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Refleksje 0 lewitowośi. ECHA STOLICY 
Dziwną jest rzeczą, že do parla- 

mentów i rządów są dopuszczani So- 

cjaliści, którzy jako internacjonaliści, 
należący do tego lub owego interna- 

„cjonału, przez to samo wyrzekają się 

własnej ojczyzny i muszą działać na 

jej szkodę, gdyż każdy kraj ma swo- 

je specjalne interesy, kolidujące z 

interesami krajów innych, a częsiokroć 

wrogich. 
Nasi posłowie jeżdżą na zebrania 

Il czy III internacjonału, głosują re- 

zolucje antypaństwowe, a potem — @е- 

cydują w Sejmie o losach Polski, a 

nawet sprawują wysokie urzędy. 

Nie podobna dwum panom naraz 

służyć, więc albo nie są to szczerzy 

internacjonaliści, albo to są wrogowie 

państwa na jego szkodę Świadomie 

działający. * 

Komunišci są tacy sami socjališci, 

tylko jaskrawsi, tylko szczersi i ci 

wyraźnie akcentują swą antypaństwo- 

| wość. 
Jeżeli przypatrzymy się naszym 

socjalistom, nie możemy nie skonsta- 

tować, że przecie dzielnie walczyli o 

Polskę i wielkie Jej wskrzeszeniu od- 

dali zasługi; powstaje pytanie, — dla 

czego teraz w ciałach ustawodawczych 

i gdzie tylko są u władzy, działają z 

tak widoczną szkodą dla Polski? 
Czyż poto pomagali Ją wskrzesić 

by dojść do władzy i korzyści z niej 

płynących metodą  demagogiczną? 

Zresztą kto nie ma daru i umiejętao- 
ści budowniczych, ten na polu de- 

strukcji laurów szukać musi. 
Lewicowcy są nie tylko ateistami, 

_, lecz zajadłymi wrogami wszelkiej re- 

ligji. Zdawałoby się, że negując istnie 
nie Boga nie należałoby przeciw nie- 

istniejącemu. z taką furją występować, 
pod pretekstem, że wszelka religja 
jest trucizną dla ludu, jednak ta nie- 
nawiść łatwo się tłumaczy. Każda re- 

ligja nakazuje spełnianie X  przyka- 

zań, Mojżeszowi na tablicach nada- 
nych. Jest tam np. przykazanie zabra- 

‚° niające kategorycznie kradzieży, t. j. 
zabierania cudzej własności. 

A socjalizm cały stoi właśnie 
głównie na negacji tego prawa i dą- 

\ żeniu do odebrania wszystkiego 

wszystkim, bo reszta to są poboczne 

postulaty do tego celu prowadzące. 

Cóż więc dziwnego, że chcąc obalić 

barjerę, broniącą znienawidzone  pra- 

wo własności, tak wściekle rzucają się 
na Tego, co je ustanowił, oraz na re- 

ligje, jako instytucje prawa tego pil- 
nujące. 

Socjaliści, a pod tem mianem ma- 
my na myśli wszelkie jego odmiany i 
pochodne, ogłosili się orędownikami 
i bojownikami ludu * pracującego t. j. 
proletarjatu. Idzie im rzekomo o po- 
lepszenie bytu tej klasy. Któżby co 
miał przeciwko temu: dawno wiado- 

mem jest, że ze wzrostem dobrobytu 
pracodawców i sfer posiadających, 

wzrasta dobrobyt zatrudnionych u 
nich robotników, co leży w interesie 

własnym pracodawców. 
Dziwnem jest natomiast, że byle 

robotnik doszedł do dobrobytu i po- 
siadania czegoś na własność, — bądź 
'domu, bądź ziemi, już jest ogłaszany 
za wstrętnego burżuja, którego niszczyć 
należy. ; 

Że tak jest, widzimy jasno na 
przykładzie Sowdepji, a Sowdepja jest 
ucieleśnieniem socjalizmu. 

Socjaliści żądają upaństwowienia 
wszystkiego i odebrania mienia t, z. 
burżuazji, t. j. tym, którzy cokolwiek 

posiadają, dowodząc, że jest to dobro 
zabrane czy też zagrabione ludowi, 
Stąd lozung Lenina „grab nagrabio- 
ne“. 

Przypatrzmy się jednak, jak w 
rzeczywistości teorje wcielają ci pa- 

nowie w praktyce własnej: oto znie: 
nawidzony burżuj ziemianin, pracują- 
cy jak wół, jedzie 3-ą klasą i zjada 

skromniutki obiad, bo go na lepszy 
nie stać, zaś obrońca proletarjatu je- 
dzie sleepingiem i wesoło: kolacjonije 
z szampańskim, zarabiając n.p. jako 

adwokat dziesiątki tysięcy dolarów, z 

których owemu proletarjatowi nic nie 
udziela. Widzimy lewicowców  pioru- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

Podwyższenie sfopy dyskonfowej 
w Banku Polskim. 

WARSZAWA, 17.IV. (tel. wł. Słowa) 
Jutro t j. w czwartek odbędzie się 
w Warszawie posiedzenie Rady Ban- 
ku Polskiego, na którem wedle na- 
szych informacyj zapaść ma decyzja 
o podwyższeniu stopy procentowei 
w Banku Polskim. Do jakiej wysa 
kości stopa zostanie podwyższona, to 
rozstrzygnięte ma być dopiero na 
posiedzeniu dzisiejszem. Warto pod- 
kreślić, iż tendencja do podwyższenia 
stopy procentowej jest w tej chwili 
powszechną niemal w całym Świecie. 
W Anglji i Holandji stopa procento- 
wa podwyższona została ostatnio do 
5,5 proc, we Włoszech i Rumunji do 
1 proc., a do takiej samej wysoko- 
ści w najbliższych dniach podnieść 
ma stopę procentową Bank Rzeszy 
niemieckiej. 

Zaopatrzenie emerytalne dla В. 
„skazańców politycznych. 

WARSZAWA, 17.IV, (tel. wł. Słowa) 
Min. Matuszewski podpisał dziś dwa 
doniosłe rozporządzenia, a mianowi- 
cie 1) o rozdziale kredytów dla cięż- 
ko poszkodowanych inwalidów wo- 
jennych, a 2) przyznając b. skazań- 
com politycznym żaopatrzenie doży- 
wotnie ze Skarbu Państwa. 

W godzinach wieczornych min. 
Matuszewski odbył dłuższą konieren- 
cję z amerykańskim doradcą finanso- 
wym p. Dewey,em. Tematem konfe- 
rencji było omawianie linji ogólnej, 
po której pójść ma polityka gospo- 
darcza pułk. Matuszewskiego. Jak 
słychać przedstawienia pułk. Matu-' 
szewskiego zyskały aprobatę p. De- 
wey'a, tembardziej, 
nik Ministerstwa Skarbu raz jeszcze 
zapewnił doradcę amerykańskiego, że 
nie zamierza zbaczać z linji gospo- 
darki wytkniętej przez rząd poprzed- 
nia o jakichkolwiekbądź eksperymen- 
tach w dziedzinie gospodarczej nie 
myśli wogóle. Zgodnie z zapowiedzią 
min. Matuszewskiego w mowie wypo- 
wiedzianej wczoraj do urzędników 
Min. Skarbu przy obejmowaniu urzę- 
du, podstawą polityki budżetowej Mi- 
nistra Matuszewskiego będzie oszczęd- 
ność. I to zapewnienie uzyskało peł- 
ną aprobatę doradcy finansowego. 

Wacław Berent laureafem War- 
szawy. 

WARSZAWA, 17.IV. PAT. Jury 
nagrody artystycznej miasta Warsza- 
wy przyznało nagrodę artystyczną za 
rok 1929 w wysokości 15 tys. zło- 
tych artyście rzeźbiarzowi Piusowi 
Welońskiemu. Na posiedzeniu jury 
nagrody literackiej m. Warszawy, pod 
przewodnictwem Wacława Sieroszew- 
skiego, nagrodę za rok 1929 w wy- 
sokości 15 tys. zł. postanowiono 
przyznać Wacławowi Berentowi. 

P. Pafek wraca do Moskwy. 
WARSZAWA, dn. 17 kwietnia (tel. 

wł. Słowa). Dziś opuścił Warszawę, 
powracający do Moskwy, poseł pol- 
ski przy rządzie Sowietów, p. Stani- 
sław Patek, który bawił w  Warsza- 
wie przeszło miesiąc w. sprawach 
służbowych. 

Odczyffp. Mackiewicza we bwowie 
Dzisiaj we czwartek, 18 kwietnia, bę- 

dzie miał miejsce odczyt red. St. Mackie- 
wicza we Lwowie w sali hotelu „Imperjal* 
na temat „Ostatnie trzydziestolecie historji 
Polski“. Odczyt jest urządzony staraniem 
lwowskiego oddziału Stronnictwa Prawicy 
Narodowej. 

— 

W oczekiwaniu wyborów 
Pismo angielskie „Evening Standard* 

przeprowadziło ankietę u wybitnych anciel- 
skich polityków, konserwatystów, labou- 
rzystów i liberałów na temat: jak wypadną 
wybory. W Anglji są inne tstosunki, niż u 
nas. Tam nie wszystko jest nastawione na 
reklamę partyjną. Tam członek danej partji 
mówi „powiedzie się nam* abo „nie powie- 
dzie się* zależnie nie od wymogów rekla- 
mowych, lecz od swego przekonania. W 
ankiecie „Evening Standard“ najbardziej 
optymistycznie wyrażał się min. spr. wewn. 
sir Wiłljam Olicks, który powiada, że koa- 
serwatyści będą posiadać większość 130 
posłów. Inny polityk zapewnia, że konzer- 
watyści będą mieli większość 7 posłów. 
Pesymista p. Erskine poseł Westminstera 
powiada, że konserwatyści będą : mieli tyl- 
ko 260 mandatów (a więc mniejszość). + 

Członkowie partji pracy Są bardzo 
ostrożni w wywiadach i powiadają, że są 
możliwe duże niespodzianki, jakkolwiek w 
danej chwili tendencje dla ich stronnictwa 
są pomyślne. ak 

Liberałowie liczą na podwojenie swo- 
ich mandatow. ! 

Obecny sktaa Izby Gmin jest następu- 
jący: konserwatyści 400, labourzyści _162, 
liberałowie 46 i niezależni 7. Wszystkiego 
615 posłów. 

iż nowy kierow-. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BASANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk 
GIENIAKONIE -—— Balet koiejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
UVURSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierew, 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 
MORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyśski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy $. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDĄ — ul.. Suwalska 13, S. Matecki, 
MOLODECZNO -—- Księgarnia T-wa „Ruch. 
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oraz nadesłane milimetr 50 
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Rozbrojeniowy blutt sowiecki 
Dyskusja rozbrojeniowa w Genewie jest 

wysoce symptomatycznym objawem dla chwi 
li bieżącej. Jest rzeczą charakterystyczną, 
że państwa które najgłośniej mówią o roz- 
brojeniu, które najbardziej afiszują nazew- 
nątrz w krzykliwy sposób swój pacyfizm 
jednocześnie prowadzą zbrojenia na szeroką 
skalę, kształcą ducha militarnego w nowem 
dorastającem. pokoleniu, słowem robią wszy- 

stko tylko nie to co by je zbliżało do 
głoszonych frazesów o umiłowaniu pokoju. 

W tych warunkach toczy się dyskusja roz 
brojeniowa siłą rzeczy musi mieć charakter 
akademicki i gorzko się ten rozczaruje kto 
zbyt wielkie nadzieje na obrady rozbrojenio- 
we będzie pokładał. 

Doskonałą ilustracją ględzenia rozbroje- 
niowego w Genewie jest uroczystość 
przy _spuszczaniu nowego krążownika 
„Koenigsberg* w "W lhelms- 
hoffe, 15 mm. działa i szybkość 32 mil na 
godzinę są o wiele silniejszym argumentem 
przekonywującym o szczerości „pokojowych 
tendencyj Niemiec niż wszystkie memorjały 
składane w komisji genewskiej przez fr. 
Bernsdorffa. 

BT ZBOCZY RE OT OAEZYCEZZBODOCY KDT 

Wymiana więźniów między Litwą 6 
Polską uległa nagłemu odroczeniu, 
Z Kowna donoszą: Jak wiadomo w toku 

konferencji, jaka się odbyła w Kownie 10 
marca em prof. Jerzego 
Wernera, międzynarodowego komi- 

pz R ies IE e i litewskiego Pp. Rymowicz ew: 
(p. R. Szlupas) Czerwonego Krzyża, 

Btycznych „izazsiająć H | na io kwietnia R 
jednak nie ustalonym terminie wymiana 

oe m I litewski Czerwony 

przewidzianych Pao aka panai 
316.0. jej odroczenie. : 7 AK 

Niemen już ruszył 
Z Kowna donoszą: Onegdaj dzięki słone- 

czrtej i ciepłej pogodzie ruszyły Niemen i 
Wilja. Na brzegu Niemna zebrały się tłu- 
my ludu, niektórży z obawy by nie ogarnę- 
ła ich powódź. Niemen przedstawiał efek- 
towny widok. Dzięki srogiej zimie, lód był 
niewidzianej dotychczas grubości. Olbrzymie 
kawały lodu z ogłuszającym trzaskiem spły- 
wały po Niemnie. jednocześnie ruszyła Wil- 
ja. Tłumy ludności cały dzień wytrwale przy 
głądaty się zjawisku. * m 

laka noszenia orderów rupi 
Z Kowna donoszą: Minister woiny 

zakazał oficerom noszenia orderów 
rosyjskich oprócz orderu Św. Jerzego. 
Oficerowie, którzy zechcą jednak no- 
sić ten order, powinni uzyskać na to 
specjalne zezwolenie od ministra 
wojny. 

Projekt gen. Daukantaga 
Z Kowna donoszą: W swoim cza- 

sie gen. Daukantas obszernie opra- 
cował i przedstawił odpowiednim 
czynnikom prbjekt rozszerzenia portu 
kłajpedzkiego. Ma to doniosłe zna- 
czenie dla gospodarki litewskiej. O- 
becnie gen. Daukantas znajduje się 
w Kłajpedzie, gdzie przystąpił do;prac 
przygotowawczych w Sprawie wyko- 
dania tego projektu. 

Katastrofa kolejowa w Szawlach 
Z Kowna donoszą: Przed kilku 

dniami na dworcu kolejowym w 
Szawlach uległ katastrofie w czasie 
manewrowania pociąg towarowy. Wy- 
koleiły się 2 wagony, z których jeden 
jest silnie uszkodzony. Przyczyna ka- 
tastrofy narazie nieznana. 

Lwojnienie socjaldemokratów 
Z Kowna donoszą: Jak powiadzmiają 

wiarogodne źródła, wszyscy aresztowani 
socjaldemokraci, z wyjątkiem jednego Ga- 
linwa, zostali zwolnieni. 

Nowa łotewska placówka dyplomatycz- 
Ma W Polstę 

Z Rygi donoszą: W tych dniach gabinet 
ministrów mianował obywątela polskiego 
p. Sulimirskiego konsulem łotewskim we 
Lwowie. 

Rokowania ltewska-łotewskie. 
Z Rygi donoszą: Ministerstwo spraw 

zagranicznych kończy opracowywanie 
projektu litewsko-łotewskiego układu 
handlowego, który na początku maja 
zostanie wręczony Litwie jako kontr- 
projekt na ostatnią litewską propo- 
zycję. 

Wizyta japońskiego menerała w Rydze 
Z Rygi donoszą: W tych dniach przy- 

był do Rygi japoński generał Matsui, któ- 
ry obecnie odbywa podróż po Europie gen. 
Matsui w towarzystwie japońskiego wojen- 
nego attache w Rydze Susuki złożył wizytę 
ministrowi wojny Ozolowi, poczem zwie: 
aził szkołę podchorążych i niektóre od- 
działy wojskowe. Z Rygi gen. Matsui wy- 
jedzie do Estonji, stąa zaś przez Rosję 
Sowiecką z powrotem do Japonii. 

Prezent Mastoliniego dla Finlandji 
„Paewoleht* z Helsingforsu donosi, iż 

otrzymano tąm włoskie działo najnowsze- 
go systemu, sprezeatowane przez Mussoli- 
niego Finlandji. Poselstwo włoskie w Hel- 
singiorsie z odpowiednim ceremonjałem 
Taa przekązało działo władzom fiń- 
skim. 

| stąlania 
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W : tak“ lub M: na pytanie 
ustalił projekt sock, Jaka podstawę do 

: GENEWA. 17.4. (PAT). (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). Na dzi- 
siejszerm posiedzeniu komisji przygotowawczej konferencji  rozbrojenicwej 
przedstawiciel Sowietów dowódca dywizji Langowej przedstawił szczegóło- 
wo rosyjski projekt rozbrojeia. Projekt ten proponuje zmniejszenie armji, li- 

ych 200 tys. żołnierzy o połowę, armji od 40 tysięcy do 200 tysięcy o 
1/3, wreszcie armij, posiadających poniżej 40 tysięcy żołnierzy o 1/4. Tonaż 
RX wojennych ma być w myśl projektu sowieckiego ustalony najwyżej 
па 10 tysięcy tonn, tość zaś i tonaż łodzi podwodnych mają być zmniejszone 
tak dalece, ażeby łodzie te mogły służyć tyłko czysto obronnym celom. Uży- 
wanie samolotów, służących do bombardowania ma być wykluczone, łotnic- 
two zaś cywilne ma być poddane pewnym, ściśle określonym postanowieniom 
Wojna chemiczna jest bezwzględnie zabroniona. Przemysł chemiczny winien 
podiegać kontroli, a ile mógłby być zastosowany do celów wojskowych. 

__ Komisja przystąpiła do ożywionej dyskusji nad propozycjami sowieckie- 
mi. Delegat japoński Sato i francuski Massigli odrzucili zdecydowanie podsta- 
wy wzmiankowanego projektu z tego względu, że matematyczne metody ogra- 
niczenia zbrojeń nie dadzą się w praktyce przeprowadzić, pozatem zaś po- 
zostają w sprzeczności z art. 8 statutu Ligi Narodów, który wyraźnie zaleca 
uwzględnienie geograficznego położenia oraz szczególnych waruńków, w ja 
kich znajdują się państwa, przy ustaleniu ograniczenia zbrojeń. 
‚ Delegat niemiecki hr. Bernstorii domagał się natomiast dokładnego roz- 
wążenia propozycyj rosyjskich oraz wzięcia pod uwagę cyfrowej metody u- 

wysokości zbrojeń. : ' : 
į Obrady będą prowadzone w dalszym ciągu po południu. 

i Większość komisji odrzuca projekt sowiecki 
GENEWA. 17.4. (PAT). Na posiedzeniu komisji przygotowawcz 

rr wej, po ce Litwinowa, nastąpiła dyskusja w której projekt sowiecki był 
z . Prze icy wobec tego, że większość ki wypowiedziała się przeci- 

4 że głosowanie jest zbyteczne, Litwinow jednak domagał 
reprezentowane na komisji sprecyzowały swój punkt 

wówczas członkom komisji; aby odpowiedzieli 
ы пяв}_дрпис_::*„;:у a jest skłonna przyjąć 
yskusji, zarnias! 'ępnego, opracowanego 

' przez komisję w roku 1927", 
Delegaci Turcji i Niemiec odpowiedzieli, że projekt sowiecki nie powinien być od- 

rzucony en bloc, ir że należy go rozpatrzeć nel an z projektem tureckim i Toda. 
Zdaniem Lity wobec tego że sowiecki i turecki są zbliżone, odrzucenie 

EB soy ! oznaczałoby również odrzucenie projektu tureckiego. Litwinow za- 
„aby zamiast jednego zapytania, wysuniętego przez przewodniczącego, członkom 
przedłożono następujące trzy zapytania, dotyczące tez zasadniczych projektu so- 

: : 1) czy komisja wypowiada się za redukcją zbrojeń, a nie za ograniczeniem, 
2) <zy komisja uważa, że redukcja ta musi być przeprowadzona na podstawie propor- 
LBL ści i 3) czy komisja godzi się na ustalenie ilorazu matematycznego, normującego 
razbrojenie. Na żądanie przewodniczący adłożył dalszy ciąg posiedzenia do 

Reparacyjne targi 
Stara piosenka o niezdolności pł tniczej Niemiec 
PARYŻ. 17.4. (PAT). W-g int rm cyj francuskich, na wczorajszem ple- 

narnem posiedzeniu komitetu rzeczoznawców rozpatrywano w dalszym ciągu 
memorandum państw -wierzycieli. Dr. Schacht poczynił uwagi o przedsta- 
wionych propozycjach. Przypuszczają , że dr. Schacht starać się będzie a 

"wykazanie, że propozycje państw-wierzycieli, które w-g ostatuich wiadomiości 
z rozmaitych źródeł określone zostały na sumę około 40 miljardów marek, z 
czego okało 24 miljardów na zwrot długów, zaś około 16 miljardów na rachu- 
nek odszkodowań, przewyższają znacznie możliwości płatnicze Rzeszy. Wy- 
daje się jednak, że państwa-wierzyciele doszły już do ostatecznej granicy mo- 
żliwych koncesyj, jeśli wziąć pod uwagę obciążenia, wynikające na skutek 
spustoszeń wojennych w państwach sojuszniczych, a zwłaszcza we Francji. 
W kołach zbliżonych do konierencji podkreślają, że obrady toczyły się w 
atmosferze serdecznej. jednakże snucie jakichkolwiek prognostyków co do 
wyniku rokowań jest jeszcze przedwczesne. 

Relacje delegatów mniejszych wierzycieli Niemiec 
PARYŻ. 17.4. (PAT). Rzeczoznawcy głównych mocarstw wierzycieli 

Niemiec wysłuchali relacji przedstawicieli państw mniejszych wierzycieli Nie- 
niec w komisji odszkodowań a mianowicie Grecji, Polski, Portugalji, Rumunji 
Jugosławji, którzy wyjaśnili stanowisko ich rządów w kwestji spłat niemiec- 
kich oraz oddziaływanie tych spłat na budżety odnośnych państw. Pozatem 
wzmiankowani prezdstawiciele państw mniejszych wierzycieli Rzeszy udzie- 
lali wyjaśnień co do innych dziedzin ich stosunków finansowych z Rzeszą. 
Rzeczoznawcy zwrócili się do wzmiankowanych przedstawicieli z zapytaniem 
czy rządy ich byłyby skłonne do poczynienia ustępstw co da wysokości wie- 
rzytelności i czy zgodziłyby się na świadczenia w naturze. 

Delegacja niemiecka złożyła projekt spłat reparacyjnych. 
BERLIN, 17 IV. Pat. Biuro Wolfia donosi z Paryża, że na dzisiejszem 

plenarnem posiedzeniu konferencji reparacyjnej, które trwało 2 godziny, de- 
legacja niemiecka przedłożyła zapowiedziany memorjał, który przeznaczony 
jest jako dalszy materjał do dyskusji. W wyniku dyskusji, jaka się wy 
wiązała nad memorjałem niemieckim, konferencja uchwaliła przekazać cały 
materjał cyfrowy do opracowania podkomisji, która pod przewodnictwem 
Revelstoke'a zbierze się w czwartek przed południem na naradę. 

BERLIN, 17 IV. Pat. Biuro Wolifa donosi z Paryża: W kołach kon- 
ferencji reparacyjnej obiega pogłoska, że przedłożony dziś przez delegację 
niemiecką memorjał przewiduje raty roczne w wysokości 1.650 miljonów 
marek na Okres 37 lat. 

Najnowszy wyraz niemieckiego pacyfizmu 
'Krążownik „Koenigsberg* powiększył szeregi marynarki 

niemieckiej 
BERLIN. 17,4. (PAT). W porcie Wilhelmshafen odbyła się dziś uroczystość prze- 

kazania marynarce niemieckiej nowozbudowanego krążownika „Koenigsberg". Między 

innemi nadesłał telegram gratulacyjny także prezydent Hindenburg. Nowy krążownik 

posiada uzbrojenie, składające się z 9 dział 15 mm. i dzięki udoskonalonym maszynom, 

może rozwinąć szybkość 32 mil morskich na godzinę. 
Donosząc o tej uroczystości wojskowej, „Welt am Abend* podkreśla jako fakt, 

znamionujący „tendencje pokojowe”, że „nowe to arcydzieło techniki niemieckiej* stwo- 

rzone zostało w czasie, kiedy Niemcy reklamują swe tezy rozbrojeniowe. 

ro RZE ZEZWALA RATE WEW OWE 

Minister Mafuszewski przeciwko efatfyzmowi 
WARSZAWA. dn. 17.4. (tel. wł. „Słowa*). Kierownik Ministerstwa 

Skarbu pułk. Matuszewski podpisał dziś rozporządzenie zadające jaskrawy 
kłam przypisywanym mu tendencjom statystycznym jakie przypisywała prasa 
opozycyjna natychmiast po objęciu przezeń stanowiska. Rozporządzenie pod- 
pisane przez pułk. Matuszewskiego daje jaskrawy wyraz jego tendencjom li- 

beralnym w życiu gospodarczym i prawdziwe liczenie się Z ami te- 
go życia. Od dłuższego mianowicie czasu koła finansowe i gospodarcze uskar- 

żały się na instrukcję dla urzędów skarbowych z dn. 22. 12. 27., która naka- 
zywała sporządzanie wyciągów z rachunków oszczędnościowych i lokacyj- 
nych w Bankach, które obowiązane były wykazy rachunków oszczędnościo- 
wych osób prywatnych przedstawiać urzędnikom skarbowym, a informacje 
uzyskiwane w ten sposób o stanie majątkowym poszczególnych osób władze 
skarbowe miały prawo wykorzystywać dla celów podatkowych. Nieszczęśli- 
wa ta instrukcja sprowadziła smutne rezultaty a mianowicie to, że cały szereg 
osób prywatnych wycofywał wkłady swe w Banku Polskim, przenosząc | 
do Banków gdańskich i zagranicznych. Stało to, oczywiście, w jaskrawej 
sprzeczności z podkreślanemi kilkakrotnie przez dr. Bartla tendencjami do 
przyśpieszenia procesu kapitalizacji wewnętrznej. Min. Matuszewski położył 

kres niezdrowemu stanowi rzeczy przez wydanie i podpisanie dzisiejszego 
rozporządznia, które Władzom Skarbowym zakazuje dokonywania kontroli 
wkładów osób prywatnych w Bankach. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiegr 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michałskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch' 
OSZMIANA -- Księgarnia Spółdz, Naucz. 

агц 
POSTAWY —- Kaiegarnia Pal. Macierzy Szkolmej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch” 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Ta 
WILEJKA POW. — 

-wa Ksiąg. Kol, „Ru 

ia Polska — St. Bednarski. 
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Księgarnia, T-wa „Ruch”*. 

T ATS KMI ALAIN 
CENY OGLUSZEN: wiersz milimetrowy įšincazpaliowy па str. 2-eį i 5-6) 40 grozy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 

$ milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
. niczn Jgłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie nujneru dowodowego 20 groszy. 
ERO ZBRRZWAOWORAC "AK 

nujących z beczek przeciw obszarni 
kom t propagiijących odebranie im 

ziemi, sami zaś posiadają majątki 
ziemskie i wcale ich oddawać „Iludo- 
wi pracującemu" nie zamierzają. Je- 
dyny fakt znany gdy komunista ksią- 
żę Kropotkin, idealista w całem sło- 
wa tego znaczeniu, rozdał cały swój 
duży majątek chłopom, chyba po- 
twierdza tylko ogólną praktykę. 

Są przedsiębiorcy i kupcy  socja- 
liści - spytajcię ich personel i ich ro- 
botników, czy się im lepiej dzieje niż 
tym, których burżuje „wyzyskują”? 

Niech każdy rozejrzy się wkoło 
siebie, a niechybnie będzie mógł z 
imienia i nazwiska zacytować sporo 
takich obrońców proletarjatu. | 

Burżuje dają pracę i zarobek, so- 
cjaliści, od tych ciężko nieraz zaro- 
bionych pieniędzy, tylko każą „na 
partję" płacić duze składki, choć po- 

wstają przeciw temu, by ci robotnicy 
choć minimalne płacili podatki na 
rzecz Skarbu. - ' 

A na co idzie krwawica robotni- 
cza, kto z tych pieniędzy korzysta? 
Chyba płatni agitatorzy, bo jakoś i o 
funduszach strajkowych u nas głucho. 

Jakiż więc ostateczny cel całej le- 
wicowości w jej socjalistycznej for- 

macji? Lud pracujący na państwo So- 

cjalistyczne, bez prawa do nadziei 
nawet dojścia do czegoś. własnego, a 
więc bez potrzeby wysiłku w pracy i 
oszczędności, a nad tym Judem fa- 
langa rządząca urzędników, od  któ- 
rych zależy wszystko, a żyjących wy- 
godnie na koszt państwa t. j. na 
koszt pracy narodu niewolników, nie. 
mogących nawet marzyć o ucieczce z 
tych galer. 

Spyta kto może, jakim sposobem. 
udaje się menerom socjalistycznym. 
zdobyć wpływ i posłuszeństwo mas, | 
które tylekroć mogły się przekonać, 3 
że ta opieka na dobre im nie wycho- 
dzi, a już na przykładzie Rosji chyba 
namacalny miała dowód raju robot- 
niczego?. 

Odpowiedzią na to może być tyl- 
ko: „głupota i chciwość ludzka są 

bezgraniczne“. ‚ ' 

Masy nie obliczają na dalszą me- 

tę; mowią im „bierz“, więc chciwość 

ich pcha i słuchają rozkazu, „niszcz“ 
więc niszczą, „pal* więc palą, a gdy 

wszystko już zniszczone i głód do- 
skwierać zacznie, wówczas ma się 

masy w ręku, bo, jak powiedział Le- 
nin, „głodne rzesze same głowę wsa- 
dzą w petlę, jeżeli im pokazać kawał 
chleba". я ; 

Nie dziwmy się, że wśród inteli- 

gencji, a szczególnie polinteligencji 
idee socjalistyczne znajdują posłuch: 

wszak to przyszli urzędnicy socjali- 

stycznych rad, ale natomiast przeciw- 

działajmy szerzeniu się anarchji myśli, 

bo za nią idzie anarchja państwa, któ” 

ra się następnie przekształca w dykta: | 

turę największej tyranii, jaką Świat 

widział. 
Strzeźmy się lewicowošci, 

chce obalać zbawców takich, 

np. Poincarć jest dla Francji. 

Stanisław Wańkowicz. ' 

Wygrane Loterji Państwowej 
Ostatni dzień ciągnienia. 

W ostatnim 31-szym dniu ciągnienia 
padły następujące wygrane: 

20,000 zł. i 400,000 zł. pre- 
mji wygrał Nr. 24504 

15,000 zł. wygrał N-r: 151182. 
10.000 zł. wygrał Nr: 69467. 

5,000 zł. wygrał N-r: 82525. 
2,000 zł. wygrał Nr. 60860. J 
Po 1,000 zł. wygrały N-ry: 6498 13158 

23087 40263 34932 65962 67731 80898 
103112 113676 118253 124085 147846 172:37. 

Po 600 zł. wygrały N-ry: 6257 8672 
13686 17628 21541 23731 24722 30527 44106 
52531 61393 64387 69803 76139 93311 99522 
109045 110910 119451 131593 137692 149981 
159477. 
: Po 500 zt. wygrały N ry: 2519 4439 
486 5031 5121 5676 6075 6597 7829 11286 
11369 12636 12074 12773 13018 15490 
17114 _ 18089 18273 18528 18642 
20590 21488 22664 25946 27124 21142 
27628 28248 29290 30180 30240 31865 

26445 37760 40080 40924 41421 41518 42332 

która 
jakim 

  

“45119 45975 50264 50605 51000 51740 57094 
58072 59085 59437 60530 61874 63616 64956 
64997 65887 68015 68969 70882 71493 72910 
73804 75930 76516 76968 78378 79294 79972 
80135 80263 81912 82115 82276 82653 85347 
89545 93800 96646 97213 98021 99041 99789 
100529 102761 102850 103021 103486 105828 
105889 109636 114842 114860 115220 115416   

3 
-
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ECHA KR RAJOWE 
  

Katastrofa samochodowa auta Reduty 
SŁONIM. 17.4 (Tel. wł. „Słowa*). Onegdaj szosą łączącą Słonim z Woł- 

kowyskiem powracała autem osobowem t zw. Reduta Słonimska z pierwszego 
objazdu po zakończeniu kursu szkoły dramatyc.nej w Kurotowiczach. Kiedy 
auto znajdowało się na 20 tym kim od Słomima z powodu sliskiej drogi zo- 
stało zarzucone tyłem 1 wywróciło się do góry kołami, przygniatając pasaże- 
rów. W wyniku zostali kontuzjowani pp. Halit, Lubicz Kwiatkowski i Ciawłow- 
ski. Podkreślić należy, że jedynie dzięki przytomności szofera, który nie stracił 
orientacji i zahamował maszynę, nikt nie 
stali przewie:ieni do szpitala w Słonimie 

pont życia. Poszkodowani zo- 
oddani pod opiekę lekarską. Przy 

tem wyjaśnić należy, iż t zw Reduta Słonimska jest to zespół artystów ama- 
torów, którzy przez objeżdżanie poszczególnych miejscowości w powiecie 
starają się pouczać ludność о sposobie wystawiania sztuk amatorskich. 

Zamknięcie Oddziałów T-wa Szkoły Białoruskiej. 
NOWOGRÓDEK, 17. IV. (tel. wł. Słowa). Decyzją Pana Wojewody, 

z powodu wadliwego prowadzenia ksiąg i rachunkowości, zostały zamknię- 
te oddziały T:wa Szkoły Białoruskiej м . Kościeniewiczach, Kokoszycach, 
Czemerach, Stawiczach i Porzeczu — wszystko w pow. Słonimskim. 

Skutki nieobliczalnej agifacji 
STOŁPCE, 17. IV. (tel. wł. Słowa). W ostatnich czasach kilku ducho- 

wnych prawosławnych jw śwym niepoczytalnym  antagonizmie religijnym 
posunęło się aż do agitacji wśród młodzieży szkolnej w czasie lekcji 
religji. Skutki nie dały długo na siebie czekać, bo oto przed paru dniami 
na ks. unickiego Szymkiewicza przechodzącego ulicą napadło kilku wyro- 
stków, wyznania prawosławnego, którzy obrzucili 
miotając przytem obelg. 

go kamieniami i błotem 

Jest rzeczą nie do pomyśleniagaby 8—10 letni chłopcy byli do tego 
stopnia pochłonięci fanatyzmem religijnym, ażeby aż napadali 
nego innego wyznania. 

na duchow- 

Są to jedynie skutki agitacji i szowinizmu, wydające najlepsze Świade- 
ctwo, tym, którzy tę akcję wszczęli niepomni, że te same ręce riogą kiedyś 
i na nich miotać błotem. 

  

DZISNA. 
— Okradzenie agencji pocztowej 

Do posterunku Policji Państwowej w Por- 
pliszczu zgłosił się kierownik tamtejszej 
agencji pocztowej i doniósł, źe w nocy 2 

2 na 13 b. m. w lokału agencji dokonano 
kradzieży na sumę 5.340 zł. nadto skra- 
dziono list wartościowy na sumę 130 zł. 

Dochodzenie prowądzone przez miej- 
ans policję nie dało dotychczas rezul- 
atu. 

BARANOWICZE. 

— Walne zgromadzenie Komitetu Po- 
wiatowego L. O. P. P. W dniu 14 kwietnia 
o pca 13-ej w sali Magistratu odbyło się 
waine zgromadzenie Powiatowego Komitetu 
Ł. O. P.P. Baranowicze. Zagaił zgromadze- 
nie prezes Powiatowego Komitetu inż. 
Layman powołując na przewodniczącego pre- 
žesa Koła 78 p. p. pułkownika dypl. Kończy- 
ca, asesorów, p. burmistrza Dembińskiego i 
prezesa Koła Niedźwiedzice p. Hordliczko, 
sekretarza p. Głąbika. 

Przewodniczący ogłosił porządek dzien- 
ny, po gol którego przystąpiono do 
obrad. Sprawozdanie za 1928 r. przedłożył 
sekretarz Komitetu p. Serafin Głąbik, z któ- 
rego wynika, iż praca w Komitecie za 1928 
@. była prowadzona w szerokim zakresie. 

Pokrótce postaramy się scharakteryzo- 
wać główne punkty sprawozdania. 

1) Stan organizacyjny na 1 stycznia 
1928 r. Komitet liczył 13 Kół, na dzień 31 
stycznia 24 Koła, członków przybyło w roku 
sprawozdawczym zgórą 500. 

2) Działalność Kół, która była prowa- 
dzona także w różnych kierunkach, a mia- 
nowicie zdobywanie nowych ćzłonków i 
zwiększenie funduszów Komitetu przez urzą- 
dzanie imprez. Z. Kó! gminnych na pierwsze 
miejsce wysunęło się Koło  Niedžwiedzice, 
które prowadzi zapisy członków przez ko- 
misje werbunkowe i urządza dla propagan- 
dy „Dzień L.O.P.P.*. 

3) Propaganda prowadzona była za po- 
mocą odezw, ulotek, odczytów. 

4) Obrona przeciwgazowa wyraziła się 
w urządzeniu 10-cio i 4-dniowych kursów 
instruktórskich. 3 

5) Tydzień. Lotniczy przeszedł pod 
wszelkicmi względami przewyższając wszy- 
stkie dotychczasowe tygodnie, ogrom pracy 
w tygodniu przeyniósł nietylko dochód w su- 
mie 10236 zł. 08 gr. ale także uświadomienie 
społeczeństwa. 4 : 

6) Wykonanie budžetu. Budžet wykona- 
no z nadwyżką w sumie 5091 zł. 94 gr. 
Ogólny dochód wyraził się w sumie 24091 zł. 
94 gr. Wpływy ze składek nie osiągnęły pre- 
liminowanej sumy, co należy tłomaczyć nie- 
punktualnem wpłacaniem składek przez Koła. 

7) Budżet na rok 1929 który, zamyka 
się w ogólnej sumie dochodów i rozchodów 
26600 zł. 

Pokažne cyfry w budżecie znaczą się na 
dział gazowy 1500 zł. budowa schronu 650 
zł., zakup ekspedycji 4000 zł. i t. p. — 

8) Program prac na 1929 r., z którego 
wynika, iż Komitet nie ma zamiaru spoczy- 
wać na laurach, gdyż niektóre punkty za- 
sługują na podkreślenie, mianowicie: założe- 
nie 6 drużyn ratowniczych, założenie 6 dru- 

żyn meldunkowo-ratowniczych, dwukrotna 
lustracja Kół, wygłoszenie po 1 odczycie w 
Kole kwartalnie, urządzenie kursów na - 
struktorów, urządzenie kursów w Kołach, 
budowa schronu i t. p., to też przy odczy- 
taniu protokułu Komisji Rewizyjnej, który 
był potwierdzeniem przeprowadzenia tej 
ogromnej pracy za rok ubiegły, nie od rzeczy 
będzie zacytować $ 5 protokułu Komisji 
Rewizyjnej, który brzmi: „Poza uwagami, 
które nasunęły się w czasie rewizji, a które 
są omawiane w niniejszym protokułe, Komi- 
sja stwierdza, iż książki są prowadzone na- 
leżycie, pozycje dochodowe i rozchodowe 
poparte właściwemi dowodami, dowody ra- 
chunkowe są utrzymywane we wzorowym 
porządku, za okres sprawozdawczy (do 1 
marca 29 r.) Komitet rozwinął się do 25 Kół 
ze 1800 członkami, wobec czego Komisja 
Rewizyjna wnosi na ogólne zgromadzenie o 
zatwierdzenie sprawozdań na dzień 1 stycz- 
nia 1929 roku, oraz o udzielenie absolutorjum 
dotychczasowemu zarządowi Komitetu wraz 
z wyrażeniem podziękowania za usilną i 
owocną pracę ku rozwojowi L. O. P. P. 

Po krótkiej dyskusji jaka wyłoniła się 
nad sprawozdaniem i rzeczowem  przemó- 
wieniem p. starosty Emeryka, który stwłer- 
dził, iż jakkolwiek moc zrobiono za ubie- 
gły rok, to jednak należy dążyć do opano- 
wania gmin i społeczeństwa miejskiego, ze 
swej strony p. starosta Emeryk obiecał po- 
parcie, następnie p. starosta zaapelował o 
punktualne wpłacanie składek członkowskich 
poczem na wniosek p. starosty Emeryka uzu- 
pełniony przez p. Markowicza uchwałono 
udzielić absolutorjum, dotychczasowemu Za- 
rządowi wraz z wyrażeniem podziękowania 
za nader owocną pracę; sprawozdania przy- 
jąć do zatwierdzającej wiadomości. 

Po przerwie przystąpiono do uzupełnia- 
jących wyborów członków zarządu na wa- 
kujące miejsca. $ 

Wybrano do zarządu p. starostę Emery- 
ka, majora Strzeleckiego na zastępców p. p. 
d-ra Fiuto i p. Markowicza, prócz tego wal- 
ne zgromadzenie poleciło kooptować do za- 
rządu p. p. inspektora samorządowego Biał- 
ko, kap. Wasilewskiego i inspektora szkolne- 
go Wojtowicza. 3 

Komisję Rewizyjną wybrano w dotych- 
czasowym składzie, a mianowicie: p. p. 
Kuntza, Przeborowskiego i Abramowskiego. 

W wolnych wnioskach ustalono datę 
urządzenia kursów  instruktorskich 1 lipca, 
uchwalono: 1) założyć podkolekturę loterji 
państw., celem zdobycia potrzebnych fundu- 
szów na budowę lotniska, 2) przystąpić do 
szkolenia ludności powiatu w obronie prze- 
ciwgazowej, poczem zjazd zamknięto. 

Ten ogrom pracy, jaki słyszeliśmy na 
walnem zgromadzeniu należy zawdzięczać 
poświęceniu się zarządu, który tak gorliwie 
pracuje dla dobra społeczeństwa, a osobli- 
wie siewcy idei L. O. P. P. w powiecie za- 
łożycielowi i dotychczasowemu prezesowi p. 
inżynierowi Laymanowi, który jako niestru- 
dzony lopista pomimo nawału pracy, poświę- 
ca swe wolne godziny dla L. O. P. P. jego 
najbliższemu współpracownikowi na tem po- 
lu, sekretarzowi Komitetu p. Głąbikowi i wre- 
szcie członkom zarządu jak to p. pułkowni- 
kowi Kończycowi, burmistrzowi Dembińskie- 

*r ji r 

Norwegia odmówiła wizy Trockiemu 
BERLIN. 17.4. (PAT). „Berliner Tageb.'* donosi z Osló że z inicjatywy 

- berlińskiego komitetu opieki nad Trockim przewodniczący norweskiej partii 

robotniczej i związków zawodowych uzyskał wczoraj audjencję u prezyden- 

ta ministrów, w. czasie której prosił go o przyznanie Trockiemu pozwolenia 

na wjazd do Norwegji. Premier norweski prośbę tę przedstawi całemu gabi- 

- netowi. 
BERLIN. 174. (PAT). Z Oslo donoszą, że gabinet norweski na dzisiejszem  posie- 

dzeniu wieczornem, postanowił odmówić Trockiemu wizy na wjazd do Norwegji, uzasa- 

dniając swą odmowę tem że w razie przybycia Trockiego na terytorjaum Norwegji mogłyby 

wyniknąć trudności w związku z obowiązkiem władz norweskich czuwania nad jego 

bezpieczeństwem. 

Nuncjatura papieska w Jerozolimie 
WIEDEŃ. 17.4. (PAT). Dzienniki donoszą z Jerozolimy, że Watykan 

plauje urządzenie nuncjatury papieskiej w Jerozo'imie. Na pierwszego repre- 

zentanta papieskiego w Jerozolimie upatrzony jest msg. Baley. Budowa re- 

zydencji dla przedstawiciela papieskiego już się rozpoczęła. Nowy nuncjusz 

podejmie przedewszystkiem rokowania z rządem angielskim w sprawie po- 

siadałości kurji papieskiej 
tleem. 

w Jerozolimie, w Nazarecie i w Be- 

Katastrofa kolejowa pociągu Bruksela — Paryż. 
BRUKSELA, 17 1V. PAT. Pociąg pośpieszny, idący z Paryża, zderzył się 

odz, 6 min 30 wpobliżu Hal z pociągiem towarowym. W katastrofie tej 

zabitych zostało 8 osób, zaś 21 odaosło ciężkie obrażenia. Jak przypuszczają, 
maszynista nie zauważył sygnału, wzywającego go do zatrzymania pociągu. 

Minister komunikacji udał Się na miejsce katastrofy. 
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Zw. Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie 
Przyjmuje zapisy na tok szkolny 1929. 

Sekretarjat czynny codziennie od g. 11—1i5—8 w lokalu szkoły 

ul. Ostrobramska 27. 
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Kowarski, Himelfarb i Fejgin 
: Wilno, Szopena 8, tel. 562. 

Składy prowincjonalne: 

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

Na zbliżający się sezon nasienny oferujemy 

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

DLA PROWINCJI—-SPECJALNE ULGI. 

mu, referentowi Danowskiemu i D-rowi Ja- 
sinowskiemu. 1 

Oby tak pracowały wszystkie Komitety 
dla dobra Rzeczypospolitej. Obecny. 

OSZMIANA 

— Podziękowanie. W dniu 6- kwietnia 
1929 r. staraniem zarządu, Powiatowego Zw. 
Organ. Wojskowych, przy łaskawym ws” pół 
udziale honorowych gospodarzy, odbył się w 
sali Klubu „Resursy” wieczór byłych woj- 
skowych. Poczuwając się do miłego obowią- 
zku, zarząd P. Z. O. W. w Oszmianie, wy- 
raża tą drogą serdeczne podziękowanie ogó- 
łowi gospodarzy, a w szczególności p. Ale- 
ksandrze Kuczyńskiej, za wydatną pomoc w 
urządzeniu wieczoru. Przytem podajemy do 
wiadomości osób zainteresowanych, iż zysk 
brutto wynosi 476 zł. 80 gr., rozchód 234 zł. 
05 gr., zysk netto 242 zł. 45 gr. 

Czysty dochód przeznaczony na cele 
organizacyjne Związku. 

Za Zarząd: E. Szczerbicki Prezes. 
Sekretarz H. Szutowicz 
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Wiłeński Prywatny Bank ® 
Handlowy Sp. Akc. į 

wzywa niniejszem P. P. Deponentów, 
którzy przed wojną złożyli do de- 
pozytu w Banku akcje Wileńskiego 
Banku Ziemskiego i posiadają odpo- B 
wiednie kwity Z NUMERACJĄ akcyj, 
by zgłosili się w lokału Banku w 

B Wilnie, Mickiewicza 8, Wydział 1, 
celem otrzymania skonwertowanych 
akcyj złotowych Wileńskiego Banku 
Ziemskiego za zwrotem kosztów 

a?rzechowania i konwersji. — ов) 
ь___—_—‘ 

Ś. p. Ks. Arcybiskup 
Wzniosłe i uroczyste chwile przeżywało 

dzisiaj katolickie Wilno, gdy po raz ostatni 
żegnało w Bazylice Metropolitalnej Księcia 
Kościoła śp. Arcybiskupa - Metropolitę Win- 
centego Kluczyńskiego, którego Śmiertelne 
szczątki cudem ocalałe w Bolszewji, przyby- 
ły wczoraj do Wilna. Wspaniały obrzęd po- 
grzebowy zgromadził liczny zastęp ducho- 
wieństwa, jak miejscowego, tak i przybyłych 
specjalnie w tym celu księży z prowincji. 
W. prezbiterjum zajęli miejsca Prześwietna 
Kapituła in corpore, jego Ekscelencja ks. bi- 
skup Bandurski, pan wojewoda Raczkiewicz 
i J. Magnificencja ks. Kektor Falkowski. Po 
skończonych egzekwjach pontyfikalną Mszę 
św. celebrował Jego Ekscelencja ks. arcybi- 
Skup Jałbrzykowski w asyście licznego du- 
chowieństwa. Wśród tysiąca jarzących się 
świec, jak tego pragnął śp. arcybiskup Klu- 
czyński, spoczywała na wzniesionym kata- 
fałku, otoczona zielenią i insygniami arcybi- 
skupiemi, przepiękna trumna cyprysowa (nie 
zaś skromna dębowa, jak to wczoraj mylnie 
podano) ze zwłokami Zmarłego. Chór kate- 
dralny wykonał prześliczne pienia religijne, 
dostosowane do nastroju uroczystości. 

„Po skończonej Mszy św. wstąpił na ambo 
nę ok'rytą kirem żałobnym ksiiz kanonik 
Lubianiec i w słowach podniosłych: a rzew- 
nych odtworzył. świetlaną postać Zmarłego i 
wskazał „ 1% ртасе kapłańską młodociany 
Ksiądz Wincenty Kluczyński rozpoczął w 

ciężkich dla Kościoła i Kraju czasach po-Mu 
rawjowskich, gdy wszystko co katolickie i 
polskie musiało się kryć niemal w podzie- 
miach od prześladowań władz carskich. Dla 
młodego kapłana odkrywało się więc sze- 
rokie połe ciężkiej ale i owocnej pracy. Ca- 
łą też duszą i sercem oddał się Ór tej pracy. 

Wielka gorliwość i poświęcenie młodego 
kapłana na tle ogólnej depresji ducha i przy- 
gnębienia odrazu zjednały Mu serca całe- 

Generał Mobile o swojej obronie 
Współpracownikowi jednego z pism ko- 

penhaskich udało się uzyskać u gen. Nobil- 
łego wywiad w jego mieszkaniu w Rzymie. 
Tragiczny organizator tragicznej wyprawy 
podbiegunowej, który nie może przyjść do 
słowa na łamach prasy włoskiej, skorzystał 
z odwiedzin dziennikarza zagranicznego, aby 
wynurzyć mu swoje skargi. 

W sprawie śledztwa — powiedział Nobil- 
łe — które skończyło się skazaniem mnie, 
wiem tylko to, co podała do wiadomości pu- 
blicznej prasa. Nie zamyślam bynajmniej za— 
niechać dalszej walki o zrehabilitowanie się. 
Zdrowie moje i nerwy znajdują się w po- 
rządku i uczynię wszystko, aby wykazdć mo- 
ją niewinność. Nie mogę w żadnym wypadku 
uznać kompetencji członków komisji śled- 
czej w sprawie wydania wyroku o mojej wy- 
prawie podbiegunowej, Żaden z członków tej 
komisji niema najbardziej prymitywnych wia- 
domości o kierówaniu okrętem powietrznym. 
Uważam za rzecz w najwyższym stopniu dzi- 
wną, iż komisja ani razu nie uwiadomiła mnie 
o podnoszonych przeciwko mnie zarzutach 
i nie dała mnie nigdy sposobnośći do obrony. 

Na zapytanie dziennikarza kopenhaskiego, 
czy jednak nie można ekspedycji gen. Nobil- 
lego poddać krytyce, odpowiedział generał: 

— „Owszem, jednakże z zupełnie z innego 
punktu widzenia, aniżeli uczyniła to komisja 
śledcza. Mojem zdaniem okręt powietrzny, 
którym kierowałem, powinien być znacznie 
większy. *, 

W dalszym ciągu dzieńnikarz duński za- 
gadnął Nobillego o to jaka przyczyna spowo- 
dowała katastrofę? Na to usłyszał następują- 
cą odpowiedź: 

— „lstotnej przyczyny nie znam ani ja ani 
nikt wogóle. Niejednokrotnie wysuwałem już 
rozmaite przypuszczenia, o tyle, o ile zbliżają 
się do prawdy. Właściwej jednak prawdy w 
sprawie katastrofy „Italji” nie da się defini- 
tywnie ustalić, W każdym razie, katastrofy 
nie spowodowało fałszywe kierowanie apara 
tem. Manewr wykonany przy spadaniu „Italji* 
był jedynym, jaki można było wykonać. Ina- 
czej nić można było i nie należało postąpić". 

— Czy sądzi pan, że odwołanie wyroku 
jest możliwe? — zapytał dziennikarz. 

Gen. Nobille wykonał ruch głową, jakby 
chciał powiedzieć „nie wiem'* potem dofzucił: 

W książce nad którą teraz pracuję, zdam 
dokładną sprawę ze wszystkich najdrobniej- 
szych szczegółów mojej ekspedycji. Wów- 
czas Świat cały będzie miał możność wyda- 

nia właściwego sprawiedliwego wyroku. 
Mimo zapewnień Nobillego, iż stan jego 

zdrowia zupełnie dobry dzienniakrz stwier- 
dza, że wygląd generała świadczy o wielkien 
wyczerpaniu jego organizmu. Rysy twarzy 
Nobillego stały się bardzo ostre, czarne jego 
oczy błyszczą chorobliwie i mają niezwykle 
bolesny wyraz. 

Winceniy Kluczyński 
go Wilna. Cieszył się On ogólną powagą i 
wielkim szącunkżem, to też nic dziwnego, że 
nowoprzybyły wówczas do Wilna młody bi- 
skup Karol Fosdiewiecii bez najmniejszego 
wahania zatrzymał swój wzrok na młodym , 
kapłanie i obrał Go za najbliższego dla sie- 
bie powiernika i doradcę. 

Rząd carski instynktownie odczuwał jak 
wielki ma wpływ na otoczenie ksiądz W. 
Kluczyński i dlatego ze wsztlką cenę chciał 
by, opuścił On Wilno i w tym celu udało mu 
się wyznaczyć Go delegatem Diecezji Wi- 
leńskiej od Rzym -Kat-Kollegjum w Peter- 
s burgu. 

Ale i tam ksiądz Kluczyński umiał gorli- 
wie bronić praw Kościoła i polskości i nieraz 
z tego powodu miał wiele przykrości. 

Stolica Apostolska w uznaniu Jego zasług 
wielkich dla Kościoła mianuje Go  Arcybi- 
skupem Mohyiewskim. Praca pasterska ks. 
Arcybiskupa za rządów carskich była na każ 
dym kroku paraliżowaną wszelkiego rodzaju 
cyrkularzami i ok ólnikami, które nieraz go- 
dziły w podstawy Kościoła To też najwię- 
kszą cierpliwość przebrała swą miarę i dla- 
tego śp. Arcybiskup Kluczyński zwrócił się 
do ówczesnego Ministra Spraw W*ewnętrz- 
nych Makłakowa z listem, w którym nie wa- 
hał się nadmienić mu w słowach ostrych i 
stanowczych, że Kościół Katolicki cierpi og- 
romnie z powodu surowych i niesłusznych 
kar. wymierzanych księżom i ugina się 
pod brzemieniem wszelkiego rodzaju rozpo- 
rządzeń, krępujących życie i rozwój Kościoła 
Rzymsko - Katolickiego. 

Nie chcąc wchodzić w uwłaczające powa- 
dze Kościoła układy z Rządem — błaga Ojca 
Świętego o zwolnienie Go z ciężkich obo- 
wiązków Arcybiskupa Mohylowskiego. Oj- 
ciec Święty przychyla się do prośby Zmarłe- 
go, który w lipcu 1914 roku przekazuje swą 
władzę ukochanemu biskupowi Cieplakowi. 

Nadwątlone zdrowie zmusza go opuścić 
Petersburg i udać się na Krym, gdzie w prze 
cudnej mieścinie Ałupce śp. Arcybiskup Klu- 
czyński na rękach oddanego Mu kapelana 
ks. Franciszka Rutkowskiego w dniu 11 lu- 
tego 1917 roku oddał Panu Bogu Ducha. O- 
statnią modlitwą Jego była modlitwa za by- 
łych Jego diecezjan i za Wilno. Kilkakrotnie 
On wyrażał swą wolę, by Śmiertelne szcząt- 
ki Jego spoczęły w Katedrze w Wilnie. 

To też wielka nałeży się wdzięczność i 
głębokie uznanie dla ks. kanonika Franci- 
szka Rutkowskiego. który nie szczędził tru- 
dów i zabiegów, by spełnić ostatnią wolę 
swego Arcypasterza i by prochy Jego spo- 
częły na łonie ukochanej Oiczyzny i drogiego 
Wilna, dla którego On oddał 28 lat znojnej 
pracy kapłańskiej i profesorskiej. 

Tak sie skończył smutny obrzęd. pogrze- 
bowy, który w sercach naszych pozostawił 
niezatarte wspomnienie. Był on wyrazem pło 
miennej i gorącej wdzięczności dla Wielkie- 
go Nauczyciela i Wychowawcy licznych za- 
stępów kapłanów. 

Młodzież dzisiejsza, zwłaszcza duchowna, 
niech czerpie dla*siebie z tej Świetlanej po- 
staci hart ducha, zachętę i zapał do czeka- 
iącej ją pracy w służbie wielkich i świętych 
ideałów, przez co odda największą cześć 
świetlanej postaci Zmarłego Arcypasterza. 

Adwokat Jakób' Steckiewicz. 

TELEGRAM MIN. WR. i O. P. 

  

W dniu pogrzebu śp. arcybiskupa Kłu- 
czyńskiego Minister wyznań religiinych i o- 
świecenia publicznego p. Czerwiński nadesłał 
1Е ks. arcybiskupowi Jałbrzykowskiemu te- 
legram treści następującej: '„Przyjmuię naj- 
szczerszy udział w smutnej. uroczystości zło- 
żenia zwłok Śp. Arcybiskupa Kluczyńskiego 
na ojczystej ziemi Wileńskiej. 

TYSIĄCE KOBIET 
używa codzieńnie kremu 

FASCINATA 
       

| smi 1 wypielacze ręczne 
„„Planef įr.“ 

Świetne narzędzia amerykańskie 

niezbędne przy uprawie rzędowej wa- 

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

POLECA 

Zygmunt NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna tl-a g6ri-1 } 
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le wspomnień osobistych Z Urgl 
Polacy wśród Mongołów, Chińczyków, 

„biatych“ i „czerwonych* Rosjan. 

Na tak mało znane dzieje wygnańców 
polskich na Wschodzie rzuca ciekawe 
światło feljeton niniejszy, człowieka któ 

ry przebył tam lat wiele. Mamy tu peł 

ną garść że się tak wyrazimy, opisu 

tych skomplikowanych stosunków w ja 

kich znajdowali się w zetknięciu z na- 

wpół dzikimi Mongołami, armją gene- 

rała Ungern von Sternberga, armją bol- 

szewicką, czy wreszcie wojskami Chiń- 

czyków. ; 
Uznanie niezależności Polski w li- 

stopadzie r. 1918 nie wywarło w Ur- 

dz e większego wrażenia ponieważ spra 
wa była uważana za przesądzoną, i cho 
dziło zatem tylko o pewną formalność. 

Mongołowie i dawniej, a wielu i te- 
raz nie odróżniali narodów cudzoziem- 
skich poza  niektóremi azjatyckiemi; 

europejczyków, Amerykanów, nawet 

i Japonczyków nazywają „oros*, cza- 

sem wyróżniają; więc „chara oros“—t0 

Japończycy, „Sziara oros“ — Rosjanie, 

Zaš „Cagan Oros“ europejczycy Za- 

chodni (chara znaczy czarny, sziara— 

żółty, cagan — biały, od barwy wło- 

sów). Gdy się u Rosjan ukazali „biali“ 

i „czerwani“ byty zdziwieni, co to ta- 

kiego. '- a. 
Po ogłoszeniu niepodległości zmieni 

ło się o tyle, że p. St. Błoński ,emisar- 

jusz polskiego komitetu wojennego roz 

począł spisywanie na ochotnika oby- 

wateli polskich, (czyli, jak mówiono, 
osób życzących przyjąć poddaństwo 
polskie) i wyrabianie książeczek legi- 
tymacyjnych. Zapisali się nie wszyscy 

  

(inni woleli „zaczekać”*), o książeczki 
zgłosiło się jeszcze mniej. 

Muszę zaznaczyć, że w odrodzenie 
i powodzenie Polski bardziej wierzyli 
Rosjanie, niż większość bodaj Pola- 
ków. Ci jednak, którzy uważali siebie 
za obywateli polskich, nie potrzebowali 
na to dowodów papierowych w oczach 
władz mongolskich, rosyjskich, chiń- 
skich, białych, czerwonych i t.d. Mazur 
Jeżo, wywiesiwszy nad bramą „flagę 
polską, wypędzał jednakowo marude- 
rów chińskich i krasnoarmiejców, a ci, 
i tamci ustępowali rozumując, że je- 
żeli wypędza, to ma do tego prawo. 

Za panowania Chińczyków i natarć 
bar. Ungerna na Urgę władze chińskie 
wyłapywały i więziły uchodźców rosyj 
skich. Uchodźcy polscy z Syberii u- 
ważali się za uratowanych, dostając się 
do Mongolji; nawet placówki bolsze- 
wizmu, jakiemi były filje „„Centrosoju- 

rzyjmowały ich i pomagały do 
óży, a konsulowie rosyjscy (dawni 

cesarscy) zaopłatrywali ich w świa- 
ldectwa pisząc: poddany polski. Gdy 
przez omyłkę jedna partja uchodźców 
została dołączona do partji „białych* 
(wśród których byli i „czerwoni*) i 
wpisana da ich papieru, a przez to zo- 
stała schwytana przez władze chińskie 
i osadzona w więzieniu, — jak tylko się 
uchodźcy powołali na obywatelstwo 
polskie, zaraz chiński sąd polowy, zna- 
lazłszy mię przez tłómacza, Rosjanina- 
bolszewika, oddał mi ich i nawet jed- 
nego Tatara, który też chciał być oby- 
watelem polskim. 

W czasie ucisku chińskiego Rosjan 
ci Polacy, co to woleli „zaczekać”, i 
ci nawet, co nie rozumieli po polsku, 
przemówili raptem dobrą polszczyzną i 
zapragnęli być obywatelami polskimi; 

   

zgłaszali się też do mnie w tym celu i 
cudzoziemcy, nawet Rosjanie, poczuw- 
szy w sobie ogień miłości do Polski. 

Gdy bar. Ungern z garstką kilku- 
set „białych* (nieprawdą jest co piszą 
i drukują, że miał kilka tysięcy) zdoby- 
wał Urgę, a u mnie mieszkało kilkuna- 
stu Polaków z dywizji V, uchodźców 
z niewoli bolszewickiej, władze chiń- 
skie przed opuszczeniem miasta nara- 
dzały się w nocy: czy wyciąć wszyst- 
kich Rosjan i bronić się, jak chcieli 
wojskowi, czy też nie ruszać nikogo i 
wycofać się, jak chciał wielkorząd ca 
chiński i władze cywilne. Już z wieczo 
rai aż do rana, o czem dowiedzieliśmy 
się później, całe obszerne obejście z do 
mem, w którym mieszkałem, było oto- 
czone przez straż chińską — a to by 
w razie rzezi, nas nie ruszono. Rosjani 
na, który z tego domu wyskoczył, by 
wrócić do siebie zastrzelono. Nazajutrz 
gdy Chińczycy się cofali, a owa straż 
odeszła, zostaliśmy ostrzelani przez 0- 
kna z dwuch stron, poczem weszli do 
nas żołnierze chińczycy z sąsiedztwa 
(wszystkie domy naokoło były zajęte 
przez woisko, tylka ja swego nie da- 
łem); zobaczywszy jednak samych Po 
laków, wyniesli się spokójnie. 

„Biali* po wkroczeniu 
prześladowanie „czerwonych '', wysyła- 
jąc na tamten świat i ludzi niewinnych 
a nawet „białych*, bo to się robiło na 
poczekaniu. Zarządzona „registrację”. 
Nikt prawie nie miał dowodów na piś- 
mie, bo 'albo odebrali w Rosji czerwoni, 
albo w Mongol ji Chińczycy. Poszed- 
łem do komendantury z zapytaniem. Po 
proszono mię grzecznie dać spis wszy 
stkich wiadomych mi Polaków, do któ- 
rych dołączyłem i tych Serbów, Estoń- 
czyków i innych obcopoddanych, co się 

  

rozpoczęli i 

do mnie zwracali, nie żądano ani do 
wodów, ani stawienia się ich osobiste- 
go. Następnie była mobilizacja, dła u-, 
chylających się —— kara śmierci. Więk- 
szość zapisanych jak wyżej, przezem- 
nie, nie stawiła się. Tych wszystkich, 
co się stawili, zapytano czy są wśród 
nich Połacy? Gdy wystąpili, ci nawet, 
co się nie zapisywali u emisarjusza i 
przyjęli potem obywatelstwo sowiec- 
kie, polecona im iść do domu. Wzięto 
wprawdzie niektórych ale jako „ocho- 
tników** i płacono im o wiele więcej, 
niż powołanym. Byli tacy, co i mnie 
chcieli zaprosić  „dobrowolnie* do 
współpracy w zarządzie mongolskim 
(od czasu zapanowania Chińczyków 
byłem osobą prywatną), ale sztab bar. 
Ungerna uznał że Polaków zmuszać nie 
można. 

Niektórych Połaków uchodźców o- 
desłały dalej jeszcze władze chińskie; 
resztę, jaka się zgłosiła do powrótu do 
kraju, odesłał do Charbina bar. Ungern 
i jego zastępca. Niektórzy zostali. Je- 
den, b. chorąży połski, a podporucznik 
wojsk cesarskich * bodaj kapitan czy 
więcej, kołczaliowskich, Gober - Gol- 

vinie poinformowany, 
tnika przed mobilizacją 
ie wycofać, poległ 1. 4. 

Chinczykami. Z dawni-į 
n. Kazimierz Wyszy1- 

sy ańca i powstanki, urodzo 
ny na Syberii, ale dobrze mówiący 20 
polsku, został rozsiekany przez białych 
ze. stosunki listowne z furynem (Dziz- 
waitowskim). P. Stanisław Szy: 1anow- 
sk. starszy kupuctwa w Uijasutaju, 
został zamordowany w Dzainsz 
Gradze do U:g.. złe kiedy i prze: kon, 
nie wiem dotychczas. Kilku Polaków u- 
chadźców, jax mowiono wpad?» w rece 

  

    

      

   

  

już nie mógł 
w potyczce 7 

ieszkałyca 
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Czacharów, .posiłkujących bar. Unger- 
na iciich zainę „yli, wziąwszy za bci- 
szewików; sprawdzić nie byłem w ::a- 
nie. O kilku, czy kilkunastu jeszcze, 
słyszałem, że dostali się z Syberji do 
Mongolji, ale wieści o nich zgmęły. 
Nie wiem nawet, czy wszyscy ci, co 
przeszli przez ręce moje w latacn 1920- 
21, dojechali, i co się z kim stało. 

Gdy w lipcu r. 1921 wkroczyły do 
Urgi wojska sowieckie, a na ich czeie 
kozacy kubańscy, co to byli w roku 
poprzednim w Polsce, to zachowywały 
się wzgłędem Polaków * przyzw. 
Kozacy zaś opowiadali, jak oni szli 
przez Wileńszczyznę 'aż do Płocka, go 
niąc cofających się Polaków, którzy nie 
mieli strzeliwa; jak tylko jednak do- 

starczono im broni i strzeliwa, wraz sto 
sunek się zmienił: nacierali Polacy, a 
Rosjanie się cofali. „Już my, kawalerja 
zmykaliśmy; — wszystkośmy rzucili 
(wylicza), po 80 wiorst na dobę ucie- 

kali. Lecz piechota, piechota! nas, ka- 
walerję, wyprzedzała; po 90 wiorst na 
dobę uciekała*! Opowiadali wprost z 
zachwytem. Względem Polaków nabra 

li wielkiego szacunku i dodawali, 
że gdyby „biali* w Mongolji choć 
część takiego oporu stawili, nie byliby 
czerwoni w Urdze. Dopiero od czerwo- 
nych dowiedziałem że z Polską już od 
ifarca pokój. 

Czerwoni też zarządzali różne „re- 
gistracje* mobilizacje, rekwizycje rze- 
czy i ludzi do robót * t.d., żądali dowo- 
dów na piśmie, no i rosyjska rada star- 
szyzny kupieckiej wydawała każdemu, 
kto się zgłosił, zaświadczenia: ob. ro- 
syjski, albo. ob. polski, estoński i t.d. 
jak kto powiedział. Wydawalem i ja, 
człowiek prywatny, gdyż nominację 
wiosenną na agenta delegata, i to przy 

  

  

  

    

władzy chińskiej, otrzymałem dopiero 
w zimie. Otóż Polaków brano tylko „do 
browolnie“; kta odmówił stanowczo, 
dawano mu spokój, było jednak nie- 

bezpiecznie byč „biezrabotnym“, tak 
że nolens-volens we wrześniu przyją- 
łem zaproszenie ministerjum skarbu 
mongolskiego (będącego pod kierun- 
kiem faktycznym „radcy“ sowieckiego) 
na stanowiska instruktora naczelnego 
ceł. Uskarżal się na mnie cudzoziemcy 
pisząc dużo w gazetach tiandzińskich; 
uskarżało się torgpredstwo, gostorg, 

- centrosojuz i inne „gosorgany* sowie- 
ckie, ale władze mongolskie nawet nie 
odpowiadały mi na kilkołetnie żądania 
„dymisji'* i dopiero w końcu roku prze- 
szłego dostałem urlop i przepustkę na 
wyjazd zagranicę z powodu chorób cię 
żkich. Przez ten czas dochód cłowy z 2 
tys. dol. miesięcznie doszedi do 8 milj. 
dol. sr. za rok ubiegły. 

Stanowiska mego, jako agenta del. 
polskiego („przy władzy chińskiej w 
Urdze“)  urzędownie nie uznawano: 
Mongolowie byliby nie od tego, ale im 
wytłómaczono. Ponieważ otrzymywa- 
nie paszportów z konsulatu polskiego 
było z początku uniemożliwione przez 
wypadki miejscowe, a później przez nie 
przepuszczanie podań «do Charbina, 
więc Polacy otrzymywali zaświadcze- 
nia odemnie i te papierki służyły, a na- 
wet służą dotychczas niektórym za je- 
dyne dowody i są uznawane przez 
władze i mongolskie i sowieckie. Pa 
szport zaś polski — o ile go kto ma, 

robi na władzach sow-mongolskich du 
że wrażenie. 

Mich. Wołłosowicz 

SWYM 
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MOJE UWAGI 
Na „objazdkach” czyli marginesie spraw drogowych 

ra ma połączyć Wilno z Lidą. 
Wtedy, gdy całe państwo odbudo- 

wuje się w podziwu godnem tempie, 
gdy rząd nie skąpi na: najrozmaitsze 
inwestycje, nieraz niezawsze konie- 
czne, gdy Wilno „najmilsze miasto“ 
na słowach tylko jest benjaminkiem 
wśród innych miast Rzeczypospolitej 
bydowa tej bezsprzęcznie najgłówniej- 
szej krajowej arterji komunikacyjnej, 
łączącej całą południowo-wschodnią 
część kraju z jego stolicą, rozliczoną 
została ni' .mniej ni więcej jak tyl- 
ko na lat 15. 

Pięć lat juź budujemy, pięć lat mor- 
dujemy się na tak zwanych objazdach 
iw rezultacie mamy 15 kilometrow 
szosy od strony Wilna i tyleż od strony 

Lidy, a pośrodku sześćdziesiąt zgórą 
kilometrów drogi ręką ludzką nietknię- 

tej, bo poco ją reparować, kiedy i tak 

w przyszłości będzie tu szosa (za lat 

10! 
4 tymczasem cały ruch handlowy, 

zasilający Wilno w produkty wiejskie 

a wieś w towary miastowe odbywa się 

po tej drodze zwłaszcza na wiosnę i 

jesienią w warunkach wołających a 

pomstę. W tych okresach czasu na je- 

dnego konia nie kładzie się więcej jak 

15 pudów — nie można przeto — 51е 

dziwić, że produkty wiejskie w Wilnie 

kosztują nieraz o 25 proc. drożej niż 

na wsi. Z kolei zaś żelaznej ludność 

| miejscowa na przestrzeniach kilkodzie- 

| sięcio-wiorstowych nie korzysta wcale, 

Wnoszą się petycje, prasa alarmuje, 

zamieszcza się fotografje niektórych 

specjalnie skandalicznych odcinków, 

jak osławiony a dotychczas nienapra- 

wiony 23-ci kilometr — a wszystko to 

mu kadzidło. 
W zeszłym roku, w jesieni rozeszła 

się pocieszająca wiadomość, że. Mini- 

sterstwo przychyliło się wreszcie do 

starań województwa, że szosa Wilno— 

Lida ma być zakończona w ciągu 3-ch 

lat i że kredyty asygnowane dotąd na 
budowę tej szosy od strony Lidy do- 

łączone zostaną do kredytów wojewó- 
dztwa wileńskiego, w rezultacie czego 

budowa ta w roku bieżącym poprowa- 

dzi się wyłącznie od strony Wilna, co 

Sta z ciążącą doń częścią kraju. | 

Pogłoski te znalazły swe potwier- 

dzenie w enuncjacjach urzędowych. 
Miejscowa ludność skazana na dzie- 

pięcioletnią motdęgę na oslawionych 
„opjazdkach* z ulgą odetchnęła. 

Dziś dowiadujemy się, że Minister- 

stwo znowu zmieniło swe stanowisko, 

że kredyty na przyśpieszoną . budowę 
|szosy nie zostały wyasygnowane i że 

wszystko ma zostać po staremu, t. į. 

to „najmilsze miasto* 20 "lat będzie 

czekało na połączenie go z najżyźniej- 

Szą częścią swego kraju. ` 

Słyszymy o budowach szeregu SZOS 

w drugorzędnych a nawet trzeciorzęd-, 

nych kierunkach, jak Święciany — Wi- 

dze, Oszmiana—Soły i inne, i na to są 
kredyty, nie wiemy jednak czem się 

kieruje Ministerstwo zapoznając zna- 

czenie tej najważniejszej arterji komu- 

nikacyjnej w kraju. Boś przecie poza 
Pierwszorzędnem znaczeniem gospodar 
tzem, arterja ta posiada ogromną Wa- 

$ę również i pod względem strategicz- 

nym, w każdym razie niemniejszą niż 

szosa, którą się prowadzi na Rudniki— 
aduń — Jeziory— Grodno. 

O ile ta ostatnia, idąca wzdłuż sa- 
mej granicy może mieć za swe zadanie 
obsługę ewentualnego frontu, o tyle 

Szosa Wilno—Lida, jako leżąca dalej 

od frontu i nienarażona w tym stop- 

niu co tamta na dywersje nieprzyja- 
cielskie, posiada pierwszorzędne zna- 
czenie komunikacyjne dla bazy wileń- 
skiej z tyłem. ; 

Wiemy, że województwo dawno już 
oceniło znaczenie tej arterji i robi po- 
dobno wszelkie staiania w Minister- 

stwie Robót Publicznych w celu wy- 
jednania odnośnych kredytów na przy- 
Spieszenie jej budowy. Starania te po- 
dobno są popierane przez regionalną 
£rupę posłów z B. B. — a paląca ta 

Sprawa niestety jak stała na miejscu, 
tak stoi a nawet się cofa. 

Bo jeśli w zeszłym roku mówiono 
© zakończeniu szogy Wilno—Lida w 
ciągu 3 lat jako o powziętym  proje- 
kcie, to kontynuowanie budowy tej 
Szosy w roku bieżącym wyłącznie od 
Strony Wilna miało być zdecydowane 
ezpawrotnie przez miarodajne czynni- 

ki. Decyzja ta jednak, jak mówią, na 
Skutek starań wojewody Beczkowicza 
w Warszawie, została podobno cofnię- 

A ta, a kredyty znowu zostały podziełone 

*/|w len sposób, że województwo wileń- 
skie od strony Wilna będzie budawać 
nadal rocznie po 3 kilometry. Dobrze 
o, świadczy, o wojewodzie Beczkowi- 
zu, że broni tak swego województwa, 

cz jednocześnie oddaje on tem złą 
zysługę interesom stolicy naszego 

raju. A kiedy mowa o tej szosie i O 
tanowisku Ministerstwa nie sposób 
ominąć milczeniem projektu wypro- 

stowania drogi między Korzyścią a Je- 
liną w kierunku na Marjampol. Impre- 

ła ta ma na celu skrócenie szosy o je- 
den kilometr (!) i dlatego zmienia się 
Odwieczny kierunek drogi, schodzi się 

1a bagna, utrudnia się ogromnie robo- 
te,'a Co najważniejsze, wprowadza się 
Zamieszanie w stosunki prywatno-pra- 
Wne przez konieczność wywłaszczeń i 
amiany gruntów, co pociągnie za so- 
4 niewątpliwie szereg kwestyj, od- 

„Zkodowar, komisyjnych badań, adwo- 
AŃ i związanego z tem urzędowania i 
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| (Zaiste pechową jest ta szosa, któ-' 

Tązem wzięte tyle pomaga, co umarłe-" 

przyśpieszy znacznie połączenie mia- . 

"dzielnicach Rzeczypospolitej 

to wszystko dla skrócenia drogi o je- 
den kilometr. 

Pozatem resztę przydrożnych drzew 
skazuje się na wyrąb, a przecie no- 
wych nie wyhodujemy, bo nie mamy 
takiej władzy, nie wyłączając ministra 
Składkowskiego, « któraby je potrafiła 
uchronić od natychmiastowego  zni- 
szczenia przez miejscową ludność. Prę- 
dzej możnaby osiągnąć wymalowanie 
całej Polski na zielono — niż uchronić 
w naszym kraju nowe przysady — @го- 
gowe od wandalizmu. DZA 

Nie wiemy, gdzie i u kogo powstał 
ten tak nieracjonalny projekt. zmiany 
kierunku drogi, wiemy tylko, że Mini- 
sterstwo długo nie mogło żdecydować 
tej sprawy, a przez ten czas wojewó- 
dztwo nie mogąc kontynuować budo- 
wy.szosy na niezdecydowanym odcin- 
ku, a chcąc wykorzystać roczne kredy- 

ty — przerwało budowę i przerzuciło 

się o dalsze 6 kilometrów na, odcinek 

Jedlina—jaszuny. 
Tak się fatalnie złożyło, że pazo- 

stawiony w tyle odcinek drogi jest jed- 

nym z najgorszych, a budowa szosy 

przerzucona została na jeden z najlep- 

szych na całym szlaku. Niewątpliwie 
zawsze łatwiej jest krytykować niż 

robić — w danym wypadku nie chodzi 

jednak o krytykę, tylko o wyjście z sy- 

tuacji, mam wrażenie, niedocenianej 
przez odnośne czynniki. ё 

Gdyby Ministerstwo przychyliło się 

do starań województwa i wyasygno- 
wało dodatkowe kredyty — wted' 

samo przez się cała rzecz pomyślnie 

się załatwiła jeśliby zaś Ministerstwo 
zajęło stanowisko odmowne, to czyby 

się nie dało jeszcze raz poddać rewizji 

sprawę przelania odnośnych kredytów 

z województwa. nowogródzkiego do 

dyspozycji województwa Wileńskiego 

w celu budowy szosy tylko od strony 

Wilna. į 
W końcu jeśliby się i to nie udało, 

wtedy pozostaje jedno tylko wyjście: 

należałoby cały roczny sześciokilome- 
trowy kontyngens budującej się szosy 

wyzyskiwać w ciągu pierwszych kilku 

lat nie w dwóch całych odcinkach, a 

częściami na najgorszych kawałkach 

drogi i podnieść w ten sposób stopnio- 

wó jej ogólny stan. i 

W końcu pozwolę sobie na parę 

uwag natury ogólniejszej. Niema, zda- 

je się dziedziny w życiu gospodarczem, 

w której Wileńszczyzna nasza nie sta- 

łaby na sjednem z najostatniejszych 

miejsc. ‚ 

Najjaskrawiej jednak przedstawia 

się nasze upośledzenie w dziedzinie 

drogownictwa tej rzec można, najgłów- 

niejszej, gałęzi gospodarstwa państwo- 

wego, bez której podniesienia nie mo- 

że być mowy o odbudowie gospodar- 

stwa krapowego. 
Kraj, w którym niema normalnej 

komunikacji pomiędzy jego poszcze- « 

gólnemi ośrodkami, przy  dzisiejszem 

tempie współczesnego życia, które mu- 

si odrabiać długoletni zastój, — skaza- 

ny jest na dalszy beznadziejny marazm 

i zanik swych części składowych, tak, 

jak skazany jest na paraliż każdy ży- 

wy organizm, z którymi przestaje dzia- 

łać normalny obieg krwi. 
Zestawierie cyfrowych danych o 

ilości dróg bitych w poszczególnych 
jest aż 

nadto wymowne. Wtedy, gdy b. zabór 

pruski wraz ze Śląskiem Cieszyńskim 

posiada tych dróg 14.200 kilometrów, 

Małopolska 16.300 klm. b. Kongresów- 

ka 11.600 k., .» wszystkie trzy wojewó- 

dztwa wschodnie razem wzięte posiada 

ja tylko 1.800 klm. a w tem cała Wileń- 

szczyzna, stanowiąca b. Litwę Środ- 

kową tylko 100 kił.(!!)*). 
To jest stan rzeczy wprost horen- 

dalny. 
Kraj nasz, który płaci te same podat 

ki ca i inne dzielnice Rzeczypospolitej, 

który ponosi te same ciężary państwo- 

we i daje żołnierzy dla obrony granic 

całego państwą — ma prawo domagać 

się od Rządu wszelkich z jego strony 

wysiłków i najwyżej uwagi, by został 

on podjęty z tego upadku w którym 

się znajduje. ° 
i Jeśliby dłatego trzebaby było nara- 

zie uszczuplić kredyty przeznaczone 
dla innych dzielnic, stojących o całe 
niebo wyżej od nas, to i to ze stanowi- 
ska polityki ogólno-państwowej było- 
by rzeczą całkowicie usprawiedliwio- 

na. Nie może być takiej różnicy w sta- 
nie poszczególnych części państwa, je- 

Śli chce ono dążyć do wytworzenia je- 

dnolitego organizmu zdolnego do spoi- 

stego życia wewnętrznego i do odpor- 

ności nazewnątrz. 

A wszak pod tym ostatnim wzglę- 

dem Wileńszczyzna ma zawsze czoło- 

we zadanie. Dosyć już, należąc do Ro- 

sji, byliśmy obywatelami drugiego rzę- 

du — nie chcemy być nimi we własnem 

państwie. Chcemy ażeby nasz własny 

Rząd dążył do dania nam tych samych 
kulturalnych warunków życia w jakich 
żyją nasi współobywatele w innych 
dzielnicach. Rozumiemy, że nie odrazu 

Kraków zbudowany — ale budowa w 

granicach województwa trzech kilome 
trów szosy rocznie w kierunku najgłó- ; 

wniejszej arterji krajowej — to nie ro- 

bota, to są tylko pozory, że się coś 

robi. 
Wyrażając się regjonałnie — mydle 

nie -OCczu. 
Mamy prawo wymagać od Rządu 

większej uwagi i troski o losy nasze- 
so kraju, który na to zasługuje pod ka- 
żdym względem. 

Obserwator. 

*) Dane z roku 1923. 
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Przed uroczystościami X-lecia oswokodzenia Wilna 
Posiedzenie Komisji Organizacyjnej 

W dniu wczorajszym odbyło się 
nie Komisji organizacyjnej obchodu 

w sali obrad Rady Miejskiej zebra- 
10-lecia wyzwolenia Wilna, wspólnie 

z przedstawicielami wileńskich organizacyj społecznych, zawodowych, spor- 
towych i t. d. Przewodniczył wice-prezes Komitetu Łokuciewski, 
informował zebranych delegatów. o programie obchodu. 

który po- 
Wszyscy obecni 

reprezentanci zgłosili udział swych organizacyj. 

Marszałek Piłsudski nie może przybyć do Wilna 

„Podczas pobytu swego w Warszawie p. wojewoda Raczkiewicz został 
przyjęty w dniu 15 kwietnia przez Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i zaprosił Pana Marszałka w imieniu Komitetu Obchodu na uroczystości 
X lecia do Wilna. Pan Marszałek Piłsudski wyraził żal, iż nie może w dniu 
21 kwietnia być wśród Wilnian i zakomunikował p. Wojewodzie, że zalecił 
reprezentowanie siebie na uroczystościach wileńskich gen. dywizji Edwardo- 
wi Rydzowi-Śmigłemu. 

"Kto przybywa do Wilna na uroczystość. 
Wykonując uchwałę Komitetu Obchodu, p. Wojewoda Raczkiewicz będąc w 

Warszawie, zaprosił na uroczystości wileńskie szereg osobistości, które brały czynny 
udział w walkach o Wilao, a mianowicie gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, p. Ministra 
Reform Rolnych prof. Witolda Staniewicza. i p. Ministra. Pracy i Opieki Społecznej 

do W:lna. 
pułk. Aleksandra Prystora, którzy zaproszenie przyjęli i w dniu 21 kwietnia przybędą 

jJeanocześnie przybędzie do Wilna zaproszony przez p. Wojewodę szef sztabu 
generalnego gen. Piskor. jak się dowiadujemy Komitet Obchodu zaprosił ponadto 
pisemnie p. pułk. Belinę Prażmowskiego, generałów Orlicza-Dreszera i Zaruskiego. 
Przybędzie równieź prezes Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem płk. Sławek. 

Program 
w 

obchodu. 
piątek 19 kwietnia b.r. o godz. 10 rano odbędzie się w kaplicy na Rossie 

żałobne nabożeństwo za poległych w obronie Wilna, odprawione przez ks. prał. Lu- 
biańca z kazaniem, wygłoszonem 
danie wieńców na grobach. 

przez ks. prob. Kuleszę. Następnie odbędzie się skła* 

W nabożeństwie na Rossie wezmą udział delegacje wojskowe z orkiestrą, mło- 
dzież akademicka ze sztandarami i t. d. 

Wszyscy uczestnicy zbiorą się wprost na Rossie. 
Organizacje proszone są o składanie chociażby najskromniejszych wianków. 
w. niedzielę 21 b. m., która będzie właściwym dniem tryumfalnego obchodu, 

po nabożeństwie w Ostrej Bramie, w związku z defilądą wojsk podąży olbrzymi 
pochód ulicami Wielką, Zamkową, Placem Katedralnym, Mickiewicza na plac 
Łukiski. Ażeby pochód ten był jaknajwspanials.ą manifestacją patrjotyczną i mógł 
być należycie zorganizowany, wszystkie mające w nim wziąć udział organizacje, sto* 
warzyszenia, związki i t. d. winny zarejestrować udział swój w pochodzie u p. ław= 
nika Łokuciewskiego w Magistracie niezwłocznie dziś we czwartek, lub najdalej w 
piątek rano, podając ilość osób, sztandarów, orkiestr i t. d. 

Ponadto przedstawiciele organizac, 
18 przybyć do sali Rady Miejskiej 

yj wiuni w piątek 19 kwietnia o godz. 
na ostateczną naradę z Komitetem Organi- 

zacyjnym by otrzymać instrukcje i wskazówki. 

  

ICZWARTEK 
18 Dzis Wschóć sł. g. 4 m. 14 

Degutis Zach. .sł. о ф 18 т. 25 

jutro 
"Tymona M. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Metereoiogji U. S. B. 

z dnia 17 +V. 1929 r 

Cišnienie | J 3-5 
średnie w m. | ię: 

Tempgratura | Н 

średni | 200 

Opad za dó- ' 
bę m. m. | 

Wiatr I й 

przeważający ) Północno: zachodni. 

Uwagi: pochmurno. 
Minimum za dobę — 5%©€. 
Maximum na dobę -l- 6*C. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— Uroczystość dekorowania zasłużonych. 

W dniu 19 bm. p. wojewoda Raczkiewicz u- 
dekoruje o godz. 12 w sali konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego osoby, którym nada- 
na została odznaka orderu Odrodzenia Polski 
i Krzyża Zasługi. 

‹ MIEJSKA 
Prace budżetowe. Dziś w lokalu Magistra 

tu odbędzie się kolejne posiedzenie komisji 
technicznej -poświęcone sprawom budžeto- 
wym. R 

—,Frekwencja na rynkach. W ubiegłym 
tygodniu na targi wileńskie spędzono ogółem 
2908 sztuk bydła. Z tego sprzedano na Wilno 
2714 sztuk — reszta na powiat. Przeważała 
nierogacizna. Ceny stosunkowo te same jak 
w tygodniu ubiegłym. 

POCZTOWA. 
— Cienie przesyłek pocztowych. Władze 

pocztowe wydały wszystkim podległym u- 
rzędom polecenie by zatrzymane przesyłki 
zagraniczne dla ocienia zawartości załatwia- 
no w terminie najdalej tygodniowym bez 
wględu na to czy adresat (z jego winy) jest 
obecny przy otwieraniu paczki. > 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Towarzystwa Prawniczego im. Ig- 

nacego Daniłowicza w Wilnie. W dniu 19 
kwietnia w piątek o godzinie 8 wieczorem, 
czasowo praybyty do Wilna dr. Leon Rabi- 
nowicz (Lodzianin) docent Uniwersytetu w 
Genewie, autor prac naukowych w języ- 
kach francuskim i włoskim mieć będzie w 
Towarzystwie Prawniczem (w gmachu są- 
dowym, odczyt p.t. „Kryzys i przyszłość Pra 
wa karnego". 

Goście mile widziani. 
— Zebranie Tow. Popierania Przemysłu 

Łudowego. W dniu 21 bm. w lokalu Muze- 
um Etnograficznego przy ul. Zamkowej 11 
odbędzie się walne zebranie Towarzystwa Pó 
pierania Przemysłu. Ludowego w Wilnie. Na 
zebraniu będzie wysłuchane sprawozdanie z 
działalności i omawiany plan prac na przy- 

szłość. > ‹ 

Porządek dzienny Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Udziałowców Chrześcijańskie- 
go Banku Spółdzielczego na Antokolu w 
Wilnie (Antokolska 42) w dniu 21.4. 1929 r. 
o godz. 7 wiecz..: 

1) zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) odczytanie protokułu z poprz. wal. 

Zgromadzenia. 
) sprawozdanie zarządu ża 1928 r. i 

takowego. 
dzenie preliminarza na 1929 r. 

tatutu w par. 1, 7 i 8. 
elnienie Rady i Zarządu w myśl 

51 23 statutu. 
określenie najwyższej sumy zobowią- 

2 jaką może zaciągać Zarząd n-Banku w 
innych Bankach. 

‚8) określenie najwyższej sumy zobowią- 
zań, jaką mogą zaciągać członkowie w na- 
szym Banku. 

9) wolne wnioski. 
„ Bank założony w 1924 roku przez grono 

ludzi dobrej woli na czele z ks. Tadeuszem 
Zawadzkim jest placówką  dzielnicową na 
Antokolu, liczy do 300 czzonków i w zna- 
cznej mierze przyczynia się do rozwoju drob 
nego rolnictwa i ogrodnictwa, oraz rozbt- 
dowy letnisk w uroczych zalesionych zaką- 
tkach Antokolu, Pośpieszki. Wołokumpia i 
całej dzielnicy zjednoczonej w parafji św. 
Piotra i Pawła. 

      

    

    

   

BTERZKZ ZRT RARE TEWZTECZA 

KOMUNIKATY 
Rejestracja stowarzyszeń przed ob- 

chodem 10-cio lecia. Komitet obchodu 10-le 
cia wyzwolenia Wileńszczyzny wzywa wszy 
stkie organizacje i stowarzyszenia które ma- 
ją wziąć udział w uroczystości do zarejestro- 
wania się u człónka komitetu p. Łokuciew- 
skiego (lokal magistratu). 

RÓŻNE 
— Echa feljetonu Ki, Nem. Ogórkiewicza. 

We wczorajszym „Kurjerze Wileńskim" p. 
Witold Hulewicz poeta i członek zarz. zw. 
literatów wileńskich wyraża swoje oburze- 
nie z powodu feljetonu p. Ogórkiewicza. U- 
waża p. Hulewicz, że feljeton stanowi Coś 
więcej niż obrazę jednego człowieka. Da- 
tej. żąda p.-Hulewicz aby syndykat dzienni- 
karzy wiłeńskich przeprowadził śledztwo kto 
pisał artykuł i winnego „postawił pod prę- 

+ gierz”. 
W odpowiędzi na to wystąpienie redaktor 

„Słowa” wysłał do redakcji „Kurjera Wileń- 
skiego” następujące wyjaśnienie prosząc O 
zamieszczenie w charakterze „listu do redak- 
ji“ į 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze. 
Wobec umieszczenia w Pańskiem pismie 

listu p. Hulewicza w którym podobało -się 
p. Hulewiczowi zestawiać moje nazwisko z 
pompatycznemi wyrazami „śledztwo i prę- 
gierz* nie odmówi mi Szanowny Pan Redak- 
tor na łamach swego pisma udzielenia p. Hu 
lewiczowi tych kilku wviaśnień. 

Nie widzę powodu do ujawniania „Ogór- 
kiewicza“, tembardziej, że sprawy związa- 
ne z istnieniem p. Ogórkiewicza nie dają się 
wyjaśnić jednym wyrazem. ' Zmusić: redak- 
tora pismą do ujawnienia pseudonimu nie mo 
że nikt, bo tajemnica pseudonimu stanowi je- 
dną z zasad pracy dziennikarskiej. To też 
składam na karb polemicznego temparamentu 
p. Hulewicza jego apel do Syndykatu dzien- 
nikarzy. Natomiast Związek Literatów wileń- 
skich może powziąć uchwałę nakazującą mi 
ujawnienie Ogórkiewicza i wymierzenie mu J 
odpowiedniej kary, gdyż jak pamiętam zwią- 
zek literatów traktuje swe kompetencje dość 

* szeroko. 
Na końcu feljetonu Ogórkiewicza napisa- 

ne było: „muszę narażać redaktora „Słowa 
na wszystkie prawne i towarzyskie konse- 
kwencje mego wystąpienia". Sądziłem, że to 
jest dostatecznie wyraźn'e i jasne. Zamieś- 
ciłem feljeton pana KI. Nem. Ogórkiewicza 
spodziewając się, że wywoła on pewne sa- 
nacyjne skutki, — a jakie mianowicie to mi 
jest trudno szczegółowo wyjaśnić w liście 
do redakcji. Może to zrobię, gdy mi czas na 
to pozwoli. : 

Raczy Pan Redaktor przyjąć wyrazy naj- 
głębszego szacunku i poważania 

3 Stanisław Mackiewicz. 

— Przyjęcie z okazji przyjazdu proi. Rit- 
tera. Wczoraj wieczorem odbyło się w apar- 
tamentach prywatnych p. Wojewody przy- 
jęcie urządzone przez p. wojewodę Raczkie 
wicza z okazji przyjazdu do Wilna b. rek- 
tora uniwersytetu w Insbrucku prof. Rittlera. 
Na zebranie to zaproszeni byli przedstawi- 
ciele sfer prawniczych i uniwersytetu. 

— Zawiadounienie. Zawiadamia się, że 
wzorując się na zagranicy powstaje przed- 
siębiorstwo „Remont'. Zakres działania: re- 
monty wszelkiego rodzaju, roboty betono- 
we, kanalizacja, wodociągi, centralne ogrze- 
wania, odnawianie-malowanie lokali, osusza- 
nie od wilgoci, zabezpieczanie od zimna i t.p. 
Projekty, kosztorysy. 

„Remont“ Wilno, Bernardynski 
Nr. 10 tel. 14—37 

Porady informacje od 3 do 7 w. Zamiej- 
scowym pocztą. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). „To ko- 
mentarzy nie wymaga”, tak naturalnie, ale 
to trzeba zobaczyć, koniecznie zobaczyć, 
tembardziej, że trafia się nielada okazja, a 
mianowicie: wszystko to, co komentarzy nie 
wymaga, dziś będzie. pokazane w Teatrze 
Polskim (pocz. o g. 8 m. 30 w.) przez gro- 
no utalentowanych Wilnian, na rzecz schro- 
niska dla sierot im. K. Zubowicza. 

W progranie następujące ciekawe nu- 
mery: Prolog, Przebój — piosenka, Księżyc, 
Pierrot i Kolombina — boston sentymental- 
ny, Pardon, czy pani przyjmie... | —duet, 
Hen, z oddali... — walc, Armabeł—Lee — 
„piosenka i taniec wschodni, Monolog, Opjum 
— tango, Black-bottom zimowy, Gwiazda 
miłości — blues, Liza, To komentarzy nie 
wymaga, Sketch, Tłuszcz, Wprost przeciw- 
nie — piosenki, Plotki, Seans spirytystyczny, 
Gawot,, Sielanka wczorajsza i dzisiejsza, Pły- 
ty gramofonowe; Souzy, Kamilla. — piosen- 
ka, Honorata, Beatrycze — piosenki, Czar- 
dasz, Lgwelas' 

    

zaułek, 

|
 

ZS P. 
`& POZNAŃSKICH 

Stanisława Janowska 
wdowa po ś. p. Henryku 

opatrzona Św. Sakramentami, zmarła po ciężkich cierpieniach dnia 13 
kwietnia 1929 r., przeżywszy lat 64, w majątku rodzinnym „Polany* woj. 
Wileńskiego. Pochowana została na cmentarzu miejscowym, 
zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w głębokim smutku 

córki, synowie, siosfry, synowa, zięciowie i wnuki. 

o czem 

- Wyniki akcji pomocy głodującym 
jak się dowiadujemy akcja pomocy 

głodującej ludności prowadzoną energicz- 
nie przez komitet z p. prezem Meysztowi- 
czem iako przewodniczącym Prezydjum Ko- 
mitetu na czele dała już dość znaczne wy- 

niki. ? : 
Na ręce skarbnika Komitetu Pomocy 

dyr. Wodzinowskiego wpłynęło do dnia 15 
b. m. okrągło 26 tysięcy złotych ze skła- 
dek publicznych || 

Na pierwszem miejscu z pośród ofiaro- 
dawców stoi Komitet Pomócy przy Kurje- 
rze Porannym w Warszawie, który zbierał 
w stolicy składki dla ofiar mrozu i likwi- 
dując się przekazał resztującą kwotę 
15.048 zł. 50 gr. — Wileńszczyźnie. 

Ks. Arcybiskup Hryniewiecki, w prze- 
dedniu swego zgonu nadesłał Wileńskiemu 
Komitetowi hojną ofiarę 1000 złotych. Wi- 
leński Bank Ziemski zebrał na listę 794 zł. 
50 gr. ]. Е. ks. Metropolita Arcybiskup 
Jałbrzykowski ofiarował 500 zt., J. E ks. 
Biskup Michalkiewicz 100 zł. 

Niektóre ofiary, ze względu na osoby 
ofiarodawców są wprost wzruszające, jak 
np. składka od chorych ze szpitala nie- 
uleczalnych w Warszawie, przy ul. Karol- 
kowej 45 (w kwocie 34 zł. 10 gr.) i ofiara 
Po. z Torunia w kwocie 

4 zł. 

Wieść o głodnej dziatwie naa Wileńsz- 
czyźnie poruszyła serca dzieci innych dziel- 
„nic, świadczy o tem m. in. ofiara dzieci 
szkoły powszechnej w Międzyrzeczu koło 
Łukowa w kwocie 59 zł. 

._ Szereg ofiarodawców, nadsyłając skład- 
ki podkreśla, iż czynią to na skutek listu. 
pasterskiego odczytanego podczas nabo- 
żeństwa, transmitowanego przez radjo z 
Katedry Wileńskiej w dniu 24 z. m. 

Zaznaczyć należy, iż zbieraniem skła- 
dek zajęło się bardzo gorliwie duchowień- 
stwo, czyniąc zadość wezwaniu listu paster= 
skiego Metropolity Wileńskiego J. E. ks. 
Arcybiskupa jałbrzykowskiego. 

Ks. Oleszczuk z Krypna Kościelnego w 
powiecie białostockim nadesłał ze składek 
125 zł. iwagoa ziemniaków. Wagon ten 
skierowany został przez Komitet do powia- 
tu dziśnieńskiego. Równocześnie z tem do- 
wiądujemy się, że według obliczeń na sam 
pow. Brasławski potrzeba, poza pomocą 
pieniężną 100 wag. ziemniaków, 50 mąki i 
50 kaszy. 

‚ 2е wspomnianej na wstępie kwoty 26 
tysięcy złotych Wileński Komitet Pomocy 
przesłał 8000 zł. do powiatu brasławskie- 
go, 6000 zł. do powiatu dziśnieńskiego i 
po 4.000 zł. do powiatów święciańskiego i 
powstawskiego. | 

Zatrzymanie patrolu sowieckiego. 
On wieczorem na odcinku granicznym  Braucewicze koło Radoszkowicz jegdaj 

żołnierze k 0. 'P. przyłapali myszkujący na naszem terytorium patrol sowiecki zło- 
żony z dwóch żołnierzy i podoficera. Zatrzymanych odesłano do dowództwa odcinka, 
które po przeprowadzeniu śledztwa w jakiem celu wymienieni znajdowali się na tery- 
torjum polskiem poweźmie odnośną decyzję. 

Wybryki straży litewskiej! 
Pod osłoną nocy żołnierze litewscy Zniszczyli w rejonie Słobódki wiechy gra- 

niczne, odrzucając je w głąb naszego terytorjum. Incydent ten spowodował interwen- 
cję naszych włądz u dowódcy litewskiej straży granicznej na tym odcinku. 

Bolszewicy lojalnie wydali dwóch zbiegów. 
Zgodnie z umową zawartą z Sowietami w sprawie zwracania zbiegłych zagra- 

nicę przestępców, w ćniu onegdajszym ną odcinku granicznym Wielkie Chutory, straż 
pograniczna sowiecka wydała w ręce naszych władz dwóch zbiegłych z Polski oby- 
wateli, stałych mieszkańców Groana Wilenkowa i Margolisa. 

Obecnie prowadzi się śledztwo w celu ustalenia, co spowodowało ucieczkę 
wymienionych zagranicę. 

Pozostałe bilety sprzedaje kasa Teatru 

Polskiego od. g. 11-ej r. w ciągu całego dnia. 

bchod ku uczczeniu 10-lecia oswo- 
bodzenia Wilna w Teatrze Polskim. W pią- 

tek 19 kwietnia mija lat dziesięć, kiedy woj- 

ska polskie oswobodziły Wilno. W dniu tym 

na scenie Teatru Polskiego ukaże się pre- 
mjera patrjotycznej sztuki J. A. Hertza „Ksią- 

żę Józef Poniatowski", wybranej 
właściwie dla uczczenia tego wielkiego 

dnia. „Książę Józef Poniatowski" posiada 

bowiem wiele wzniosłych i wspaniałych scen, 

a. przędewszystkiem w akcie pierwszym 

przypomina wiekopomną Konstytucję 3-go 

maja. 
Bilety na trzy dni zapowiedzianej sztu- 

ki (piątek, sobota i niedziela) już są do na- 

bycia w kasie teatru, zaś zniżek dla grup i 

instytucyj udziela administracja teatru. 
> i wie B“. Ta С 

miar interesująca i zabawna komedja, rewja, 

ukaże się raz jeszcze w niedzielę o g. 5 m. 

30 p. p. po cenach zwykłych. 1 

— Reduta na Pohulance. „Lato“. Dziś z 
powodu próby generalnej komedji Tadeusza 

Rittnera „Lato“ — zapowiedziane przedsta- 

wienie „Wiamania“ — odwołane. ‚ 

Jutro po raz pierwszy „Lato“ — komedja 

w 3-ch aktach Tadeusza Rittnera. W przed- 

stawieniu biorą udział: Karbowski — doktór, 

Maja — J. Zielińska, T. Białkowski — Torup 

. Kossoc ka — Lili, St. Chmielewska — 

Gianetti, M. Wieland — p..Pouchard, M. Za- 

rębińska — Ernestyna, R. Dziewulska — 

Karolina, W. Scibor — Sekundarjusz, S. But 

kiewicz — Golders, F. Żukowski — kucharz, 

Ela Łabuńska — Rėzia, A. Dziewulska — 
Kasia, J. Kelejer — listonosz. \ 

Początek o godz. 20-ej. Est 
Bilety do nabycia w biurze „Orbis” i w 

dniu przedstawienia w kasie teatru od godz. 

17-ej. 
sa Koncert Ludomira Różyckiego. Wileń- 

skie T-wo Filharmoniczne urządza w najbliż 
szą niedzi ele w Reducie na Pohulance o 
godz. 17.16 koncert z udziałem znanego kom 

pozytora Ludomira Różyckiego, poświęco- 

ny jego twórczości. Oprócz kompozytora w 

koncercie wezmą udział — prymadonna ope- 

ry warszawskiej Olga Olgina, prof. Kimontt- 

Jacynowa, prof. Sołomonow, kapelmistrz Sal 

nicki i pp. Albert Katz i Szabsaj. W progra- 

mie kwintet, sonata wiolonczeiowa, pieśni i 

arje operowe. ; A 

Bilety są już do nabycia w „Orbisie“ — 

Mickiewicza 1. A k : 
— Reduta na prowincji. Dziś w Kołomyi 

komedja A. Słonimskiego „Murzyn warszaw- 

ski* z Stefanem Jaraczem w postaci Hertmań 

skiego. 
WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Sprawca kradzieży u oficera. W trak- 
cie dochodzenia w sprawie okradzenia po- 
rucznika Sobalskiego (Kalwaryjska 93) ш- 
stalono że kradzieży dokonał ordynans Fiodo 
rowicz wraz z innymi sprawcami za którymi 
wszczęto poszukiwania. Część rzeczy odna- 
leziono. 

— Okradzenie zakonnicy. Podczas na- 
bożeństwa w Ostrej Bramie zakonnicy Ma- 
rji Burbo (Subocz 16) skradziono z kie- 
szeni 33 złote. Sprawczynię — Urszulę Kisz- 
ko (Pionierska 11) ujęto. 

—Podrzutek. W bramie domu Nr. 25 przy 
ulicy wileńskiej znałeziono  podrzutka płci 

męskiej w wieku około 2 tygodni. Uloko- 

wano go w przytułku zgodnie z życzeniem 

matki. С 
— Autobus wpadł na powóz. Przy zbiegu 

ulic Dominikańskiej i Wileńskiej Autobus Nr 
14496 kierowany przez Władysława Skole- 
zińskiego wpadł na powoz. dr. Łaskiewicza 
(Ponarska 54) Wožnica Michalak ulegt po- 
turbowaniu, zaś pojazd został uszkodzony. 

— Zatrzymanie złodzieja. Na rynku drze- 
wnym przy ul. Nowogródzkiej został za- 
trzymany zawodowy złodziej Jan Puszka- 
rewicz (bez stałego miejsca zamieszkania) 
przy którym znaleziono różne rzeczy pocho- 
dzące z kradzieży. 

— Wypadek przy pracy. Wczoraj rano 
podczas robót ziemnych na ulicy Legjonowej 
został zasypany zwałem ziemi robotnik Sta- 
nisław Łomowski. Wypadek w czas zauwa- 
żono i pośpieszono na ratunek. 

zewszech' 

SPORT. 
DRUŻYNOWY BIEG OGRODOWY Z OKA- 

' ZJI 10-LECIA. 
Dia uczczenia 10-tej rocznicy wyzwolenia 

Wilna w dniu 21 kwietnia br. o godzinie 
17 odbędzie się drużynowy bieg ogrodowy 
na dystansie 3 klm. o nagrodę przechodni. 
NDZ przez Wil. Miejski Komitet WE 
1 „We 

Trasa biegu przebiegać będzie przez о- 
grody po-Bernardyński, park sportowy im. * 
gen. Żeligowskiego i Cielętnik. 

Start i meta biegu w Cielętniku. * 
Bieg organiżuje z rąmienia Wil. Miejsk. 

Kom. W. F. i P.W. Okr. Ośrodek W.F. Wilno 
W powyższym biegu startować mogą za- 

wodnicy stowarzyszeni i niestowarzyszeni. 
!Do zdobycia nagrody przechodniej klasy- 

fikowane będą drużyny, których zawodnicy 
zajmą miejsca w pierwszej dziesiątce przyby- 
iych do mety. 

Zwycięża drużyna która osiągnie naj- 
większą ilość punktów licząc 1sze miejsce 10 
pktów 2-gie 9 pkt. 3-cie 8 pkt. i t.d. 

Skład drużyny iłościówo nieograniczony. 
Sześciu pierwszych zawodników otrzyma że 
tony jako nagrody indywidualne. 

Zbiórka zawodników w dniu 21 kwietnia 
br. o godz. 16 w parku sportowym im. gen. 
Żeligowskiego. 

‚ „Zgłoszenia imienne zawodników Wraz ze 
świadectwami lekarskiemi należy nadsyłać 
do Okr. Ośrodka WF Wilno (Ludwisarska 4) 
do dnia 20 kwietnia do godz. 12-ej. 

LYRK 
Sensacyjna porażka Mistrza 

Polski Sztekkera. 
Jak to już podawaliśmy wczoraj, 17-ty 

dzień turnieju przyniósł niemałą sensację 
w postąci porażki Mistrzą Polski Sztekke- 
ra, pokonanego przez sympatycznego stu- 
denta chorwackiego Stibora. 

W walce tej Stibor wykazał wyraźną 
przewagę siły, pozatem górował spokojem 
ustępując Sztekkerowi jedynie techniką. 

Po godzinie i 30 min, w chwili-gdy 
Sztekker prowadził już na punkty 3:0 na 
swoją korzyść, nagie rzucił Stibora poza 
dywan, ten szybko zastosował ruladę i już 
na dywanie przytrzymał Sztekkera. Wynik 
ten wywołał oszałamiające wrażenie. 

Bezpośrednio po kięsce Sztekker za- 
protestował przeciwko decyzji sędziego— 
dowodząc, iż walka w decydującym mo- 
mencie toczyła się poza dywanem, więc 
porażka jego nie jest ważna. | 

Tłum galeryjny, nie chcąc się pogodzić 
z porażką swego faworyta, wywołał nie- 
słychaną awanturę—ordynarnemi i niesłusz- 
nemi okrzykami chciał zmusić sędziego do 
zmiany decyzji, Sędzia jednak nie uległ, 
przyznając słuszne zwycięstwo Stiborowi, 
dając dowód bezstronności. 

Inne walki: Motyka w 4 min. pokonał 
w walce zapaśniczej Marko Bryła w 7 min. 
pokonał Vogtmana. Petrowicz w 25 min. 
zwyciężył Szczerbińskiego. 

Dziś w czwartek niemniejszą sensację 
budzi decydująca walka Sztekkera z mu- 
rzynem Siki, pozatem Stibor Bryła. Gar- 
kawienko — Szczerbiński i decydująca od 
wetowa Motyki z Pooschofem: 

ПЫНЕ 0. *SRIETZWAREWARKO RADZE TIE, 

jego poważnie poszwankowane- 

go odwieziono do szpitała św. jakóba. с 

° — Zagineli. Maria Tatarowska (Ludwi- 
sarska 9) i Teodor Rogowski (Lipowa 23) lzjd 
12. Za zaginionymi wszczęto poszukiwania. 

GFIARY. - 
A. W. na Dom Dziecka ziemi wileńskiej 
Marszałka j. Piłsudskiego zł. 5 

  

   
  

  

im. 

Anatolja Landsbergowa na Fundusz 
Dyspozycyiny Min. Spraw Wojsko- , 
wych zł. 5.



RADJO. 
Czwartek, dnia 17 kwietnia 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 1535 — 16.00: Tr.-z W-wy: Odczyt 
dla maturzystów p. t. „Europa po Kongre- 
sie Wiedeńskim. 16.00 1€.15: Odczytanie 
programu dziennego, repertuar teatrów i 
kin i chwilka litewska. 16.15 — 16.45: 
Audycja dla dzieci „Czego ludzie nie wy- 
myślą”. 16.45—17.00: Muzyka z płyt gra- 
mofonowych. 17.00—1725: Transmisja z 
Warszawy „Wśród książek”. Przegląd naj- 
nowszych wydawnictw: 17.35—17.55: Po- 
gadanka radjotechniczna. 17.55 — 18.50: 
Transm- z Warszawy. Koncert kameralny. 
19.00 -19.25: „Cele 1 szej Powszechnej Wy- 
stawy Krajowej”. Odczyt. 1925 — 19.45: 
Tygodniowy przegląd filmowy. 19.45 —20.00: 
Odczytanie programu na piątek, komunika- 
ty i sygnał czasu z Warszawy. 2200 - 21.15: 

„Transmisja z Warszawy. Koncert wieczor- 
ny. 21.15—22.00: „Jak wyzwałało się Wilno“ 
Słuchowisko pióra Heleny Romer, wykona 
Zesp. Dram. Rozgł. Wli. 20.00: Transmisja 

  

GEZCZEENEJCZETCZCZEIEJEJE? 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

17 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 358,20 359,10 357,30 

Londyn 46,30 43,40, 43,18,5 

Howy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,84,5, 34.93, 34.76 
Praga 26,39, 26.45, 26.33, 
Szwajcaria 171,68, 172.11 171.25, 

Stokholm 238,10 238,70 237,50 

Wiedeń 125,24,5 125.54, 124,93, 
Włochy 46,71, 46,83 46.59, 

Berlin w obr. nieof. 211.46,5 

OGŁOSZENIE. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 
niniejszem ogłasza konkurs na objęcie stano- 
wiska referendarza w Oddziale Administra- 
cyjno-Prawnym z uposażeniem w/g VIIl-go, 
względnie VIl_ st. sł. 

Kandydaci z wyższemi studjami prawni- 
czemi, ewentualnie dłuższą praktyką sądo- 
wą lub prawno-administracyjną, winni skie- 
rować podania z dokumentami (w odpisach) 
do Dyrekcji. Lasów Państwowych w Wilnie, 
Wielka 66. 

198—VI—1. Dyrekcja Lasów. 

    ?PLANOW? 
SWIĄTŁODRUK!      

SŁOWO | 
  

Kino-Teatr 
6: „KELIOS 

Wilieńska 38. 

Film ze śpiewem 
Sensacja doby obecnej. Wielki przebój 

na tle najpopularniejszej piosenki s Laluię twoją dłoń, madame." 
Ostatnia triumfalna kreacja HARREGO LIEDTKE, który rolą swoją w tym filmie bije wszystkie dotychcząso- 
we rekordy artystyczne, Podczas seansów od g. 6-ej p. WINCZYS - WOJCZYS wykona popularną piosenkę 
„Całuje twoją dioń, madame...* Seansv o godz. 4 6, Bi 10.15. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

Dzis po raź ostatni w Wilniel 
Przebojowy film! SERGE HE SLUGA (PRAWO KOBIECEGO SERCA) 

głównych: przepiękna i pełna wdzięku 
DOVE i znany LLOYD HUGHES. Obraz ilustruje nam miłość węgierskiej hrabianki do urodziwego wiesniška 
i przeszkody miłosne romantycznej brabianki, której serce posiaał 
Obraz przewyższa swóją wartością artystyczną niezapomniany obraz „Burza* Początek o godz. 4 ost. 10 25. 

w 
BILLIE 

urodziwy Ordynaus jej narzeczonego. 

  

Dzis! Dawno oczekiwana premiera! Najgenjalsza i najpopularniejsza para artystów JANET GAYNOR. 
CHARLES FARRELL, znane z fiimu „Siódme Niebo* w nowem olsniewającem arcydziele Franka Borzage'a 

«* dramat erotyczny w 12 akt. 
czaru i poetyckiego polotu. Fllm, ilustrujący 

szczęśliwych dziewcząt, zmuszonych przez faiainy los i skrajną nedzę do kupczenia swem _ ciałem. 

Kino „Piradilly“ 
WIELKA 42. 

twórcy „Siódmego Ni 

Joka i dla serca. 

ca» „ANIÓ! ulicy Film, pełny nastrojowego 
dzieje nie- 

Film ala 

  

„Wanda“ 

KINO i Dziś! Film, który poruszył cały śŚwiatł 

Największa kreacja IWANA MOZŻUCHINA 

  Wielka 30. 

„KADJUTANT CARA 
potężny dramat w 12 skt. W rolach głównych: KARMEN BONI i IWAN  MOZŻUCHIN. Bez przechwały 

ы największy szlagier sezonu 1929 r. 

z Wayrszawy. Komunikaty: P.A.T., połicyj- 
ny, sportowy i inne oraz muzyka taneczną 
Z „Oazy*. RAA ŚRŃTY AN ANG 

WiES        

  

Rejestr Handlowy 
bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcia- 

gnięto następujące wpisy: м 

w dniu 6-III 1929 r. 
9675. I. A. „Gurwicz Hessel“ w Šwiecianach, ul. Jatko- 

wa 1, jatka mięsna. Firma istnieje od 1893 roku. Właściciel 
Gurwicz Hessel, zam. w Święcianach, ul. N. Święciańska 18. 

15—VI 

9676. I. A. „Gurwicz Leja" w Święcianach, Rynek 20, 
skłep towarów bławatnych półwełnianych i bawełnianych. Fir- 
ma istnieje od 1925 roku. Właściciel Gurwicz Leja, zam. w 
Święcianach, ul. Łyntupska 31. 16—VI 

9677 I. A. „Gurwicz*Luba* w Święcianach, Rynek 29, 
sklep galanteryjny i obuwia. Firma istnieje od 1924 roku. Wła- 
ścicieł Gurwicz Luba, zam. w Święcianach, ul. Nowo-Świę- 
ciańska 10. 11—VI 

" w dniu 13-Il 1929 r. 
9593. |. A. „Pesia Tabakier" w Wilnie, ul. Wielka 48, 
ubrań ludowych. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 

abakier Pesia, zam. w Wilnie, ul. Nowoświecka 5. 78—VI 
w dniu 6-IIl 1929 r. 

9678. I. A. „Gurwicz Nachman* w Świrze, pow. Świę- 
ciańskim, sklep bławatny. Firma istnieje od 1920 roku. Właści- 
ciel Gurwicz Nachman, zam. tamże. 79—VI 

skle; 
ciel 

9679. I. A. „Gurwicz Pesia* w Świrze, pow. Święciań- 
skim, sklep bakalejno-spożywczy. Firma istnłeje od 1919 roku. 
Właścicieł Gurwicz:Pesia, zam. tamże. 80—VI 

9680. I. A. „Guterman Berko* w Nowo-Święcianach, 
pow. Święciańskim, skup zawodowy drzewa w celu odsprze- 
daży. Firma istnieje od 1928 roku. Właścicieł Guterman Berko, 
zam. tamże. 81—VI 

Ё 9681. I. A. „Janiski Mowsza* w Konstantynowie, gm. 
Świrskiej, pow. Święciańskim, skłep kolonjalny, spożywczy i 
galanteryjny. Firma istnieje od 1908 roku. Właściciel  Janiski 
Mowsza zam. tamże. 82—VI 

Dział B. w dniu 4-II1 1929 r. dodatkowy. й 
86. XIII. B. „Wileūski Dom Towarowo-Przemystowy 

Bracia jabłkowscy — Akcyjna". Udzielona Edwardowi 
Kirszbaumowi prokura łączna wygasła. 84—VI | 

w dniu 26-II 29 r. dodatkowy. 
310. I. B. PRODNAFT — spółka z ograniczoną PRZ: 

wiedzialnošcią“. Siedziba spółki została przeniesiona na ul. Po- 
narską 67 w Wilnie. 85—VI 

w dniu 21-II. 1929 r. 
„_ 311. IV. B. „Firma: „Tartaki parowe — ENERGJA — 

Biz z ograniczoną odpowiedzialnością* zmienia się na: 
„ENERGJA — r z ograniczoną odpowiedzialnością* Tar- 
tak parowy w Konstantynowie, pow. Święciańskiego został 
zlikwidowany. - 86—VI 

w dniu 4-III 29 r. dodatkowy. 
395. III. B. „MĄCZARZ — Spółka, z ograniczoną odpo- 

wiedzialnością*. Siedziba spółki została przeniesiona na ul. 
Zawalną 37, w Wilnie. 87—VI 

w dniu 5-III 1929 r. 
9661. I. „Skłep mąki, zboża i artykułów spożywczych. 

Chaima Gordona, Kiwela Aswaryszcza i Dawida Lewina S-ka". 
Detaliczna sprzedaż mąki, zboża i artykułów spożywczych. 
Siedziba w Nowo-Święcianach, przy ul. Święciańskiej 3, Firma 
istnieje od 1926 roku. Wspólnicy zam. w Nowo-Święcianach, 
Chaim Gordon oraz zam. w Święcianach Kiwel Aswaryszcz — 
przy ul. Nowo-Święciańskiej 7, i Dawid Lewin — przy ul. No- 

wo-Święciańskiej 5. Spółka zawarta na mocy umowy z dn. 31 
stycznia 1929 roku na czas nieograniczony. Zarząd należy do 
wszystkich wspólników. Weksle, czeki, žyro na wekslach, umo- 
wy i inne zobowiązania podpisują pod stemplem firmowym 
wszyscy wspólnicy łącznie; natomiast każdy ze wspólników 
upoważniony jest do prowadzenia wszelkich admninistracyjnych 
spraw spółki w instytucjach państwowych, komunalnych i sa- 
morządowych, do składania i otrzymywania podań, zezwoleń 
i wszelkich dokumentów, do inkasowania wszelkiej należności 
dla spółki, do odbioru z poczty wszelkiego rodzaju korespon- 
dencji, depesz i przesyłek, oraz z kolei towarów. 89—VI 

9662. |. A. „Sklep bławatny Pesia Goldberg i S-ka ko- 
mandytowa“. Sklep bławatny. Siedziba w Wilnie, ul. Rudnicka 
29. Firma istnieje od 22 stycznia 1929 roku. Wspólnik firmowy 
Pesia Goldberg, zam. w Wilnie, przy ul. Kasztanowej 3. Spół- 
ka komandytowa zawarta na mocy umowy z dn. 22 stycznia 
1929 roku па czas nieokreślony. Wkład wspólnika komandy- 
towego Mejera Sznejderowicza wynosi 2.000 złotych. Zarząd 
i prawo podpisywania w imieniu spółki we wszystkich wy- 
padkach nałeży wyłącznie do Pesi Goldberg. 90—VI 

„9663. l. A. „Glezer Abram* w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1922 roku. Właści- 
ciel Glezer Abram, zam. tamże. 91—VI 

„ 9664. 1. A. „Goldman Roza'* we wsi Połakach, gm. Leon- 
polskiej, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż towarów spoży= 
wczo-galanteryjnych i resztek łokciowych. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Goldman Roza, zam. tamże.  92—VI 

w dniu 6-1III 29 r, 
; 9665. I. A. „Gordon Basia“ w Niemencz ie, pow. Wi- 

leńsko-Trockim, piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
šciciel Gordon Basia, zam. tamże. 93—VI 

Dział A w dniu 6-III 1929 r. 

9666. 1. A. „Gordon Izrael" w Świrze, pow. Święciańskim 
skład apteczny. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Gordon 
Izrael, zam. tamże. 94—VI 

„9667. L. A. „Gordon Lejzer* w Nowo-Święcianach, pow. 
Święciańskim, sprzedaż obwarzanków z wozu. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Gordon Lejzer, zam. tamże. 95—VI 

9668. I. A. „Grazul Cypa“ w Swięcianach, ul. Jatkowa 1, 
sklep mięsa. Firma istnieje od 1898 roku. Właściciel Grazul Cy- 
pa, zam. w Święcianach ul. M. Strunojska 18. 96—VI 

0660. I. A. „Grejzdori Szloma“ w Kozianach, gm. Bohiń- 
Skiej, pow. Brastawskim, sklep  galanteryjno-bakalejny, skór 
i żelaza. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Grejzdort Szlo- 
ma, zam. tamże. 97—Vł 

9670. 1. A. „Grygielewicz Antoni* w Gródku, pow Moło- 
deczańskim, restauracja. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- E 
ciel Grygielewicz Antoni, zam. tamże. 98—VI 

9671. I. A. „Gryn Chaim" w Święcianach, ul Jatkowa 1, 
- sklep mięsa. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Gryn Chaim 
zam. w Święcianach, ul. Łyntupska 30. 99—VI 

| 9672. I. A. „Grynberg Josel“ w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim, sklep obuwia. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ścicieł Grynberg Josel, zam. tamże. 100—VI 

ŻA „9673. I. A. „Gurdus Izaak“ w Nowo-Święcianach, pow. 
Święciańskim, skup zawodowy szmat i starego żelaza. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Gurdus Izaak, zam. tamże. 

+ 101—VI 

9674. I. A. „Gurwicz Bene* w Święcianach, Rynek 31, 
sklep galanteryjny i obuwia. Firmą istnieje ód 1925 roku. Wła- 
ściciel Gurwicz Bene, zam. tamże. * 402—VI 

W. BRIDGES. 

% . SOBOWTÓR 
— W tej chwili, — odrzekłem po- 

ważnie, — nie mogę udzielić panu ża- 
dnych informacyj! — (Bóg widzi nie 
kłamałem). — Ale, — ciągnąłem dalej 
widząc jego rozczarowanie, — ale za 
kilka dni będę zapewne mógł odpowie- 
dzieć na pańskie pytanie i dać panu 
kilka rad. A : 

"Starą, pulchną twarz mego nówego 
znajomego rozjaśnił uśmiech zadawo- 
lenia. 

— Będę ogromnie wdzięczny panu, 
master Norscott, — dziękował, potrzą- 
sając moją dłoń przyjaźnie, — nie- 
zmiernie panu wdzięczny. 

° — Niema za co! — odpowiedzia- 
łem spokojnie, dopijając szampana. — 
Dowidzenia, muszę się śpieszyć, —do- 
dałem. — O szóstej mam ważne po- 
siedzenie. 

Odprowadził mnie z wielkim  sza- 
cunkiem, aż do drzwi hotelu i chciał 
mnie wsadzić do auta. Miałem przed 
sobą długą drogę do Billa. Jadąc u- 
śmiechałem się wspominając pełne 
szacunku i pochlebstwa ruchy i słowa * 
łysego jegomościa. 

Auto zatrzymało się w dzielnicy 
ubogiej. 

— Jesteśmy na miejscu, sir, — 0- 
znajmił, odwracając się szofer. — To 
jest numer 34. 

Wysiadłem i kazałem mu czekać. 
Billa nie było w domu, nie chciał- 

bym szukać innego taksisa, sam, 
„wśród tych nieznajomych i pustych 
ulic. Spodziewając się, że jestem śle- 
dzony, zatrzymałem się przez chwilę 
na chodniku i obejrzałem się dokoła, 
ale nigdzie nie dojrzałem podejrzanej 
osobistości. . 

Wszedtem na krzywe i brudne scho- 

Wydawca Stanistaw Mackiewicz. 

dy, które piekielnie skrzypiały pod mo- 
jemi nogami. Zadzwoniłem, drzwi otwo 
rzyla mi otyła kabieta, średnich lat i 
wysuwając przez drzwi głowę, obej- 
rzała mnie podejrzliwem spojrzeniem. 

— Czy master Lohan jest w domu? 
— zapytałem. 

Kobieta skinęła głową przecząco. 
— Kiedy wróci? ; 
Znów pokiwała głową i mruknęła: 
— Nie wiem. 4 
Z trudnością powstrzymałem 

snące mi się na usta przekleństwo. 
— jestem jego przyjacielem, — 

tłomaczyłem cierpliwie. — Dziś rano 
wysłałem do niego depeszę z zawiado- 
mieniem, że tu będę, Czy nie odebrał 
tej depeszy? 

—. Nie, — odrzekła, on nie odebrał 
tej depeszy! — odrzekła. 

— Ależ powinna tu być, wysłałem 
ją rana! — nastawałem na swojem. 

— Naturalnie, sir, depesza przyszła 
położyłam ją w jego pokoju przed lu- 
strem. Ale od wczoraj nie wracał do 
domu. 
„= Do djabła! — wyrwało mi się. 

— Czy mogę wejść i zostawić mu kar- 
tkę? 

Gospodyni Bille przyjrzała mi się 
jeszcze bardziej podejrzliwie i odpa- 
wiedziała niepewnie: 

— Nie wiem, czy mogę wpuścić pa- 
na do jego pokoju? 

— Niech się pani nie obawia, mo- 
żna. mnie wpuścić Śmiało! zapewnia- 
łem ja — a zresztą nie potrzebuję 
wchodzić do jego pokoju, jeżeli pani 
zechce mi dać papier i kopertę. 

Moje, przyzwoite ubranie i pewność 
z jaką mówiłem, uspokoiły widocznie 
starą panią, gdyż otworzyła nieco sze- 
rzej drzwi, wpuszczając mnie do mie- 
szkania. 

— Przypuszczam, że master Lohan 
nie będzie mi robił za to wymówek, 

ci- 

— mruczała. — Oto jego pokój. 
Wszedłem za nią do mieszkania Bi- 

lla, które było jak dwie krople wody 
podobne do tysiąca innych pokoi ume- 
blowanych w Londynie.. + 

— Zaraz przyniosę papier, — mó- 
wiła już raźniej gospodyni, szukając w 
biurku. — Papier leży zawsze w tej 
szufladzie. : 

Usiadłem przy małym stoliku, przy- 
krytym zielony obrusem i cierpliwie 
czekałem aż poczciwa kobieta wynaj- 
dzie papier. : 

— Czy pan potrzebuje atramentu? 
— zapytała, podając papier i koperty. 

— Nie, dziękuję, — odrzekłem, — 
Mam ołówek, napiszę ołówkiem. 

Zdjąłem rękawiczki i zacząłem pi- 
sać, a gospodyni stałą nade mną, przy 
glądając mi się. ! 

„Drogi Billu“, — zacząłem, — „pi- 
szę w twoim pokoju, gospodyni opowie 
ci o mej wizycie. Rano, wysłałem de- 
peszę, zawiadamiającą cię o mojem 
przybyciu, ale dzięki twemu fatalnemu 
zwyczajowi  nienocowania. w domu, 
depesza leży dotąd nie otwarta, przed 
lustrem '. : 

„Jeżeli nie umówiłeś się z Macsve- 
ilami, to rzuć ich. Mam dla ciebie sto- 
sowniejszą propozycję. Nie mogę w li- 
ście jaśniej wytłomaczyć ci, ale pienię- 
dzy mam moc i. potrzebuję ciebie. Stra- 
sznie mi jesteś potrzebny! 

„Przyjdź do mnie natychmiast po 
otrzymaniu tej kartki. Mieszkam pod 
Nr. 46-A na Park-Lyne. Mieszka tam 
Stuart Norscott, zatelefonuj wpierw do 
mnie. Przez teleton poproś pana Nor- 
scotta a nie mnie, to samo zrobisz, gdy 
przyjdziesz. Tylko się nie omyl. Jeżeli 
mnie nie zastaniesz, służba ma popro- 
sić żebyś zaczekał. Ale nie wspominaj 
mego nazwiska. Można mówić tylko o 
Norscotcie. 

„Po wszystko tchnie tajemniczo- 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
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CHOROBY PLUC 
Stosowany przez p+ p. Doktorów 
k Thiocolan Age“ 
| gruźlicy, bronchicie, kaszlu 

  

ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Ihiocolan Age“ 
z. apteki i składy apteczne. 
ądać tylko w oryginalnem opako- 

waniu apteki A, GĄSECKIE Ю w 
0-1995 Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 

t LA ь   

  

Uwagal WIELKI DOCHOD, Uwagal 
Poszukuje się zastępców do 

sprzedawania narzędzi rolniczych 
najlesszych marek zagranicznych po 
tanich cenach, WIELKI DOCHÓD 
DLA ZASTĘPCÓW ZAPEWNIONY. 
Warunki i prospekta wysyła na żą- 
danie firma „KOSA% LWÓW, 
skrzynka pocztowa Nr 194. sk 

  

SN a | 
wypadanie, łupież, 

a Wh D S ów redenia usuwa 
„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 

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

seckiego, ul. Freta Nr 16, | 
0—L6Ss Wydz. Zdr. Publ.Nr 154, @ 

(BBB ORK) ZW CYL GERE OEB HK WAB LZ EB GR UE (O GRAS 

     Czopki he- « (z kogutkiem) 
moroidalne „Varital usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

  

ścią, ale wytłomaczę ci wszystko przy 
widzeniu. 

„Nie zrób mi zawodu, Billu, liczę 
na ciebie!“ 3 

Podpisałem się, złożyłem list i za- 
kleiłem kopertę. Nie chciałem, żeby 
gospodyni Billa czytała ten list. Żeby 
nie zapomniała o mem poleceniu, wy- 
jąłem portmonetkę, pełną pieniędzy i 
powoli wyliczyłem pięć szylingów. Pa- 
trzała'na'mnie przez ten czas z chci- 
wością nieopisaną i ciekawością. 

— Pani pozwoli choć w ten spo- 
sób wynagrodzę stratę czasu, której 
byłem przyczyną? 

— Dziękuję sir, — mruczała, cho- 
wając szybko pieniądze. — Zawsze z 
przyjemnością służę dżentelmenowi. 

— Bardzo proszę o oddanie panu 
Lohanowi tego listu, natychmiast po 
jego powrocie, — dodałem kładąc list 
obok depeszy. й 

— Nie zapomnę sir, proszę się nie 
niepokoić, może mi pan zaufać. Bardzo 
mi przykro, że sir go nie ząstał w do- 
mu! : ; 

. Otworzyła szeroko drzwi i potem 
kiwała przyjaźnie głową, podczas, gdy 
scehodziłem ze schodów. 

—. Gdzie mam jechać sir? — za- 
pytał szofer. : SAR 

Zamyśliłem się. Milford miał się 
lepiej, nie miałem więc nic pilnego w 
domu. Nowy lokaj da sobię radę beze- 
mnie. Perspektywa zjedzenia obiadu w 
samotności, nie uśmiechała mi się 
wcale. a 

— Do restauracji Royal! — rozka- 
załem. 

Kuchnia w tej restauracji była tak | 
dobra, że można było zapomnieć o 
wszystkich kłopotach, rozkoszując się 
świetnemi potrawami. Nadzieja spot 
kania z Billem dodawała mi animuszyt. 
„To też wieczór ten spędziłem bardzo 
przyjemnie. 

| i LEKARZE ; 

ĘASSZEGNESSNZNUNASZNU UNDKNNNSNANUSELUNUNA Dr Hanusowicz 

m = m Ordynator Szpitala i 45 K. Dabrowska. | чача ое 
a AKA ‚ мепегу у - 

s zmyj Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, я ЁЁ:‘У'( ша›чч% S PP: 
m Przedstawicielstwo najlepszych i naiwię- W i takas й 
s kszych fabryk fortepianów i pianin w Polsce @ R Ia ks 
8 i zagranicą: Arnold Fibiger, A Drygas, B. Sommerfeld, H (sztuczne słońce gór- 
2 Pleyel—Paris etc. ё m skie)i elektrycznością 

® Sprzedaż i wynajęcie, g (diatermja). __ogjc 
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choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
ao, ul. Wileńska 3, te- 
łefon 567. Przyjm ie 
od 8 do Tiod4 408. 

Br. G. 90LFSON 
weneryczne, — тосхо- 
płciowe i skórne. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
=LLIS Dot 

    

  

DOKTOR 
n.ZEDDOWICZ 
chor. weneryczne, 
syłilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, ой 5— 8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeidowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ» 
DOW MOCZOW. 

ul. Mickiowieza 24; ul. Mickiewicza 3 tel. 277. OS 

"W: Za. M. 152 Qżyńska-Smolska 
Choroby jamy ustnej. 

DOKTOR Plombowanie i usuwa 
8 || ki It) nie zębów bez bólu 

Wi) L BW Wa Porcelanowe i złote 
rzyjmuje od 11—1z korony. Sztuczne zę- 

Pod 5—6. Choroby by: , Wojskowym, u- 
skórne, leczenie wło- kom i uczącym 
sów, operacje kosme- Się Zniżka. Ofiarna 4 

LOSE JA 

|euzeoerna] 
EEE: PRIE 

tyczne i kosmetyka * 5-, Przyjmuje: od 
lek. ‚ Ми į„8—1 i od 4 7. 
leńska 24 m. 1. Wydz. Zdr. Nr. 3 

W.Z.P. 7 

  

choroby skórne i we- £ AKOŚLERI GB 
neryczne. Przyjmuje EWA WOD 

od godz. 10 do | : ad BR RODZI 
—l p.p. W.Pohulan- - 

ka 2, róg Zawalnej ka 2” Pos Zawalei ppęzorkaśmiałowska 
  oraz Gabinet Kosme- 

Boy Gauna zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, ie wło- 

Mickiewicza 46. 

DOKTÓR 

BLUNOWICZ 
Choroby weneryczne, S6w. 

Syfilis i skórne, m 6. 

› 

(Telef. 921). Z mu czna wezma 
(SN God й 
Оок!6г-Мебусупу @ POSA D Y B 

A. GYMBLER- "mu asm швыя 
choroby skórne, we- Potrzebna 
neryczne i  mOczO- ochmistrzyni do sa- 
piciowe. Elektrotcra- modzielnego  prowa- 
pia, słońce gorskie, gzema gospodarstwa 
diatermja.  Sollux.na wyjazd. Zgłaszać 
Mickiewicza 12, róg się: Mickiewicza 30 
Tatarskiej 9—2 i 5—8 m, 5, od g. 10-12-ej. а2р 43. 7 > & ! 12:1‘ 

  

Jadłem bez pośpiechu, starannie 
wybierając dania i najlepsze wina. Dłu- 
go siedziałem przy kawie, paląc cyga- 
ro i oglądając gości. Z przyjemnością 
przyszedłem do wniosku, że pośród 
pięknych i eleganckich pań nie było ani 
jednej godnej porównania z Marją So- 
lano. 

Powziąwszy to przekonanie zapła- 
ciłem rachunek: piechotą udałem się do 
domu. Nie zapomniałem, coprawda, o 
niebezpieczeństwach, grożących mi w 
nocy, podczas samotnego spaceru, ale 
było tak ślicznie, było mi tak wesoło, 
a w ręku ściskałem taką doskonałą la- 
skę, ze stalowym sztyletem wewnątrz, 
że wolałem spotkać się z Guarassem, 
niż jechać dusznem autem, 

Jednak kilkakrotnie oglądałem się 
za siebie, chcąc sprawdzić, czy nie je- 
stem śledzony, na wszelki wypadek 
trzymałem się bliżej ulicy, by nie być 
zaskoczonym  napaścią ze strony do- 
mów. Gdy stanąłem na ulicy Park-Ly- 
ne, westchnąłem z ulgą, widząc poli- 
cjanta przed bramą mego domu. 

Gdy mijałem, ukłonił mi się. 
— Dobry wieczór! — powitałem go 

uprzejmie. 
— Dobry wieczór! — odrzekł. — 

Mam nadzieję, że już żebracy przestali 
pana napastować? 

Miałem już zapytać: „Jacy żebra- 
cy?“, ale powstrzymałem się w porę. 

— Nie, dziękuję, — odpowiedzia- 
łem, nie rozumiejąc o co mu chodzi. 

— Od tego czasu, kiedy pan skar- 
żył mi się na nich, sir, zaglądam tu. 
często i to ich stąd wykurzyło! 

Zrozumiałem teraz, że Norscott 
wymyślił historję a żebrakach, żeby 
uniemożliwić Guaresowi szpiegowanie. 

— Bardzo jestem wdzięczny panu, 
—rzeklem. — Nie małem ochoty składać 

oficjalnej prośby, ale bardzo będę 
wdzięczny, jeśli pan nadal będzie czu- 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* Kwaszelna 23.* 

uw. 

  

Og oszenie, 
Firma „Electrolux“ w Wilnie ul. 

Zamkowa 2, pizyjmie od zaraz kilku 

1olacn г 

а
 

    inteligentnych ludzi w charakterze 1 
g sprzedawców, warunki: pensja i 

prowizja. | 
Zgłaszać się w godzinach: od | 

0-ej do 2 p. p. i od 5—7 wiecz. -p 1 
z 1" 

! 
: 

С Pożycza i lokuje J 
E, Poży „najdogodniej i z całko-Ż 
[vis gwarancią biuro „GWARANCJA* Tj 

Zamkowa 3. oi 

m Dla uruchomienia PRZEDSIĘBIOR""8 
STWA ;rzemysłowego z wyrobioną 
marką fabryczną poszukuje się 

nóziałowca 7 kapitałem 30-40 tysięcy 
m złotych zabezpieczonym ruchomością 
E pod przedsiębiorstwa. Zgłoszenia 

a. 
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1 

pod litery „L. K.* do biura ogłoszeń 
J. Karlin, Wilno, Niemiecka 22. — 
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Ochmistrzyni : mająrkiziemskie | | 
wykwalifikowana, pod FOLWARKI 
każdym wzalędem osiad RODKI 
uczciwa, szuka pracy. E ЗЫ а‘"'ЁУ „do ‹ 
Nowoświecka 7-a- 7, ŠPižedania w wiel- 

З kim wyborze © Ь ian” Ś ia +, Wil. = ae Nė 
; sowo -. Handlowe. : 

poszukuję,  Łaskowe | Miekieyicze Zi, | i 
zgłoszenia do Biura! 7" 108 1661ОЕ8 ( 
pasowe, Tr т 
arska 1, рой „Гозе- barska I, pod „lose | Bel Koszów | | 

przyjmujemy zgło- 1 
AWWAWSAW szenia ną sprze-| | 

daż nieruchomości | | 
KUPKO ] SPRZEDAŻ Wil. Biuro Komi-| į 

sowo - Handlowe; 
Mickiewicz 21, \ WVAVAVAV aa), 

a a D O M drewniany 
Wilenkin 1 $9а || D.zovs o 6 mis: || « > szkaniach,  placuj 

Spółka z ogr. odp. || 230 sążni, sprze- I 
Wilno, ul. Tatarska gi zo Wi 
20, dom własny.j] 7a 1. lolarów 
Istnieje od 1843 r. || D. H.-K. „Zaci ęta" | ' 
Fabryka i sktadį| Mickiewicza 1, c 

mebli: tel. 9-05. —0 у 
jadalnie, sypialnie, > > : 
salony, , gabinety, Fortepian „zabaw! 
łóżka nikiowane i tadnym tone: k ka | k angielskie, kreden- KURIE SEEzAdA nt 54 98 

sy, stoły, szaty | iQ zł. Sawicz lim.2 | biurka, krzesła | gg 10 -12 i 4-6, c 
dębowe i t. p. po: & 1 ® 2 
godne waruni i k Sonos Ttowe 

KŻ DARY: Pianino w _ dobrym 
M stanie, zagraniczaej | p 
firmy natychmiast 
sprzedam z okazjij V 

Ti $ a niedrogo. Wiwulskie” | р 

Ford sprzedaje się sans: = się w + 

dobrym sianie, PO- ee 2 й `г 4 m - / 
Atban 9 dolaiach, ioksjed 

„ | złotych ulokujesjy 
Motorki (š _gwaran 
małe elektryczne ро-' weks! Re O 

leca laź. M. Feilchen- D. H.-K. „Zachęta” 
feld, Warszawa, Kró- Mickiewicza 1 
lewska 20, tel. 320-16. tel. 9-05, R. 

libl—S = jA, 

wał nad tem, by się tu żebracy nie pa-| 
noszyli. с 

Otiarowatem mu kilka  szylingows| st 
które schował do kieszeni bez skrzy-| A. 
wienia. _ | 

— Dziękuję sir, Postaram się, żeby: | 
nikt pana nie niepokoił. Proszę liczyć z 
na mnie! d 

„ Życzyłem mu dobrej nocy i właśniej w 
miałem włożyć klucz do zamku, gdy| ki 
przed drzwiami mego domu zatrzymał) || 
się chłopiec, rozwożący depesze nocne 1 

— Czy coś dla mnie? — zapytałem, | 
— dla pana Norscotta?.. Ev 

— Tak, sit. Pi 
Wziąłem z jego rąk depeszę i przy g 

świetle latarni ulicznej przeczytałemi p 
następujące słowa: 

„Proszę się pozbyć nowego lokaja* D 
Przez chwilę stałem zdumiony, po-| '£ 

tem wybuchnąłem śmiechem. . р 
— Dziękuję. Odpowiedzi nie bę-j m 

dzie — rzuciłem i wszedłem do domuj p 

Rozdział VIII. Zamach. = 

Nie wypuszczając depėszy z rąk4 ra 
zatrzasnątem  drzwi. W przedpokojų“ gi 
paliła się lampa. Usiadłem i znów pry?- pr 
czytałem tekst depeszy. 

Oddano ją w śródmieściu Londynu 
Nadawca musiał się bardzo śpieszyć 
być zdenerwowanym, świadczył o tenfj К‹ 
ton tego zdania i brak podpisu. dc 

Walczyły we mnie uczucia zdziwie” Ъ с 
nia, gniewu i podziwu. Jeśli miałenj с 
"wierzyć tej depeszy i lokaj m6j istoti —° 
nie był niebezpiecznym wrogiem, t ŚM 
komu zależało na uprzedzeniu mniej ni 
Kto mógł wiedzieć o tem, že najątenį m 
lokaja? Tylko Maurycy wiedział | kz


