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ŻA Grosz olwarzanek 
Podczas ostatniego swego expose 

w Sejmie, i*remjer Bartel, dowodząc 
że projekt podatku od lokali na rzecz 
kudowy tanich mieszkań nie jest 
wcale tak straszny, . wypowiedział 
zdanie, że niezawodnie przez te kilka 
lat podnoszenia cen na mieszkania, 
podniosą się też kilkakrotnie zarobki 
a więc równowaga będzie utrzymana; 
i lokatorzy pracujący, a także kupcy 
nie stracą. i ( 

trudno się zgodzić, gdyż zdaniem na- 
-szem byłby On zapowiedzią nowej 
dnflacji, t. j. nowej klęski, ktorejby. 

«już organizm nasz. wytrzymać. ;nie 
"m ij 

rześledźmy drogę nam wskazaną: 
z łańcuchowem szczepieniem konsek- 
wencji; będzie to coś nakształt Ab- 
raham zrodził lzaaka, lzaak— Jakóba 
it. d., bo każda przyczyna rodzi na- 
stępstwa stające się znów przyczyna- 
mi dalszych następstw. z 

Wszystkie lokale drożeją nie dzię- 
ki ogólnemu podniesieniu się ' dobro- 
bytu i powrotu do przedwojennych 
norm, ale przez zarządzenie ustawo- 
dawcze. ' 3 

Przypuśćmy, że takie zarządzenie 
jest wykonalne: kupiec. płaci o 100 
proc. drożej za lokal, musi więc fpo- 
wetować na cenie towaru. 

Towar: kupuje trobotnik, rzemiešl- 
nik; wobec -podrożenia wszystkich 
towarów, podnoszą się ceny robo- 

cizny. LA 

Podniosła się robocizna, — pod- 
niosły” się znowu. ceny towarów. 
Rentjer wobec podrożenia. ogólnego, 
traci część zdołności nabywczej t. j. 
biednieje. 

Urzędnik wymaga podniesienia 
pensji, bo żyć nie ma z, czego, więc 
zarówno w urzędach rządowych jak 
prywatnych zmuszeni będą | podnosić 

"pobory i zapewne redukować . perso- 
nel, stwarzając bezrobocie 
nych pracowników, tak jak zmniejsze- 

"nie siły nabywczej ludności wywołuje. 
zmniejszenie produkcji, a więc i bez- 
robocia. 

Skutkiem dalszym jest brak pie- 
niędzy i ich drożyzna na rynku kre- 
dytowym. 5 ; 

Zwiekszone pobory i wszelkie in- 
ne rozchody Państwa | powodowač 
muszą zwiększenie budżetu, które się 
"osiąga bądź przez zwiększenie po- 
datków, bądź przez zaciągnięcie po- 
życzek lub też przez inflację t. j. wy- 
puszczanie znaków obiegowych niedo 
štatecznie zabezpieczonych. 
* Siła podatkowa już się wyczerpała 
a zbiednienie ogólne przy pomyśln;m 
stanie Skarbu, Świadczy O tem, że 
społeczeństwo dało więcej niż dać 
mogło i że nadal tyle dawać już nie 
będzie w możności: 1 

Zbiednienie nie da možliwošci za- 
ciągnięcia pożyczki wewnętrznej, zaś 
trudno przypuszczać, by kraje bogate 
chętnie pożyczały państwu żyjącemu 
nad stan, i tamującemu rozwój eko- 
nomiczny przez daleko posunięty eta- 
tyzm. 

_ . Wobec powyższego, owe. obieca- 
ne kilkakrotne powiększenie zarob- 
ków musi w ostateczności wywołać 
falę  inflacyj i  katastrofelnych jej 
skutków. 

Teraz zarobki wciąż wzrastają 
ale jednocześnie wzrastają i ceny; 
nie wzrasta tylko dobrobyt. Im bardziej 
ceny i drożyzna wzrastają, tem do- 
brobyt niżej opada — tego przerobić 
nie można w krajach takich jak nasz. 

Dewizą gospodarki naszej powin- 
no być: „Za grosz obwarzanek*, co 
jest w gwarze ludowej synonimem 
trwałych cen. 

Do tego dążyć musimy, jeżeli nie 
chcemy ginąć, a ŻYĆ i rozwijać się. 
Cena robocizny powiana być stałą, a 
za nią cena towarów i wszelkich świad- 
czeń, a na to, żeby tę Stałość utrzy- 
mać, trzeba, by siła nabywcza pienią- 
dza była stałą. 

„ Jakże tę siłę utrzymać na stałej 
‚ wysokości? 

Nie dość, by znak papierowy był 
zabezpieczany odpowiednio kruszcem, k 
bo nasz złoty ma pokrycie znacznie 
od ustawowego większe, a jednak za 
tę samą ilość znaków coraz mniej 
towarów nabyć można. 

Przyczyną tego zjawiska jest dro- 
żyzna pieniądza, tj. brak tego towaru 
jakim jest pieniądz. Im większe nań 
zapotrzebowanie, tem więcej zdawało- 
by się innych dóbr zań daćby trzeba. 
Takby się zdawało -- jest zaś wręcz 
przeciwnie. 

| Zmniejszenie produkcjii silne pom 
powanie pieniędzy przez pompę po- 
datkową, wywołuje: tak znaczny ich 
brak u każdego, że pomniejszona 
ilość dóbr u płatnika, dla zadośćuczy- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-€j). 

inteligent- . 

Opłata pocztowa r 
Redakcja rękopisów niezamówionych nic zwraca. Administracje 

nie uwzgiędnia zastrzeżeń q0 do rozmieszązania ogłoszeń. 

  

BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Łaszuk ' 
BIENIAKONIE — Bufet ь | 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W.' Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”*, 

CENY. OGŁOSZEŃ: wiersz 
oraz. nadesłane milimetr 50 
żej. Zagraniczne 50% drożej, 

NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

WOŁKOWYSK — 

milimetrowy Wy: NA 

głoszenia cyfrowe i tabelaryczne © 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEGWIEŻ — ul. Rattiszowa, Księgarnia Jaźwińskiegn. 

kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkołrrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'. k 
ST..ŚWIĘCIANY — ш. Rynek 9, N. Tarasiejski. ; 
WILEJKA POW. — ul: Mickiewicza 24 Е. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch”. 

Księgarnia T-wa „Ruch”. 

  

: пвсотаоалеЬ пИа › 
str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
60 gr” W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń. co „do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ECHA STOLICY Z ZA KOI RDONÓW Dymisji gabinefu należy oczekiwać w па ! - 
Kurs polskiej pożyczki sfabiliza- 

zylnej. 
W ostatnich dniach na giełdach 

amerykańskich zapanowało pewne 
uspokojenie w stosunku do kursu 
polskiej pożyczki stabilizacyjnej. No- 
towania tej pożyczki, której kurs 
przed poruszeniem sprawy ministra 
Czechowicza w Sejmie utrzyńtywał się 
na poziomie 89 dolarów przy kursie 
emisyjnym 92 dolarów, utrzymują się 

"Z 'takim poglądem p. Premjera obecnie «na poziomie 84,25 — 84,5. 
Stan ten trwa już od kiłku dni i w 
kołach finansowych przypuszczają, że 
z chwilą wyjaśnienia się „sytuacji we- 
wnętrznej w Polsce pożyczka stabili- 
zacyjna odzyskiwać będzie stopniowo- 
swój dawny kurs. ` 

Pociagnigcie do odpowiedzialnoś- 
ci redaktorów | wydawcy „flia- 

". zafy. Warszawskiej” 
W związku z artykułem pod tytułem: 

„Kłamstwa o skreśleniu funduszu dyspozy- 
cyjnego'* umieszczonym w. „Gazecie War- 
szawskiej* z dnia 11-IV r. b. Nr. 101, wyda- 
nie.B, zarzucającym dowódcy O. K. I posłu- 
giwanie się „kłamstwem”, „faiszem“ oraz 
działanie „ze złej woli'* przy zachęcaniu okól- 
nikiem, «wysłanym do wszystkich oddziałów 
do dawania składek na fundusz dyspozycyj- 
ny ministra spraw wojskowych, dowódca 
O. K. I gen bryg. Wróbiewski wystosował 
do prokuratora przy Sądzie Okręgowym w 
Warszawie doniesienie.z żądaniem pociągnię- 
cia do odpowiedzialności karnej za występek 
zniewagi władzy w druku z art. 154 część II 
K. K. naczelnego redaktora, odpowiedzialne- 
go redaktora i wydawcę „„Gazety Warszaw- 
skiej“. 

Polska delegacja razbrojeniowa 
w (Genewie 

w skład delegacji polskiej na konferen- 
cję rozbrojeniową w Genewie wchodzą: rad- 
ca delegacji połskiej w Genewie p. Tadeusz 
Gwiazdkowski, kierownik spraw rozbroje- 
niowych w wydziale Ligi Narodów w .M. 
Spr. Zagr. p. Stanisław Dygat, referent tych 
spraw m. M. S. Z., Władysław Kulski, oraz 
jako eksperci wojskowi: gen. Tadeusz Ka- 
sprzycki, ppłk. Stanisław Kiinstler i kpt. Ale- 
ksander Poncet de Sondbn. Członkowie dele- 
gacii z Warszawy odjeżdżają do Genewy 
dziś. tand. : o 

Kfo będzie prezesem Banku 
; Polskiego? 

WARSZAWA, 12 IV. (tel, wl. „Stowa“) 
W najbliższy poniedziałek, dn. 15 bm., upły- 
wa S-letnia kadencja Prezesa Banku Pol- 
skiego p. Stanisława Karpińskiego. O ile 
do poniedziałku nie nastąpi nominacja 
nowego prezesa, a jest rzeczą wątpliwą, 
ażeby nastąpiła, to kierownictwo Bankiem 
Polskim, w charakterze. pełniącego obo- 
wiązki prezesa, obejmie wice-prezes tej in- 
stancji dr. Feliks Młynarski. 

Kurs dolara. 
WARSZAWA, dnia 12 kwietnia, 

wł. „Słowa'). Zgodnie z naszą zapowie- 
dzią zwyżka kursu dolara okazała się 
tylko przejściową. Dziś notowano w War- 
szawie dolara już. po 8,90 zł, a Bank 
Polski krył wszelkie zapotrzebowania na 
dolary gotówkowe. 

Posiedzenie kapifuły „Polanji 
Restituta“. 

WARSZAWA, dnia 12 kwietnia. (Tel. wł. 
„Słowa*). W dniu 3 maja, jak corocznie; 
nastąpią odznaczenia orderem „Polonia 
Restituta". Kapituła orderu odbędzie w tej 
sprawie posiedzenie jutro, a dziś przyjęty 
był przez Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej prezes kapituły prof. dr. Jan Kocha- 
nowski. 

Sprawa pęknięć w gmachach ka- 
lejowych w Chełmie 

WARSZAWA. 12.4. Pat. Wobec wiado- 
mości, jakie się ukazały w prasie codzien- 
nej w związku z budową całego komplek- 
su gmachów dla dyrekcji kolejowej w 
Chełmie, Ministerstwo Komunikacji komu- 
nikuje: Pęknięcia, jakie powstały w ścia- 
nach gmachów, których budowa nie zosta- 
ła jeszcze ukończona, wynikły prawdopo- 
dobnie wskutek specjalnych właściwości 
gruntów i wyjątkowo silnych mrozów, któ- 
re spowodowały przemarźnięcie gruntu pod 
fundamentami ponad zwykłe normy, brane 
pod uwagę przy projektowaniu  budowii, 
Fakt ten stwierdziła 2 niee Ministerstwa 

(Tel. 

Komunikacji, którą na miejscu w Chełmie 
przeprowadziła już inspekcję prac budow- 
lanych. Obecnie : p. minister komunikacji 
zarządził wysłanie do Chełma nowej ko- 
misji z udziałem zaproszonych specjalistów . 
fachowców, nie wchodzących +w skład Mi- 
nisterstwa Komunikacji. Komisja ta uda się 
do Chełma już w najbliższych dniach. Na- 
leży zaznaczyć, iż roboty nie zostały do- 
tychczas przyjęte, wobec. czego odpowie- 
dzialność za należyte ich wykonanie pono- 
si przedsiębiorca, przyczem Ministerstwo 
omunikacji posiada dostateczne zabezpie- 

czenie pieniężne. Wyniki inspekcji specjal- 
e. komisji zostaną podane do wiado- 
mości. 

Warszawa wzorem dla Wiednia 
W sprawie przepisów o utrzymy- 

waniu psów. 
Zarząd m. Wiednia zwrócił się do ma- 

gistratu m. st. Warszawy z listem, w któ- 
rym zaznacza, że chcąc. uregulować u sie- 
bie przepisy. w sprawie utrzymywabia w 
mieście przez mieszkańców psów, uprasza 
o dostarczenie mu szczegółowych danych 

Projekt odszkodowania za wywłaszczone 
majątki w Litwie. 

Z Kowna donoszą: Projekt usta- 
wy © odszkodowaniu właścicielom 
ziemskim za wywłaszczoną na pod- 
stawie reformy rolnej ziemię jest о- 
becnie w opracowaniu. Według obie- 
gających pogłosek, w ogólnych za- 
rysach przedstawia się on w sposób 
następujący: 

Wynagrodzenie ma być podzielo- 
ne na cztery kategorje według gatun- 
ku ziemi i na trzy według sytuacji 
wywłaszczonego objektu (odległość 
od miasta, od stacji kolejowej i t. d.) 
W granicach tych kategoryj odszkodo- 
wanie waha się między 35 a 300 lit. 
za 1 ha ornej ziemi bądź też łąk, 
pastwisk etc. Dla właścicieli ziemskich 
którym pozostawiono 80 ha, jako nie- 
tykalną normę, nie zaś 150, za 10 ha 
wywłaszczonej ziemi przewidziane jest 
odszkodowanie kilkakrotnie. większe. 
Odszkedowanie ma być wypłacane 
obligacjami, gwarantowanemi przez 
skarb państwa i wykupywanemi w 
ciągu 60 lat podług ich nominalnej 

wartości. : 

Road. niemiecki propomje Litwie mie 
snie Wil. 

Jak donoszą z Kowna, rząd nie- 
miecki zwrócił się niedawno do Litwy 
z propozycją zniesienia wiz między 
obydwoma krajami. Litewskie koła 
rządowe uważają, iż propozycja ta 
jest jeszcze przedwczesna. 

Opozycja litewska przeciwko przystąpienin 
do protokolu Litwinowa, 

„ KOWNO. 12.IV. PAT. „Lietuvos 
Žinios“, komentując przylączenie się 
Litwy do protokulu Litwinowa, kon- 
statuje, że Litwa pierwsza wyraziła 
'swą zgodę na podpisanie protokułu, 
podpisała go jednak ostatnia. Duien- 
nik oświadcza, że Litwa *wogółer nie + 
powinna była przyłączać się do pro- 
tokułu bez względu na to, że w po- 
czątku stycznia wyraziła swą zgodę. 
Okoliczności, w których nastąpiło pod- 
pisanie protokułu, były — zdaniem 
dziennika — dostatecznym powodem do 
odmówienia przez Litwę swego pod- 
pisu. jeżeli rząd litewski uważał jed- 
nak za potrzebne wykonanie zaciąg: 
niętego w połowie stycznia zobowią- 
nia, to obecnie odnieść można wra- 
żenie, że do liczby wasalów Polski, 
do których organ tautininków nie- 
dawno zaliczył Łotwę i Estonję, zali- 
czyć należy także Litwę. 

B. minister trafił pod sąd za łapówkę. 
KOWNO, 12.IV. Pat. „Nasze Echo” 

donosi, że policja litewska aresztowa- 
ła byłego ministra finansów Petrulisa 
oskarżonego o łapownictwo. Następ- 
nie Petrulis został zwolniony z aresztu 
za kaucją 150 tys. litów. 

Dokoła wymiasy więźniów politycznych 
WARSZAWA. 21.4 (Tel. wł). W dniu 

10 marca odbyła się w Kownie konferencja 
między Polskim a Litewskim Czerwonym 
Krzyżem pod przewodnictwem delegata mię- 
dzynarodowego komitetu Czerwonego Krzy- 

ża prof. Wernera, na której ustalono szcze- 
góły wymiany więźniów politycznych, któ- 
ra się miała odbyć w dniu 10 kwietnia. 
Tymczasem w oznaczonym terminie wy- 

miana nie została dokonana, ponieważ li- 
tewski Czerwony Krzyż zawiadomił w 
ostatniej chwil, że zaszły nieprzewidziane 
przeszkody i zażądał 'odroczenia terminu. 

Według pogłosek p. Woluemaras miał 
sprzeciwić się wymianie, ustalonej poprzed- 
nio na 10 kwietaia w porozumieniu Zz pre- 

zesem litewskiego Czerwonego Krzyża 
Szliupasem. 

Konka kowieńska.. do muzeum 
Z Kowna donoszą: W związku z osta- 

teczną likwidacją konki, muzeum miejskie 
zaczęło zbierać materjał dotyczący jej, a 
sięgający daty jej otwarcia 24 maja 1892 r. 
i konczący w dobie obecnej. Mąaterjał ten 
ma być umieszczony w. muzeum razem z 
modelem konki, jako zabytek kistoryczny. 

Epidemja tyfdsu plamisiego 
Z Kowna donoszą: Ostatnio w szeregu 

wsi powiatu kowieńskiego zarejestrowano 
masowe zapadnięcia ną tyfus plamisty. W 
jednej tylko gminie Sałanty w ciągu tygod- 
nia zanotowano 27 wypadków choroby. 
Epidemja z dnia na dzień rozszerza się, W 
związku z tem w szeregu wsi zamknięto 
szkoły. 

Połączenie ministerstw w. Estonji 
TALLIN. 124. Pat. Sejmowa komisja 

jak ta kwestja zorganizowana jest na tere- specjalna, pracująca nad projektem zmniej 
nie m. Warszawy, czy psy, wypuszczane ną szenią ilości ministerstw, zdecydowała na- 
ulicę są w kagańcach i czy wodzą je na stępujące ministerstwa połączyć ze sobą: 
smyczach, czy dopuszczane są do ogro- ministerstwo spraw wewnętrznych z mini- 
dów, czy istnieje podatek i w jakiej wyso- sterstwem.sprawiedliwości, finanse z prze- 
kości i jakie istnieją urządzenia w mieście mysłem i hanalem, opiekę społeczną Z 
dla utylizacji. oświatą. 

szych godzinach 
WARSZAWA, dnia 12 kwietnia. (Tel. wł. „Słowa”). Sytuacja 

przesileniowa zmierza już zdecydowanie szybkiemi krokami do 
rozwiązania. Premjer dr. Bartel czyni przygotowania do o- 
puszczenia swego stanowiska i do wyjazdu zagranicę. Dziś w 
rozmowie z dziennikarzami dr. Bartel oświadczył, że wszelkie 
pogłoski, jakoby miał u steru Rządu pozostać, są najzupełniej 
bezpodstawne. Jego decyzja © ustąpieniu jest nieodwołalna, a 
nawet pogłoski o tem, jakoby miał objąć stanowisko Prezesa 
Banku Polskiego zakwalifikował dr. Bartel, jako na niczem nie 
opartę. Po południu odbył się w Prezydjum Rady Ministrów 
podwieczorek pożegnalny, wydany przez dr. Bartla dla kołegów 
„gabinetu. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, iż dr. Bartel udaje 
słę w najbliższych dniach do Włoch, do znanej. miejscowości 
kuracyjnej Monte-Cat ini, a następnie osiądzie na czas dłuższy 
we Florencji, gdzie poświęci śię pracy nad drugą częścią swego 
dzięła „O perspektywie malarskiej". | : 

„+ Jednocześnie już w najbiiższych godzinach, a może nawet 
nocy dzisiejszej, spodziewane jest urzędowe opublikowanie aktów 
o dymisji Rządu dr. Bartla, oraz oświadczenie urzędowe o po- 
wierzeniu misji formowania nowego gabinetu ministrowi Oświa: 
ty dr. Kazimierzowi -Switalskiemu. : ; 
„Co do obsady personalnej poszczególnych tek w nowym 

rządzie, to trzeba stwierdzić, że kandydatura dr. Góreckiego na 
stanowisko ministra skarbu została silnie zachwiana, Wypłynęła 
natomiast i to z całą anime posla polskiego w Buda- 
eszcie = Ignacego tuszewskiego, który został telegra- 
cznie do Warszawy wezwany i już przybył. ; ` 

  

Gabinet Rzeszy odmówił wizy Teockiemu. 
BERLIN, 12. IV. PAT. Gabinet Rzeszy ia swem posiedzeniu ostat- 

niem załatwił w sposób odmowny prośbę Trockiego o udzielenie mu wizy 
na wjazd do Niemiec i na przeprowadzenie w Niemczech kuracji. Rząd 
"Rzeszy przyszedł do wniosku po rozważeniu szczegółowem całej sprawy, 
że nie można się kierować względami sentymentalnemi, lecz tylko politycz- 
nami. Już w swoim czasie na zapytanie rządu sowieckiego rząd niemiecki 
stanął na stanowisku, że przyjazd Trockiego nie byłby dla Niemiec požą- 
dany i nie rozważał wówczas tej sprawy ze względu na to, by nie dopu- 
Ścić do zamącenia stosunków niemiecko-rosyjskich przez kwestję jedno- 
stki. Z tych też powodów gabinet postanowił nie zmieniać swego dawnego 
stanowiska w tej sprawie, uważając jednocześnie, że Trocki czuje się — 
zdaje się — zupełnie dobrze w Turcji, jak to podkreśla *komentarz  pół- 
urzędowy. : 

Uniewinnienie ks. Maxymiljana Hohentohego 
„. BERLIN, 12. IV. PAT. W sensacyjnym procesie ks. Maksymiljana 

Hohenlohego przed sądem monachijskjm zapadł dziś wyrok, mocą którego 
ks. uwolniony został od zarzutu oszustwa, natomiast skazany został za 
szereg drobniejszych przekroczeń na 5 miesięcy więzienia. Sąd, uwalniając 
ks. Hobenlohego od zarzutu oszustwa, przyjął jako okoliczność łagodząca 
stwierdzenie słabego rozwoju umysłowego u oskarżonego. Wykonanie 
wyroku zostało odroczone. 

W Niemczech nie wolno urządzać pochodów i 
demonstracyj. 

: BERLIN, 12 IV PAT. Prezydjum policji berlińskiej postanowiło istniejący obec- 
nie zaksz urządzania pochodów demonstracyjnych i zgromadzeń pod gołem niebem 
utrzymac również i na dzień 1 meja. Wczorajsze starcia i awantury komunistyczne 
e si dzielnicach Berlina miały skłonić prezydenta berlińskiej policji do tej 
yspozycji. ‘ 

Przyszła sesja rady Ligi odhędzie się w Madrycie 
Rząd hiszpański prowadzi czynne przygotowania. 

MADRYT, 12 IV. PAT. Rząd hiszpański prowadzi czynne przygotowania do 
przyjęcia przedstawicieli Niemiec, Francji, Anglji, Włoch, Japonii, Kuby, Finlandji 
Kanady, Polski, Chili, Rumunji, Persji i Wenezueli, którzy przybędą w przyszłym 
miesiącu do Madrytu z okazji mającej się odbyć w czerwcu sesji Rady Ligi Narodów. 

Sesja ta została - jak wiadomo — wyznaczona na dzień 10 czerwca lecz na 4 

dni wcześniej t. j. w dniu 6 czerwca odbędzie się również w Madrycie zebranie ko- 
misji mniejszościowej, w którem wezmą udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, 
Japonji i Hiszpanji. Rząd oddał do dyspozycji członków Rady Ligi gmach senatu, 
gdzie są przeprowadzane związane z tem prace techniczne. 

Bziczerin powraca do Moskwy 
BERLIN, 12 IV. Pat. „Berliner Tageblatt* donosi, że komisarz spraw 

zagranicznych Sowietów Cziczerin, który bawił dotychczas w sanatorjum w 
Berlinie, wyjeżdża dziś z Niemiec. Aczkolwiek kuracja nie jest całkowicie 
zakończona, jednak komisarz Cziczerin przerywa ją, „by powrócić do Mo- 
skwy. Przed swym odjazdem komisarz Cziczerin: złożył dziś min. Strese- 
mannowi wizytę pożegnalną. 

  

nienia wymaganiom fisku, wymaga 
większej. ilości znakow pieniężnych, 
wywołując tem ich deprecjację. ! 

To jest właśnie tym objawem 
wzrastającej drożyzny, - im mniej dóbr 
się wytwarza, tem One kosztują dro- 
żej i tem więcej za nie pieniędzy dać 
trzeba. | 

Im pieniądz jest tańszy, tem zdo- 
bycie go drogą kredytu jest droższe, 
"tj. musi się większym procentem opła- 
„cać,;co potęguje jeszcze ogólną dro- 
żyznę. Mieliśmy tego przykład па 
marce polskiej; gdy jajko kosztowało 
2 miljony, kredyt był: udzielany na- 
30—35 proc, miesięcznych. — 

Błędem więc jest kolosalnym а- 
żenie do podnoszenia zarobków i 
utrzymywania systemu po tego pro- 
jwadzącego. : Stabilizacja jest wówczas 
dopiero prawdziwą, gdy cena towarów 
i cena pracy pozostaje całkiem albo 
mało zmienną. ь a 

Pierwszym warunkiem takiej stabi- 
lizacji jest rozwój wytwórczości i ka- 
pitalizacji, a żeby to było możliwem 
należy prowadzić politykę finansową 
tak, by budżety były dostosowane do- 
możności płatniczych ludności, oraz 
by rozkład ciężarów był równomier- 
ny. Budżet może wzrastać powoli.i 
głównym czynnikiem* jego wzrostu 
może być albo wzbogacenie się ogól- 
ne albo normalny przyrost ludności. 

Potrzeby państwa mogą. być. nie- 
ograniczone, jeżeli jednak podatki bę- 
dą Ściągane na potrzeby, które w da- 

"nej chwili są luksusem, bo na nic nie 
stać, choć są one nawet bardzo po- 
żądane, należy odłożyć ich wykonanie 
do lepszych czasów, bo zbytni po- 
śpiech może doprowadzić do bankru- 
ctwa i upadku wszystkiego. 

„Przykład złej gospodarki dały ro- 
syjskie Ziemstwa. Wszystkie co do 
jednego zbankrutowały, bo chciały 
zbudować zbyt wiele szkół i szpitali. 
Szkoły i szpitale były, ale większa 
ich część stała zamkniętą, bo budże- 
ty były za wielkie i z biednej ludności 
połowy preliminowanych podatków 
ściągnąć nie było można. 

Kolosalne skoki naszego budżetu. 
Są zapowiedzią jego załamania się w - 
niedalekiej przyszłości, a etatyzm roz- 
budowujący się tak bujnie w różnych 
przedsiębiorstwach za pieniądze brane 
z podatków jest błędem, którego ża- 
den ekonomista pochwalić nie może. 
.  Zawrócić należy z błędnej drogi 
i groblę budować wedle stawu. By 
dopędzić kraje Zachodu w ich rozwo- 
ju, należy iŚć tą drogą, które one 
szły w swym rozwoju. Zewnętrznemi 
efektami równości z niemi nie- osią- 
gniemy, a ludzie Zachodu doskonałe 
potrafią ocenić mądre poczynania acz 
powolne od ryzykownych kroków i 
skoków. 

Obyśmy doczekali chwili, by ob- 
warzanek stale grosz kosztował! 

St. Wańkowicz. 
ORDRE WYTETROTRERO TERE TRCZACRE 

Wygrane Loterji Państwowej 
W 28-tym dniu ciągnienia 18-tej Pań- 

stwowej Loterji klasowej padły następują- 
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Amanullahowi sprzyja los 
‚ — WIEDEŃ, 12.IV. PAT. Dzienniki 'wiedeńskie donoszą z. Londynu: 

„Daily Express" podaje w depeszy z Kandaharu, że wojska Amanullaha w 
pochodzie na Kabul zadały klęskę wojskom emira Habibullacha. i 

Giekawe szczegóły afery Harfunga 
BERLIN, 12.IV. Prasa przynosi ciekawe szczegóły O aferze areszto- 

wanego wczoraj w Kolonji rzekomego sekretarza małżonki b. cesarza Wil- 
„helma, Herminy, niejakiego Karola Hartunga, który podawał się za nie- 
ślubnego syna Wilhelma i jego obecnej żony. Ponieważ Hartung znał w 
najdrobniejszych szczegółach tajniki życia eks-kajzera i jego żony, cieszył 
się więc zaufaniem w kołach nacjonalistów. Plenipotent domu Hohenzoller- 
nów już przed rokiem, w związku z licznemi oszustwami Hartunga podał 
na niego skargę do sądów, którą jednak później cofnął z obawy przed 

- kompromitacją rodziny eks cesarza. 
Dzienniki przypuszczają, że Hartung spełniał poufne misje polityczne 

w imieniu b. cesarza. | 
TABORU LAS 

Koncerf krakowskiego chóru akademickiego. 
RZYM, 12 IV. PAT. Wczoraj w zali Sgambari odbył się koncert krakowskiego 7Е 

chóru akademickiego. Chór odśpiewał szereg pieśni Moniuszki, Szopskiego, Żeleń- 
skiego, Maszyńskiego, Walewskiego oraz pieśni ludowych i był gorąco oklaskiwany 
przez publiczność. SĘ 

RZYM, 12 IV.PAT. W dniu dzisiejszym bawiący tu krąkowski chór akademicki 
złożył wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza, poczem odśpiewał hymny polski i 
włoski. W uroczystości składania wieńca reprezentował poselstwo sekretarz p. Ko- 
mierowski. Przy pomniku oczekiwali członków chóru „przedstawiciele władz wojsko» 
wych i faszystowskich. 
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ECHA KRAJOWE 

Sytuacja na rzekach na prowincji. 
Z prowincji dochodzą wiadomości, że sytuacją na rzękach przedsta- 

wia się 'maogół pomyślnie. Na terenie powiatu wileńsko-trockiego lody 
spłynęły prawie zupełnie. Poziom wody który ostatnio. „wykazywał stale 

  

Ž zwyžkę, szybko dochodzi do normalnego stanu. . Nocy wczorajszej ruszyły 
- lody na rzekach przepływających przez teren powiatu oszmiańskiego. Pod- 

czas kruszenia się lodów żadnych wypadków nie zanotowano. Ludność za- 
' mieszkująca wpobliżu rzek zupełnie się uspokoiła ponieważ groźba po- 

- wodzi mineła szczęśliwie. Tak samo władze kolejowe, które przygotowały 
się na odparcie powodzi likwidują ostre pogotowia i odwołują wydane 
specjalnie zarządzenia w celu obrony mostów i objektów kolejowych. 

  

borczego (BBS, lista Majewskiego) nie 0- 
trzymała żadnego mandatu. . 

Lista Nr. 17 Noradowego Bloku -Żydow- 

GRODNO. 

' nadzie studenci wygwizdali rektora, a nawet go pobili. 

SBŁOWO 

Ww Czechach akcję komunistyczną prowadzą 
- studenci. 

WIEDEŃ, 12 IV. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Zagrzebia, że policja 
tamtejsza wysiedliła trzech studentów, którzy uprawiali agitację komunistyczną. Wsku- 
tek tego w Zagrzebiu wśród studentów przeprowadzono rewizje, przyczem dokonano 
aresztowań 160 studentów. Równiez i w Pradze czeskiej przeprowadzona . zostąła re- 
wizja w tamtejszym domu. studentów jugosłowiańskich. Archiwum tego stowarzyszenia 
„oddane zostało do dyspozycji policji jugosłowiańskiej. ‚ 

_ Oburzenie studentów hiszpańskich 
Wygwizdali i pobili rektora. 

PARYŻ. 21.4. Pat. Według doniesień „Le journal'a* z Madrytu, tuch wśród 
"studentów wzmaga się. Komitet strajkowy rozesłał po całym kraju nowy ma- 
nifest, zalecający trwanie aa aieprzejedaanem stanowisku. W Saragósie, i Gre- 

- probiazgi polityczne 
MADRYT. 12.4. Pat. Policja tutejsza aresztowała ponownie znanego pisarza 

— Wynik wyborów do Rady Miejskiej m. 
Grodna. Wybory do rady miejskiej. m. Grod- 
na które odbyło. się T bm. dały następujące 

„ wyniki. 
Uprawnionych do głosowania było 24642 

osoby. Głosów ważnych oddano 13799, nie- 
- ważnych głosów było 245, w tem 200 głosów 
złożonych na nieważną listę komunistyczną 

"Nr. 14. W głosowaniu wzięło udział 57. proc. 
. uprawnionych do wania. Na listy ży- 

dowskie oddano 7062 głosy na łisty zaś 
chrześcijańskie 6737 głosów. i 

Podział mandatów: Lista Nr. BB, otrzyma 
la 5 mandatów. Z -listy tej do rady miejskiej 
wchodzą: 1 dr. Jan Jakimowicz lekarz po- 
wiatowy, 2) Józef Biegański dyrektor emi 
narjum, 3) Kazimierz Łaszkiewicz b. wice-pre 
zydent 4) Jan Malinowski właściciel składu 
aptecznego .i 5) Bolesław Kozon pomocnik 

rejenta, i 
Lista Nr. 8 PPS otrzymala 4 mandaty i 

z niej wchodzą: 1) Jan Podwiński urzędnik 
Kasy Chorych, 2) Bronisław Kuźniak pomoc 

mik rejenta, 3) Józef Ciupał robotnik i 4) A- 
dam Puszkiewicz robotnik. 

Lista -Nr. 10 Chrz. Kom. Wyb. otrzymała 
6 mandatów. Z ER tej do rady miejskiej 
wchodzą: 1) Romuald Puljan A gimn. 
i poseł na Sejm, 2 inż. jerzy Józef Cytarzyń 
ski urzędnik prywatny, 3) Wojciech Korkuć 

- rzemieślnik, 4) Stanisław Berdowski robot- 
nik, 5) dr. Władysław Kalenkiewicz i 6) Moj 
żesz Ustinowicz robotnik. : 

Lista Nr. 11 Ludności prawosławnej otrzy 
"mala 1 mandat Wybrany został p. Grzegorz 
Dułewicz zastępca rejenta. 

Lista Nr. 12 Bund i Posle Sjon otrzymała 
4 mandaty. Radnymi zostali: 1) Abram Brau 
de buchalter (Poal. Sjon), 2) Dawid Cybul- 
ski rzemieślnik (Bund), 3) Dawid Mański bu 
chalter (Bund) i 4 Icko - Jankiel Zomer ślu 
sarz mechanik (Bund). t 

Lista Nr. 16 Robotniczego Komitetu Wy- 

„Jam 

skiego otrzymała 15 mandatów. Do-rady miej 
skiej wchodzą: 1) Izydor Ruthen adwokat, 
2) Abram Zadal adwokat, 3) Jakób Efron 
kupiec, 4) Samuel Rozental SR arz, 5) Ab- 
ram Trop-Kryński aptekarz, 7) Wołf Berman 
kupiec, 8) Aron Jezierski przemysłowiec, 9) - 
Szmieler Badylkies nauczyciel, 10 Judel Mar 
goks, przem wiec, 11) Mojżesz Kapłan 
piekarz, 12 Marek Chwilewicki właściciel -nie- 
uefa ci, 13) Szerał Gitler kupiec, 14 Ab- 

ubicz lekarz dentysta i. 15) Lejzer Rej- 
stzenbejn knpiec. » zyj? 
pa e das OZ OSZMIANA, 

s == Uczestnicy zjazdu wójtów na fundusz 
dyspożycyjny. Na odbytym ostatnio zjeździe 
wójtów ipisarzy. gminnych oraz burmistrzów 

powiatu oszmiańskiego, na wniosek Mieczy- 

  

  

-sława.Gana, sekretarza gminy smorgońskiej, | 
a jednocześnie męża zaufania Z. O. W. na 
gminę smorgońską, uczestnicy zjazdu jedno- 
głośnie uchwalili jednorazowo opodatkować 
się w wysokości 3 proc. poborów miesięcz- 

ch na rzecz funduszu dyspozycyjnego p. 

Ministra Spraw Wojskowych. 
RZESZA 

— Wykrycie tajnej gorzełni. Policja gm. 
rzeszańskiej i sąsiednich, zaniepokojona była 
od pewnego czasu faktem ukazywania się 
spirytusu samodziałowego t. zw. „Samogon- 
ki*. Dochodzenie doprowadziło wreszcie do 
ujawnienia źródła skąd rozchodzi się ten spi- 
rytus. Przeprowadzona nagie rewizja w. mie- 
szkaniu Józefa Stankiewicza, mieszkańca wsi 
Pogrunda dała rezultat nadspodziewany. Wy- 
kryto tam kompletnie urządzoną gorzelnię. 
Aparat gorzelniczy wraz z całą armaturą 
skonfiskowano i przekazano urzędowi akcy- 
zowemu. 

Niefortunny gorzelany, usiłujący wytwo- 
rzyć konkurencję monopolowi spirytusowemu 
będzie miał okazję zapoznać się z rozkła- 
dem Łukiszek. 

Ramona del Valle Inolan. -Powadem aresztowania było niezapłacenie przez pisarza kary 
pieniężnej w wysokości 250 pesetów. 

BOLONIA. 12.4. Pat: Odczuto tu a 
AŻ ; 
owe wstrząśnienia podziemne. 
* 

„ PARYŽ. 124. Pat. jak podaje „Le Jodrnal*, rżeczoznawcy państw-wierzycieli 
„Niemiec ustalili na 50 miljardów ostateczną sumę. długu wojennego Niemiec. s 

WIEDEN. 12.4. Pat. Dzieńniki | 
© ы A ze 

donoszą z Medjolanu, że iaź. Albertini czyni 
obecnie przygotowania go nowej ekspedycji ratunkowej za grupą zaginionych rozbit- 
ków statku „ltalia”. 

  

Tym razem nie udało 
Aresztowanie i zranienie przemytnika 

BERLIN, 12-1V. PAT. Biuro Wolfia donosi z Bytomia, że w nocy z czwartku 
na piątek, w pobliżu posterunku 

ik łk siais" z Sosnowca. Lewarzowski otrzymał 

Schomberg-O: B so Aeioenbery O pala „KAŻ vp Au 

postrzał w brzuch i odstawiony żostał do szpitala miejskiego w Bytomiu. Biuro Wolfa 
przytacza o tym wypadku następujące 

Zaraz po 
czki, zawierające łańcuchy stwa od drzwi i wysłali raj 

je szczegóły: | 
4 szmuglerzy z Polski próbówali przemycić przez granicę pa- 

jpierw jednego z pośród 
siebie na linję graniczną, by sprawdził, czy zdołają się rzedostač przez niepo- 
strzeżenie. Ponieważ wówczas okazało się to niknożliwweni, więć w inę | później 
próbowali oni li przytem, raz się przez granicę. Nie 
z polskich madikba bO OAK ka, zanim doszii "do lin 

- urzędnik celny. strzelił z rewolweru, do przem! 
Dwaj przemytnicy zbiegli natychmiast, trzeci zaś tł w 
moz OWOCE i CZ o wypadku. Policja ls 

Byli wówczas na miejsce 
celny, skąd został on zabrany przez 
natychmiast w szpitalu operowany. S! 
który zawiadomił o 

że 

ytników, raniąc jednego z nich. 
kierunku niemieckiego 

leccy urzędnicy celni przy- 
posterunek i A ciężko rannego na niemiecki t 

owie ratunkowe. Ranny ytnik został 
(a zo jest jednak bardzo dažas Przemytnik, 

tym wypadku posterunek niemiecki, został przez władze niemieckie 
aresztowany za bezprawne przekroczenie granicy. 

„Ślub bindhergha 

„ pustoszeje... 
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Epokowy 6-cio Cylindrowy 
„CHEVROLET 

BOSTON, 12-IV. Prasa tutejsza donosi, że ślub znanego lotnika pułk. Lindbergha 
z córką ambasadora Stanów Zjednoczonych w Meksyku, p. Anną Morrow Haven, w 
stanie Maine. * 

Fantazja miljardera 
NOWY JORK, 12-IV. John D. Rockefeller, mający swą letnią rezydencję niedaleko 

Nowego Jorku nad brzegami rzeki Hudson w Tarrytown, skarżył się od dłuższego cza- 
su, że wioska: East View zasłania mu piękny widok z okien jego pałacu. Przed kilku 
dniami przeszkodę tę -usunięto.. Rackefeller zakupił mianowicie całę wioskę za 700.000 
dolarów i kazał natychmiast zburżyć wszystkie jej zabudowania. Do 1 maja nie pozo- 
stanie z wioski ani śladu. - z: 

  

Bezpośrednia linja okrętowa lączy Polskę z Anglią 
GDAŃSK, 12-1V. PAT. W-sdniu dzisiejszym odbyła się w. porcie gdańskim skro- 

mna, lecz doniosła uroczystość inauguracji pierwszej bezpośredniej linji okrętowej łą- 

czącej porty gdańskie z. portarhi angielskiemi, a mianowicie uroczystość otwarcia 
ruchu polsko-brytyjskiego towarzystwa okrętowego: z' siedzibą w Gdyni. 4 statki tego - 

towarzystwa kursować będą regularnie. z Gdyni i Gdańska do Londynu i Hullu. Uro- 
czystość ta odbyła się na pokładzie statku pasażersko-pocztowego „Warszawa* w obec- 

ności kilkunastu zaproszonych osób. Między innemi w uroczystości wzięli udział w za- 

stępstwie p. ministra przemysłu i, handlu Kwiatkowskiego dyr. departamentu morskiego 
w tem ministerstwie p. Nosowicz, w zastępstwie komisarza generalnego Rzeczypospolitej 
w Gdańsku komandor Jacewicz, dyrektor polsko-brytyjskiego towarzystwa okrętowego 

komandor Witkowski, konsul angielski w Gdańsku. i t. d. 

Zjazd sławiańskiej katólickiej młodzieży 
akademickiej 

KRAKÓW, 12 IV. Pat. W dniu 12 bm. z inicjatywy Odrodzenia roz- 
począł się w Krakowie pierwszy zjazd słowiańskiej katolickiej młodzieży 
akademickiej, obesłany przez: delegacje młodzieży czechosłowackiej, słowień- 
skiej, chorwackiej, ruskiej i polskiej w liczbie 45 osób. 

demonstrujemy. 

„AUTO-GARAŽE“ 
Wileńska 26 tel. 13-61. 

Straszna śmierć 2 sfaruszek w płomieniach 
W Makowie, (woj. krakowskie) wskutek nieostrożnego obchodzenia się z og- 

niem wynikł pożar w starym drewnianym domu, należącym do Jana Koska. Dom spło- 
nął doszczętnie. W chwili pożaru znajdowały się tam: 70-letnia Marja Kilmanowa i 
68-letnia Anna Koskowa, żona właściciela domu. Staruszki chore i niedołężne, z braku 
pomocy nie mogły wyjść z mieszkahia i poniosły straszną śmierć w płomieniach. 

Wyprzedaż Petersburga! 
Długoletni korespondent moskiew- 

ski „Berliner Tageblat* , znawca sto- 
sunków sowieckich p. P. Schefler o- 
pisuje w jednym ze swych artykułów o- 
becnych wygłąd Petersburga, po 10-ciu 
latach budownictwa socjalistycznego. 

— „Przybyłem — pisze — do tego 
miasta podczas odwilży. Ludzie stoją 
w błocie i' szarudze przed sklepami, 
kolejki długie, nieskończone, czekają 
«cierpliwie do późnego wieczora. Co się 
stało? Paniczny nastrój, pogłoski o 
kończących się zapasach cukru, soli, 
naity, mydła. Na wsi ma być jeszcze 
gorzej. Chłopi okoliczni wnoszą trwo- 
gę i niepokój, podniecenie. Podobno 
po wsiach „car głód" panuje jak za 
dawnych, przedwojennych czasów. 

Nie wzrusza to pariji, która wszy- 
stkiem kieruje. liudzie, stojący u wła- 
dzy, mają mocne nerwy,. idą własne- 
mi drogami. „A tymczasem . miasto 

į Na. samym  Newskim 
Prospekcie zamknięto tysiąc sklepów. 
Prywatnych restauracyj prawie niema. 
Na ich miejscu, niemał wyłącznie pro- 
Jetarjackie „stółowe*. W. całem mie- 
ście. tylko, jeden „hotel. z „burżuazyj- 
nemi* wygodami. Ale i. tu niema tego 
blasku, co przed trzema laty, gdy się 

"rodził Nep. 
Nep wogóle przechodzi fazę od- 

wrotu, dzięki czemu wygląd. ulic Pe- 
iersburga jest znowu szary, ponury. 
Olbrzymie. kolektywne organizacje 
sprzedaży, o biurokratycznej struktu- 

ciężki rze, opanowują cały handel. W witry- 
„nach sklepowych wystawy urządzone 
jedynie z punktu widzenia celowości, 
przykrojone na miarę bardzo  prze- 
ciętną. (A towarów nie za wiele!). 

Pewien mądry Szwed powiedział 
i mi niegdyś: Petersburg bez zewnętrz- 

nego blasku i .poloru przypomina coś 
w rodzaju farsy. Rozumieją to. „u 
góry" i starają się stworzyć nowe 
ognisko na peryferjach. Dokoła sta- 
rych i nowych fabryk rośnie nowa, 
czysto proletarjacka cywilizacja, Świa- 
domie przenikająca teatr, kluby, szko- 
ły, sanatorja, szpitale. Powoli prze- 
dziera się ona z tego prawdziwego 
Leningradu do Petersburga. Może 
kiedyś opanuje dawną stolicę carów... 

Narazie Petersburg stał się wiel- 
ką salą aukcyjną. Wiele zabrało już 
państwo, ale sporo jeszcze pozostało 
dla sprzedaży. Przed wojną  miesz- 
kańcy stolicy napełniali swe domy 
olbrzymiemi bogactwami, skupowane- 
mi na wschodzie i na zachodzie, Dziś 
wszystko to odpływa przez Estonię, 
Łotwę, przez kraje skandynawskie, 
przeważnie do Anglji. Obecnie beczka 
tych skarbów jest na wyczerpaniu, 
zaczyna przeświecać dno. 

Przed kilku laty Rykow wypowie- 
dział się przeciw eksportowi  przed- 
miotów artystycznych. przez komisar- 
jat handlu zewnętrznego, wychodząc z 
założenia, że nie należy ogałacać Ro- 
sji z dobytku kulturalnego. Teraz 
sprawę tę inaczej się ujmuje. Przecież 
te „piękne przedmioty”, powiadają 
ci, którzy myślą wyłącznie kategor- 
jami socjalnemi, są tylko Śladami 
burżuazyjnego dobrobytu i nie przed- 
stawiają dla państwa proletarjackiego 
żadnego znaczenia. Pocóż więc wię: 
zić i trzymać to wszystko? 

Zdaje się nie ulega wątpliwości, 
że władze sowieckie wstydzą się dziś 
nieco swej pasji „historycznej Z 
pierwszych lat rewolucji, polegającej 
na tworzeniu całej masy muzeów. 
Dowodem tego Pałac Zimowy, w 
którym zobaczyć można obecnie je- 
dynie apartamenty Mikołaja |. Apar- 
tamenty Aleksandra Ill, Mikołaja II, 
znikły z powierzchni, urządzenia ich 
odpłynęły już może do dalekich 
krajów. 

Materjalistyczna polityka, materja- 

listyczny duch, wypierają coraz ener- 
giczniej dawne pojęcia o sztuce. 
Chwilówo oblicze Leningradu : jest 
znowu ponure. Nad wszystkiem kró- 
łuje dążenie do metodycznego ręwo- | 
lucjonizmu. „Nie czas żałować róż, 
gdy lasy płoną”, powiadają ci, którzy 
rządzą... 9 

M kogo nasi Blogas Południowy? 
Któżby. przypuszczał, że podbiegu- 

nowa wyprawa Byrda będzie miała 
„„konsekwencje dyplomatyczne. łA je- 
dnak tak jest. W ubiegłym tygodniu 
poseł pełnomocny Wielkiej Brytanji 
w Waszyngtonie złożył rządowi Sta- 
nów Zjednoczonych notę protestu z 
powodu ekspedycji Byrda. Anglja 
zwraca uwagę Stanów Zjednoczonych 
że ekspedycja polarna Byrda znajdu- 
je się wpobliżu Bieguna Południowe- 
go na terytorjum angielskiem oraz 
podkreśla, że nad większością połu- 
dniowego polarnego kontynentu fuż 
oddawna rozpostarta jest suweren- 
ność państwowa Wielkiej Brytanii, 

Nota angielska zaznacza dalej, że 
w sprawie terenów polarnych na Bie- 
gunie Południowym, żądania angielskie 
stormułowane zostały szczegółowo na 
imperjalnej konferencji w r. 1926, 
zwołanej z inicjatywy . Australji, Już 
wtenczas proklamowano suwerenność 
państwowa Anglji nad polarnem tery- 
torjum, obejmującem 7 miljonów kw. 
metrów. Dalej Anglja uważa, że do 
niej należy prócz wysp Folklandzkich 
brzegi morza Rossa, ziemia Kempa, 
ziemia królowej Marji oraz ziemia Je- 
rzego V i zachodnia strefa ziemi Ade- 
li odkryta w roku 1912 przez austra- 
lijiską ekspedycję i przemianowana na 
ziemię Wuoksa. Zgoła odmiennego 

zdania są Amierykanie. Twierdzą oni, 
że jeżeli mowa o prawie posiadania 
ziem polarnych Bjeguna Południowe- 
go to, w żadnym wypadku prawo to 
nie przysługuje Anglji lecz przedewszy- 
stkiem Norwegji, ponieważ Biegun 
Południowy odkrył Amundsen w 1911 
roku. Co się tyczy terenów przylega- 
jących do Bieguna, to wyspy Folk- 
landzkie zostały odkryte przez ame- 
rykańskiego kapitana Kiilmera w 1820 
roku, ziemia zaś Wuoksa pó raz 
pierwszy odkryła bynajmniej nie eks- 
pedycja australijska, a ekspedycja 
amerykańska i to w r. 1840, a nie 
1912, w którym to roku dotarła eks- 
pedycja australijska. 

Badacze angielscy pojawili się na 
strefie Bieguna Południowego dopiero 
w początku XX wieku, ekspedycja 
Skott'a w 1901 i ekspedycja Schakel- 
tona w 1909 r. Amerykańscy nato- 
miast uczeni i podróżnicy jak widač,z 
poprzedniego już w w. XIX odbywali 
wyprawy podbiegunowe. 

„_ W kołach. dyplomacji amerykań- 
skiej twierdzą, że nota, którą w od- 
powiedzi wystosuje sekretarjat stanu 
w Waszyngtonie, będzie zawierała 
propozycję oddania całej sprawy, o 
ile oczywista Londyn będzie obstawał 
przy swojej tezie, sądowi międzynaro 
dowemu. W żadnym jednak wypadku 
spor nie może dotyczyć odkrytych 

€ 

teraz przez Byrd'a ziem: Meti Byrd i | 
Gór Roceffellera. 

Czem skończy się ten oryginalny 
incydent trudno w tej chwili przewi- 
dywać. Najciekawszą rzeczą jest to, 
że dotychczas Łrak jest głosu Nor- 
wegji, która bodajże ma najwięcej 
praw, jeżeli chodzi o Biegun Połu- 
dniowy. z, 
* і—_ 

TYSIĄCE KOBIET 
używa codziennie kremu 
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REFORMY W SZKOLNICTWIE A RYSUNKI 
Minął dziesiąty rok niepodległości 

Polski, a z nim razem minęły bezkry- 
tyczna radość, zachwyt i upojenie, któ- 
re po brzegi wypełniały serce każdego 
stęsknionego do tej niepodległości 0- 
bywatela. 

Spadły różowe okulary przez które 
każdy krok każde poczynanie, każdy 

  

Ania P. Portet. 

eksperyment młodego państwa wyda- 

wał się bezgrzesznym, minął okres ja- 

łowej ckliwości i łez płynących z oczu 

na dźwięki hymnu narodowego. Dziś 

każdy czuje się prawym obywatelem 

państwa nie utopijnego, nie efemery- 
cznego, lecz silnego i potężnego, O mi 
mionej niewoli którego już całe poko- 

lenie uczy się z historji tylko. Rzeczy- 

„mi teoretycznie opracowanych 

wistość zgasiła wiele z dawnych słońc 
i aureoli, schowała do lamusa całą, tak 
niezbędną przed wojną, niezdrową pa- 
trjotyczną butaforję i zmusza do pracy 
zdrowej, konkretnej, syntetycznej. A 
pracy na każdem polu, w każdej dzie- 
dzinie, na każdym krokw niemal jest du- 
żo, chodzi więc oto aby się jej imali, 
aby nie unikali tej pracy. Wszyscy bez 
wyjątki obywatele, jako członkowie je- 
dnej + tej samej olbrzymiej rodziny, któ 
rej na imię — Państwo. 

Szkolnictwo Polskie po gorączce or 
ganizacji przeżywa obecnie, jak zresz- 
tą szkolnictwo całego świata, okres ek- 
sperymentów i reform które, jako mniej 
lub więcej boleśne operacje raz po raz 
wstrząsają żywym organizmem szkoły. 

A że operatorami, czyli wykonawca 
poza 

szkołą eksperymentów, — jest zawsze 
nauczycielstwo — więc uważam że do- 
rzeby było, aby inteligentny nauczy- 
ciel lub nauczycielka, swoje uwagi, spo 
strzeżenia, lub nawet obawy i wątpli- 
wości wyrażały głośno nie tylko w na- 
uczycielskim pokoju swojej szkoły, lecz 
szerzej. 

Mówię o głosach inteligentnego na- 
uczycielstwa, (istnieją bowiem jeszcze 
i tępi, zacofani wyrobnicy w tym fachu, 
dla. których „coś nowego” i „jakoś 
inaczej", w programie — jest zawsze 
karą Bożą) aby w ewentualnej wy- 
mianie zdań i opinij nie wkradał się 
przykry zgrzyt bezapelacyjnej krytyki 
zarządzeń ministerjalnych. Chodzi nie 
o zgryzliwą krytykę, lecz o spostrzeże- 
nia fachowców uzasadniające trudnoś- 
ci lub niekonsekwencje w zmianie sy- 
stemu szkolnego w poszczególnych 
dzielnicach, szkołach lub też klasach. 
Niczyje bowiem uwagi nie mogą być 

więcej trafne, a że sprawa szkolnictwa 
jest najważniejszą kwestją każdego pań 
stwa, — albowiem ilość i poziam szkół 
dowodzi jego kultury, usprawiedliwia 
najmilsze nadzieje, — mieć każdy fa- 
chowy głos jest jakby cegiełką przy bu 
dowie gmachu kultury, i, mi się zdaje, 
jest pożądany, oczekiwany, a nieraz i 
bogaty w skutki. ‘ 

Najwięcej absorbującą całe nauczy- 
cielstwa' sprawą w chwili obecnej jest 

pracy w szkole — faktycznie tę ilość go 
dzin powiększa. Iłość łekcyj się zmniej- 
sza 0 1 - 3 g, tygodniowo (zależnie od 
klasy i przedniiótu) lecz lekcje prze- 
dłużone do 50 minut (zamiast 45) w 
ogólnej sumie czasu dają pracy więcej 
od 15 do 105 minut tygodniowo. (za- 
leżnie od klasy.) 

Inny fakt znamienny, a który nie 
może pozostać bez komentarzy — jest 
ten, iż to nowe zarządzenie dyskwalifi- 

  
nowe zarządzenie M.W.R. i O.P. z dn. 
10 stycznia 1929 r. które wprowadzone 
w życie od drugiego półrocza w szko- 
łach państwowych tylko, pozostaje na 
szczęście jeszcze w stanie eksperymen- 
tu. Zarządzenie to mające na cełu 
"zmniejszenie uczącym się ilości godzin 

rys. Zitek L. 

kuje lekcje rysunków, śpiewu i muzyki, 
(natomiast specjalnie uwzględnia gim- 
nastykę), przez uznanie tych przedmio- 
tów (od 4 klasy i wyżej) za nadobo- 
wiązkowe. Nowe to zarządzenie, które 
powtarzam, nie wszędzie jeszcze wesz- 
ło w życie, było szeroko komentowane 

nie tylko we wsżystkich organach zwią 
zków i stowarzyszeń nauczycielskich, 
ale i w każdej niemal gazecie codzien- 
nej Warszawy i Krakowa. Tylko w pra 
sie wileńskiej nie adbiło się echem, 
Nikt nie zabrał głosu w tej sprawie po- 
za zebraniami i odczytami koleżeńskie- 
mi. Nie będę zastanawiać się nad przy- 
czyną tego faktu. Natomiast chciałbym 
wywołać dyskusje, (czy uwagi) nau- 
czycieli (lek) rysunków w sprawie tej 
nowej reformy, która spycha rysunki 
na jeszcze niższy stopień, odbiera wszeł 
kie możliwości pracy w tym kierunku, 
usprawiedliwia lekceważenie tego prze 
dmiotu przez rodziców 'dzieci, a nieraz 
i przez dyrekcję szkoły. Pan S. K-ski 
w „Ognisku* (marzec 1929) omawiając 
ostatnie zarządzenie wogóle, słusznie 
powiada: „Na zakończenie jeszcze jed- 
na uwaga. Gdy powstaje zamiar po- 
stawienia jakiejś chałupy — ogłasza się 
przedtem publicznie konkurs na plany 
budynku, powołując tą drogą do za- 
pasów najlepsze siły fachowe, a gdy 
postanawia się wprowadzić reformy do 
tak ważnej dziedziny życia państwo- 
wego, jaką jest szkolnictwo — zmiany 
są dokonywane w tajemnicy i bez u- 
działu osób najbardziej zainteresowa- 
nych i mających najwięcej doświadcze- 
nia. Czy tak byč powinno?“ 

Zabierając głos w tej sprawie — 
uczynię to w ten sposób, iż z początku 
wypowiem swe spostrzeżenia, obser- 
wacje i uwagi 1) o rysunkach dzieci 
młodszych, 2) o rysunkach dzieci star- 
szych i 3) o zdolnościach rysunkowych 
osób starszych nie artystów, zajmują- 
cych pewne stanowisko w społeczeńst- 
wie, na zakończenie zaś powrócę je- 
szcze raz do tej palącej sprawy — upoś 
ledzenia rysunków w szkole średniej. 

Rysunki dzieci młodszych. ak czło- 
wiek prymitywny — wcześniej ryso- 

wał swe wzruszenia — niż zapisywał 
tak dziecko zaczyna rysować znacznie 
wcześniej niż cz ytać i pisać. Od naj- 
wcześniejszych lat rysunek jest jego 
najulubieńszą zabawą — a zabawa ta 
ma także ogromne znaczenie w rozwo- 
ju jego umysłowym, jak skakanie czy 
bieganie w rozwoju męśni. Wszystkie 
swe myśli, zachwyty, marzenia i fan- 
tazje — dziecko wypowiada w rysun- 
kach — więc zbiór rysunków dziecka 
do lat 10 ma zawsze olbrzymie znacze- 
nie pedagogiczne. świadczy o obecnym 
rozwoju jego inteligencji, a nawet o je- 
go skłonnościach i zamiłowaniach (na 
przyszłość). 

Rysunkami swemi dziecko żywiej 

  

Ania Ch. Choinka. 

opowiada o przeżytych wrażeniach niż 
nieudolną swą mową, a stopień zain- 
teresowania wyraża się zawsze w wię- 
kszej lub mniejszej ilości rysunków na. 
ten sam temat. 

Widziałem zeszyty chłopaka 7-let- 
niego zapełnione rysunkami aeropla- 
nów rozmaitych w kształcie, ruchu, 
barwie i t.d..; Naiwne i śmieszne w 
szczegółach — aeroplany te ujmowały 
swoją pomysłowością w wykonaniu, 
a najciekawszym faktem było to, że 

  

 



Dwie nowe prace o 
Literatura nasza wzbogaciła się 0- 

statnio o dwie poważne prace monogra 
iiczne dotyczące terenu Ziem Wchod- 
nich. Mam tu na myśli monogratję inż. 
Adolia Stasiewicza, p.t. „Ruch społdziel 
czo - mleczarski na ziemiach północ- 
no - wschodnich Polski w okresie po- 
wojennym, ogłoszoną drukiem w to- 

mie XX „Rocznika nauk rolniczych i 

Jeśnych*, oraz p. Stanisiawa Gorzi- 

chowskiego p.t. „Studja nad granicą 

polsko - litewską'*, — ogłoszoną w nr. 

4 „Prac Instytutu badania stanu gospo- 

darczego Ziem: Wschodnich. 
P. Stasiewicz bardzó' szczegółowo 

„omawia rozwój kooperacji mleczarskiej 

wykazując cyfrowo, że ruch spółdziel- 

" czy na terenie województw północno- 

wschodnich rozwija się w bardzo szyb 

kiem tempie. Analizuje przytem ten 

ruch nie w formie oderwanej od innych 

czynników gospodarczych, lecz raczej 

w zależności od całokształtu warunków 

decydujących o kierunku i rozmiarach 

rozwoju. Wygrywa na tem wartośc 

pracy, z drugiej zaś strony, uzyskuje 

się możność krytycznego poglądu na 

kierunki rozwoju i należytej oceny wa- 

runków. W pracy swej autor porusza 

wpierw zagadnienia natury ogółnej jak: 

konieczność asocjacji gospodarstw na- 

białowych. istota spółdzielczości mle- 

czarskiej do organizacyj kapitalistycz- 

, nych i gospodarki indywidualnej. Na- 

stępnie po podaniu krótkiej historji spół 

dzielczości mleczarskiej, przechodzi do 

omówienia warunków rozwoju spół- 

dzielni mleczarskiej na ziemiach półno- 

«no - wschodnich, rozważa tutejsze wa 

runki handlowe, stosunek gospodarstw 

do rynku zbytu i.korzyści osiągane ze 

spółdzielczości mleczarskiej. Pozostała 

część monografji poświęcona jest już 

wyłącznie bezpośrednio sprawom spół 

dzielczości mleczarskiej na omawianym 

terenie. 
W końc owych uwagach autor wy 

powiada zdanie, że bezkrytyczny dziś 

rozpad na coraz to mniejsze gospodar- 

stwa może wejść na normalne tory о- 

strożnej przebudowy ustroju bez szko- . 

dy dla produkcji dopiero wówczas gdy 

organizacje spółdzielcze umożliwią dro 

bnym rolnikom stosowanie metod i środ 

ków dostępnych dla własności więk- 

szej w celu obniżenia kosztów produk- 

cji. 
„Studja nad granicą polsko - litew- 

„ską* mają na celu zbadanie czy grani- 
ca polsko - litewska odpowiada intere | 
som obu „państw i w jakim stopniu. 
'Bla całkowitego: zobrazowania istoty 
tej granicy i jej wpływu na państwa 
nią rozgraniczone, należało chociażby 
w skróceniu przedstawić stan gospodar 
czy i tendencje rozwoju tak państwa li- 
tewskiego jak i województwa Wileń- 
skiego (jako najbardziej zainteresowa- 
nego), — dlatego też autor podzielił 
swą monografję na dwa zasadnicze 
działy: pierwszy obejmuje podział ad- 
ministracyjny, stosunki narodowościo- 
we oraz sprawy gospodarcze Litwy i 
województwa Wileńskiego, drugi zaś, 
specjalny, przedmiotem studjów ma sa 
iną granicę polsko - litewską a w szcze 
gólności jej trasę,w powiecie wileńsko- 
trockim. ‚ 

Badania granicy litewsko polskiej 
p. Gorzuchowski podjął się wychodząc 
z założenia, że Litwa a Państwo Pol- 
skie, w szczególności województwo Wi 
leńskie i część Białostockiego wzaje- 
mnie są ze sobą związane w uregulo- 
waniu normalnych stosunków. Analiza 
podstaw gospodarczych obu tych 
państw doprowadza autora da wniosku 

„o wspólnej racji stanu, przyświęcają- 

Kresach Wschodnich 
cej obu narodom gwoli. „wzajemnego 
bezpieczeństwa i pomyślnego rozwoju“ 

Te dwie prace do których jeszcze 
wrócimy przy omawianiu -specjalnych 
zagadnień, zalecamy . uwadze czytel- 

nika. ы . x172: 

INFORMACJE. 
Unifikacja dzielem -dokonanem. 

W dniu 6 kwietnia r. b. Rada Głów- 
na C. T.R. uchwaliła zgodnie z wnios-- 
kiem Komisji Unifikacyjnej projekt 
statutu nowej instytucji Centralnego 
Towarzystwa Organizacji i Kółek Rol- 
niczych, do której wejść mają: Cen- 
tralne Towarzystwo Rolnicze, Central- 
ny Związek Kółek Rokiiczych, Wileń- 
ski Związek Kółek Rolniczych, No 
wogródzki Związek Kółek Rolniczych, 
Poleski! Związek * Kółek Rolniczych, 
Wołyński Związek Kółek Rolniczych i 
Związek Osadników. — 

Jednocześnie dokonano. wyborów 
do Prezydjum nowej zunitikowanej 
lnstytucji w osobach pp.: Kazimierza 
Fudakowskiego, Jana Rudowskiego, 
Andrzeja Maja i przyjęto do wiado- 
mości wybór członków Prezydjum z 
ramienia C.Z.K.R.: Wiktora Przedpeł- 
skiego, Tomasza Wilkońskiego i Wła- 
dysława Fijałkowskiego. 

Dla podpisania 'nowego statutu 
wespół z delegacjanii innych Instytu- 
cji wybrano z ramienia C. T. R. pp.: 
Kazimierza Fudakowskiego, Hipolita 
Wąsowicza, Jaaa Rudowskiego i Je- 
rzego Gościckiego. 

PODATEK OD OBROTU ZA I KWARTAŁ 
ODROCZENIE PŁATNOŚCI ZALICZKI NA 

1929 ROKU. 

'W myśl art. 81 ustawy o państwowym po 
datku przemysłowym z dn. 15 lipca 1925 r. 
(„Dz. Ust. R.P.“ Nr. 79, poz. 550) do dn. 
15 maja rb. winna być uiszczona różnica po 

всото 

_KURJER G05PODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
między kwotą wymierzonego podatku od 0- 
brotu za rok 1928 a ustawowemi zaliczkami, 
przypisanemi za tenże rok. 

iorąc na uwagę, że w maju rb. przy- 
pada nietylko termin płatności kwot podat- 
ku, o których mowa wyżej, łecz również i 
zaliczki na podatek przemysłowy od obrotu 
za kwartał 1929 r. (art. 56 ustawy), co — : 
w związku, z terminem płatności podatku do- 
chodowego od wykazanego w.zeznaniach do 
chodu (art. 87 ustawy o państwowym ро- 
datku dochodowym) — może wywołać pew- 
ne trudności płatnicze, odroczyło Minister- 
stwo Skarbu okółnikiem z dn. 22. III. 1929 r. 
L.D.V. 4.243-1-29 — na zasadzie art. 122 w 
stawy o państwowym podatku: przemysło- 

U may A ое ата П t wy otu za I kwa 2 
r. do dn. 15 czerwca 1929 r. włącznie. 

Do wyznaczonego wyżej terminu nie ma 
zastosowania 14-dniowy ulgowy termin, prze 
widziany w art. 2 ustawy z dn. 31 łipca 1924 
r. („Dz. Ust. R.P.“ Nr. 73, poz. 721) 

Niedotrzymanie powyższego terminu po-. 
ciągnie za sobą natychmiastowe przymusowe 
pobranie zalegających kwot wraz z karami 
za zwłokę, licząc od ustawowego terminu 
płatności oraz z ew'entualnemi kosztami -eg-' 
zekucyjnemi. ; WS 

O ZNIESIENIE MONOPOLU LNIANEGO NA 
ŁOTWIE. r 

Swego czasu wprowadzony został naiŁo- 
twie monopol lniany, mający na: celu zwię- 
kszenie produkcji i teksportu. Dotychczaso- 
wa praktyka wykazała jednak, że nie speł- 
nił on swego zadania. Mianowicie jakość. Inu 
nietylko nie uległa polepszeniu, lecz przeci- 
wnie znacznie się pogorszyła, tereny uprawy 
zaś zwiększone zostały minimalnie. 2 

Wobec takiej sytuacji zainteresowane 
czynniki opracowały odpowiedni memorjal,.. 
domagający się zniesienia monopolu i za- PiS 
stąpienia go przez wprowadzenie, cła .wywo- 
zowego na len. Sfery rządowe prawdopodo- 
bnie przychvlą się do tego postufatu. 

NOWE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 
Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr. 21 х ата 4 

kwietnia 1929 r.: . 
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 

3 kwietnia 1929 r. w sprawie zakazu przy- 
wozii pszenicy i mąki żytniej (poz. 214): 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 
16 marca 1929 r. o rejestracji pretensyj z ty- 
tułu emierytów i złożonych sk ładek emery- 
talnych b pracowników rosyjskich kolei rządo 
wych (poz. 217); 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
19 marca 1929 r. -o ułdze celnej na macę 
(poz. 218). i я 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
^ Metereologji U. S. B. 

« dwa fe - V. 109 r. 

Wschód sł. g. 4 m. 30 

Zach. „st. o g. 18 m. 16 

  

Cišnienie J >, 
średnie w m. 

Temperatura 
średnia į 

Opad za: do- 
bę m. m. 

Wiatr ! 
przewažający 1 

+20 

Zachodni. 

Uwagi: pogodnie 

Minimum za dobę — 6°С. 

Maximum na dobę --I- 67C. 
Tendencja barometryczna: spadek ciśgienia. 

m 

URZĘDOWA 

— Audjencje u p. wojewody. W dniu 
węzorajszym p. wojewoda Raczkiewicz przy- 
jął na audjencji delegację Zw. osadników 
wojsk. w składzie: pp. Fela i Młodkowski. 

— Nominacja konserwatora. Minister W. 
R. i O.P. powierzył od 1 kwietnia rb dr. 
Lorentzowi definitywnie pełnienie obowią- 
zków konserwatora zabytków sztuki i kie- 
rownika. oddziału sztuki w Wileńskim Urzę- 

dzie Wojewódzkim. Dr. Lorentz  przydzie- 
lony był. do służby w Wileńskim Urzędzie 
Wojewódzkim początkowo na. okres do 31 
marca rb. ` 

— Min. Spr. Wewnętrz- 
nych przychyłając się do wniosku nowogródz 
kiego urzędu wojewódzkiego zatwierdziło 
rope utworzenia samodzielnego ' powiatu 
zczuczyna. Teren projektowanego powiatu 

wchodzi obecnie w skład pow. Lidzkiego. : 
— Osobiste. P. wojewoda wileński Wł. 

Raczkiewicz wyjechał w dniu wczorajszym 
do Warszawy na posiedzenie kapituły orde- 
ru Odrodzenia Połski. 

— Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
p. Józef Żółtowski powrócił w dniu wczoraj- 
szym z podróży służbowej i objął urzędo- 
wanie. 

; MIEJSKA | 
— (0) Subsydja dla instytucyj dobro- 

czynnych. Magistrat na wczorajszem posie- 
dzeniu postanowił wyasygnować tytułem 
subsydjów dla instytucyj dobroczynnych m. 
Wilna za miesiąc marzec 56.988 zł. 

— (0) Niesnaski partyjne. Na czwartko- 
wem posiedzeniu miejskiej komisji finanso- 
wej przyszło do ostrej wymiany zdań pomię- 
dzy radnymi mec. Czernichowym (lista .žy- 
dowska Nr. 8) a d-rem Rafesem (Bund) z 
powodu udzielenia przez tego ostatniego pra- 
sie żydowskiej nieścisłych jakoby informacyj 
o posiedzeniach komisji finansowej i ó stano- 
wisku, jakie zajmuje ósemka w różnych 
kwestjach żydowskich. Mec. Czernichow ma 
wytoczyć przeciwko d-rowi Refesowi sprawę 
honorową. 

— (0) Skasowanie oddziału ocznego w 
szpitalu Sawicz. Ze względu na uchwałę Ma- 
gistratu, ograniczającą przyjmowanie  cho- 
rych zamiejscowych oraz przewidywane 

   

S ia I II T STOTIS IIA TO ABO EE OSI S 

chłopak nigdy aeroplanu  zbliska nie 
widział, tylko lecący wysoko w po- 
wietrzu. Lecz bogata fantazja, wrodzo- 
na przez specjalne zamiłowanie do ae- 
roplanów, 'a nie krępowana poczuciem 
nieudolności rysunkowej — tworzyły 
i wypełniały całe zeszyty coraz to in- 
nemi „w konstrukcji* aparatami. Nie 
twierdzę, naturalnie, że te rysunki prze 

powiadają nowego artystę w przy- 
szłości, ale nie zawahałbym się powie- 

dzieć, że chłopak ten z czasem wyroś- 
nie na pilota. 

Napad wilków. 

W życiu swem nie spotkałem dzie- 
ci niezdolnych do rysunków (mówię o 
dzieciach normalnie rozwiniętych) a|- 
po inaczej: nie widziałem rysunków 
Ea. któreby nie były ciekawe. 
Sszystkie mają te cechy  Śzczerości, 

prostoty, i niekrępowania w wypowia- 
daniu się — które cechują tylko ry- 
sunki ludzi prymitywnych, nie zepsu- 
tych kulturą i poczuciem nieufności w 
swe siły. 

Lecz będąc znamiennemi pod wzglę 

dem wychowawczym i ciekawemi jako 
sztuka swego rodzaju — rysunki te, 
wyjątkiem bardzo nielicznych wypaa- 
ków — ше zwiastują żadnego talentu 
artystycznego na przyszłość. Dziecke 
rysuje, bo to jest w danym momencie 
jego jedyny najłatwiejszy sposób wy- 
powiadania swych „przeżyć, — zaś z 
chwilą gdy zdobędzie inne sposo, by 
wyładowywania swej twórczej energi 
— rysunki idą. do kąta razem z lalka- 
mi, drewnianemi końmi, i abecadłem. 

Lecz zdażają się wyjątki, kiedy dzie 

  

rys. Zitek L: 

cko w rysunkach swych od najwcze- 
śniejszego dzieciństwa zdradza tak wy- 
jąkową pamięć i obserwację i taką łat- 
wość w wypowiadaniu ołówkiem lub 
pendzlem rzeczy trudnych — iż rysun 
ki te świadczą o bezwzględnym talen- 
cie już kiełkującym, którego rozwojo- 
wi dopomoże czas i odpowiednie wa- 
runki. 

Za taki bezwzględny talent uważam 
8-letniego Zitka L., którego kolekcje ca 
łe rysunków mam u siebie, które wszyst 

kie bez wyjątku są tak sama bogate w 
pomysły, i pełne ruchu i treści, jak dwa 
reprodukowane na tem miejscu. 

Chciałbym spotkać dorosłego czło- 
wieka, któryby odważył na tak wielkie 
przedsięwzięcie artystyczne, — jak na- 
rysowanie cyrku w czasie przedstawie- 
nia, i któryby się wywiązał z tego za- 
dania tak świetnie jak czyni to zdumie- 
wające 8-letnie dziecko. Nie wiem na- 
wet czy chłopak ten był kiedy w cyr- 
ku — reszta rysunków zresztą šwiad- 
czy że z jednakowem powodzeniem i 
zamiłowaniem rysuje on „tatusiowi na 
pamiątkę” napad wilków w zimie, jak 
też wieś, staw, kaczki i gęsi — „ma- 
musi na pamiątkę". Zdarzają się na- 
turalnie wypadki przedwczesnego zman 
jerowania lub zniechęcenia u dzieci na- 
wet najzdołniejszych— lecz dziś przysz 
łość tego dziecka interesuje każdego 
kto ogłądał jego rysunki. Również „por 
tret“ Ani P., dziewczynki o wybitnych 
zdolnościach do muzyki i rysowania — 
dowodzi fenomenalnych zdolności u 
dziecka które nie ukończyło było wtedy 
7 lat. 

Zaś „Chainka* 7-letniej Ani Ch. 
mniej zdradza spostrzegawczości—na- 8 
tomiast więcej zdolności w kierunku de 
koracyjnym i kompozycyjnym malutkiej 
autorki. 

W dzisiejszej epoce „indywidual- 
nych** poszukiwań dróg kierunków, prą 
dów i różnego rodzaju małpowanych 
i rodzimych udolnych czy nieudolnych 
„Zmanjerowań i upodobań" — szczere 
rysunki — ilustracje dzieci zdolnych są 
jak zródła — ożywiające i orzeźwia- 
jące niejednego pątniką na rozdrożu 

Sie 
ergo. 

"cić koszty Kuracyjne, 
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Konferencja delegatów GOREKENNK SW TKT RAEC ZEK TEKZEGE 
Kas Ehorych 

W'dniu wczorajszym rozpoczęty się w 
sali Stowarzyszenia Techników obrady kon- 
terencji delegatów Kas Chorych zorganizo- 
wanej przez przybyłych z Warszawy przed- 
stawicieli Zakładu Ubezpieczeń Pracowników 
Umysłowych p. p. Adamczaka, Sasorskiego 
i Kotarbińskiego oraz tutejszego inspektora 
okręgowego p. Arcimowicza. 

Otwarcia konferencji dokonał prezes ko- 
misji organizacyjnej dr. Wojciech Adamczak 
w obecności przedstawicieli Urzędu Woje- 
WOZY ky, inspektora Zakł. Ubezp. od Wy- 
padków Wład. ROC komisarza okrę- 

wego związku Kas Chorych w Wilnie 
ietricha, delegata Inspektora Pracy XII 

okręgu Umiastowskiego, przedstawicieli pra- 
sy 1 kilkudziesięciu delegatów Kas Chorych 
z Provanse) i. 

Obrady zagaił prezes dr. Adamczak 
- . krótkiem przemówieniem, w którem podkre-. 
Ślił,: że” celem konferencji jest jaknajbłiższy 
kontakt osobisty pomiędzy pracownikami 
"Ubezp. Prac, Umysłowych i Kas Chorych 
celem uzgodnienia lnej działalności obu 
tych instytucyj w jaknajdrobniejszych szcze- 
gółach drogą. omówienia i wyjaśnienia ogól- 
nych zasad 'ubezpieczenia pracowników umy- 
słowych zgodnie z postanowieniami znanego 
rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spa „Kasy Chorych bówiem powołane są. 
do spełliiania wielu czynności. Zakładu Ubezp. 
Prac. Umysł nietyłko z obowiązku na mocy 
rozporządzenia, lecz także na mocy porucze- 
nia „przez. Zakładź'Po przemówieniach — па- 
czelnika Jocza 4 p. Umiastowskiego zabrał 
głos nączelnik wydziału centrali p. Sasorski, 
wygłaszając dłuższy referat o ogólnych zasa- 
dach ubezpieczenia pracowników - umysło- 

dńferencja potrwa kilka dni. Dzisiaj w 
13 b. m. o godz. 16 odbędzie się w 

|ym lokalu konferencja prasowa przy 
udziale reprezentantów miejscowych czaso- 
    

  

'Łiczba zgłoszonych do ubezpieczenia” 
pracowników umysłowych na terenie Zakła- 
du Warszawskiego wynosiła w dniu.1 kwiet- 
nia 19298'roku 112.617. Zakład U. P. U., któ- 
*remuspodlega Wileńszczyzna, ma swoją cen- 
tralę w Warszawie i obejmuje z małemi wy- 
jątkami były zabór rosyjski. W wojewódz- 
twie wileńskiem: ubezpieczonych zostało pra- 
cowników umysłowych*do dnia 1-IV 29 r. 
4.948, «w. województwie nowogródzkiem 
1.759; w:' woj. poleskiem 3.847. Z dniem 1 
stycznia 9129 roku 13,299 zakładów pracy 

zgłosiło swych pracowników w całym okrę- 
gu, 620: zakładów w województwie wileń- 
skiem, 293 w nowogródzkiem i 504 w po- 
leskiem. : 

GORSZE О сКТ СЕЛЕБ 5 

zmniejszenie ilości łóżek w szpitalu w roku 
1929—30, sekeja zdrowia Magistratu: proje- 
ktuje skasowanie oddziału ocznego w szpita- 
łu Sawicz, prowadząc tam tylko ambulato- 
ryjne-leczenie dla tego rodzaju: chorych. 
horzy miejscowi, potrzebujący leczenia, mo- 

„gliby być kierowani do lecznicy św. Józefa, 
która wyraziła zgodę na zarezerwowanie 10 
łóżek po.5 zł. dziennie (w szpitalu „Sawicz 
„opłatą ta wynosi 4 zł. 85..gr.). Opłata nale 
żności uskuteczniałaby się ze specjalnie pre- 
liminowanych na ten: cel kredytów przez wy- 
dział opieki społecznej, któreby częściowo 
zostały zwrócone przez osoby, mogące opła- 

Magistrat na wczofajszem posiedzeniu 
powyższy prójekt zatwierdził. 

' —'Nowe pozycje budżetowe. Na skutek 
starań; zainteresowanych do budżetu miej- 
skiego. wstawiono pozycje. 3 tys. złotych na 
żydówskie Towarzystwo naukowe i 2 tys. 
złotych na żydowski instytut muzyczny. 

$) POCZTOWA. 
— iwa urlopów na poczcie. Dyrekcja 

Poczt i Telegrafów postanowiła wydać spe- 
cjalne zarządzenie normujące sprawę urlo- 
pów: pracowników pocztowych. i telegraficz- 
nych. W okresie urlopów  najstraszniejszą 
staje się kwestja, w jakim miesiącu urlop bę- 
dzie udzielony ponieważ w latach ubiegłych 
zachodziły wypadki że jedne i te same osoby 
wykorzystywały najlepsze miesiące letnie, 
podczas, gdy urzędnikom i urzędniczkom 
obarczonym rodzinami pozostawiano miesią- 
ce wiosenne lub późną jesienią. Obecny pre- 
zes Dyrekcji inż. Żółtowski ma tę sprawę 
należycie uregulować, tak że jest nadzieja, 
że wszyscy urzędnicy, którzy w latach ubie- 
głych: nie mieli odpowiednich urlopów, uzy- 
skają je obecnie. 

SZKOLNA. 
— Zabiegi o przyznanie gimnazjum ży- 

dowskiemu praw. Do Kuratorjum Szkolnego 
zgłosiła się delegacja Centralnej Komisji 
Oświatowej w składzie: senatora dr. S. Sza- 
bada, dr. Kowarskiego i innych w celu po- 
czynienia starań w sprawie przyznania gimn. 
żydowskiemu pełnych praw. , 

Wczorajszy „Wilner Tog“ (Nr. 87) 
omawiając ten fakt oburza się, że delegacja 
spotkała się z b. zimnem spotkaniem. 

AKADEMICKA. 

— Sobótka w Ognisku. Dzisiaj w Ognis- 
ku Akademickiem (Wielka 24) odbędzie się 
Sobótka, . Przygrywać będzie nowy zespół 
mtiizyczny. Tańce rozpoczną się nie o godz. 
10-ej jak dotychczas, lecz o godz. 8-ej wiecz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt prof. d-ra Stanisława Trze- 

bińskiego p. t. „O pamiętnikach Józefa Iran- 
ka' odbędzie się na współnem posiedzeniu 
III wydziału T. P. N. i oddziału Polskiego 
T-wa Histor. dn. 13 b. m. (w sobotę) o g. 
6 wiecz. w lokalu Seminarjum Histor. (Zam- 
kowa 11). 

— Odezyt inž. Sakowicza. W dniu wczo- 
rajszym w sali Techników odbył się odczyt 
inż. Sakowicza na temat o eksploatacji torfu 
ze szczególrem uwzględnieniem możliwości 
tej eksploatacji na terenie Wileńszczyzny. 

Na tle odczytu wywiązała się ożywiona 
dyskusja, w ciągu której omawiana była 
sprawa uruchomienia fabryki torfu w Pisiu- 
kach kóło Kien. 15 

Bliższe szczegóły podamy w najbliższym 
numerze. 

— Wil. Męskie Tow. św. Wincentego a 
Paulo urządza w niedzielę dn. 14 kwietnia b. 
r. o godz. 6-ej wiecz w sali Chrześcijańsko- 
Lud. Domu przy ul. Metropolitalnej 1 dorocz- 
ne ogólne zebranie sprawozdawcze, na któ- 
re zaprasza się wszystkie osoby dobrej woli 
interesujące się sprawami miłosierdzia. Te- 
oż dnia rano © godz. 9-ej odbędzie się w 

kościele ks. Misjonarzy przy uł. Subocz msza 
św., jako w doroczne święto Towarzystwa: 
przeniesienia relikwij św. Wincentego. 

Nazajutrz w poniedziałek 15 kwietnia o 
g. 6 i pół rano w kościele po-Bernardyń- 
skim msza żałobna za dusze zmarłych człon- 
ków Towarzystwa. 

KOMUNIKATY | 
— W sali ogniska kolejowego w Wilnie 

przy ul. Kolejowej Nr. 19 w dniu 14 mb. o g. 
18-ej profesor USB p. Feliks Koneczny wy- 
głosi odczyt na temat: „Cywilizacyjne zna- 
czenie komunikacji”. 

W dniu 14. 4. rb. o godz. 19.30 odegra- 
na będzie komedja w 3 akt. Fijałkowskiego 
„Wierna kochanka" w wykonaniu zespołu 
dramatycznego „Ogniska”* pod redakcją art. 
Reduty, 

— Wileński oddział Touring - Klubu. W 
dniu 11 bm powstał w Wilnie oddział Pol- 

< Te. 

Wacław Popławski 
inżynier emer. w.-dyrektor Wydz. 
Po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony 

zmarł dnia 11 kwietnia rb. 

Wąskotorowego Dyr. Wileńskiej. 
Św. Sakramentami, 

o godz. 21 m. 40. 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dzisiaj o godz. 9-ej 

rano w kościele św. Jakóba, skąd też dzisiaj o godz. 4-ej p. p. nastą- 
pi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Bernardyński. 

Q czem zawiadamiają pogrążeni w 7 žalu 
ONA. SYN i SYNOWA. 

Wczoraj, w piątek wieczorem w sali ra- 
dy miejskiej odbyły się dwugodzinne narady 
pod przewodnictwem prezydenta Folejew- 
skiego. Ukonstytuował się (wiceprezes Łoku- 
ciewski, skarbnik S. Trocki, sekr. M. Rok) 
komitet. obchodu i wyłonił komisję organi- 
zacyjną (mjr. Fieldori, płk. Giżycki, staro- 
sta lszora, nadkom. Izydorczyk, dyr. Łaguna, 
prezes Staszewski), jako też komisję propa 
gaudavosi PORA (pos.  Bro- 
owski, Chmielewski, Dobosz, mjr. Kozłow- 

ski, Lokuciewski, Młodkowski, W.  Piotro- 
wicz, Romer-Ochenkowska, F. Ruszczyc, dr. 
Rychłowski, Sztrallowa, Świderski; Wileczew- 
ska). Komitet obchodu zwrócił się z prośbą 
do p. Wa iojo: Lei ażeby pod=* 
czas Po w Warszawie zaprosił w imie- 
niu komitetu Pana Marszałka Piłsudskiego i 
gen. Rydz-Śmigłego na: uroczystości” wileń- 
skie w dniu 2] kwietnia. Zaproszone będą 
delegacje 1 i 5:p. p. Leg., 1 p.-szwoleżerów, 
4 p. uł. i 1l'p. oraz wybitne osobistości, 
które brały udział w oswobodzeniu Wilna, 
"między in. płk. Belinę-Prażmowskiego, ge- 
nerałów Dreszera, Zaruskiego, Piskora i in- 
nych. k 

Program obchodu w ogėlnych zarysach 
został już ułożony i uroczystość zapowiada 
się imponująco. Szczegóły będą ogłoszone w 
dniach najbliższych. Dzień 19 kwietnia (pią- 

oswobodzenia Wilna 
tek) ma być poświęcony uczczeniu pamięci 
poległych w obronie Wilna nabożeństwem w 
kaplicy na Rossie, złożeniem wieńca na gro- 
bach. W sobotę 20 b. m. projektowane są 
poranki dla młodzieży: szkolnej (projektowa- 
ne pierwotnie na niedzielę), ażeby młodzież 
i nauczycielstwo mogły uczestniczyć w ob- 
chodzie niedziełnym. W sobotę wieczór cap- 
strzyki wojskowe. Kulminacyjnym punktem 
obchodu będą uroczystości w niedzielę 21 
b. m. Po nabożeństwie w Ostrej Bramie woj- 
Ska, przeszedłszy przez Ostrą Bramą, defi- 
lować będą na ul. Wielkiej. Akademja popu- 
larna odbędzie 'się w Sali Miejskiej, jednym 
z punktów jej programu ma być „Rezure- 
koja wileńska 1919 roku”, piękny aktualny 
utwór sceniczny H. Romer-Ochenkowskiej. 
Teatr Polski przygotował wspaniałą sztukę 
historyczną: „Książę Józef Poniatowski". 
Orkiestry wojskowe przygrywać będą na 
placach ulicznych. Odbędą się zawody spor- 
towe, przedstawienie bezpłatne w kinie Miej- 
skiem. Obszerny udział we wszystkich uro- 
czystościach bierze wojsko, sfery artystycz- 
ne, literackie i naukowe oraz Radjo Wileń- 
skie. Całemu obchodowi ma być nadany cha- 
rakter jaknajbardziej popularny i przystępny 
dła najszerszych warstw ludności naszego 
miasta. 

Hojny dar dla Uniwersyfefu Stefana Baforego 
Dnia 11 kwietnia 1929 r. Leon Su- 

morok, syn b. Prezesa Sądu Apelacyj- 
nego w Wilnie, w obecności p. wice - 
prezesa Sądu Apelacyjnego M. Maliń- 
skiego, w imieniu ojca swego Restytuta 
Sumoroka złożył Uniwersytetowi Ste- 
fana Batorego na ręce J.M. Rektora X. 
Cz. Falkowskiego, kwotę 8.000 zł. (0- 
siem tysięcy zł.), zebraną do Jego dy- 
spozycji przez Kolegów z sądownictwa 
wileńskiego dla uczczenia działalności 
Jego z powodu przejścia na emeryturę. 
Kwotę tę przeznaczył p. Restytut Sumo 

rok jako kapitał, z którego odsetki u- 
żyte zostaną na nagrody dla studentów 
i asystentów Wydziału Prawa USB za 
najlepsze pracę naukowe z zakresu pra 
wa cywilnego. «Kandydaci do nagród 
winni pochodzić z ziemi Wileńskiej i 
być narodowości polskiej, wyznania 
chrześcijańskiego. 

Uniwersytet Stefana Batorego u- 
tworzy z daru powyższego Fundusz 
irm. Restytuta Sumoroka i opracuje, w 
porozumieniu z ofiarodawcą, Sszczegó- 
łowy regulamin udzielania nagród. 

Akcja pomocy ludności głodującej 
Akcja pomocy ludności w dotknię- 

tych klęską nieurodzaju powiatach Wi- 
leńszczyzny jest w całej pełni. Na czoło 
tej akcji wysunęła się pomoc Rządu 
Rzeczypospolit. Wyasygnowana przez 
Rząd kwota półtora milj. złotych w go- 
tówce została już przez Wileński Urząd 
Wojewódzki przekazana do rąk staro- 
stów jako przewodniczących: powiato- 
wych komisyj opieki społecznej. Komi- 
sje zakupując jużto w Centrali Zbożo- 
wej, już to za pośrednictwem koopera- 
tyw rolnych zboże, mąkę i produkty, 
prowadzą w gminach akcję dożywiania 
ludności. Z akcji tej zdawali sprawę p. 
Wojewodzie starostowie na odbytej w. 

Porozumienie polsko-litewskie w sprawie prze 
pustek 

ъ Nasze władze graniczne porozumiały się z odnośnemi 

ostatnich dniach w Wilnie konferencji. 
Według pierwotnych obliczeń Urzę- 

du Wojewódzkiego, które znalazły zu- 
pełne potwierdzenie w toku akcji zapo- 
mogowej, pomoc niezbędna dla ludno- 
ści do przetrwania do przednówka, wy- 
raża się w cyfrze 4 milj. złotych. 
P. Wojewoda wileński czyni starania.u 
Rządu centralnego 0 uzyskanie dal- 
szych kredytów. Równorzędnie zapo- 
czątkowana została akcja. społeczna 
pomocy i ma przyjść z-.pomocą Komitet 
Centralny z siedzibą w Warszawie. Ko- 
mite t społeczny w Wilnie prowadzi 
żywioną akcję. 

rolnych 
organami litew- 

skiemi w sprawie zwołania wspólnych konferencyj dla 'omówienia sposobów 
wydawania przepustek granicznych zamiesz'ującym w pobliżu pasa graniczne- 
go włościanom, którzy mając grunta przepołowione granicą muszą udawać się 
do władz NK: w celu uzyskania zezwolenia osobistego zasiewania ta- 
kowych. Pertraktac. je w tym kierunku doprowadziły do porozumienia, że zwo- 

łanie podobnych konferencyj należy uważać za celowe i ustalono, że w drugie- 
ie bieżącego miesiąca na punktach granicznych: Nowo-Troki, 
a E Wiżaj sy spotkają się szedotawkcielć władz polskich i litew- czyn, Słobodka 

Niemenj 

skich w celu szczegółowego omówienia tych spraw i opracowania wspólnych 

wytycznych. 

Epidemia tyfusu w dzielnicy żydowskiej została 
umiejscowiona. 

W związku z masowemi zachorowaniami na tyfus brzuszny (nie plamisty jak 
mylnie było podane wczoraj) w dzielnicy żydowskiej a szczególnie na ulicy Stefań- 
skiej z sekcji zdrowia Magistratu, dowiadujemy się, że wypadki zachorowań, spowo- 
dowane zostały używaniem wody z zarażonej studni, którą przez. nadzór sanitarny 
miejski została oOpieczętowaną. Jednocześnie w celu stwierdzenia jakości wody w 
innych studniach, znajdujących się na tej ulicy i w okolicy przeprowadza się fachową 
ekspertyzę. Chorzy częściowo zostali umieszczeni w szpitalu zakaźaym reszta znaj 
duje się pod stałą opieką lekarską i sanitarną. Osoby z otoczenia chorych otrzym. 
szczepionkę ochronną. Odnośne władze wydały już zarządzenie w kierunku uniemo - 
źliwienia rozszerzenia się epidemii. 

T TERA TOREBKI 

skiego Touring - Klubu. Na organizacyjnem 

zebraniu, jednogłośnie powołano zarząd w 
składzie: prezes L. Szwykowski i wicepre- 

zes ]. Sobecki. Na członków zarządu obra- 
no pp. dr. Dobaczewskiego, Halickiego, dr. 
Lorentza, T. Nagórskiego, Hr. Romer - O- 
chenkowską, oraz delegata Towarzystwa Kra 
joznawczego. W skład komisji rewizyjnej 
weszli: pp. Białas, Rackiewicz i Wodzinow- 

ski jako zastępca p. Materski. W tymże dniu 
odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu, na- 
którem ukonstytuowało się prezydujm. 

: TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dzisiej- 
sza premjera „ S.P. Nr. 13*, jest 
krotochwilą młodego obiecującego autora 
Marynowskiego, który w randze majora pro- 
buje skrzydeł swegoPegaza — samolotu, aby 
wznieść się w grono nieśmiertelnych. i 

„Samolot $ P. Nr. 13“, oprócz swej 
lekkości i najnowszej konstrukcji, posiada 
obszerną kabinę, w której swobodnie, a do- 
wcipnie i sprytnie rozlokowani są liczni: po- 
słowie, senatorzy, dygnitarze, księża, ziemia- 
nie, jednem słowem elita najlepszego nasze- 
go towarzystwa reprezentowana przez p.p. 
Z. Molską, I. Jasińską-Detkowską, J. Zakrzyń 
ską, Z. Tymowską, D. Lubowską, W. Mali- 
nowskiego, Z. ES, W. Arnoldta, L. 
Detkowskiego, Z. Modzelewskiego, L. Dy- 
trycha, Z. Relskiego, A. Czaplińskiego, a pro- 
wadzonych przez pilota-reżysera Henryka 
Szietynskiego. ; 

djazd w przestworza 'ze sceny Teatru 
Polskiego punktualnie o g. 8 m. 30 w. Wi- 
dzowie nie są obowiązani asekurować swego 
życia od wypadku, narażeni tyfko będą na 
ścisk, „Samolot* bowiem wywołał zaintere- 
sowanie ołbrzymie. 

— |Jutrzejsze (xiedzielne) widowisko w 
Teatrze Polskim. Jutro Teatr Polski czynny 
będzie trzy razy: o g. 3-ej (punktualnie) dla 
najszerszej publiczności (ceny od 20 groszy) 
grana będzie Sensacyjna Sztuka Langera 
„Przedmiešcie“ (Periferie). O godz. 5 m. 30 
— 4qajnowsza i tak bardzo aktualna komedja 
—rewjeta M. Hemara „Dwaj panowie B*, 

  

Ljazd dyrektorów komunalnych Kas 
Oszczędności 

Wczoraj rozpoczął się w lokału urzędu 
wojewódzkiego swe obrady dwudniowy 
zjazd dyrektorów komunalnych Kas Oszczę- 
dności z terenów woj. Wiłeńskiego, Nowo- 
gródzkiego, Grodna i Wołkowyska. 

W obradach zjazdu wzięli udział: dele- 
gat Min. Spr. Wewn. radca H. Mohl, nacz. 
wydz. samorz. nowogródzkiego p. Sochacki, 
dyr. depart. kredytów społecznych w centrali 
Banku Gosp. Krajowego p. Pawłowicz i inni 
goście. 

Z miejscowych sfer bankowych obecni 
byl. dyrektorzy: Maculewicz, Szwykowski i 
Białas. Pozatem na zjeździe byli obecni przed 
stawiciele Związków Spółdzielni Rolniczych 
w osobach: Kokocińskiego i Rakowskiego. W 
pierwszym dniu zjazdu, którego otwarcia i 
powitania dokonał wojewoda Raczkiewicz, 
zostały wygłoszone następujące referaty 
przez p. p. Króla n. t. Ogólna sytuacja pie- 
niężna w Polsce i rola K. K. O. w tej dzie- 
dzinie, dyr. Maculewicz — Wytyczne  dzia- 
łalności powiatowych K. K. O. i ). Sterło-Or- 
lickiego — Ogółna charakterystyka czynno- 
ści powiatowych K. K. O. na podstawie 
przeprowadzonych lustracyj i doświadczenia 
ze współpracy z niemi. м 2 

Po wysłuchaniu referatów wywiązała się 

dyskusja. 

której się słucha, jak przedstawienie w Te- 
atrze „Qui Pro Quo". Ceny zwyczajne. 

O g. 8 m. 45 (wyjątkowo) nastąpi od- 
łot „Samolotu S. P. Nr. 13“ J. Marynowskie- 
go, w pełnym składzie i ładunku, który ze 
względu na marszrutę, nie będzie mógł odle- 
cłeć wcześniej tego dnia. 

— Książę Józef Poniatowski", sztuka hi- 
storyczna Jana Adolfa Hertza w 4-ch aktach 
grana będzie w piątek 19, sobotę 20 i nie- 
dzielę 21 kwietnia w dziesiątą rocznicę oswo- 
bodzenia Wilna. 

Zapisy na bilety poszczególne instytucje 

 



" 

i grupy mogą już uskuteczniać przez admi- 

nistrację Teatru (tel. 2—24). 
— Reduta na Pohulance. „Złota kaczka”. 

Dziś, po południu po raz 2-go barwna, peł- 

na poezji i humoru bajka Heleny Zakrzew- 

$kiej p. t. „Złota kaczka”. 
Bilety w cenie od 20-gr. sprzedaje wcze- 

Śniej biuro „Orbis” i od godz. 14-ej kasa 

teatru. 
Początek o godz. 15.30 (pół do czwar- 

tej.). 
„Włamanie*. Dziś:o godz. 20-ej „Wła- 

manie" — głośna sztuka A. Grzymały—Sie- 
dłeckiego. 

— Reduta na prowincji, Dziś, w Ostrogu 

komedja A. Słonimskiego p. t. „Murzyn war- 

szawski' ze Stefanem  Jaraczem w postaci 

Hertmańskiego. 
— Koncert Karłowicza. Wileńskie T-wo 

Filharmoniczne staraniem „Dyrekcji i Opieki 
Szkolnej g'mn. im. A. Mickiewicza „organizu- 

je w niedzielę, dnia 14 kwietnia r. b. w 

gmachu teatru „Reduta” na Pohulance © g. 

5 min. 15 wiecz. koncert symfoniczny, po- 

święcony twórczości M. Karłowicza w 20-tą 

rocznicę jego zgonu. 
Czysty dochód przeznacza się na nieza- 

możnych uczni gimn. im. A. Mickiewicza. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Włamanie. Onegdaj wieczorem doko- 
nano włamania do mieszkania Michała Szia- 

gniana (Nowogródzka 10) skąd wyniesio- 

no garderobę wartości 1600 złotych i biżute- 

rję' nieustalortej wartości. Złodzieje zabrali 

rzeczy należące @0 sublokatora 
„Szłagniana, |. Jaskulika wartości. 400 zł. 

: — Rewizje w „nielinach* złodziejskich. 
Nocy wczórajszej policja przeprowadziła re- 
wizję w nielinach złodziejskich i miejscach 

„ podejrzanych i w mieszkaniu paserów Hirsza 

'Szufjana i Dwejry Wysockiej (Składowa 3) 
ujawniono bieliznę skradzioną: w przeddzień 
u-Anny Berensztejn (Wileńska 5) Paserzy 

zostali aresztowani. 
‚ — Podrzutek w kościele. W kościele po- 

Dominikańskim znaleziono podrzutka płci 
rięskiej w wieku około 3-ch tygodni, które- 
go ulokowano w przytułku „Dzieciątka je- 

zus“. 
Taksówka wpadła na rower. Wczoraj 

rano przy zbiegu ulic Mickiewicza i Tartaki 
taksówka Nr. 14478 prowadzona przez szo- 

fera Wojciecha Nadybala wpadła na ME 
jeżdżającego na rowerze Henryka izika 

(Ostrobramska 8). Rower uległ uszkodzeniu. 
Wypadków z ludźmi nie było. ; 

—— Koń wiózł martwego woźnicę. One- 
„gdaj po południu na drodze  rudomińskiej 

koło miasteczka Kotłowo znaleziono wóz, 

woźnica którego Antoni Kolacz był martwy. 

Wóz ze zwłokami skierowano natychmiast 
do policji, która stwierdziła, że Kołacz zmarł 

nagle z powodu nadużycia alkoholu, który 
się uraczył będąc w Wilnie. 

dziecka w rzece. Koło Żupran 
z rzeki Oszmianki wydobyto skrzynię, w któ- 
rej ujawniono zwłoki 8 miesięcznego chło- 
paka. Dochodzenie policyjne idzie w kierun- 
ku ustalenia winnych zabójstwa dziecka. 

* — Krwawe wesela. We wsi Wasiewicze 
gminy polańskiej podczas wtsela został po- 
raniony nożami Adolf Ościk. Tak samo pod- 
czas wesela we wsi: Wiełojcie pod Oszmia- 
ną, został porżnięty nożem Antoni Bortkie- 
wicz. Stan Bortkiewicza jest bardzo ciężki. 

LYRK 
Entuzjastyczne powitanie mi- 

"'strza Polski Sztekkera. 

W 12-ym dniu turnieju, Zgodnie й za- 
powiedzią, ukazał się na arenie cyrku 

„mistrz Polski, Teodor Sztekker. 
Licznie zebrana publiczność, zgotowała 

śympatycznemu Mistrzowi, niezwykłą owa- 
cję. Entuzjastycznym okrzykom i brawom 
nie było końca: - 

Po złożeniu przez sędziów gratulacyj 
Sztekkerowi z okazji zdobycia przez niego 
mistrzostwa Niemiec dla*barw Polski. pro- 
sił on by pozwolono mu w pierwszym rzę- 

« dzie walczyć ze Stiborem. 
Spotkanie wyznaczono na dzień dzi- 

ARG 
alki Wolke—Garkuwienko i Stibor— 

© Petrowicz po 20 min. rezultatu nie dały. 
" Górnoślązak Bryła w 2 min. pokonał Gór- 

skiego. Czekoladowy Siki w 23 min. poko- 
nał potężnego Kohiera, wysuwając się tem 
na jedno z czołowych miejsc turnieju. 

Dziś w sobotę, walczą: Petrowicz— 
Pooschoff, Motyka — Górski, decydująca 
Garkawienko—Kohler i budząca szczegól- 
ne zainteresowanie Stibor—Sztekker. 

W. BRIDGES. ' 

8 _ SOBOWTÓR 

Byłem ogromnie przgnębiony my- 
ślą, że przezemnie Milford cierpiał. 

Odprowadziłem doktora do drzwi, 

rozmawiając z nim, zauważyłem, że był 

poruszony nie mniej odemnie. Lekarze 
przyzwyczajeni są do widoku nieszczę 
ścia i chorób, ale taki fakt jak dzisiej- 
szy — znalezienia otrutego lokaja nie 
zdarza się często. * 

Raychy nie pytał mnie, czy podejrze 
wam kogoś, ale czułem, że ma to pyta- 
nie na końcu języka. Zdecydował jed- 
nak w końcu, zaczekać dalszego prze- 
biegu sprawy. 

—- Wrócę tutaj pa południu, —- 

rzekł wkładając palto. ; $ 

—- Dobrze, będę pewnie w domu, 

ale gdyby pan doktór mnie nie znalazł 
zatelefonuję wieczorem z zapytaniem o 

zdrowie Milforda. | 
Raychy wyszedł, a ja przez kilka 

minut stałem w przedpokoju, rozmyśla- 

jąc, co mam robić. Czy miałem opowie- 

dzieć Maurycemu o wszystkiem, czy 
tylko zakomunikować mu, że Milford 

_jest poważnie chory? 
Zwyciężyła instynktowna. nieuiność 

do mego kuzyna, zdecydowałem, że le- 
piej jest milczeć. Narazie musiałem po- 
dejrzewać wszystkich dookoła. 

Gdy wszedłem dó jadalni, Foorniwoll 

zapytał mnie od niechcenia: 
'"_— No i cóż? 
— Niedobrze, odpowiedziałem 

ponuro. — Milford jest ciężko chory, 
— Co mu jest? 
Wzruszyłem ramionami. 

' — Raychy sam nie wie narazie. W 
każdym razie biedak będzie musiał po- 

leżeć ze dwa tygodnie. Wezwałem pie- 
lęgniarkę do niego. 

Maurycy ziewnął. 
—— Tak to nieprzyjemna historja! 
—- Będę musiał nająć kogoś tym- 

czasem na jego miejsce, — zauważy- 
łem sucho. ; 

Zbyt dobrze znalem Norscotta że- 

  

   

  

Z SĄDÓW. 
Drogie żyro. 

Wiadomem jest, że weksel wówczas 
ma jakieś znaczenie'o ile jest wystawiony 
przez osobę, której nazwisko daje gwaran- 
cję, że zobawiązanie to zostanie uregulo- 
wane. Dia wzmocnienia tego podpisu na 
odwrocie umieszcza się podpis žyranta, 
gwarantującego za wystawę. Często zdarza 
się, że ktoś w pojęcii bankowem nie wart 
ani grosza, otrzymuje kredyt tylko dzięki 
temu żyrantowi. 

Michał Węglowicz, takie właśnie zero 
w pojęciu przeciętnego dyrektora banku 
chcąc zdobyć pieniądze, podrobił na swoim 
wekslu żyro firmy „Marja *Ciborska". 

Wekselek przeszect do protestu i spra- 
wa wydała się. Zbądana. w tej sprawie p. 
Ciborska oświadczyła wręcz; Że nigdy nie 
uprawniała Węglowicza do żyrowania swo- 
ich weksli jej firmy podpisem i sama nie 
podpisywała weksli.  . + 

Sprawa jasna jak słońce, to też Sąd 
skazał Węgłowicza `па 100 zł. grzywny i 

sach powództwo cywilne w wysokości 
Zł. у 
Z ramienia powódki cywilnej p. Cibor- 

skiej występował mec. Jasiński. 

DFIARY. 
M. i L. Słotwińscy na Fundusz Dy- 

spozycyjny Min. Spraw Wojsk. zł. 10. 
„Michał Obiezierski na: Fundusz Dy- 

spozycyjny Min- Spraw Wojsk. zł. 15. 

2 : RADJO. 

Sobota dn. 13 kwietnia 1929 roku. 

11.56—12.10: Transmisja .z Warszawy, 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
1510—15.35: Tr. z W-wy: Odczyt dla ma- 
turzystów p. t. „Napoleun”. giczny. 16.00— 
16.20: Odczytanie program! dzien., repertuar 
teatrów i kin i chwillka litewska. 16.20— 
17.25: Muzyka z płyt gramofonowych. 17.25: 
—1750 Tr: z W-wy: „Z dziejów i przeżyć 
naroau*. 17.50—18.50: Tr. z W-wy: Audycja 
dla dzieci. 18 50—19.15: „Kłopoty Oszmiań- 
czuka“—monolog. 19.15— 19.35: Gzytanka 
aktualna „Mysli Napoleona“. 19.35—19.55: 

Odczytanie programu na tydzień następny 
i komunikaty. 19.55 —20.00: Sygnał czasu z 
Warszawy. 2000 — 20.25: Odczyt z cyklu 
„Wychowanie Narodowe”. 20.35 2200: Tr. 
z W=wy: Koncert muzyki lekkiej: 22,00—: 
Tr. z W-wy: Komunikaty: P.A.T., poli- 
cyjny, sportowy i inne oraz muzyka tane- 
czna. 8 

Transmisja radjowa Z Cyrku. 

Radjo wileńskie przygotowuje na najbliż- 
szą niedzielę dla szerokich rzesz słuchaczy 

specjalną sensację. Po raz pierwszy м' Ро!- 
sce odbędzie się około godz. 9-ej wieczorem 

transmisja wałk zapąśniczych z wileńskiego 

cyrku Colosseum. Radjoabonenci usłyszą Or- 

kiestrę, wejście atletów, prezentację, odczy- 

tanie regulaminu, oraz pierwszą walkę, w 

czasie której speaker w rozmowie z jednym 

ze znanych sportowców tłumaczyć będzie i 

opisywać przed mikrofonem każdy chwyt, 
oraz wyniki , walki francuskiej. 
chwytać. będzie także wszystkie dźwięki 

uboczne, jak oklaski i protesty publiczności, 
głos i gwizdek arbitra i t. p. й 

Nie wątpimy, że pierwsza tego rodzaju 
próba emocjonującej „transmisji życia" zgro- 
madzi przy słuchawkach licznych amatorów 
ciężkiej atletyki. Kto nie posiada odbiornika, 
może go jeszcze w ostatniej chwili założyć, 
rejestrując się jednocześnie na najbliższej 

poczcie... IUGR 
mW A 

Związek Polaków z Kresów Biał. 
Zak. niniejszem zawiadamia, iż Walne 
Zgromadzenie doroczne członków 
Związku odbędzie się w niedzielę 14 
kwietnia b r. w lokalu przy ul. Za- 
walnej Nr 1 o godz. 5 m. 30 po 
połud. przyczem zaznacza, iż takowe 
Zgromadzenie, jako powtórne, będzie 
prawomocne bez względu na ilość 
przybyłych członków. 

Porządek dzienny: 1) Zagajenie 
2) Wybór przewodniczącego i sekre- 
tarza. 3) Sprawozdanie Zarządu. 4) 
Sprawozdanie kasowe. 5) Sprawozda- 
nie Komisji Rewizyjnej. 6) Referat 
Doktora Obiezierskiego. 7) Wybór 
członków Zarządu i ich zastępców. 
8: Wybór Komisji Rewizyjnej. — 
Wolne wnioski. = 

  

    

  

   
   

    

   

  

bym mógł sobie pozwolić na zbytnią 
sentymentalność. 4 

— Słusznie, — rzekt Maurycy. — 
Jeśli chcesz, mogę cię powieźć do biu- 
ra Sygrewa, bo jadę w tamtą stronę 
właśnie. Oni mają zawsze duży wybór 
kandydatów. | 

Propozycja ta była mi na rękę, zre- 
sztą mimo całej mojej nieufności .do 
tego człowieka, nie uważałem za stoso- 
wne kłócić się z nim. Dopiero za trzy 
tygodnie będę mógł pozwolić sobie na 
tę przyjemność. 

„— Dobrze, — zgodziłem się. — 
Za chwilę będę mógł jechać. Muszę 
tylko wziąć z biurka pewne papiery. 

-— Dobrze, idź, tylko nie marudź 

bardzo. : 
W gabinecie zamyśliłem się nad 

swoją sytuacją. Czułem się bardza mar 
ie, Ztpełnie inaczej jest, gdy się stoi 
twarzą w-twarz wobec wyraźnego nie- 
bezpieczeństwa, a inaczej, gdy, jakaś 
tajemnicza siłą czyha na nas ze wszyst- 
kich stron i*ma się uczucie zupełnej 
bezsilności. Nerwy moje były naprężo- 

ne. Teraz rozumiem dobrze, dlaczego 
Norscott nie mógł tego dłużej znosić i 
uciekł. Przeklinałem siebie, za lekko- 

myślność z jaką.zgodziłem się na uk- 
ład, nie rozpytując go nawet o szcze- 
góły. Co prawda wątpiłem, czy ze- 

chciałby mnie informować. Zależało mu 
na tem, by mnie zabito, gdyż byłoby 

to gwarancją dla niego pozbycia się 
wrogów na zawsze. ; 

Teraz było już za późno. Musiałem 
chyba złamać słowo (a zawsze było 

ono dla mnie święte) a zresztą nie 

chciałbym we własnych oczach ucho 

dzić za tchórza. Umierać nie chciało 

mi się, ale żyć z piętnem. hańby rów- 
nież nie miałem ochoty. A zresztą by- 
ła jeszcze Marja. Nie wiedziałem właś- 
ciwie, jaką rolę odgrywała ona w tej 
całej historji, ale czułem, byłem tego 
pewny, że trafiła do tej bandy mor- 
derców przypadkowo, przez jakieś dzi- 
wne nieporozumienie i czułem, że mu- 
szę ją stamtąd wyrwać koniecznie. 
Zdawałem sobie jednocześnie sprawę, 

Mikrofon . 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
12 kwietnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 

Belgja 123.85, 124.16, 123,54 

Budapeszt 158,— 155,90 155,— 

„Holandja 358,02 358,92 457,12 

Loadya 43,29,5 43,40, 43,19, 
Nowy-Tork 8,90 8.92 8.83 

Paryt 34,85,5': 34.94, 34.77 
Praga 26,38,5 26.45, 26.32,5 

Szwajcarja 171,66, 172.09 171.23, 

Stokholm . 238,12 1238,92 231,52 
Wiedeń 125,23,5 125.545 _ 124,92,5 
Wiochy 46,69,5 46,81 46.57.5 
Berlin w obr. nieof. 211.66.5 — 211.57 

OGŁOSZENIE. 

Zgodnie z par. 22 i-25 Statutu, Wileńskie 
Towarzystwie Wioślarskie zawiadamia że Do | 
roczne Ogólne Zgromadzenie członków od- 
będzie się w łokału własnym (Wilno - ш. 
Mickiewicza 15) w. sobotę 27 kwietnia rb. o 
godz. 18-ej z. porządkiem dnia: 

1) zatwierdzenie protokółu z poprzednie- 
go ogólnego zebrania; $ 

2) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej; ; 

3)“ rozpatrženie sprawozdania  Komitetu 
Budowy nowej przystani; р 

4) uchwalenie preliminarza na rok 1929; 
5) wybór członków zarządu na miejsce 

trzech: ustępujących według statutu oraz wy 
bór Prezesa Towarzystwa wskutek ukończe | 
nia kadencji mandatu; 

6) wolne wnioski. 
Na mocy par. 27 statutu Ogólne Zgroma- 

dzenie jest prawomocne do uchwał w pierw- 
szym terminżć zwołana, bez względu na ilość 
członków Towarzystwa. 

Ze względu na ważność spraw wzywa się 
członków Towarzystwa o konieczne punktu 
alne przybycie. 

ZARZĄD. 

—— 
pod Ponsjonai „Urocze Werki“ Wilnem l 

pokoje z utrzymaniem i elektrycz- | 
nością Table D'Hote. Zarząd w 
Wilnie ul. Dąbrowskiego 10 m. 4. 

е HELENA PIETKIEWICZOWA. 

WYDZIERŻAWIĘ 
zaraz majątek obszaru około 320 ha 
dobrej gleby z łąkami i budynkami, 
od Wilna częsciowo szosą 23 klm. 
Warunki dzierzawne do omowienia 
z kuratorem tegoż majątku, ulica 
Konarskiego 9 m. 7, od g. czwartej 
po południu. —Z 
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W b 0 8 ū W wypadanie; łupież, 
в MI łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„iiydło Chinowo - Chmielowć” (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

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

EA RE SZ GEKKO A ZA LE KT A ОА A 

że to były bardzo niemądre pragnienia i 
nieziszczalne prawie, ale dziwnem zrzą 
dzeniem losu, zajęła ona w mem sercu 
miejsce o wiele większe, niżby zdrowy 
umysł mógł przypuścić. i | 

W gabinecie wziąłem notes Nbrscot 
ta. Obiecałem, że będę wszędzie, gdzie 
on miał być, musiałem więc zajrzeć do 
notesu i ułożyć sobie plan dnia. Na ten 
dzień były dwie notatki: miara.u:kraw- 
ca o 12:30 i posiedzenie zarządu lon- 
dyńskiej komisji transportowej w Ka- 
non - Hotelu po obiedzie. Zapewnie 
nicby się nie stało: nadzwyczajnego, 

gdybym się w tych dwóch: miejscąch 
nie zjawił ale postanowiłem uczciwie 
wypełnić wszystkie zobowiązania. Zre- 

sztą sprawy Norscotta zaczęły mnie in- 
teresować. : 

Gdy zbiegłem na dół, Maurycy cze- 

kał na mnie w przedpokoju. Znów wy- 
dało mi się, że był zbyt zadowolony, 
a oczy jego błyszczały tryumfem, zle 

ukrywanym. Ale nie byłem pewny, czy 

nie jest to, tylka moja wybujała wyo- 

braźnia. W tym stanie nerwów wszyst- 
ko wydawało mi się podejrzanem. 

'— Czy decydujesz się, zapytał ku- 
zyn, — wychodząc na ulicę, — wzią Č 

nowego lokaja na stałe, czy tylko na 
zastępstwo? я 

— Ach naturalnie, 
choroby Milforda. Nie mogę się bez Mil 
forda obejść. ы 

— Jestem pewien, że Sygrew przy- 

śle ci dziś jeszcze zastępcę Milforda. 

Nagle przed nami zatrzymał się sa- 

mochód i wychylił się ku nam męeżczy- 

zna średnich lat w cylindrze na głowie. 

— Dzień dobry, — krzyknął, —bar- 
dzo się cieszę, że pana widzę! 

Słowa te brzmiały pochlebnie ale nie 
miałem pojęcia, kim jest ten człowiek. 
Na szczęście Maurycy wybawił mnie z 
kłopotu. Zdjął kapelusz i wyciągnął do 
nieznajomego. - 

— Moje uszanowanie, lordzie Lam- 
mersfild, jak zdrowie lady Lammer- 
sfild? R 

Lord nie zwrócił uwagi na uprzei- 
me pytanie Maurycego. Chłodnem К- 

SŁOWO 

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

w. roli 
Jost. czasów caratu: Mikołaja ll, jego dwór, działaczy bolsz. 

Dziś! Sensacyjny superfilm! Największą sława ekranu, niezrównana DOLORES DEL RID lake 

TANCERKA Z KOS$KWY 
Wielk. Ks. Michała w wstrząsającym dramacie „TANCERKA*. Obraz ilustruje szereg postaci 

oraz bohater obrazów „Aniół ulicy* i 
„Siódme Niebo* CHARLES FARRELL 

histor. 
oraz romantyczne przygody wielk. ks. 

Michała. Prawdziwa miłość góruje ponad wszelkie przesądy i różnice klasowe! Sensacyjn d i 
przepych wystawy. Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10.15. S В A gs 

  

tylko na czas | 

KINO-TEATR Dziś dramat 

budzącej się miłości 
„POLDNIA” | W rolach głównych: 

Mickiewicza 22. | p i lig 

„„DZIEWCZECY RAJ““ 
MARJA PAUDLER i piękny LIVIO PAWANELLI, czarująca 

rozgrywa się w wytwornych salonach, i na 
ost. 10.25. RAWA 

(NOWOCZESNA 

PANNA) 
/ dowcipiy GEORG 

tle przepięknych krajobrazów. Początek 

  

„Alno „Pirail“ «6 dramat erotyczny w 12 akt. 
i : czaru i poetyckiego polotu. Flim, ilustrujący dzieje nie- 

szczęśliwych dziewcząt, zmuszonych przez fatainy los i skrajną nedzę do kupczenia swem ciałem.. Film dla 

Ё Dzis! Dawno: oczekiwana „premiera! Najgenjalsza i najpopularniejsza para artystów JANET GAYNOR 
CHARLES, FARRELL, znane z filmu „Siódme Niebo* w nowem: ol$niewającem arcydziele Franka 

twórcy „Siódmego Nieba” + Aniūl ulicy 

borzage'a 
Film, pełny nastrojowego 

  

  

(WIELKA 42, ka i dla serca. 

e т Dziś Największe arcydzieło 1 raz w Wilnie, jedyny film, który ukazał się w Polsce pod protektoratem 'posła 
W « NE Największe odzwierciadlenie, zniszczenia potęgi niemieckiej na lądzie i. morzu NAJWIĘKSZY 

” anda TRYUMF „ŚWIATA Miłość i krew” potężny niebywały dramat w 12 skt. w którym udział bierze 

Wielka'30. Czyli э cała armja amerykańska przy zastosowaniu najnowszych 
zdobyczy. technicznych. W rolach gł.: RICHARD BARTELMERS i MOLLY ODAY. 
  

Z Persji powróciwszy: 
przeprowadziłem  Kursa dywanów 
oryginalnych perskich oraz smyrneń- 
skich, w których wzięło udział 7249 

pań i panów Zamknięcie kursów na- 
stąpiło 23 marca 1929: r. lecz na ogól- 
ne żądanie pań, które bądź to przez 
mrozy, bądź to Święta i przepełnienia 
ostatnich Kursów wziąść udziału nie 
mogł. Pawróciłem do Wilna w celu 
przeprowadzenia jeszcze . jednego . 
Kursu.na które zostaną przyjęci pa- 
nie i.panowie. By.dać możność każ- 
demu wzięcia ucziału w tak szia- 
chetnych i pięknych pracach, których 
w. Polsce przemysł stwarzamy, całość 
korsu 14 dniowego po 2 godziny 
dziennie tylko 10 zł. Wpisy oraz.infor- 
macje włącznie tylko. do 17 b. m. 
Zaznaczam że bezwłocznie i bezpo: 
wrotnie «dnia 2 maja wyjeżdżam do 
Małopolski w celu przeprowadzenia 
dalszych Kursów. Wpisy oraz infor- 
macje włącznie do 17 b. m. Lotne 
Kursa dywanów Karola Litwinowicza 

ja Wilno, Wielka 56 m. 3 — 
FS FORM ZRT VITAE SI SPEBL EEE 

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

+ ALPEROWICZ. 

  

Czopki he- Jari |“ (z kogutkiem) 
. moroidalne „ t) usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

у zmniejszają guzy (żylaki) : 
Sprzedają. apteki i skłądy apteczne. 
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wnięciem głowy odpowiedział na je- 

go powitanie i pytająco patrząc na 

mnie zapytał: u 

— Chciałbym pomówić z panem... 
— Jestem zawsze na pańskie usłu- 

gi, — odrzekłem grzecznie. 
— Czy będzie pan wieczorem u Sar 

gatta? 
— Tak. 

—- Doskonale. Spotkamy się więc 

tam i rożmówimy się. Zajmie nam to 
kilka minut zaledwie. 

Skinął' uprzejmie głową, ostentacyj- 
nie nie zwracając uwagi na Maurycego 
i odjechał 

Miły człowiek z tego Lammenrsfilda 
— zauważyłem, chcąc wyłudzić bliż- 
sze określenie tego człowieka. 

Śledząc odjeżdżający samochód, 
Maurycy zauważył. 

—sNie wiem, wśród ministrów nie 
cieszy się: on zbytnią miłością. 

Wiadomość o'tem, że: jest ministrem 
była dla mnie nowem odkryciem, bo 
nie znałem się zupełnie na polityce an- 

gielskiej i jej rządach. 
—_ Może nie rozumieją go, — Za- 

uważyłem, jest często, przypada nam 

to w udziale. Е 
Maurycy spojrzał na mnie ze zdzi- 

wieniem: : 
—- "W dziwnym jesteś dzisiaj na- 

stroju... 
Zrozumiałem, że wzięłem nieodpo- 

wiedni ton i  zachowamie moje nie 
podobne jest dó zwyczajów Nors- 

cotta, pośpieszyłem więc poprawić się: 
— Trzeba czasem być uprzejmym, 

— zauważyłem, — chociażby dla roz- 
maitości. 

Maurycy roześmiał się. 
— Tak, z Lammersfildem byłeś na- 

wet zanadto przyjemny! 
W słowach jego dźwięczała jakaś 

myśl ukryta. Ale nie miałem odwagi 

zapytać go о wyiaśnienia. obawiając 
sie wzbudzić w nim podejrzenia. US- 

miechnałem się tajemniczo i zamilcza= 
łem. 

Właśnie auto nasze zatrzymało się 
przed niewysokim domem, na którym 

` 
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: Drzewo opałowe ® 
HE dębowe, brzozowe, sosnowe, świer- B 
5 kowe, osikowe i olchowe kupuje w M 

E. większej ilości tak w Wilnie, jaki 
s na prowincji % Е 

Н Gazownia w Wilnie | 
B UL. CICHA 5. —B 

EYAV v DOKTOR 

RWE b. BINSBERG 
B LEKARZE 5 
DAWAWAE 

  

DOKTOR 
n.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—l, od 5-8 wiecz. 

Kobieta-Ł.ekarz 

fr, Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od ke: Od 4—6, 

ul. 

Dr Hanusowicz 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby skór- 
oe. paco go- 

jdziny przyjęć 5—7 pp. 
|Zamkowa 7—1 Le- 
czenie światłem: Sol 
lux, lampa Bacha 
(sztuczne słońce gór- 
skie)i elektrycznością 
(diatermia). 0816 

pag anų 

ickiewicza 24, sf R. + MRSEE 
tel. 277. 

х neryczne moczo- 
W. Zdr. Ńr. 152. płciowe. Elektrot-ra- 

pia, słońce górskie, 
diatermja,  Sollux. 

  

Dr. @. WOLFSOŃ Tatarskiej 9—2 i 5—8 
weneryczne,  moczo- 

Kloc lskórnej Gal S 
ileńska 7, tel. 1067. DOKTOR 
e ——— Mawiyłkiewiczowa 

Dr POPILSKI przyjmuje od 11—12 
i od 5—6. Choroby 

choroby skórne i we- skórne, leczenie wło- 

neryczne. Przyjmuje sów, operacje kosme- 

od godz. 10 do li oa tyczne i kosmetyka 

5—7 p.p. W.Pohulan- lekarska. Wilno, Wi- 

ka 2, róg Zawalnej leńska 33 m. 1. 

BLIS= W.Z.P. W.Z.P. 77. 

  

    

     

  

wisiała marmurowa tablica z napisem: 

„Sygrew i Sp. Biuro pośrednictwa 

pracy”. : : у 
W biurze spotkał nas wspaniale wy 

glądający z długą brodą starzec i u- 
przejmie wskazał nam skórzane fote- 

le. < Ч 
— Dzień dobry, — rzekłem na po- 

witanie. я sd 
Starzec ukłonił się uprzejmie. 
— Dzień dobry panom. 
— Czy nie mógłbym pan przysłać 

do mnie lokaja na jakiś czas, mój ka- 
merdyner zachorował. | 

Sygrew kłasnął w dłonie. | 

—- Mój Boże, cóż za przykrość. 

Master Norscott z Park - Lyne, niepra- 

wdaż? Jeżeli się nie myłę miałem za- 
szczyt dobierać cały personel służby 

Фа szanownego pana! | 
Była to nowifa dla mnie ale spo- 

kojnie odrżekłem: +45 © ' 
— Czy będzie pan mógł dopomóc 

mi i tym razem? *.» ). 
— Naturalnie, sir, naturalnie. W tej 

chwili zajrzę do książek. Nie wątpię, 
> znajdziemy odpowiedniego człowie- 
d 4 

Staruszek wybiegł z pokoju. Maury- 

cy podszedł do okna, a ja zacząłem 
przeglądać pisma ilustrowane. Za chwi 
lę ukazał się Sygrew, z zadowoloną 
twarzą. + 

— Jest sir, jest, — oznajmił, — i- 
dealnie dobrany człowiek. Nie rozu- 
miem, dlaczego odrazu sobie nie przy- 
pomniatem. Chyba dlatego, że dopiero 
wczoraj zgłosił się do nas. 

— Cóż ta za skarb? — zapytał Ma- 
urycy? : 

— Nazywa się Franciszek, sir. Był 
lokajem u sir Henryka Tragattoka. Lo- 
kaj pierwszorzędny, rekomendacje ma 
doskonałe. 

— Dla czego rzucił poprzednią po- 
sadę? — zapytałem, 

Master Sygrew wzruszył ramionami 
Zdaje się zebrał dużo pieniędzy 

i obrzydła mu służbą. Chce właśnie 

mieć dorywczą pracę. Jest to Francuz, 

ale mówi dobrze po angielsku. Sir Tra- 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

„ sów. Mickiewicza 46. albo 

choroby weneryczne W. Ребшапка 19. -+ 
syfilis i skórne. Wil- "Potrzebna — 
no, ul. Wileńska 3, te- 
leton '567. Przyjm.je 

od 8 do i i od 4 do 8. 

Mickiewicza 12, róg. 

     

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" štiaszėina JA. 

— — 
"DOM drewniany 
blisko centrum, . z | 
ogrodem warzyw- 

aaa 

ff mmm В 
nym i owocowym 

SESEÓ |rzędamy za | . 2 
Wil. Biuro : Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152 1 

mezo? 
KO SPRZEDAJE 

LUB  KŪPUJE, 
chce załatwić 

— wogółe jakąbąóź inną 
o sprawę niecha? 

zwracą. się ' do. biurą 
„GWARANCJA“ przy a 

й POSADY ul. Zamkowej Nr 3, 
muuwuzzamawzam i sprawę załatwi So- 

Miuszertadmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 

  

m. 6. 

BOR ż lidnie, prędko i na 
14 wyjątkówo dogednych 

„bna. słu Ca warunkach. s R a 
do wszystkiego, z do- 
bremi: - . poleceniami. 
Wiadomość w adm. 
Słowa* pod K. L. 

LL] 

głaszać się między RÓŻ NE 
godz. 9 a_10_ rano. — summ «amennatza 

1 Anais I atkasa 
konoma 09% wewniany | 

z długoletnią prakty- | 8 0 1 mieszka- 
niu, placu '500 54- ką rolną i lasową po- 

ь cd źżni, ogród owoco- leca inż. górn. Bro- ” 
nislaw | Čhądzynski,| WY, sprzedamy na- 

tychmiast za 8.000 

Potrzebna D. a JEazięta" 
ochmistrzyni do sa-| Mickiewicza 1, 
modzielnego  prowa* | tel. 9-05, —0 
dzenia gospodarstwą 
па т]йід;@. 2 głósząć z 

się: Mickiewicza š — 

ms os e 10—2 w  NAJRORUSTNIEJ 
9 i najdogoaniej. za- | 

łatwia. pożyczki 
D._H.-K. „Zachęta” 
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БОКАЬЕ 2 | аее 
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ЧИчЧЕНКО Н TTT В ОСИЛИЮ 

28h 3 pokoje e uszy 
jęcia, "Dąbrowskiego ; Kr A " са оЗАНО Н ЕЧ 

Mieszkanie 
4-5 pokoi z ogród- 
kiem poszukuje się, na imię. Włady- 
Informacje: Biuro sława Horbacza, rocz- 
Ogłoszeń S. Jutana,nik 1901, wyd. przez 
Niemiecka 4, tel. 222.P. K. U. Lida, unie- 

RuwaAWwAW ||| НОРИ ! УРО 
Ь.'іп:'і:'йъ‘::г:“;‚:'‚ х otorki dokumenty amery- małe elektryczne po* kańskie, 4 leca Inż. M. Feilchen- imię Кна feld, Warszawa, KrÓ- szkiewi 3 к 
lewska 20, tel. 320-16. a uaitwogę 

gubioną książkę 
wojskową, wyd. 

    

da kradziony | pasz- 
port zagraniczny, 
wyd. przez Kon- 

"lLfl—S 
  am 

gattok bardzo go chwali... bardzo chwa 
li. S 

— Czy pań sprawdzał osóbiście? 
‚ — Telefonowatem do sir Henryka, 

zaraz po jego wyjściu, sir Henryk twier 
dzi, że nie miał lepszego służącego. 
Rzeczywiście ten człowiek robi wraże- 
nie bardzo wyrobionego i dobrego słu- 
żącego. 

— Wszystko to brzmi zachwycają- 

co! — zauważył Maurycy. Jak myślisz? 
Kiwnąłem głową. Dziwnym trafem 

sir Henryka Tregattoka spotykałem 
przed dziesięciu laty, gdy był posłem 
angielskim w Boliwji, wydał mi się 
twardym i wymagającym człowiekiem. 
Jeśłi lokaj potrafił mu dogodzić i uspo- 
sobić przychylnie do siebie, musiał ta 
być wyjątkowy służący. 

— Dobrze, — zdecydowałem, 
niech on przyjdzie dó mnie. Biorę na 
dwa tygodnie, peńsja wynosi trzydzie- 
ści szylingów tygodniowo. 

Master Sygrew wstał i potarł ręce 
z zadowoleniem. 

_ — Slicznie master Norscott. Dosko 
nałe warunki, pewien jestem, że on bę- 

dzie zachwycony. Zaraz węzwę go do 
siebie i przed wieczorem Stawi się u 
pana. : : 

—— Obawiam się, że nie będę wtedy 
w domu. Я 

Sygrew zastanowił się chwilę. 
Może w takim razie dostanę bilet 

pana, sir, a ja Sam go odprowadzę. 

LZ 

Było to najlepsze wyjście. Napisa- 
łem kilka słów na bilecie wizytowym 
Norscotta, rozkazując, by przyjęto no- 
wego lokaja w domu i na tem zakoń- 
czyłem sprawę. 

Staruszek żegnał nas z szacunkiem 
ij zadowoleniem. 

— Teraz pojadę do krawca, —rzek 
łem wychodząc. 

— Dobrze! Pamiętaj o obietnicy 
przyjazdu. czekam we czwartek. х 

— Nie zapomnę, — odpowiedzia-, 
łem z ušmiechem, —-mam wielką ocha 
tę na te przejazdzkę. 

Pożegnałiśmy się i piechotą udałem 
się do krawca: 

  

 


