełniał ją 

z  nieporównanem  mistrowstwem  dzię- 
ki czemu powstała bogata galerja nie 
śmiertelnych wprost postaci. 
._ l dlatego przychodzą odrazu na myśl i sta 
ją, jak żywi w pamięci niektórzy bohate- 
rowie Dickens'owskiego „Oliver a Twista", 
gdy czyta się — podany przez wielce poczy- 
tny „Hamburger Fremdenblatt“ — opis za- 
wodowej szkoły... kradzieży, istniejącej w 
Berlinie, w stolicy państwa bojaźni Bożej. 
Nie, nie jest to ani kaczka dziennikarska, 
ani kawał prima aprilisiwy! — ot, poprostu 
sumienny reportaż z pewnem zabarwieniem 
literackiem, na które sam temat w zupełno- 
ści zasługuje... 

Oczywiście, wstęp do szkoły nie jest wca- 
je łatwy, choć nie posiada ten oryginalny 
zakład naukowy żadnych praw rządowych, 
nie wydaje po ukończeni u pergaminowego 
dyplomu doktorskiego i nie mieści się w 
gmachu o wspaniałych audytorjach. Kandy- 
daci rekrutujący się z różnych warstw społe- 
czeństwa niemieckiego, przyjmowani są z 
bardzo dużemi trudnościami, choć wymaga 
się od nich nie specjalnego cenzusu nauko- 
wego, lecz jedynie dowodów... niemoralności 
dostatecznie wiarogodnych. Nie bacząc na te 
ważkie „ale* wszelkiego rodzaju „akade- 
mja' 'prosperuje świetnie o czem najwymow- 
niej świadczy pokaźna ilość zgłoszeń odrzu- 
canych na początku każdego „roku szkolne- 
go”. Należy wykazać się referencjami powsze 
chnie i zaszczytnie znanych rzezimieszków, 
by nie być narażonym na usłyszenie odmo- 
wnej odpowiedzi, uniemożliwiającej systema- 
tyczne nabywanie wiedzy teoretycznej i pra- 
ktycznej. 

Tak jest! — w ciągu trzech semestrów 
musi „student” pilnie uczęszczać na cały sze- 
reg wykładów i nemniej starannie odrabiać 
zajęcia nieraz bardzo skomplikowane... 
Skargi na opieszałość w studjach są niesłycha 
ną rzadkością—wszyscy rywalizują pomiędzy 
sobą pod względem intensywności pracy! 
Zjawisko, nawiasem mówiąc, zupełnie natu- 
ralne: każdy pragnie jaknajtepiej i jaknaj- 
szybciej posiadać kunszt kradzenia, gdyż ot- 
wiera się przed nim wówczas droga do... 
fortuny. Nauka odbywa się nocną porą, dy- 
rektor bowiem szkoły — stary złodziej, osi- 
wiały w długoletnich wędrówkach po cu- 
dzych kieszeniach -—— jest przeświadczony, 
że władze nie patrzą życzliwem . okiem na 
jego działalność pedagogiczną. Dzienne zaś 
godziny poświęcone są zarabianiu na kawa- 
tek chleba — uczniowie wprawiają się w że- 
braninę, idealnie uzupełniającą wyławianie pu 

gilaresów. : 
Wiele, bardzo wiele wiadomości musi 

zdobyć człowiek, zanim wyzwolony zostanie 
na samodzielnego złodzieja!.. . A więc w 
ciągu całego stn'estru pierwszego zapozna- 
je się z różnemi właściwościami psychologi- 
cznemi „ofiary* z najskuteczniejszemi sposo- 

E: 

W. BRIDGES. 

9. SOBOWTÓR 
VI. Trucizna. 

Obudziłem się dość wcześnie, jeśli 
wziąć pod uwagę ilość wypitego po- 
przedniego dnia alkololu. Gdy oczy mo 
je spoczęły'na otaczającym mnie prze- 
pychu, nie mogłem przez chwilę zor- 
jentować się, gdzie jestem. Nagle sta- 
nęło mi jasno w pamięci wszystko co 
się działo dnia poprzedniego. Zrozumia 
łem, że jestem w domu Norscotta. Za- 
pukano do drzwi. 

Wyskoczyłem z łóżka, włożyłem pan 
toile i podbiegłem do drzwi, aby je ot- 
worzyć. Zamiast Milforda, na progu uj- 
rzałem ładną pokojówkę w białym far- 
tuchu i koronkowym czepeczku. Przy- 
niosła pierwsze śniadanie i listy. 

— Proszę wejść! — krzyknątem, 
wskakując pod kołdrę. 

Pokojówka postawiła tacę na stoli- 
ku nocnym. 

— Przyniosłam panu śniadanie, sir, 
ba Milford jest chory. 

— 0! zdziwiłem się, — To smut- 
no. Co mu jest? Wczoraj wieczorem 
był zdrów. 

Pokiwała głową. 
— Nie wiem, sir. Widocznie jest 

bardzo chory. 
— Czy skarży się na coś? 
— Tak sir, nie mógł z bėlu 

przez całą noc. 

A re   

spač 

Wydawca Stanistaw Mackiewicz. 

bami uśpionej czujności i nawet pozys- 
kania wiary w czystość swoich zamiarów. 
„Katedrę*  psychologji kradzieży zajmuje 
międzynarodowej sławy rzezimieszek, któ- 
ry naskutek nieszczęśliwego wypadku przy 
„pracy“ złamanie ręki, może już tylko kształ 
cić nowe pokolenia. Zajęcia drugiego seme- 
stru odbywają się pod osobistem kierownic- 
twem samego dyrektora i polegają na kop- 
-n]zs oBąstinzeyod 'EZĄSIU MOYJNI NIUEMOf 
kę dyskretnego szperania po garderobie bliż- 
nich. Obdarzony wyjątkową cierpliwością 
mistrz każe swoim adeptom tak długo powta- 
rzać każdy gest, aż symulowana kradzież 
ta dokonana zostanie z pomyślnym, zdaniem 
jego wynikiem. Wykłady teoretyczne prowa- 
dzone są w dalszym ciągu i obejmują wszel- 
kie zagadnienia, oraz formy „pick-poket'ow- 
stwa” — aż do stosowania „gillette ki*, narko 
tyków, „jiujitsu”, etc. włącznie. Należy prze- 
widywać najrozmaitsze ewentualności : a nuż 
„ofiėrze“ wpadnie na myśl bronić swego pu- 
gilaresu!... W programie zajęć ostatniego Sę- 
mestru figurują już tylko ćwiczenia prakty- 
czne najtrudniejszej kategorji — uczniowie 
muszą okradać jeden drugiego i to w nie- 
zwykłych okolicznościach. Probierzem świad- 
czącym o postępach uczynionych w szkole 
jest egzamin końcowy, uderzająco podobny 
do scen z „Olivera Twist'a — uczeń powi- 
nnien zdoł.ać wyciągnąć pugilares z: kiesze- 
ni pana dyrektora bez wzbudzenia najmniej- 
szych podejrzeń! Sztuka istotnie nielada... | 

Kto przez tę próbę ogniową szczęśliwie 
przebrnie, ten niezwłocznie przystępuje już 
do „pracy” zazwyczaj szukając pierwszych 
swoich zarobków w Pradze uznanej przez 
wytrawnych fachowców za najwdzieczniej- 

szy teren do rozpoczęcia karjery złodziejskiej. 

(TRAKAI ASS  WODCOEKYSEWETETY 

RADJO. 
Czwartek, dnia 11 kwietnia 1929 r. 
11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 

czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12.10 — 14.00: Tr. z Warszawy: Program 
dla młodzieży szkolnej. 15.35—1600: Tr. z 
Warszawy. Odczyt dla maturzystów. 16.00 
— 16,20: Odczytanie programu dziennego, 
repertuar teatralno-kinowy i chwilka litew- 
ska. 16.20 — 16.30: Komunikat harcerski. 
16.30 16.55: Audycja dla dzieci. Bajki 17.00 
—17.25: Tr. z W-wy: „Wśród książek". 
17.30 — 17.55: Pogadanka radjotechniczna. 
17.5018.50: Tr. z W-wy. Koncert popułud- 
niowy. 18.50 — 19.15: „Wady dzieci wyni- 
kłe z nieuwagi starszych" pogadanka. 19.15 
— 19.35: Muzyka z płyt gramofonowych. 
19.35—19.55: Tygodniowy przegląd filmowy 
19.55 — 20.00: Sygnał czasu z Warszawy. 
20.0 —26.25: Tr. z W-wy: Odczyt dla ma- 
turzystów. 20.25—21.15: Koncert wieczorny. 
21.15—22.00: Tr. z W-wy: Wieczór literacki. 
22.00 — 2230: Tr. z W-wy: komunikaty P. 
A.T., policyjny. sportowy i inne, oraz mu- 
zyka taneczna. 

  

OGŁOSZENIE. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 
ma ma 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 | 9 do 15 codziennie. 

Dyrekcja w Państwowych 
4 w Wilnie. 

OGŁOSZENIE. 

Komenda Wojewódzka PP. w Wilnie ma 
zamiar zakupić 30.000 klg. owsa, 15.000 klg. 
siana i 20.000 klg. słomy. Oferty z. wysz- 
czególnieniem dokładnych cen na dostar- 
czenie powyższego furażu — załakowane i 
zaopatrzone w napis „oferta na dostawę fu- 
rażu* — należy składać do Komendy Woje- 
wódzkiej P.P. w Wilnie do dnia 15. 4. 29 ro- 
ku, ul. św. Jańska 3, pokój 3. Szczegóły tam-. 
że. 

Komendant Wojewódzki PP. 
Bartoszewicz — podkomisarz. 
  

"OGŁOSZENIE. 
\ 

Urząd Wojewódzki, Dyrekcja Robót Pu- 
blicznych w Nowogródku ogłasza ustny prze 
targ na sprzedaż samochodu osobowego mar 
ki Ford w stanie używalnym. Przetarg ma się 
odbyć w dniu 26 kwietnia 1929 r. o godz. 12 
w garażu Dyrekcji. O ileby w dniu tym prze 
targ nie doszedł do skutku, to ponowny wy- 
znacza się na dzień 6 maja 1929 roku o godz. 
12. Oglądać samochód można w dniu prze- 
targu od godz. 9. Życzący stanąć do prze- 
targu winny złożyć w Dyrekcji wadjum 100 
złotych. 

Ża Wojewodę inż. (—) A. Zubelewicz, 
: Dyrektor. 

— Proszę posłać natychmiast po 
doktora, — rozkazałem i zabrałem się 
do śniadania. L 

Nowina ta była dla mnie niezmier- 
nie przykra. Byłaby to niepowetowana 
szkoda, gdybym stracił jedynego czło- 
wieka, któremu ufał Norscott. 

— Czy. mamy posłać po dr. Raychy 
sir? — zapytała pokojówka. 

— Kiwnąłem głową. 
— Trzeba poprosić jaknajprędzej. 

Po śniadaniu pójdę odwiedzić biedaka. 
Dziewczyna sprzątnęła trochę w pokoju 
i wyszła. Gdy drzwi się za nią zam- 
knęły, zabrałem się do przeglądania po 
czty. Większość kopert zawierała rekla 
my, jedna tylko zainteresowała mnie, 
był na niej herb i wyglądała bardzo ele 
gancko. Rozdartem kopertę i przeczyta- 
łem co następuje: ы 

„105 Belgrave sąuar. 
„Drogi Panie, rozmawiałem wczoraj 

z Rozdallem i, zdaje mi się, wszystko 
jest na najlepszej drodze. Radzi on roz 
począć akcję w październiku. Muszę się 
poradzić z panem, zobaczymy się we 
środę wieczorem u mnie i wtedy poro- 
zmawiamy. ; 

Zastosowałem się do pańskiej rady 
i kupiłem „Sigułl* Morton zażądał 
djablo wysokiej sumy ale zgodził się 
rozłożyć ją na raty. Dałem mu zadatek, 
a pozostałe pieniądze dostanie, gdy na 
sze Towarzystwo stanie na nogi. 

Z poważaniem 
| Sangatt. 

J00DORAGORUANUPRANNNAOBEŁNEBOSZRNABARE 

Magistrat m. Wilna ogłasza, że na od- 
bytem w dniu 2 kwietnia 1929 r. losowaniu 
1 i 3 obligacyjnych pożyczek miejskich 
skonwertowanych w roku 1925 zostały wy- 
losowane następujące obligacje: 

1-ej pożyczki obligacyj.ej z roku 1901. 
52 zi. Nr. Nr. 46, 123, 151, 150, 208. 

241, 249, 287, 521, 598, 658, 771, 780, 868, 
888, 951, 1190, 1236. 

260 zi. Nr. Nr, 1271, 1294, 1413 1481. 
a 52Q zł. Nr. Nr. 1590, 1654, 1709, 1782, 

4, 
Na ogólną sumę — 4.576, - złotych. 

Il1-ej pożyczki obligacyjnej z roku 1913. 
52 zł. Nr. Nr. 66, 84, 99, 106, 193, 194, 

251, 359, 361, 371, 397. 
260 zł. Nr. Nr. 679, 726, 856, 867. 
520.zł. Nr. Nr. 1122, 1171. 
Nad ogólną sumę — 2.652,—złot. 
Spłata wylosowanych obligacyj w ich 

waltosci imiennej będze dokonywana od 
dnia 1 lipca 1929 roku w Kasie Magistratu. 

Opłatę kuponów od obligacyj powyż- 
szych pożyczek dokonywa kasa miejska. 

Szef Sekcji Finansowej 
Ławnik Magistratu 

Główny Buchalter. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

Urząd Wojewódzki, Dyrekcja Robót Pu- 
blicznych w Nowogródku ogłasza przetarg 
na budowę piętrowego murowanego budyn- 
ku Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Wo- 
łożynie o kubaturze 2.300 m3. Oferty należy 
składać w zapieczętowanych kopertach do 
godz. 12 do dnia 15 kwietnia rb. Do oferty 
nałeży dołączyć wadjum w „wysokości 3 proc. 
od zaoferowanej sumy. Otwarcie kopert na- 
stąpi w tymże dniu o godz. 13. Dyrekcja za- 
strzega sobie prawo wyboru oferenta, oraz 
ewentualnego przeprowadzenia dodatkowego 
przetargu ustnego. Ceny winny być podane 
za jednostkę roboty na podstawie ślepych 
kosztorysów, które można otrzymać w Dy- 
rekcji gdzie także będą podane szczegó- 
łowo warunki co do wykonania robót. Przy- 
gotowane materjały: kamień, cegła i t.p. bę- 
dą po cenie kosztu przekazane utrzymujące- 
mu się na przetargu wykonawcy budowy. 

Dyrektor inż. (—) A. Zubełewicz 
2—174 - XI. 
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CHOROBY PLUC 
Stosowany przez p- p. Doktorėw 
„Balsam Thiocolan Age“ 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększą wagę ciała. 
„Balsam Ihiocolan Age" 
rzedają apteki i składy apteczne. p 

Žada tylko w - GĄSECK opako- 

  

waniu apteki A. SECKIEGO w 
0-ib9g Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, uł. Zarzecze 30 m. 7 | 

Emma wera Wez 

ла ВАС ЕСО СЕМЕ VTAT —_н 

Na ogólne žądanie Pan“ 
powróciłem do Wilna w "celu 
przeprowadzenia jeszcze jednego Kur- 
su dywanów oryginalnych perskich 
oraz smyrneńskich, na które zostaną 
przyjęci panie i panowie. By dać 
możność każdemu wzięcia udziału 
w tak szlachetnych i pięknych pra* 

| cach, których w Polsce przemysł 
stwarzamy, całość kursu 14 dniowego 
po 2 godz. dziennie tylko 10 zł. Wpisy 
oraz informacje od 9 IV 1929 r. Kursą 

l dywanów Karola Litwinowicza Wilno, 

a 
в 
m 
a 
" 
a 
m 

nich wziąć udziału nie mogły. | 
ASINSASO ESS DIN SIS EPR GI G 

Wielka 56 m. 3, Zaznaczam, že kur- 
sa są ostątnie, przeprowadzone na 
specjalne żądanie pań, które z .powo- 
du przepełnienia kursów poprzed- 

— — iii —sž 
u Biuro „liWarancja"ui. Zamkowa 3 @ 

REJESTRUJ E в 
domy, majątki, młyny, lokale handlo- m 
we, mniejsze i większe mieszkania. z 

m m Wszelkie. zgłoszenie bezpłatne. 

WŁOSÓW ZE ye 
„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 
0—L6SS Wydz. Zdr. Publs Nr 154, 

Gdy przeczytałem podpis, mimowo- 
li gwizdnątem przeciągle. Chociaż od 
niedawna bawitem w Londynie, įednak 
znałem ze słyszenia lorda Sangatta. Cie 
szył się on bardzo nieszczególną тери- 
tacją. 

Zajrzałem do notesu Norscotta, szu 
kając jakie na środę miał zanotowane 
spotkania. Rano'i po południu miałem 
się spotkać z jakimiś nieznajomymi 
ludźmi a w dole były następujące sło- 
wa: „Wieczór u Sangatta'. 

— No cóż, pójdziemy na ten „wie- 
czór* — zdecydowałem w duchu. 

Bardzo ciekawem było co też za 
Towarzystwo mieli orgańiżówać ci 
dwaj ludzie. Jeśli to było przedsięwzię- 
cie finansawe, to najprawdopodobniej 
nie było ono podobne do wszystkich in 
nych tego typu Towarzystw. Słyszałem 
że Sangatt był największym leniuchem 
i człowiekiem, pozbawionym etyki. Na 
ile znałem Norscotta, nie był on rów- 
nież ideałem, a szlachetność i uczci- 
wość nie należały do cech jego charak-. 
teru. Wobec tego wieczór środowy 22- 
powiadał się dla mnie bardzo interesu- 

Jąco. : й 
Zadowolony z siebie, zająłem się 

swoją toaletą. Poprzez okna płynęły do 
pokoju potoki światła, a ciepłe promie- 
nie i świeże powietrze  uspasabialy 
mnie radośnie. Ponure nocne przeczu- 
cia zniknęły, a na ich miejscu zjawiła 
się gwałtowna ciekawość, co będzie 
dalej. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
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Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Dziś premiera! Sensacyjny superfilm! Największa sława ekranu, niezrównana 

Dolores Dei Rio 

JAKO 

Tancerkaz Moskwy. 
oraz bohater obrazów „Aniół ulicy* i „Siódme Niebo* CHARLES FARRELL w 
Michała w wstrzasającym dramacie „TANCERKA*, Obraz ilustruje szereg postaci histor. ost. cza- 

działaczy bolsz. oraz romantyczne przygody wielk. ks. 
Michała. Prawdziwa miłość góruje ponad wszelkie przesądy i różnice klasowe! Sensacyjne wyda- 
sów caratu: Mikołaja li, jego dwór, 

roli 

rzenia, przepych wystawy. Seansy o godz. 4 6,-8 i 10.15. 

Wielk. Ks. * 

  

    

  

"KINO -TEATR 

POLONIA” ” Н 

Mickiewicza 22. 

uk ы 

Dzis dramat salonowo-erotyczny p. t. sc 2 8 R $ € E k 46 

W rolach głównych: urocza BEBE DANIELS, król elegancji ADOLF MENJOU i wytwėrny LEWIS STONE. 
Nad program: „Tygodnik aktualny Nr 1*, Anons: Juź wkrótce 
artestów: Norman Kerry, Imogena Robertson i Lewis Stone 

„BŁĘKITNE NOCE* z udziałem najlepszych 

  

Dzisl Dawno oczekiwana premiera! Najgenjalsza i najpopularniejsza para artystów JANET GAYNOR*5 

Kino „Piradilly“ 
WIELKA 42. Oka i dla serca. 

  

kszych fabryk fortepianów 
i zagranicą: Arnold Fibiger, 

Pleyel—Paris etc. 

Wydział Powiatowy Sejmiku 
Wiletsko-Trockiego 

Ogłasza 

na posadę TECHNIKA— DROGOWEGO. 
Do stanowiska są przywiązane pobory 

w|4 IX względnie VIII stopnia służbowego 
pracown'ków państwowych. 

Warunki: 

1) Obywatelstwo Polskie. 
2) Wykształcenie techniczne oraz рга- 

ktyką drogowa. 
3) Nieprzekraczalny wiek 35—40 lat. . 
Oferty z odpisami świadectw szkol- 

nych i dotychczasowej pracy wraz Z krót- 
kim życiorysem należy składać do Wy- 
działu Powiatowego w Wilnie, ul. Wileńska 
12 do dnia 1 maja 1929 roku. | 

Posada stała. Do objęcia od dnia 10-go 
kwietnia 1929 roku. | 2 

Oferty nieuwzględnione pozostają bez 
odpowiedzi. 

(—) Jan Radwański. 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

Starosta. 

  

Wydział Powiatowy Sejmiku 
Wileńsko Trockiego 

Ogłasza 

Konkurs 
ną posadę TECHNIKA przy budowie szosy 

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

Warunki: 
1) Obywatelstwo Polskie 
2) Wykształcenie techniczne, praktyka 

drogowa, oraz znajomość niwelacji. 
3) Nieprzekraczalny wiek 35—40 lat. 
Oferty z odpisami świadectw szkolnych 

i dotychczasowej pracy wraz z krótkim 
życiorysem należy składać do Wydziału 
Powiatowego w Wilnie, ul. Wileńska 12 do 
dnia 1 maja 1929 roku. Posada kontrakto- 
wa. Do objęcia od dnia 10-go kwietnia 
1929 roku. : 

Oferty nieuwzględnione pozostają bez 
odpowiedzi. 

(-) Jan Radwański. 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

0-SPEL STAROSTA. 

  

Czopki he- < (z kogutkii 
T aiaiakija „Varicol Aa Sól, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. | 

Na planie, narysowanym przez Nors 
cotta znalazłem łazienkę, prowadziły 

do niej trzecie drzwi na prawo z kory- 
tarza. Tak wspaniałej łazienki nie wi- 
działem jeszcze nigdy. Wanna była 
przygotowana, napełniona była ciepłą 
wodą, pachnącą solami. 

Po kąpieli, powróciłem do sypialni 
i przejrzałem garderobę Norscotta. Po 

długi ch namysłach wybrałem grana- 
towy kostjum i żółte buty, których po- 
łysk świadczył doskonale o zawodo- 
wych zdolnościach Miliorda. 

Gdy zszedłem na. dół do jadalni, 
znalazłem już tam: drugie śniadanie, za- 
stawione na śnieżno białym obrusem na 
krytym stole. Srebro, żywe kwiaty, cały 
ten dobrobyt i przepych działały na 
mnie kojąco: 

Podczas šniadania zjawila się 1a- 
dna pokojówka oznajmiając: : 

— Doktór Raychy przyjedzie wkró 
tce, sir. ! 

— Dobrze. Zajdę do Milforda, gdy 

skończę śniadanie. : 
Wyszła, a ja spędziłem jedną z naj- 

milszych godzin w mojem życiu. Nigdy 

nie jadłem tak smacznego omletu, takiej 

nadzwyczajnej wędzonej .ryby, takich 
słodkich konfitur i aromatycznych о- 
woców. Przez okno przyglądałem się 
ślicząemu parkowi, paląc najlepsze cy- 
garo. , 

Śniadanie zupełnie zaćmiło w mej 
pamięci zdarzenia dnia poprzedniego, 
lecz teraz w obłoczkach dymu ukaza- 

K, Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Przedstawicielstwo najlepszych i najwię- 

A. Drygas, 

Sprzedaż i wynaję 
BUMSZECSORNUNAACEZAZBECASBNZGENUUSNNOEDJNK 

czaru i-poetyc 

3 POSADY Ę 
Nauczycielkę 

języka francuskiego 
(z konwersacją) i mu- 
zyki poszukują na 
wyjazd do dziewczyn- 
ki  dziesiecioletniej. 
Zgłaszać się 19goi 
2 -go b. m: hotel 
Bristol, pok. Nr 10 ty 
od godz. 10-ej do 
1l-ej rano. — 91#1—2 

ipianin w Polsce 

B. Sommerfeld, 

  

cie, 

RUAUA JB 

i LEKARZE ; 
Poszukujemy 

BAWAWAM cow ną 
DOKTOR į RA benzynowycn, 

jz kaucją, oraz wy- 
D.ZELDOWIEŻ | dziereświmy stacje w 

chor. weneryczne, komis. Zgłaszać się: 
syfilis, narządów Standard - Nobel, ul. 
moczowvch. ой 9 Sadowa 2l, godz. 
—1, ой 5- 8 wiecz. 3-4 D. D. —0 

Kobieta-Lekarz [0 r K 

Nr. Leldowiczowa Н Ю!Ёпошдпсд"%ш!:у- 
KORIECE, WENE- | cielka poszukuje kon- 
RYCZNE, NARZĄ> | dycji na lato do ma- 
DOW MOCZOÓW. iat-u. Olerty skladač 
od 12—21 0d 4-0, do adm. „Słowa* dla 
ul. Mickiewicza 24, „L. Claudin. z 

tel. 277. zana: rwa, 

T Potrze- į 
W. „Nr 152. żarem Pęk głUŻĄCO 

Dr. POPILSKI do wszystkiego z do- 
choroby skórne i we-bremi / poleceniami. 
neryczne. Przyjmuje Wiadomość w adm. 
od godz. 10 do li 0d „Stowa“ pod K. L. 
5—7 p.p. W.Pohulan- Zgłaszać się między 
ka 2, róg Zawalnej godz. 9 a 10 rano. — 
8LIS = W.Z.P. 

Inkasent 

    

  

    

Dr. E. WOLFSOŃ komiwojażer 
weneryczne, moCZO- kuje posady w po- 
pigo i skórne, ul. ważnej firmie. Oferty 

ileńska 7, tel. 1067. do adm. „Słowa* pod 
> LLIS N. 1. - 

Dokfūr.Medycyny Ekonoma 
A. GYMBLER z długoletnią prakty- 

chóroby skórne, we. K4 rolną i lasową po- 
nėrycznę i  moczo- leca inż. górn, Bro- 
płciowe. Elektrotera- nisław hądzyński, 
pia, słońce górskie, W. Pohulanka 19. 
diatermja, Sollux: įra ana ini man) ч 
Mickiewicza 12, rój Tatarskiej9-2!1s-Sg LOKALE A 

Bonne 
W.Z.P__43, 

DOKTOR Do wynajęcia 
willa pod pensjonat L. GINSBERG 

Wilnem. Miejsce choroby weneryczne pod 

4 dramat erotyczny w 12 akt. 

poszu: | 

(CHARLES FARRELL, znane z filmu „Siódme Niebo* w nowem ołlśniewającem arc* dziele Franka Borzage'a, 

wórey „Siódmego Nieba* » Aniól ulicy 
Szczęśliwych dziewcząt, zmuszonych przez fatalny los i skrajną nedzę do kupczenia swem ciatem. 

Film, pełny nastrojowego 
kiego polotu. Fllm, ilustrujący dzieje nie 

Film dla 

AWWAWAW 
KOPIO | SPRZEDAŹ 
WAWAWAW 

MUROWANY Pac "Dom a 
Wilenkin | $-ka |= ogrodem sprzedam; 

za 3000 dolarów 

m sprzedania 
dwa domy na Zwie- 
rzyńcu, ul. Stara 13. 

= 
  

  

    

  

Spółka z ogr. odp. is" Ga 
ilno, ul. Tetarsiea НОНЕ 6"““1? 

Rasta Ig": stnieje 43 r. || 
Fabryka i skład Działka 

mebli;  - ładnie położona o 
jadalnie, sypialnie, obszarze przeszło 
salony,  gabinety,j! 16 ba. sprzedamy 

Zaraz dogodnie łóżka niki i 
esl D. H.-K. „Zachęta* angielskie, kreden- 

  

  

sy, stoły, szaf Mickiewicza Ъ 
biurka, A tel. 9-05. ze, 
WAĆ it p. Do- 
godne warunki i i z pelnemi 

na, rąty, Majątek inwentarzarki 
sa ha. natychmiast 

+ O wydzieržawienia 
Niedrogo „Rolkomis“ Gdanska 6 

sprzedam koncertową, Tp 
ładną jako mebel fis- 
harmonję, oraz wio- SEMEBMUNNW WINE 
lonczelę z futerałem. ; 
Kupię krótki forte- RÓŻ R E 
pian lub pianino, Sto- 

wiańska m. 235 po. STRAKTUDZUM ZAED 

ankiewicz, od godz. 3 nia 24: kwietnia r. 

da Bt. ret A Ь, 0 godz. 11 od 
; ź zie się ną skła- 

Do sprzedania dach ei nk SA 
dywan z burego niedź- C. Hartwig w/m. przy 
wiedzia (podbily snk-ul.  Stefańskiej 29, 
nem) w dobrym -sta- sprzedaż Z licytacji 
nie. _ Ostrobramska zastawionych w B-ku 
d. Nr. 22 m. 8. -Q Związku Spółek Za- 
2 robkowvch przez D. 
FOLWARK wro” | H -P. Świt w/m i nie- 

bliżu Wilna, z | wykupionych — pięciu 
dobremi zabudo- ka- 
waniami, ślicznie — 
potožony Z 
jeziorami sprzeda- — 

Wszelkie 
L 

skrzyń naczyń 
mionkowych. 
  

  

my za 4.500 do- 
larów 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, wo - | LOKUJEM Mickiewicza i NAJDOGODNIEJ L 152 tel. 15 D. H.-K. „Zachęta“ Miekiecii 

Wierzchowce Sia ia 1, tel. 

dwa rosłe walachy —- 
czteroletnie, uježdzo- 
ne do sprzedania, 
Wiadomość: Wi no, 
ul. Zawalna 16—16, 
Laskowicz. 0 

Pl , duży i 3 DOWY 
at ładnie położone 

nad Wilją sprzedamy 
niedrogo razem lub 

  

i imi 
otówkę w zto-© 
tych lub dola- 

rach, względnie 
rublach zł. uloku- 
jemy ® każdej su- 
mie najpewniej za- 

bezpieczone 
Wil. Biuro Komi-     

  

Pokoj 
gubiono paszport 

zagraniczny 

Zu weg lasas Mans kaip tos Ren Meine" 
Mia iii ozn” Gli je —й, 

i 2 k * EDS U (AST 

gszzzzy 2 pokoje $przetim ZGUBY 
Ba KAUSZEŃKI 08 sej ea ść D i ki ROS R EA 
ZEN Pańska 4—2. -D 0 

ikuszerka$miałowska Do wyNAJĘCIA 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, * Pokój 

Wielka 30 m. 10. —0zą 3800 dolarów na 
Zwierzyńcu przy ul. uniewažuia się. Zna- 

V Gedyminowskiej 
łupież, brodawki, ku-.lub dwa z  umeblo- Dzielnej, 
rzajki, wypadanie wło- waniem, z wygodami owocowym. 

czechosłowacki za 
Nr 12504711 wydany 
ma imię Ujx Stibora, 

róg lazcę proszę zą wy- 
z ogrodem nagrodzeniem odnieść: 

Dowie- Zwierzyniec, ul. Sta- 

  

sów. Mickiewiczą 46.do wynajęcia, *ul.dzieć się: Lwowska 12ra 11 m. 5. —0 
m. 6. — Zygmuntowska 22—8, m. 4. > — - 

Каа 

  

ła mi się postać mojego ślicznego goś- 
cia. Uśmiechnąłem się i wyszeptałem 
jej dźwięczne imię: „Marja Solano“. 
Dzwięczało ono, jak muzyka i nadzwy- 
czaj pasowało do tej smukłej dziewczy- 
ny. 

: Kim ona byla? Kto zmusit ją do cza 
towania na mnie z rewolwerem? Jacyś 
silni ludzie musieli się kryć za nią. 
Przecież Norscott nie uciekałby bd jed 
nej kobiety... Zresztą sama wspomniała 
jakiegoś Guarsa. Zapewne to on czato- 
wał pod drzewami. Dlaczego więc nie 
skorzystał z mojej dziecinady i brawu- 
ry i nie wpakował mi kuli w głowę? Jak 
to tam nazywają mego sobowtóra?... 
Aha, „Satyrem z Coulerbe". Gdzie u 
djabła jest td Coulerbe? Coś mi się zda 
wało znajomego w tej nazwie, ale nie 
mogłem sobie nic przypomnieć. jedno 
było jasnem, że było to miasto w Ame 
ryce Południowej. ) 

Naturalnie tam krył się klucz tej za- 
gadki. Imiona Guaresa i Solano wska- 
zywały również na ten kraj „a. tragi- 
czna śmieć ojca Marii była zwykłą rze- 
czą w stosunkach południowo - amery- 
kańskich. ! 

Zapukano znów do drzwi. Weszła 
pokojówka. 

— Może pan zechce zobaczyć te- 
raz Milforda, sir? Teraz czuje się tro 

chę'lepiej... ! 
— Doskonale, — przerwalem wsta 

jąc, — idę. | 
Przykro mi było że pogrążony w 

swych myślach zapomniałem o bied 
nym Milfordzie. 

„Służąca poprowadziła mnie przez | 
przedpokój po kamiennych szerokich 
schodach, na dół. Znajdowały się tam - 
pokoje dla służby. Pokój Milforda znaj- 
dawał się pod jadalnym. Znalazłem go 
"siedzącego na łóżku opartego na podu- 
szkach. Oddychał z trudnością, twarz 
miał szaro - zieloną i pokrytą kroplami 

potu. 
— Coci jest, Milfordzie? — zapyta 

łem przyjaźnie. 
Uśmiechriął się blado i odrzekł: 
— Nie wiem, sir. Całą noc żle się 

czułem, a rano nie mogłem się ruszyć... 
— Zaraz przyjdzie doktór i zbada 

cię, on zdecyduje, co ci jest, Mam na+ 
dzieję, że to nic groźnego. Może zjad- 
łeś wczoraj coś niedobrego? ‘ 

Pokiwał głową przecząco. 
— Nie, sir. Zjadłem obiad'w domu, ‚ 

a potem wypiłem zwykłe piwo na rogu 
u Granwella. Nie myślę... * { 

« 

* 

) r 

R mJ Nagły skurcz bólu wykrzywił jego 
twarz. 

Skurczył się cały i jęknął głucho. 
— Leż spokojnie i nie żajmuj się 

niczem, — rozkazałem. Wyleczysz się 
prędko. Narazie wezme zastępcę. Prze 
dewszystkiem ńie trzeba się przejmo- 
wać, spokojnie leżeć i wypocząć. 

› 
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