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PRENUMERATA miesięczna z odniesteniem do domu lub z | 
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pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Kento czekowę P.K.O. 
80253. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

) 
uięzczona ryczałtem. Spłata pocztowa 

rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 
mie uwzgiędmia zamrzeżeż so do rozmieszszania ogłoszeń, 

wydamy w 

28 -  PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZB — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
D 'WICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
D TY — Bulet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
WIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. i 
KLECK — Sklep „Jednošė“ | 

NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

"IDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel.. Macierzy Szkolmej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. -—— ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch”. 
WGŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiega. 
kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch* 

Natcz. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milinietrowy jednozzpaltowy na str. 2-ej t 3-ej 40 groszy: Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 

  
  

"W związku z przeniesieniem obchodu 10-cio lecia Wyzwolenia Wilno na niedzielę, numer poświęcony tej rocznicy 
| niedzielę w zwiększonej. obięfości. 

oraz nawiesłarie milimetr 50 gr. Kronika reklamowa  milłmetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

« 19.-IV 1919 r. 
Z okazji przypadającej na dzień dzi- 

siejszy rocznicy wyzwolenia Wilna, za 
mieszczamy urywki pięknego artyku- 
łu pióra jednego z głównych bohatte- 
rów ówczesnych wypadków generała 
Rydz - Smigłego. 

Litwa była dia nas Litwą Mickie- 

wiczowską. Mickiewicza dopeini urot- 

ger. Poezja Mickiewicza byia urokiem, 

który wtargnął w nasze życie, kwitł w 

latach górnej młodości, miał przetrwać 

wiek męski i zwiędnąć w starości rów- 

cześnie z życiem jako mara poezji. 

Jadę konno na czele maszerującej 

kolumny. : 

Na Wilno. i į 
Nad nami błękitne wiosenne niebo, 

po którem szybko przelatują białe, 0- 

krągłe obłoki. ^ 

Obłoki, do których człowiek się u- 

śmiecha. 

Szeroki trakt, obramiony z 2-ch 

stron wysokiemi brzozami. Przebyliśmy 

już najgorszą część diogi, gdzie działa 

grzęzły, a tabory utknęły na dobre. Te- 

raz mamy piaszczysty, wilgocią na twar 

do ubity szlak. Brzozy rzucają nam na 

twarz błękitne cienie i u stóp odlicza- 

' ją drżącemi smugami metry przemierzo- 

nej drogi. To ostatni marsz, który dopro 

wadzi nas do Wilna. Tam już się bije 

nasza kawalerją. 
Nie czuję nieprzespanej nocy. Spę- 

dziłem ją również we dworku. Ale tym 
razem była to kwatera Naczelnego Wo 

dza. Pod wieczór wysiadł z wagonu i 

guimo dość znacznej odległości nie 

chciał jechać. Wolał iść potykając się 

na korzeniach wśród wrzosowisk i ja- 

łowców. Chciał mieć ten beżpośredni 

kontakt z ziemią, za którą tak tęsknił. 

Właśnie chciał potrącać nogą szelesz- 

czące wrzosy, zawadzać płaszczem o 

L gałęzie jałowców. 
Ostatnie rozkazy zostały wydane 

późno w nocy. Oficerowie Naczelnego 

Wodza i moi pokładli się pokotem na 

podłodze na kilka godzin snu. Naczel- 
ny Wódz nie śpi. Patrzy w noc gwia- 

ździstą, mówi o Litwie. 2 

Zdaje mi się, że niedługo spałem. 
; Wymarsz nastąpił o wczesnym Świcie. 

Maszerujemy długą kolumną wśród 

brzóz, do których  poprzytwierdzano 

_ pod naciętemi otworami małe dzba- 

nuszki. Spływa w nie sok brzozowy, 

sok wiosny. . 

W Wilnie się biją. A my? „Wszys- 

cy na północ, pędzeni niepojętą, in- 
stynktowną mocą*. Na północ, do Wil- 

na. 

I chociaż wiatr dawno rozwiał proch 
zbutwiałych kości żołnierzy którzy tę- 

dy szli w roku 1812, którzy grali bar- 

" wami, „jak stada gilów, siewek i szpa- 

ków, stada jasnych kit i chorągiewek*, 
— to jednak my, żołnierze polscy z r.. 

1919, stąpając po tym trakcie, mamy: 
wrażenie, że stopa nasza odnajduje w 

piasku odcisk stopy tamtych. Dłu- 
gość naszego kroku nie jest mniejsza. 
Byle raz trafić w ślad, to już później 
pójdzie dobrze. Te brzozy widziały 
ich, a teraz patrzą na nas, 

Noc już zapadła, gdy po forsownym 

marszu stanąłem przy pierwszym domu 

Wilna. Kolumna zmęczona zwaliła się 
na ziemię. Ja usiadłem na przyźbie 

przydrożnego domu, czekając na ofice- 
ra, który miał mi przynieść wiadomoś- 

gi 0 miejscu postoju Beliny. Strzały 

przerywały ciszę nocną. 
Wilno zdobyte. : 
Naczelny wódz przybył. Jedziemy 

konno od dworca, pod Ostrą Bramą 

do miasta. Tłumy śmiejące się, płaczą- 

sbcę, rzucające kwiaty, dzieci wbiegają- 
ce między konie, które denerwują się i 

ślizgają na nierównym bruku. Spojrze- 

nia nabrzmiałe łzą i pieszczotą, gdyby 

mogli rzucaliby serca pod kopyta koń- 
kie. Jesteśmy dla nich uosobieniem si- 
ły, polotu, dobroci, piękna, — wszystko 
CO jest nasze jest śliczne. Oni dają nam 

įryumiujące ziszczenie i ucieleśnienie 

Poetyckiego marzenia o Litwie, — my 
im dajemy dumę, zachwyt i honor wi- 
tanią zwycięskiego polskiego Wodza 

Naczelnego i jego żołnierzy. 
Kopyta koni naszych uderzają o 

_ drewniany bruk „głuche echo uderza a 

'ECHA STOLICY 

Zmiany w prezydjum Rady Mi- 
nistrów. 

F"WARSZAWA, 18.IV. (tel. wł. Słowa) 
Dowiadujemy się, żę szef gabinetu 
Prezesa Rady Ministrów p. Jerzy 
Stempowski ustąpi w najbliższym cza 
sie z zajmowanego stanowiska. P. 
Stempowski uchodził za jednego z 
najbliższych współpracowników dr. 
Bartla i jednego z najwybitniejszych 
wykonawców jego zamierzeń politycz- 
nych. Rzecz prosta, iż nowy. premjer 
dr. Switalski musi na to odpowiedzial- 
ne stanowisko dobrać sobie swego 
męża zaufania. Osoba następcy p. 
Stempowskiego nie jest jeszcze wiado- 
ma, jednakże wiele mówi się o oso* 
bie dyrektora Departamentu Politycz- 
nego p. Jerzego Paciorkowskiego, je- 
dnakże w innych kołach wysuwane są 
wątpliwości co do tej kandydatury i 
utrzymują, że pozostanie p. Pacior- 
kowskiego na odpowiedzialnem 'sta- 
nowisku w Ministerstwie Spraw We- 
wnętrznych jest konieczne. 

Nowe dolary. 
WARSZAWA; dnia 18 IV. (Tel. wł.„Sło- 

wa“). Z kół miarodajnych informują na 
podstawie doniesień ze Stanów Zjednoczo- 
nych, że tamtejszy Bank Emisyjny w dniu 
1 VII. przystępuje do wypuszczenia nowych 
banknotów dolarowych, o odmiennym od 
obecnie kursujących formacie i rysunku. 
Po wypuszczeniw nowej emisji Bank Emi- 
syjny Stanów Zjednoczonych przystąpi do 
wymiany starych banknotów na nowe, zwra- 
cając uwagę na konieczność zwrócenia się 
centralnych państwowych instytucyj ban- 
kowych z dolarami, będącemi w posiada- 
niu osób prywatnych o wymianę, gdyż in- 
stytucje te przetransportują, ze Stanów 
Zjednoczonych większe ilości dolarów, ce- 
lem wymiany ich na nowe banknoty. 

Wycieczka parłamentarzystów 
francuskich 

*WARSZAWA. 18.4 (Tel. wł. „Słowa*) 
W czerwcu przybywa do Polski wycieczka, 
złożona z 30 posłów do parlamentu fran- 
cuskiego na 3-tygodniowy pobyt. 

Rekord załadunku w Gdyni 
WARSZAWA. 13.4 (Tel. wł. „Słowa*) 

Gdynia pobiła znów rekord załadunku 
węgla. W roku zeszłym przeciętny ła- 
dunek na okręty w porcie wynosił 
7000 tonn węg'a dziennie Dziś Mini- 
sterstwo Przemysłu i Ha: dlu otrzymało 
zawiadomienie, że w ciągu ostatnich 
dwuch dni załadowano w Gdyni 25000 
tonn, czyli przeciętnie po 12.500 tonn 
węgla dziennie. , 

Przesunięcia w sądowniefwie 
Dowiadujemy się, że w najbliższym cza- 

sie podprokuratorzy warszawskiego Sądu 
Okręgowego Wójcicki, Maciszewski i Śwital- 
ski przeniesieni zostaną do stołecznego Sądu 

apelacyjnego na stanowiska wiceprokurato- 
rów. \ Ч 

Nowa pożyczka wewnętrzna. 
W Nr. 23 „Dziennika Ustaw* ogłoszo- 

no ustawę, uchwaloną na ostatniej sesji 
Sejmu i Senatu, o upoważnieniu ministrą 
Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej po- 
życzki państwowej do wysokości 100 miij. 
w złocie. у 

Polska spłaci 199 miljonów zł. 
długów w roku bieżącym. 

W biżącym roku budżetowym 
1929—30 spłaci Polska na . rachunek 
długów wobec państw obcych 
198.789.224 zł. PID dowiaduje się, 
iż z sumy tej 26.700.000 przypada 
jako rata skonsolidowanego długu 
amerykańskiego, zaciągniętego w roku 
1924 (na sumę 178 miljonów  dola- 
rów), 42.482.860, jako odsetki 7 
proc. pożyczki stabilizacyjnej. 

Budowa Fabryki Związków 
Bzotowych 

WARSZAWA, 18.IV. (tel. wł. Słowa) 
Budowa nowej Państwowej "Fabryki 
Związków Azotosych w Tarnowie, 
nad która czuwa Prezydent Mościcki, 
postępuje w szybkiem tempie naprzód 
tak, iž wbrew spodziewaniu można 
już liczyć, że w końcu jesieni r. b. 
fabryka będzie mogła przystąpić do 
produkcji, początkowo przypuszczano, 
draga się to dopiero w połowie 

a 

Kryzys rokodaf reparacyjnych 
Konferencja ekspertow reparacyjnych ob- 

radująca od 2-ch zgórą miesięcy w Paryżu 
weszła obecnie w decydującą fazę. O ile 
przedtem rokowania odszkodowaniowe oto- 
czone były jaknajsciślejszą tajemnicą, a ko- 
munikaty z posiedzeń były mgliste i ogólni 
kowe o tyle teraz nawał informacyj o zło- 
żonych projektach jest wprost oszołamiający 
Zarówno wysokość rat reparacyjnych jak i- 
lość lat w których mają być one spłacone, 
oraz różnorodność projektów utrudniają nie- 
zmiernie orjentąację w całości zagadnienia. 
Jedno jest jasne, że pod pozorem załatwienia 
kwestjirekonomicznej jaką są odszkodowania, 
Niemcy dążą do zrealizowania swych postu- 
latów politycznych. A 

Cyniczne oświadczenie 'dr. Schachta, iż 
za cenę oddania korytarza gdańskiego i kolo- 
nij, Rzesza niemiecka gotowa jest uznać pro 
pozycje aljantów — rzuca jaskrawe Świat- 
ło na cele jakie delegacji niemieckiej przy- 
świecały. 

Cynizm propozycji polega na tem, że mó 
wiąc o korytarzu Niemcy mówią o nim jako 
© rzeczy stanowiącej własność państw które 
są ich wierzycielami. Jest w tem świadoma 
metoda, zmierzająca do podkreślenia, że ko- 
rytarz gdański może stanowić objekt kom- 
pensacyjny. 

Z przebiegu konferencji paryskiej jasno 
wynika, że Niemcom chodzi przedewszyst- 
kiem, aby za zobowiązanie swych długów 
notabere obniżonych do minimum, uzyskać 
ewakuacię Nadrenji, kolonje i mieć za sobą 
mocarstwa zachodnie w pretensjach do .ko- 
rytarza gdańskiego. 

Delegacja niemiecka użyła swych wszyst- 
kich wypróbowanych sposobów _ dla stwo- 
rzenia odpowiedniego nastroju. Zamówiono 
w Berlinie w redakcjach pism nacjonalistycz- 
nych ataki z powodu rzekomej ustępliwości 
dr Schachta, zainaugurowano kampanję pra- 
sowo - gospodarczą w celu wykazania że Nie 
mcy są biedne, a płacenie odszkodowań zruj- 
nuje je całkowicie. Tego rodzaju taktyką w 
przeszłości przynosiła Niemcom niejeden suk- 
ces, teraz jednak zdaje się przeciągnięto stru- 
nę. Oświadczenie doktora Schachta jest zbyt 
bezczelne aby potem można było pertrakto- 
wac. 

Dzień jutrzejszy przyniesie niewątpliwie 
rozstrzygnięcie. Można przypuszczać, że Nie- 
mcy chcąc uniknąć zerwania rokowań, będą 

* usiłowały odroczyć je do bardziej pomyślne- 
go momentu. 

Niemcy proponują Litwie pożyczkę, 
Z Kowna donoszą: Weclug 

informacji niektórych pism, jed- 
na z wielkich niemieckich firm 
bankowych zamierza „udzielić 
Litwie pożyczkę w wysokości 
100.000.000 It. 

"Lit Wokdemarsa do Ligi: Haroów. 
Z Kowna donoszą: W tych dniach 

premjer Woldemaras wystosował list 
do generalnego sekretarza Ligi Naro- 
dów sir Drummonda. W liście tym 
Woldemaras deklaruje stanowisko rzą- 
du litewskiego w sprawie niedopu- 
szczenia przedstawiciela Litwy na 
ubiegłą sesje Ligi Narodów, gdzie 
rozważano kwestje mniejszościowe. _ 

Dochodzenie w sprawie 2aaresatowa- 
‚ ПК socjaldemokratów 
Z Kowna donoszą: Dochodzenie . w 

sprawie zaaresztowanych socjaldemokratów 
zostało już zakończone. Onegdaj zostali 
zwolnieni z więzienia jeszcze niektórzy za- 
aresztowani, wśród nich kierownik ponie- 
wieskiej Kasy Chorych Kisin. Przeciwko 
części socjaldemokratów, u których znale- 
ziono literaturę Pleczkajtisą i inne kom- 
promitujące dokumenty oraz przeciwko so- 
cjaldemokratom, którzy są oskarżeni o 
współudział w rozpowszechnianiu tej lite- 
ratury, zostanie wytoczona sprawa sądowa. 
"Na ławie podsądnych zasiądzie 30 osób, w 
tem b. poseł Sejmu i prezes Kasy Chorych 
Galinis. 10—15 zaaresztowanych są; miesz- 
kańcami Kowna, pozostałych zaaresztowa- 
no w pow. Troskim i w innych powiatach. 
W tych dniach materjał śledczy zostanie 
przesłany  włądzom _wojenno-śledczym. 
Sprawę rozważy Sąd Wojenny, pociągając 
oskarżonych „do odpowiedzialności za dzia- 
łalność przeciwpaństwową, mającą na celu 
<balenie istniejącego ustroju. 

P. Szamłakowski przybył do Kowna. 
KOWNO, 18 IV. PAT. Dziś o godz. 11 

rano przybył do Kowna p. Szumlakowski. 
O godz. | p. Szumłąkowski przyjęty był 
przez sekretarza generalnego litewskiego 
ministerstwa spraw zagranicznych. 

E ui i i i kis a OWE 

sklepienia Ostrej Bramy. 
A potem, pewnego dnia wstępuje- 

my po wąskich schodach tam, gdzie 

jest Panna Święta, co w Ostrej świeci 

Bramie. Z pośród hieratycznych, *twar 

dych tałdów srebrnych widnieje prze- 

piękny owal Jej twarzy, rozkwita strze 

listemi palcami dłoń. Szczupła prze- 

strzeń przed ołtarzem zapełniła się o- 
ficerami, u dołu na ulicy jak okiem się- 

gnąć zwarty, rozmodlony tłum. Po 

mszy padają W ten tłum słowa kazno- 

Ч21е 1 о końcu niewoli i o tryumiie. 

Padają słowa proste — wielkość pro- 

stych słów wymaga — a zdołu płynie 

chóralny płacz. Spazm szczęścia wstrzą 

sa tym zwartym tłumem, który dygo- 

cze, jęk rodzący się w sercu człowieka 

ii lecący do stóp Boga. W swoim prze- 

locie trącił o naszą pierś opiętą szty- 

wno żołnierskim mundurem. 

O kilka murów dalej, niegdyś wo- 

łał Konrad: „Jabym mój Naród jak 

pieśń żywą stworzył! 

"mówił stanowczo dyskusji nad możliwością wyższych Spłat rocz.. 

W przededniu zerwania obrad 
Treść propozycji niemieckiej. 

BERLIN, 18 IV. Pat. Dzisiejsza „Kólnische Ztg.* przynosi depeszę 
swego koręspondenta paryskiego o rokowaniach reparacyjnych, datowaną 
dnia 17 bm. wieczorem, a oświadczającą, że wobec niedotrzymania pouino- 
Ści przez stronę przeciwną, uważa za stosowne podać właściwą treść pro- 
pozycji niemieckiej. a 

Rzeczoznawcy niemieccy zaproponowali -jak twierdzi ta depesza-—-raty 
roczne, © stałej wysokości 1.650 miljonów, płacone w ciągu 37 lat. Owa 
rata reparacyjna roczna ma się składać z trzech części: w pierwszej części, 
korzystającej z ochrony transferowej, drugiej części, pozbawionej tej ochro- 
ny i wreszcie trzeciej części, składającej się z dostaw rzeczowych, które 
miałyby być dostarczane jeszcze przez 10 lat pierwszych w stopniowo. 
zmniejszających się ilościach. 

Delegacja niemiecka rząda ochrony transferowej przynajmniej do po- 
łowy całej proponowanej raty, t. zn. conajmniej dla 800 miljonów. Świad- 
czenia niemieckie w myśl żądań aljanckich rozpoczynałyby się od najbliż- 
szej raty w kwocie 1.800 miljonów i miałyby wzrastać dość szybko, aż do 
ostatecznej wysokości 2.450 miljonów tak że przeciętna rata roczna'w cią- 
gu tych 37 lat wynosiłaby *2.200 miljonów. Po 37 latach miałyby płacić 
Niemcy przez dalszych 21 lat 1.700 miljonów rocznie z tem, że owa reszta 
Świadczeń mogłaby być skapitalizowana i wpłacona zgóry. — 

Rzeczoznawcy aljanscy mieli żądać wogóle usunięcia klauzuli transie- 
rowej. W ten sposób — jak oświadcza korespondent „Koelnische Ztg.“ 
pomiędzy żądaniami aljantów a aferą niemiecką istnieje wielka różnica cy- 
irowa, oraz poważna różnica zdań co do transferu i wreszcie najpoważ- 
niejsze różnica, polegająca na tem, że strona niemiecka odrzuca 'przedłu- 
żenie Świadczeń poza 37 lat. ‘ : 

Gyniczne oświadczenie dr. Schachfa 
Za cenę korytarza gdańskiego Niemcy gotowe uznać wa- 

runki aljantów. 
BERLIN, 18.IV. PAT. W memorandum swojem dr. Schacht 

oświadczył, iż żadne podwyższenie spłat rocznych nie może być 
bezwarunkowa wprowadzone w życie, jak tylko w wypadku re-. 
dukcji długu, bądź też kompensat politycznych tego rodzaju, jak 
zniesienie korytarza gdańskiego i zwrócenie niektórych kolonij, 
gdyż gospodarka Rzeszy narażona jest na uszczerbek wskutek 
utraty tych terytorjów. Na posiedzeniu 

a 

nych bez jednoczesnej dyskusji nad wysunię emi przez niego 
korzyściami połitycznemi. Wszyscy przedstawiciele . wierzycieli 
uważają jednomyślnie za niemożliwe rozpoczęcie dyskusji poli- 
tycznej, będącej całkowicie poza ich atrybucjami o charakterze 
czysto finansowym. Konferencja zdołała więc tylko stwierdzić 
zasadniczą rozbieżność zdań, jako następstwo uliimatum nie- 
mieckiego. * у ! 

Niemożliwość dalszych ustępstw dla Niemiec , 
' PARYŻ. 18.4. (PAT). Jak przewidują tu, podkomisja Revelstoke'a po sprawdzeniu 

stosunku wysokości rat rocznych, przewidzianych w planie Dawesa do'propozycyj, za- 
wartych w tej mierze w memorandum Schachta, zwrócić się ma do Schachta o przed- 
stawienie Hak które upoważniają go do sądzenia, iż niemożliwą jest rzeczą dla 
Niemiec płacić więcej, niż 1.650 milj. rocznie, Trudno będzie Schachtowi przekonać al- 
jeantów, iż Niemcy, które w wykonaniu planu Dawesa miały płacić 2 i pół miljarda nagle- 
nie są w możliwości płacić 1.800 miljonów w roku 1930, podczas gdy normalnie w wy- 
konaniu pltnu Dawesa miałyby płacić w tym roku 2.570 miljonów. Wierzycieli Niemiec 
wskażą na niemożliwość czynienia dalszych ustępstw i podkreśla, że konferencja rze- 
czoznawców skazana jest na pewne niepowodzenie, jeżeli Niemcy nie okażą tej samej do- 
brej woli, którą okazują ich wierzyciele. 2 

Exodus delegatów niemieckich. 
PARYŻ, 18.1V. PAT. Dr. Schacht odmówił podwyższenia sum 

zaproponowanych w memorandum niemieckiem. W następstwie 
tego delegaci niemieccy przestali brać udział w konferencji. 

Decydujące zebranie delegatów aljanckich. 

BERLIN, 18.IV, PAT. Dzienniki donoszą z Paryża, że przedstawiciele 
mocarstw wierzycielskich zbiorą się jutro na posłedzenie celem opracowa- 
nia sprawozdania o przedmiocie swej misji oraz stwierdzenia, że jest rze- 
czą niemożliwą porozumieć się z delegacją niemiecką w sprawie rozwią- 
zania problemu reparacyjnego. ! 

Klopoty 2 warūnkiem Litwinowa. 
Odroczenie obrad komisji rozbrojeniowej. 

GENEWA. 18.4. Pat. Komisja przygotowawcza  konierencji rozbrojeniowej po 
krótkiem posiedzeniu popołudniowem odroczyła swe obrady do piątku, gdyż nie uda- 

ło się osiągnąć załatwienia wniosku Litwinowa. 
` Przedstawiciel Czechostowacji Fierlinger, poparty przez Antoniado (Rumunja) i 
Rollin Jacguemains (Belgja) zaproponował, aby prezydium komisji wyraziło swój po- 
gląd na zasądnicze pytania, postawione przez Litwinowa w jego rezolucji. Z delega- 
ów państw tylko włoski gen. de Marinis odpowiedział na trzy pytania. Na pierwsze 

pytanie — czy należy dążyć dospoważnego ograniczenia zbrojeń — de Merinis odpo-' 
wiedział zdecydowanie twierdząco. Dalej oświadczył on, iż zmniejszenie zbrojeń musi 

być osiągnięte według takich metod, któreby liczyły się ż sytuacją każdego kraju. 
W zakończeniu. mówca podkreślił, iż tylko konferencja rozbrojeniowa może ustalić 

współczynnik redukcji zbrojeń. 
Wniossk przedstawiciela Czechosłowacji pomimo sprzeciwu Litwinowa został 

wkońcu przyjęty. Ы 

- Pogrzeb Ś. p. Arcybiskupa Hryniewiechiego | 
LWÓW. 18.4. (PAT). W dniu wczorajszym rozpoczęły się uroczystoś- 

ci, związane z pogrzebem ks. arcybiskupa Hryniewieckiego. Przy udziale li- 
cznej publiczności nastąpiło przeniesienie trumny ze zwłokami z kaplicy: Bo- 
imów do Katedry. W pochodzie uczestniczyli ks. arcybisk. Twardowski, ks. 
arcybisk. Teodorowicz księża biskupi Lisowski, Sokołowski z Podlasia, 
kapituła lwowska i kier obrządku łacińskiego. Trumnę nieśli na ramionach 
klerycy. Po przeniesieniu trumny do katedry odbyły się żałobne nieszpory. 

W dniu dzisiejszym przy zwłokach śp. arcybiskupa Hryniewieckiego od- 
bywały się przez cały dzień nabożeństwa. O godz. 8 odprawione zostało na- 
bożeństwo pontyfikalne przez ks. arcybisk. Teodorowicza, zaś o godz. 10 
przez ks. arcybisk. Twardowskiego. Również nabożeństwo żałobne odprawił 
ks. metropolita Szeptycki. W południe nastąpiło wyprowadzenie zwłok z ka- 
tedry na dworzec główny. W orszaku pogrzebowym wzięli udział ks. arcyb. 
Twardowski, ks. arcybisk. Teodorowicz księża biskupi Lisowski, Nowak, Fi- 
scher, Wałęga z Tarnowa, Sokołowski z Podlasia, Mańkowski, liczny kler 
zakonny i świecki. Rząd reprezentował p. woj. Gołuchowski. Dalej obecny 
był dow. O.K. gen. Popowicz, przedstawiciele związków i stowarzyszeń spo 
łecznych. Do arcybiskupstwa lwowskiego napływały w dniu wczorajszym J 
liczne kondolencje z powodu śmierci żs. arcybiskupa Hryniewieckiego. Mię- 
'dzy innemi depesze nadesłali ks. prymas kardynał Hlond, ks. kardynał Kako- 
wski, nuncjusz papieski Marmaggi i minister wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego p. Czerwiński. : 

porannem Schacht od. 

Podwyższenie stopy dyskontowej W 
Banku Polskim. 

WARSZAWA, 18.IV. (tel. wł. Słowa) 
Rada Banku Polskiego obradowała 
wczoraj pod przewodnictwem prezesa 
dr. Młynarskiego i powzięła uchwałę, 
w myśl której stopa dyskontowa zo- 
stanie podwyższoną z 8 do 9 proc., 
a stopa lombardowa z 9 do 10 proc. 

ūšwiadczenie prezesa Młynar- 
skiego. 

* "WARSZAWA. 18.4. (PAT) W zwią 
zku z uchwałą Rady Banku Polskiego, 
podnoszącą stopę dyskontową z 8 na 
9 proc., udzielił p.o. prezesa Banku p. 
dr. Feliks Młynarski przedstawicielowi 
naszemu następujących informacyj: 

Postanowienie, powzięte na dzisiej 
szem posiedzeniu Rady Banku, jest 
uzasadnione przedewszystkiem położe- 
niem ńa zagranicznych rynkach pienię- 
żnych. Jak wiadomo, panuje na najwięk 
szym obecnie rynku t.j. w Ameryce od 
szeregu miesięcy drożyzna pieniądza 
tak, że stawki za pieniądz dzienny na 
tamtejszej giełdzie dochodziły do 20 
proc., zaś za pożyczki 1 - 3 miesięcz- 
ne, zabezpieczone papierami giełdowe- 
mi, płacono 7 - 8 proc. W tych warun 
kach rynek amerykański odciąga kapi- 
tały z Europy, co znajduje między in- 
nemi wyraz w odpływie dewiz i złota 
z eiropejskich banków emisyjnych. Nor 
malnym- środkiem ochronnym przeciw 
nadmiernemu odpływowi złota z de-' 
wiz jest podwyższenie stopy dyskon- 
towej, zastosowane w bieżącym roku 
przez banki Angielski i Holenderski ©- 
raz dwukrotnie przez bank Włoski, a 0- 
czekiwane również w Niemczech i Au- 
strji. Podobnie jak i inne państwa euro- 
pejskie, tak i Polska narażona jest w 
tych waruńkach na odpływy kapitałów 
zagranicę, czem tłumaczy się dość zna- 
'czre zmniejszenie zapasu dewiz Banku 
Polskiego w ostatnich tygodniach. Wo 
bec,pogorszenia się stosunków na za- 
granicznych rynkach, stopa dyskonto- 
wa w Polsce przestała być dla wierzy- 
cieli zagranicznych dostatecznie atrak- 
cyjną. Kredytyt towarowe prolongowa- 
ne są coraz to trudniej, pozostałości na 
rachunkach banków zagranicznych w 
bankach polskich zaczynają zmniejszać 
się a uzyskiwanie nowych kredytów na 
potyka na wzrastające trudności. War- 

Czy jednakże w specjalnych warun 
kach można spodziewać się, aby pod 
niesienie stopy  dyskontowej przez 
Bank Polski istotnie zahamowało w kró 
tkim czasie odpływ dewiz z banków? 

Pewności takiej oczywiście być nie 
może. W stosunkach powojennych sto- 
pa dyskontowa jest wszędzie stosunko— 
wo słabem narzędziem polityki walu- 
towej, a podwyższenie jej nie zawsze 
przyczynia się w dostatecznym stopniu 

° 90 poprawy położenia walutowego, jak 
o tem właśnie ostatnio świadczą przy 
kłady z rynku angielskiego i holender- 
skiego. ' Mirra tych zastrzeżeń stwier- 
dzić niemniej należy, że podwyższenie 
stopy jest nadal głównym a nieraz 
wprost jedynym środkiem, leżącym w 
sferze działania banku emisyjnego i dla 
tego właśnie. Bank Polski w obecnem 
położeniu nie mógł z niego zrezyg- 
nować. ‚ 

Podniesienie stopy  dyskontowej 
Banku Poisk. wpłynie niewątpliwie na 
ogólne podrożenie kosztów pieniądza, 
co przyczyni się do wzrostu ogólnych 
kosztów produkcji. r 

* Czy nie wpłynie to osłabiająco na 
naszą zdolność konkurencyjno - ek- 
sportową? 

Istotnie, należy się spodziewać „pod 
niesienia ogólnej stopy procentowej i 
w związku z tem pewnego osłabienia 
konjunktury, a przedewszystkiem zaha- 
mowania inwestycyj. jeżeli zaś chodzi 
o konieczność popierania eksportu, ta 
sprawa była i będzie nadal troską Ban 
ku. Stopa dyskontowa od dewiz ekspor 
towych nietylko nie została przez Bank 
Polski podniesiona, lecz przeciwnie w 
dniu dzisiejszym obniżona o pół proc. 
w stosunku do dotychczas obowiązu- 
jących norm. 

Czy podnosząc stopę dyskontową, 
nie zamierza Bank wprowadzić równo- 
cześnie także innych ograniczeń kredy- 
towych? : 

Bynajmniej. Obecnie położenie Ban-. 
ku w szczególności wyjątkowo powa- 

żne rezerwy walutowe, nie wymagało 
żadnej polityki restrukcyjnej. Dążeniem 
władz Banku będzie utrzymanie por- 

tielu mniej więcej na obecnym pozio- 

mie. Natomiast jest zrozumiałe, że pod 
nosząc stopę dyskontową, nie może 

Bank równocześnie rozszerzyć swej 

działalności. emisyjnej, dlatego też zna 

czniejsze podwyżki, przyznanych do- 

tychczas kredytów, obecnie nie będą 

mogły być przyznawane. 
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Jestem przekonany, że społeczeństwo o 
SPRAWY LESHE okropnych tych „warunkach nie słyszało. 

Każdy mi to przyzna, że u nas mówi Wszak istnieje pogląd, że gajowy — to pan 
się najmniej o lasach, o życiu osób w nich całą gębą, to „magnat lešny i t. d. Nieste- 
zatrudnionych i t. d. i t. d. Czemu to należy ty, tak jest w lasach w Małopolsce, w Po- 
przypisać, naprawdę trudno odgadnąć? By znańskiem i na Pomorzu, lecz tak nie jest 
zaś nie tracić czasu na rozwiązanie powyż- u nas. Tam, gajowi są już zażyli, zagospo- 
szej zagadki — postanowiłem dział ten zba- darowani, tam mają obszary ziemi, łąk — a 
dać gruntownie, by wreszcie chwycić za pió- roboty o setną część mniej, gdyż kradzież 

TO.... drzewa z lasu, należy tam do wypadków 
W. dzisiejszym artykuliku podzielę się z rzadkich, natomiast u nas Sądy są zawalo- 

czytelnikami „Słowa* wrażeniami, jakie od- ne wprost temi sprawami. Tam gajowy 
niosłem ostatnio w czasie mych całonocnych* przejdzie raz na tydzień przez krótką swą 
wędrówek po lesie, w towarzystwie doświad- działkę, a u nas ciągną się one dosłownie — 
czonego już gajowego. dziesiątkami kilometrów.- Gajowi u nas no- 

Wyruszyłem z domu po podwieczorku cują często w lesie, narażając wciąż życie 
(który spożywam w razach wyjątkowych) po pensję chodzą dziesiątki klm.,.raz na ty- 
ze sztabówką w ręku. Po dwugodzinnym dzień zaś składają raporty leśniczym i t. d. 
marszu, znalazłszy się pośród szumiących la- Słowem, wziąwszy jeszcze pod uwagę ostrą 
sów, zauważyłem gajówkę, dokąd też skie- i głęboko-śniężną zimę, (jak np. w tym roku) 
rowałem. й warunki gajowych są nie do opisania. Jest to 
rowałem się. Zapukawszy do drzwi wszedłem poprostu męka żywych iudzi — dla kawałka 
ze słowami powitania. Okazało się jednak, chleba i nic więcej. 
że trafiłem do kuchni (w dodatku bardzo * Było już ciemno, zdała posłyszeliśmy 
<© chłodnej) gdzie nie było żywtej duszy, zgrzyt piły. Podbiegliśmy. Oto dwaj mężczy- 
oprócz dwuch przedstawicielek kurzego ro- źni — rośli jak dęby walą kłodę o 56 cm. 
du i zmortusiałego kota. Kury na mój widok średnicy. — „Panok, zmiłujcie się — na sól 
skoczyły ku oknom, następnie na ławę, gdzie trzeba* — odezwali się „przestępcy. 
padła ofiarą gliniana miska i dzbanek z mle- Po spisaniu protokułu, (imienia i nazwi- 
kiem — oczywiście ku zadowoleniu milczą- ska) oraz po odebraniu im piły (którą trze- 
cego kota. — „Awantura* ta spowodowała, ba nosić całe kilometry) poszliśmy dałej. 
że do kuchni weszła starsza już niewiasta, Gajowy zapalił latarkę (na baterję wy- 
której wyjaśniłem cel mego przybycia. daje mies. z własnych funduszów (sic!) 
Wkrótce znalaziem się w małej dość izbie, około 5 zł.) szukając śladu sanek. Po tropie 
(a trzeba wiedzieć, że gajówkę tę wybudo- końskim zorjentował się, w którym kierunku 
wano według planu w ubiegłym zaledwie ro- jechano. Poszliśmy za Śladem, oczywiście 
ku i jest jeszcze niewykończona) gdzie nali- dobre trzy kilometry i nieomylnie: gospo- 
czyłem ośmioro drobnych dzieci, mocno wy- darz z naładowanem drzewem jechał ku 
chudziałych i brudnych. W mieszkaniu widać nam, jakby na spotkanie. Znów protokul, 
nędzę, a może i głód?! znów piła i dalsza podróż za „zdobyczą”! A 

Gdzież mąż pani? — spytałem łagodnie? była już północ. Do rana schwytaliśmy (jak 
— „Gdzieś w lesie panok, od wczoraj je- na wędkę) na gorącym uczynku jeszcze 
szcze nie wróci! wcale'* — odparła, jakby z trzech amatorów nocnej „wyprawy po drze- 
żalem kobieta. — Czy zawsze opuszcza on wo bez asygnaty. Niektórzy z nich płakali, 
tak dom? — „Tak — już to taka służba”. niektórzy chcieli eałować po ręku, (powołu- 
A.nie boi się pani sama w domu? — „Wszy- jąc się to na głód dzieci, to na chorobę żo- 
stkiego bywa, lecz cóż robić!" (a oczy jej ny, to na podatek i t. d.) a byli i tacy, któ- 
były zwrócone na pocłechy). A ot i mąż rzy groźnie tylko spojrzeli nam w oczy... 
śdzie, wrzasnęła odruchowo z radości! — Czy tak zawsze? — spytałem gajowe- 
Wszedł poważniejszy już o bystrym wzroku go. — Tak, a przed wtorkiem i piątkiem 
mężczyzna, z dubeftówką na ramieniu. Z bywa tu „ruch' bardziej ożywiony niż dzi- 
twarzy widać było zmęczenie. Umył się i siaj. Wprost nie podołasz biegać z krańca 
siadł do posiłku, składającego się z zupy w kraniec długiego obchodu, odbierając do- 
kartoflanej i kawałka chleba. Przykro mi wody rzeczowe. A ile naszukasz się nieraz 
było fatygować tego człowieka pytaniami, drzewa «w wiosce, ile spędzisz bezsennych 
a co gorsza propozycją nocnej wyprawy do nocy koło rosnącego jeszcze drzewa, mając 
lasu. Chętnie jednak (a wyznał mi to-szcze-. Oczywiście dowody, że ktoś sobie je upa- 
rze) godził się ów niezmordowany  praco- trzył: podcięcie, zeskrobanie kory, wreszcie 
wnik. „To niepierwszyzna, zgórą 30 lat peł- — własny „węch”* — ciągnął wciąż gajowy. 
nię tę służbę" — odrzekł gajowy. : Wróciliśmy nad ranem pomęczeni, z 

Q zmroku, żegnając się z rodziną rusży- półtuzinem pił. Pożegnałem go serdecznie na 
liśmy (oczywiście pieszo) w lasy. Po drodze drodze, wiodącej w mym kierunku. Po dro- 
rozpoczął mój przewodnik ciekawą dość ga- dze rozmyślałem długo nad smutną „dolą ga- 
wędę: służba gajowego należy do bardzo jowych — o czem postanowiłem pisać czę- 
trudnych obowiązków, gdyż niema ani chwili Ściej i szerzej. 2 J. Hopko. 
wolnej, na własne potrzeby domowe. Wpra- m 
wdzie wyznaczonych godžin pracy niema i STOLPCE, dnia 17 kwietnia. (Tel. wl. 
być nie mogą, gdyż kradzieże lasu odbywają „Słowa”*). Ortegdaj policja aresztowała Ko- 
się stale, bez względu na porę, na pogodę sowskiego Abrama, który usiłując przekro- 
a co gorsza i święta, nie wykluczając nawet czyć granicę do Rosji sowieckiej chciał prze- 
świąt rocznych, jak Wielkanoc, Boże Naro- kupić żołnierza stojącego na posterunku. 
dzenie i t. d. Teren do pilnowania jest wiel- Przy Kosowskim znaleziono szereg kompro- 
ki. Dziennie robimy nie mniej jak 30—40 mitujących dokumentów. 
klm. jęśli zaś zaniedbasz, odbije się to na- 
tychmiast na ilości drzew, za co odpowiada Ž 
gajowy. ze skromnej swej pensji. Tu przer- WOŁOŻYN, dnia 17 kwietnia. (Tel. wł. 
wałem mu pytaniem: ileż pan pobiera mie- „Słowa”). Do Wołożyna przybył w poszuki- 
sięcznie? — Chcę panu powiedzieć, że pła- waniu pracy Franciszek Nowicki z Wielkich 
ca gajowego waha się w sumie od 50—110 Siół, powiatu Mołodeczańskiego. Z troski 
zł. Zależy to tylko od stanu rodzinnego. swej zwierzył się dwum spotkanym osobni- 
Otrzymujemy przytem 25 metrów drzewa kom, ci zaś oświadczyli mu gotowość po- 
opałowego, na rok, trochę ziemi i łąki — co mocy, a nawet zaprowadzenia do jednej z 
może dać dochodu licząc miesięcznie 10—15 pobliskich wsi, gdzie miał natychmiast otrzy- 
zł., czyli — jest to razem zamało, aby żyć, mać pracę. Nie podejrzewając nic złego udał 
zadużo zaś aby umrzeć. Emerytury nie mamy się w drogę. Gdy znaleźli się za. miastem, 
z urlopów nie korzystamy, gdyż połączone rzekomi przyjaciele rzucili się na niego, bi- 
to jest z wieloma kłopotami: prośba u władz, jąc go po głowie kawałkiem żelaza, a gdy 
zdawanie obchodu koledze — sąsiadowi, na- napadnięty stracił przytomność zabrali mu 
stępnie przyjmowanie od niego, a w rezul- tłomok z garderobą, gtiyż nic więcej nie po- 
tacie wyjdzie to na niekorzyść, gdyż sąsiad, siadał. Policja wszczęła natychmiast pościg, 
mając swój liczny obchód, z czem ledwo so- i ujęła zbrodniczych przyjaciół: Antoniego 
bie radzi, siłą rzeczy, nie jest w stanie po- Trepaszko i Grzegorza Zieńko, których osa- 
dołać drugłego ciężaru. Wreszcie, z przy- dzono w więzieniu. 

  

зО о 

Premier Świtalski w Klubie Sprawozdawcó 
Sejmowych 

WARSZAWA. 18.4. (PAT). Prezes 
Rady Ministrów dr. Switalski złożył 
dziś o godzinie 12-ej wizytę p. mar- 
szałkowi Sejmu Daszyńskiemu, a nastę 
pnie p. marszałkowi Senatu Daszyń- 
skiemu. ; ы 

Z kolei p. premjer odwiedzit Klub 
sprawozdawców parlamentarnych, 
gdzie do licznie zgromadzonych dzien- 
nikarzy przemówił jak-następuje: 

PRZEMÓWIENIE PREMJERA. 
„Szanowne Panie i Szanowni Pano- 

wie! Zgodnie z obserwowanym zaró- 
wno u nas jak i w innych krajach zwy 
czajem, przychodzę do panów jako 
prezes Rady Ministrów z odwiedzina- 
mi. Przychodzę tu ze wzgłędu na to, 
że miejsce to jest dła prasy codzien- 
ńyin warsztatem pracy. Przemówienia, 
jakie przy tej sposobności wygłaszają 
premierzy, obracają się w dość stereoty 
powym szablonie. Zaczyna się od ak- 
centowania o potędze prasy i opinji pu- 
blicznej. Obiecuje się utrzymywanie 
kontaktu z organami prasy, a wreszcie 
zależnie od okoliczności, wypowiada 
się swe zamierzenia na przyszłość. Są- 
dzę, że jestem zwolniony od zapewnia- 
nia panów o swych przekonaniach, ty- 
czących się znaczenia prasy. W sposób 
co prawda, dość fragmentaryczny i e- 
pizodyczny zajmowałem się ongiś sam 
dziennikarstwem i fakt ten świadczy 
najlepiej © tem, że zdaję sobie sprawę z 
wagi pracy, jaką panowie wykonywu- 
jecie. Obietnicę utrzymywania kontak- 
tu z prasą jest łatwiej wypowiedzieć, 
trudniej jest jednak tę obietnicę istot- 
nie wykonać. 3 ` 

Panowie musicie łaskawie pocze- 
kać, kiedy kontakt ten się zorganizuje 
bez ujęcia bowiem tego zagadnienia or- 
ganizacyjnego zapewnienia moje zawis 
łyby w powietrzu. Będę się starał zor- 
ganizować ten kontakt możliwie szyb- 
ko. jeżeli po istotnem wejściu w kon- 
takt z panami dokonam tylko tego, by 
się zmniejszyła iłość wiadomości, nie 
mających z rzeczywistością nic wspól- 
nego, gdybym — mówiąc szarym żar- 
gonem dziennikarskim z czasem zbyt 
niepokojący ciąg kaczek powstrzymał 
i kurs i walor tych kaczek, w interesie 
spokojnego informowania społeczeńst- 
wa, obniżył, to byłbym już częściowo 
z tej pracy zadowołony. Deklaracje no- 
wych rządów są wtenczas potrzebne, 
jeżeli w tych zagadnieniach, które ob- 
chodzą najszersze warstwy społeczeń- 
stwa, rząd rozpocząć ma zasadniczo no 
wy kurs. Tylko taka zasadnicza zmiana 
powtarzam, dotykająca istotnych inte- 
resów całego społeczeństwa, wymaga 
publicziego oświadczenia ze strony 
nowego rządu o jego zamierzeniach. 
Tej potrzeby w tej chwili i w tem ro- 
zumieniu, jak zaznaczyłem, nie wyczu- 
wam i dłatego muszę prosić, by pano- 
wie wstrzymali swą z obowiązku wa- 
szego zawodu płynącą ciekawość i byś- 
cie panowie cierpliwie osądzali dzia- 
łalność tego rządu, nie według jego 
zapowiedzi, ale według tego, co robi'* 

W odpowiedzi przes klubu red. Bazy- 
lewski podkreślił że klub jest organizacją wy 
łącznie zawodową i wobec tego krytyka i oś 
wietlenie leży poza obrębem wpływ organi- 
zacyjnych. 

  

“ Kawalerja polska górą. 
Zwycięstwo jeźdźców polskich na międzynarodowych 

zawodach w Nicei. 
NICEĄ. 18.4 Pat. W czwartek rozpoczęły się w Nicei doroczne międzynarodo- 

we konkursy hippiczne, w których bierze między inremi udział drużyna polska, skła- 
dająca się z 6 jeźdźców i 14 koni. W pierwszym dniu zawodów odbyły się dwa kon- 
kursy. W konkursie o nagrodę komitetu technicznego zawodów pierwszą nagrodę 
zdobył poruczuik Szosland na „Alim*. Por. Starnowski na „Hannibalu* zajął trzecie 
miejsce, a rotmistrz Królikiewicz na „Milordzie* piąte. W konkursie o nagrodę ko- 
mitetu organizacyjnego zawodów pierwsze miejsce zajął 
nie“. W konkursach wzięli udział jeźdzcy 
schodziła w pierwszym dniu z masztu zwycięstwa. 

ppłk Rómmel na „Gedymi- 
8 narodowości. Białoczerwona flaga nie 

zwyczajenia wprost pójdziesz do lasu, wie- 
dząc zgóry o tem — co tam się dzieje... za- 
pomniałem też dodać, że ze skromnych na- 
szych poborów potrąca się miesięcznie oko- 

` 

BARANOWICZE, dnia 17 kwietnia. (Tel. 
wł. „Słowa”). W Baranowiczach bawił inż. 
Lechowicz, który z ramienia województwa 
przeprowadził kontrolę prac 

ME TAMORPMOSA 
| WFCZIAA AE SKIRTA SIT JO MAS KIA LITE O IATA TZ 

PBadydbalnve USUUJA pPIeGŃ, 
SORYTY, 2IDAVS2CZAM S PN zaw O ło dziesięciu zł.: na Kasę Chorych, na zmar- pomiarowych, 

łych, (trzeba wiedzieć, że ze składek tych ro- dotyczących zdjęcia miasta. Dodać należy, że 
dzina zmarłego pracownika otrzymuje jedno- Magistrat na poczet robót pomiarowych 
razowy zasiłek — dwa tysiące zł.» na pre- wpłacił sumę zł. 17.000. 
numeratę „Echa Leśne* (czasopismo ilustro- ši 
wane Warszawa, rok VI) i t. d. A o kształ- NOWOGRÓDEK, dnia 17 kwietnia. (Tel. 
ceniu dzieci w szkołach i marzyć nie można! wł. „Słowa”). Przed dwoma tygodniami Me- 
Żal mi tego drobiazgu, co poczną biedne, tody' Chwaldryk otrzymał list anonimowy, 
gdy oczy zamknę... — zakończył ze łzami w którym nieznany osobnik żądał złożenia 
gajowy. przez niego w umówionem miejscu wszyst- 

+ 

  

Miał córkę. Wvdał ją zamąż za 

BRODZCY, GINYBURGI, KORENSZTEJNY | IMNL.. potomka znakomitej ” rodziny: żydow- 
; Skiej osiadłej w Brodach (obecny po- 

Kilka dni temu ukończył warszaw- wiat Tarnooolski, 94 kilometry od 

ski „Nasz Przegląd" druk całej serji Lwowa). Młodzićńca, spowinowacone- 
odcinków wyszłych z pod pióra p. go z najpierwszemi domami rabinicz- 
Nachmana Majzia. Była to rojna ga- nemi sprowadzono do _ Złtotopola 
lerja szkicowych: sylwetek miljarderów (miasteczko na Ukrainie, w powiecie 
żydowskich, którzy w życiu—nietylko Czehryńskim, liczące około 8 tysięcy 
ekonomicznem — Rosji bezpośrednio mieszkańców). aby, tradycvj ym oby- 
przedwojennej odegrali niemałoważną czajem zamieszkał przy rodzicach żo- 

rolę. ny. Młodzieniec nazywał sie Majer 
Owi bogacze ukraińscy, petersbur- Szor—lecz w Złotopolu nazywano go 

ścy, wołyńscy odegrali też wielką ro- Brodzkim. 
lę w życiu żydowskiem w On to był protoplastą Brodzkich. 
Rosji, jako żydowscy gorliwi patrioci Miał pięciu synów a umierając był 

_ oraz filantropi na wielką skalę. Wszy- już tak bogatym człowiekiem, że je- 
stko, co pisze p. Majzel, jest bardzo, den z nich tylko, Izrael Brodzki, wziął 
bardzo interesujące... ' po ojcu w spadku 40 tysięcy rubli. 

Jeszcze niedawno temu — pisze — lat To mu pozwoliło założyć na spół: 
dziesięć, dwanaście temu, nazwiska ży- kę z hrabią Bobrvńskim dużą cukrow- 
dowskich miljonerów rosyjskich głośne nię na Ukrainie. Był to szczęśliwy po- 
były na Rosję całą, ba, znała je do- czątek. Z biegiem czasu stał się Izrael 
brze zagranica... Dziś śladu nie zo- Brodzki wyłącznym właścicielem kilku 
Stało po całej tej Świetaości, po ca- cukrowni i rafineryj, produkujących 
łym tym rozgłosie. Wielu z żydow- szóstą część cukru wyrabiane- 
skich bogaczów pomarło w wielkiej go w Rosji. Fabryki jego produkowa- 
nędzy, wielu zbiedaiało i tuła się w ły w ostatnich latach miljon pudów 
niedostatku po obcych krajach. Jedy- cukru rocznie. 
nie nieznaczna część potrafiła urato- Izrael Brodzki był żydem starej 
wać choć cośniecoś ze swego mie- daty, a jako filantrop wspierał hojnie 
nia i ma do dziś dnia zapewniony niezliczone instytucje żydowskie, tal- 
dobrobyt. A przed rewolucją bolsze- mud-tory i cadyków. Budował sapi- 
wicką zamieszkiwały przecie w Rosji tale i magnacko je wyposażał. Ufun- 
setki bogatych rodzin ży: dowany przez Brodzkiego w Kijowie 
dowskich, posiadających olbrzy- ogromny szpital był jednym znaj: 
mie majątki, prowadzących wielkie wspanialszych w Rosji. 
interesy, posiadających wielkie wpły- Syn Izraela. Lazar Brodzki prze- 
wył... Prym trzymali miljonerzy Kki- niósł się ze Złotopola do Kijowa i 
'jowscy, Brodzcy, Zajcewy, Halperino- rozwinąwszy znakomicie  miljonowe 
wie, Margolinowie, Silbermanowie i przedsiębiorstwo ojcowskie, posiada- 
inni. W ich rękach był prawie cały jąc najwiekszy kijowski młyn, doszedł 
przemysł cukrowniczy w Rosji. Byli do wielkiej fortuny. Dom prowadził 
naprawdę „królami* w  południowo- na wielką skalę, ale — podkreśla p. 
zachodniej dzielnicy rosyjskiego impe- Majzel - w duchu żydowskim. 
rjum. A w przepychu i zbytku, które- Sypał pieniędzmi na cele dobro- 

kiej posiadanej gotówki, w przeciwnym razie 
grozi podpaleniem. Anonim ten Chwaldryk 
oddał policji, która przesłała do Warszawy, 
do Centrali śledczej, gdzie po przeprowadze- 
niu ekspertyzy kaligraficznej stwierdzono, iż 

z Ignatjewem; co jednak nie przeszko- | 
dziło Drentelnowi urządzić pamiętne 
„pogromy* w 1880 r. Swoją drogą 
dzięki wysokim swoim stosunkom 
albo poprostu wysokim łapówkom, 
udawało się Brodzkiemu zapobiec 
ogłoszeniu niejednych „przepisów wy- 
jątkowych*, lub uratować niejednego 
żyda od zatargu z władzami rosyj- 
skiemi. Przez dłuższy czas „siedział 
w kieszeni” Brodzkiego głośny anty- 
semita redaktor „Kijewłanina* Pichno, 
któremu Brodzki „dopomógł do ku- 
pienia wspaniałego majątku w okoli- 
cach Równa. Z wielkim trudem udało 
mu się otrzymać pozwolenie na wy- 
budowanie w Kijowie okazałej, jego 
imienia, synagogi. 

Łazar Brodzki umarł nagle w Ba- 
zylei. Sprowadzono zwłoki do Kijo- 
wa. Wyprawiono pogrzeb, jakiego Ki- 
jów nie oglądał ani pierwej ani po- 
tem. Umarł bezdzietny. Pozostała po 
nim fortuna, oszacowana na przeszło 
40 miljonów rubli, przeszła 
głównie na brata, Lwa Brodzkiego. 

Był to człowiek o wielkopańskich 
fantazjach i gestach, niesłychanie dum- 
ny i ambitny. Druga jego żona, słyn- 
na piękność, była córką warszawskie- 
go bogacza Bernsteina. Przez lat wie: 
le był przewodniczącym gminy żydow- 
skiej w Kijowie aż do roku 1917 go 
©О tym czasie był kolosalnie bogaty. 
Posiadał fabryki, lasy i majątki. Mia- 
nie jego oceniono ogółem na 60 mil- 
jonów rb. 

Po przewrocie bolszewickim Lew 
Brodzki uciekł do Odesy, stamtąd 
zaś do Konstantynopola. Z całego 
majątku zabrał że sobą bardzo ma- 
ło pieniędzy i przyjechał zagranicę ja- 
ko człowiek ubogi. Jeszcze w roku 
1940 udzieli: był pożyczki zięciowi 
swemu w Paryżu, baronowi Porchet. 
W roku 192! dług ten odebrał, lecz 

mi się otaczali, nie był w Stanie ich czynne i społeczne. Na jeden tylko pieniądze nie przyniosły mu szczęścia. 
prześcignąć żaden rosyjski magnat. 

stu laty pewien zamożny żyd. 

np. Instytut bakterjologiczny w Kijo- Przed pięciu laty przybył do Warsza- 
wie dał 150.000 rb. W _ osobistych . 

W malej miešcinie gubernįi Kijow- stosunkach towarzyskich był z kolej- miljonėw złotych wpakował w kupno 
skiej, w Złotopolu, mieszkał przed nymi generał-gubernatorami kijowski- lasu u księcia Radziwiłła w okolicy 

mi, z Dragomirowem, z. Drentelnem, 

wy. Ostatnie pieniądze w sumie paru 

Pińska.   

autorem jest syn jego Eugenjusz, lat 17, za- 
trudniony w drukarni sejmikowej. Eugenjusz 
Chwaldryk, znając bojażliwy charakter swe- 
go ojca, przypuszczał że tym sposobem wy- 
łudzi od niego gotówkę. : 

    

Tranzakcja okazała się niekorzy- 
stna i Brodzki stracił resztę swego 
kapitału. 

Z Warszawy Brodzki udał 'się do 
Berlina, gdzie zmarł przed czterema 
łaty w sanatorjium—samotny i zubo- 
żały ostatni z synów lzraela Brodz- 
kiego 

Jednym z najpoważniejszych ban- 
*kierów w Rosji był bezpośrednio przed 
wojną Józef (Josel) Ginsburg... ba- 
ron Ginsburg. Tytuł zawdzięczał za- 
przyjaźnieniu się z księciem Heskim, 
bratem cesarzowej Marji Teodorówny. 

Syn jego Horacy odegrał wielką 
rolę w życiu żydowskiem w Rosji. 
Otwarte miał przed sobą progi naj- 
wyższych rosyjskich dostojników. Był 
mecenasem literatury i sztuki 
np. wypromował Antokolskiego na 
wielkiego rzeźbiarza), W zażyłości z 
nim żyli Szczedryn, Gonczarów, Py- 
pin, Rubinsztejn, Dawidów... Nie było 
w Peep instytucji kulturalnej 
lub artystycznej, którejby baron Ho- 
racy (właściwie: Hersz) Ginsburg nie 
popierał. On.to założył Instytut Ar- 
cheologiczny, przekształcony później 
na Cesarskie Towarzystwo Archeolo- 
giczne. On to ufundował Instytut Me- 
dycyny Doświadczalnej. 

Był wysokim protektorem i orę- 
downikiem wobec rządu rosyjskiego 
zarówno poszczególnych żydów jak 
żydowskiego ogółu. *A mógł zdziałać 
wiele... Ogromne wpływy miał. 

Kosztem 2 miljonów rubli zbudo- 
wał sobie baron Ginsburg pałac w 
Petersburgu na bulwarze Konnogwar- 
diejskim Nr 17. Był to jeden z naj- 
wspanialszych gmachów prywatnych w 
stolicy państwa. Gdy interesy barona 
groziły zachwianiem się, sprzedał tę 
swoją rezydencję za 700.000 rb. Ma- 
ło co pomogła ta ofiara. Horacy 
Ginsburg stracił majątek... aby się 
powtórnie do niego dorobić, do jesz- 
cze okazalszego! 

I znowu stanął na Świeczniku wśród 
Izraela w Rosji. Znowu jego działal 

„ność społeczna, filantropijna i naro- 

(on to 

liroczysfość wręczenia orderów 
W dniu dzisiejszym o godz. 12-ej w połu- 

dńie odbędzie się w Wielkiej Sali Urzędu Wo- 
jewódzkiego w obecności przedstawicieli spo 
łeczeństwa władz wojskowych, cywilnych i 
samorządowych, Uniwersytetu, organizacyj 
społecznych, szkolnictwa, i t.p. uroczystość 
wręczenia przez p. wojewodę Wileńskiego 
Władysława Raczkiewicza orderów „Odro- 

dzenia Polski", nadanych przez Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej w dniu 3 Maja 1928 
r.. których wymienialiśmy swojego czasu. 

Dzistejszy uroczysty akt obejmie również 
osobistości, którym z okazji 10lecia wyzwo- 
lenia Wilna Pan Piezydent Rzeczypospolitej 
nadał złote krzyże zasługi: 

Między innymi: Apolonjuszowi  Głucho- 
wskiemu, lekarzowi weterynarji w Wilnie, 
Zygmuntowi Hartungowi, radcy wojewódzkie 
mu w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie za 
zasługi na polu pracy państwowej i społe- 
cznej, Stanisławowi Hutorowiczowi, insp. la- 
sów państwowych w Wilnie, Chaimowi Ep- 
sztejnowi dyr. prywatnego gimnazjum koe- 
dukacyjnego w Wilnie, inż. Adolfowi Gordo- 
now, radnemu miejskiemu m. Wilna, Igna. 
ce nu Włodzimierzowi Hryhorowiczowi nacz. 
wydz. Urz. Wojew., Wacławowi Iszorze 
staroście grodzkiemu w Wilnie za zasługi 
na polu pracy społecznej i administracji pań 
stwowtej, Witoldowi Reissowi, radcy wojew. 
Józefowi Sasinowiczowi naczelnikowi okręgu 
legalizacji narzędzi mierniczych w Wilnie, 
inż. Saulowi Trockiemu radnemu miejskiemu 
m. Wilna, Adamowi Wyleżyńskiemu dyrekto- 
rowi Konserwatorjum Muzycznego w Wilnie. 

P. Prezes Rady Ministrów nadał srebrne 
krzyże zasługi Bohdanowi Aleksandrowiczo- 
wi referęndarzowi Urz. Woj., b. zastępcy sta 
rosty grodzkiego w Wilnie za zasługi na po- 
lu pracy państwowej-i społecznej, Kazimierzo 
wi Dokurnie, asesorowi w starostwie w Wi- 
lejce, „Juljanowi Stefanowi  Dabrowskiemu 
studentowi medycyny USB., Kazimierzowi 
Dorożyńskiemu, asesorowi w dyrekcji Poczt 
i Telegr. w Wilnie, Pawłowi Gerniewiczowi 
księgowemu w Dyrekcji Poczt i Tel. w Wil- 
nie. Eleonorze Giecewiczównie, instruktorce 
Państwowej. Szkoły Przemysłowo - Handło- 
wej im. E. Dmochowskiej w Wilnie, Alinie 
Hajdukiewiczowej adjunktowi kancełaryjne- 
mu w Urz. Wojew. w Wilnie, Pawłowi Jan- 
kowskiemu asesorowi w Urz. Woj. w Wilnie, 

Zofji Kiewliczowej referentce w Kur. Okr. 
Szkoln. Wileńskiego, dr. Janinie Klawe prze- 
łożonej Państw. Szk. Przem. Handl. im. E. 
Dmochowskiej w Wilnie, Sergjuszowi Kras- 
nychowi, lekarzowi kierownikowi szpitala $ej 
miku Wileńsko - Trockiego w Trokach, Mi- 
chałowi Łukaszewiczowi zastępcy starosty 
pow. Wil.-Trockiego za zasługi położone przy 
likwidacji zatargu na granicy polsko - litew- 
skiej w lutym — marcu 1926 roku, Eugenju- 
szowi Petryszczowi inspekt. samorządu gm. 
w Głębokłem, Kazimierzowi Protasewiczowi 
refertendarzowi w Urz. Wojew. w Wilnie, Hen 
rykowi Segertowi komisarzowi kontroli skar 
bowej w Wilnie, Zofji Stadenowej, kontrole- 
rowi w Urz. Woj., Józefowi Darżynkiewiczo- 
wi leśniczemu Nadleśnictwa Uszanskiego dy. 
lasów państw. w Wilnie, Michałowi Giejszto- | 
wtowi leśniczemu nadleśnictwa Trockiego, 
Marjanowi Goskowi kierownikowi oddziału 
wydziału pów. sejmiku w Brasławiu, Walerji 
Korsakowej rolnikowi w Potupach -pow. Dziś 
nieńskiego, Kazimierzowi Odynieckiemu kie- 
rownikowi szkoły rolniczej w Święcianach, 
Borysowi Plissowi, referendarzowi dyr. lasów 
państw. w Wilnie, Adolfowi Zwolanowskłemu 
nadleśniczemu nadleśnictwa Rudnickiego. 

P. Prezes Rady Ministrów nadał bronzo- 
we krzyże zasługi: Wład. Jankowskiemu soł- 
tysowi gromady terezwolskiej gm. żośniań- 
skiej pow. postawskiego, Tomaszowi Kisie- 
lowi woźnemu w Urz. Wojew. w Wilnie, Kon 
stantemu Markiewiczowi woźnemu w Urz. 
Wojew. w Wilnie, Feliksowi Masłowskiemu 
sołtysowi gromady Stara Rudnia gm. Soły w 
pow. oszmiańskim, Józefowi Rodziewiczowi 
wójtowi gm. miorskiej w pow. brasławskim, 
Szymonowi .Spirydowiczowi wójtowi gminy 
chocieńczyckiej w pow. wilejskim, Bolesławo 
wi Bortkiewiczowi rolnikowi w Sobolach p. 
wileńsko - trockiego, Edwardowi Jurgielowi 
rolnikowi w Swirze pow. Święciański, Be- 
nedyktowi Muczynowi rolnikowi w Wini- 
cach pow. wil. trockiego i Antoniemu Koto- 
wiczowi w Dzienisach pow. brasławskiego, 
Stanisławowi Butkiewiczowi gajowemu nadle 
snictwa Wileńskiego oraz Konstantemu Pu- 
ciło, starszemu gajowemu dyr. lasów państw. 
w Wilnie. 

„Wszystkie wyżej wymienione osoby zapro 
szone zostały do Urzędu Wojewódzkiego ce- 
łem udekorowania ich odznaczeniami. 

  

Wspólny front węgiersko-włosko-polski 
Jeden z znanych polityków węgier- 

skich, Tibor Eckhardt, były szef wy- 
działu prasowego w prezydjum Rady 
Ministrów, oświadczył na odczycie, 
wygłoszonym w węgierskiej Izbie Re- 
wizjonistycznej, że sojusz węgiersko- 
włoski nie jest w stanie zapewnić po- 
lityce węgierskiej na forum międzyna- 
rodowych takich sukcesów, jak tego 
zwolennicy orjentacji włoskiej pragną. 
Orjentacja włoska nie może uchodzić 
za dostateczną rękojmię powodzenia 
polityki Budapesztu na arenie między- 
narodowej. Eckhardt wysuwa wobec 
tego projekt porozumienia się z Pol-- 
ską i utworzenia sojuszu wegiersko- 
włosko polskiego. Taki wspólny front 
węgiersko:włosko:polski mógłby z po- 
wodzeniem stawiać czoła wszelkim za- 
kusom wszechniemieckim i wszech- 
słowiańskim, a równocześnie chronił- 
by Europe przed. ekspansją  bolsze- 
wizmu. Właśnie dlatego, — twierdzi 
Eckhardt,— sojusz węgiersko-włosko- 
polski mógłby liczyć na usilne poparcie 
ze strony Francji, która przy podobnym 
układzie stosunków w Europie środ- 
kowej musiałaby przyjść wkrótce do 
przekonania, że Mała Ententa i Cze- 
chosłowacja nie są dla niej żadnem 
poważnem oparciem, F. ancja,—według 
słów Eckhargta, już dlatego nie mó- 
że liczyć na Czechosłowację, że pań- 
stwo to zmuszone jest współpraco- 
wać z Niemcami, przyczem współpra- 
ca ta niewątpliwie dozna dalszego za- 
cieśnienia w chwili, kiedy Austrja po- 
łączy się z Rzeszą. Rozumując w ten 
sposób, Eckhardt wypowiada pobożne 
życzenie, by Francja odwróciła się od 
Czechosłowacji i zmieniła dotychcza- 

dowa zasłynęła szeroko. W styczniu 
1903 r. święcono w Petersburgu 70 
rocznicę urodzin barona Ginsburga... 
jak galówkę. Połączono uroczystość z 
obchodem czterdziestolecia jego spo- 
łecznej działalności. W niebywałej fe- 
cie wzięło udział—jak pisze p. Maj- 
zel—całe żydowstwo' rosyjskie. Bo. 
baron był i nazewnątrz i in fo- 
ro interno najprawowierniejszym 
i najpatrjotyczniejszym żydem. Su- 
miennie święcił=pisze p. Majzel—so- 
boty. Żadne z dzieci barona nie cho- 
dziło w sobotę do szkoły. Sporo mu 
kosztowało wyrobienie tego przywile: 
ju. Nazwisko jego jaśnieje „wśród 
niezapomnianych nazwisk wielkich ży- 
dów, narówni z nazwiskiem Mojże- 
sza Montefiore". 

A ojciec jego Józef-Josel, osiadły 
w Zweningródku w guberńji Kijow- 
skiej, przeniósłszy się stamtąd do Pe- 

tersburga, miał nad Newą w 1859 r. 
bardzo jeszcze skromny dom banko- 
wy... Interes rozwinął naprawdę syn 
Horacy Hersz, wychowywany w Kamień 
cu Podolskim. Miał łeb—nie „do po- 
złoty". Dorobił się, jak się rzekło 
ogromnej fortuny. / 

I umarł (bo nawet "najwięksi po- 
tentaci finansowi umrzeć raz kiedyś 
muszą!) w roku 1909:tym dożywszy 
lat 76 ciu. Pogrzebano go w Paryżu 
(obok zmarłej żony) jak sobie tego 

życzył. „ 

A Wysocki? 
Któż przed wojną nie znał w Rosji 

herbaty Wysockiego? Ręczyć tylko 
można, że na stu jej konsumentów 
jeden nie podejrzewał, że K. Z. Wy- 
sockij (Klonimus Zew Wysocki) : jest 
najrodowitszym żydem. Wiele, bardzo 
wiele osób propagowało gorąco her- 
batę Wysockiego. „Dajcież pokój her- 
bacie Popowa! Mamy przecie swojego 
Wysockiego. I jakaż w dodatku Świe- 
tna herbata!" 

Klonimus Zew Wysocki przyszedł 
na Świat w małem miasteczku na 
Żmudzi, w Starej Zagósze w powie- 
cie Szawelskim. Rodzice jego byli 

   

sową orjentację swej polityki w Euro- 
pie Środkowej. Taka zmiana orjenta- 
cji polityki francuskiej przyniosłaby 
Węgrom wielkie korzyści, gdyż Fran- 
cja—jak sądzi Eckhardt — przyczyniła. 
by się wówczas w wielkiej mierze do 
realizacji wegierskich planów rewizjo- 
nistycznych i do restauracji starego 
królestwa węgierskiego w _ granicach 
przedwojennych. й 

rzędowe, rzutowe i do nawozów 
sztucznych 

Poleca 

(omnt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna Il-a, pórt-1 . 

ABER ARKO i TOCZY ENIRO RACE 

  

  

  

Czopki he- iral“ (Z kogutkiemj 
moroidalne „Warńtoł usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

Zamim kupisz towar zagraniczny 
— Obejrzyj fowar krajowy. 

   

kompletnie ubodzy. Wystali syna na 
studja talmudyczne do słynnego je- 
szybotu w Wołożynie Tyszkiewiczow- 
skim w pow. O»zmiańskim (dziś w 
innym jakimś leży powiecie). Z poby- 
tu w jeszybocie wołożyńskim pozosta- 
ło Wysockiemu ma życie całe zamiło- 
wanie do hebrajszczyzny. Pisał po 
hebrajsku dużo i chętnie, przez życie 
całe, do dzienników pisał nawet 
książki. Próbował handlować zbożem 
w Janisz«ach. Nie z tego nie wyszło. 
Przerzucił się do rządowej kolonji 

rolnej dla żydów pod Dyneburgiem. 
Do roli nie wrósł. Pojechał do Kow- 
na studjować talmudyczne nauki pod 
kierunkiem tamtejszego słynnego gao- 
na. Był nim reb Izrael Salauter. 
A Lecz Wysocki nie mógł wciąż tra- 

fić na właściwe tory swej karjery. 
Dopiero zawędrowawszy aż do Mo- 
skwy i rozpocząwszy tam  „sortowa- 
nie" i sprzedawanie herbaty na małą 
skalę, rychło stał się wielkim kupcem 
i założył własną firmę herbacianą. Z 
czasem miał już filje w największych 
miastach w Rosji a własne plantacje 
herbaty -w Chinach. 

Sypały mu się do rąk miljony. 
Zaś nietylko był kupcem najwyż- 

Szej klasy. Był też gorliwym propa- 
gatorem i protektorem żydowskiego 
t zw. „ruchu  propalestyńskiego". 
Sam w 1885 jezdził do Palestyny. ; 
Gdy chodziło o wielkie ofiary na 
cele spoleczie miał szeroką rękę. 
Nosił się z myślą założenia uniwer- 
sytetu hebrajskiego w Palestynie, 

Umarł w bardzo podeszłym wieku 
w 1904 r. w Moskwie. jeden z jego 
wnuków Michał Rafaiłowicz Goc za-. 
słynął jako socjalny rewolucjonista 
wielokrotnie więziony i zsyłany; inny 
Goc, potomek Wysockiego, też za-, 
jadły socjał-rewolucjonista, skazany! 
na Śmierć przez bolszewików, trzy- 
manv jest do dziś dnia przez nich w 
więzieniu, w charakterze — zaklad- 
nika. 

A istniejeż jeszcze gdziekolwiek 
firma. herbatnia Wysockiego? - Istnieje. 
W Oliwie pod Gdańskiem. Na czele 
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OBYWATELE! 
Przed dziesięciu laty, w wiosenne święto Zmartwychwstania,  zabłysła 

(nad Wilnem oczekiwana z tęsknotą przez kilka pokoleń jutrzenka wolności. 
Pod Ostrą Bramą zadzwoniły podkowy polskiej konnicy, zabłysnął. oręż 

polski, niosący znękanej tylu klęskami ludności wybawienie i wyzwolenie 
Uderzyły dzwony tryumfalnie nad miastem, uderzyły wszystkie serca radością 
w to podwójn.e dla Ziemi Wileńskiej święto Zmartwychwstania. Dźwigającą 
się do życia i walczącą o całość swych historycznych granic Rzeczpospolita 
Polska wyciągnęła macierzyńską dłoń do jęczącej w niewoli Ziemi Wileńskiej 
ziemi wodzów i wieszczów Narodu Polskiego. 

› Wojska Rzeczypospolitej, w których szeregach znaleźli się najlepsi sy- 
"4 nowie tej ziemi, dowodzone przez największego z nich — Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, wypierając z granic Wileńszczyzny najeźdcę, otworzyły nową w 
dziejach jej erę. Nawiązana została wielowiekowa spójnia Ziemi Wileńskiej 
z całością Rzeczypospolitej, odnowione zostały święte więzy, 
przez haniebne rozbiory. 

potargane 

Gdy zmienne koleje wojny zakończyły się zwycięstwem polskiego żoł- 
nierza, gdy genjusz Marszałka Piłsudskiego i bohaterski czyn generała Żeli- 
gowskiego przeważyły szalę losów naszego kraju i zatryumfowała wreszcie 
idea sprawiedliwości, wówczas wybrani przez nas posłowie dali na Sejmie 

+ Wileńskim wyraz niezłomnej woli włączenia Ziemi Wileńskiej do Polski. 
Uczynili to w imię stanowienia narodów o sobie i w imię najświętszych na- 
szych tradycyj Jagiellońskich. Woła ta uszanowana i uznana została przez 
rządy mocarstw europejskich. ł oto po stu pięćdziesięciu latach walk, nie- 
pokojów i mąk, rozpoczął się dla nas okres pokojowej prasy i swobodnego 
rozwoju. Pod czujną opieką i przy nieustannej pomocy Rządu Polskiego 
zaczęło się leczenie ran, zadanych przez niewolę i wojnę, odbudowa zrujno- 
wanych siedzib i warsztatów. Każdy rok przynosi nowe na tem polu zdobycze 
i plony, rozwijające się pomyślnie w granicach państwowości polskiej. Wiele 
jeszcze wszakże pozostało do odrobienia. Nie możemy jeszcze ani na chwilę 
odpocząć, nie możemy ani trochę osłabić naszych zbiorowych wysiłków. 

Dzisiaj przeto, Obywatede, w rocznicę owego nazawsze pamiętnego 
dnia wyzwolenia Wilna, z serdecznem wzruszeniem wspominamy wielkie 
wydarzenie ubiegłych lat dziesięciu. W tę rocznicę łączmy się w powinnym 
hołdzie dla męczeńskich trudów i poświęcenia tych wszystkich, którzy za 
nierozerwalność Ziemi Wileńskiej z Rzeczpospolitą polegli w bojach lub 
spoczęli w dalekich ziemiach wygnania, dla ofiarności tych, którzy w latach 
niewoli szerzyli na tych ziemiach oświatę i kulturę, krzepili ducha, przygoto- 
wując grunt pod przyszły posiew wolności. 

Składajmy dalej hołd bohaterstwu Wojska Polskiego i jego dowódców 
za wywalczenie i obronę ziemi Wileńskiej. 

В Wyrażajmy hołd, cześć i niegasnącą wdzięczność Marszałkowi Jóezowi 
Piłsudskiemu za Jego żołnierskie trudy nad oswóbodzeniem naszego kraju, 
za wskrzeszenie tradycyj bratniego współżycia wszystkich narodowości, ten 
kraj zamieszkujących, za umożliwienie złączenia się Wileńszczyzny: z Ojczy- 
zną Polska na wieczne czasy. 

OBYWATELE! Rozpamiętywując dzisiaj przeżyte doświadczenia i 0- 
grom ofiar składanych w ciągu tylu tat na ołtarzu wolności, pragnijmy ze 
wspomnień tych zaczerpnąć ńowych sił, silniejszego bodźca w wyścigu pracy, 
wiodącym ku rozkwitowi i pomyślności zićmi naszych ojców. 

в NIECH ŻYJE NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA! 

Program Uroczystości Obchodn 10-tej Rocznicy Wyzwolenia Wilna 
Piątek, dnia 19 bm. o godz. 10-ej rano — nabożeństwo za poległych w obronie 

Wilna w kaplicy na Rossie oraz 
3 Sobota dnia 20 bm. 0 g. 

złożenie wieńców na grobach. ‚ 
„ 7 wieczór capstrzyk na ulicach miasta. 

Niedziela, dnia 21 bm. godz. 10.15 rano uroczyste nabożeństwo w Ostrej Bramie, 
«celebrowane przez JE arcybisku 
JE. ks. dr. biskupa Władysława 

Metropolitę Romualda Jałbrzykowskiego z kazaniem 
ndurskiego. 

Godz. 11.45 w południe — defilada wojsk garnizonu wileńskiego na placu 
przed kościołem św. Kazimierza, 

Po defiladzie odbędzie się pochód, który uformuje się wzdłuż ulicy Zawalnej i po- 
dąży przez Ostromą Bramę, ul. Zamkową, przez plac Katedralny na ul. Mi ckiewicza. 

; Po rozwiązaniu się pochodu między godz. l-szą a 2-gą po południu, rozpocznie się 
«w Sali Miejskiej przy ul. 

Hymn państwowy wykonany przez chór „Echa”, 
Śmigłego, produkcje orkłestry, przemówienie posła 

strobramskiej uroczysta Akademja z następującym programem: 
е rzemówienie gen. Edwarda, Rydz 

arjana Košcialkowskiego i pułk. 
urgalskiego. Z kolei śpiewać będzie chór, poczem: odegrany będzie obrazek sceniczny. 

r i Romer = Ochenkowskiej p.t. „Rezurekcja Wileńska 1919 r'' w wykonaniu artystów 
i amatorów pod reżyserją p. Vorbrodta. Na zakończenie orkiestra odegra mars Reduty a 

A Godz. 4. ta po południu — przeds. tawienie popołudniowe w teatrach i kinie miejsk. 
Godz. 5-ta po południu — bieg naprzełaj na przestrzeni 3 kilometrów o nagrodę 

przejściową Wileńskiego Miejskiego Komitetu P.W. i W.F. jednocześnie koncerty or- 
kiestr wojskowych na placach miejskich. 

Godz. 9-ta wieczór — raut w Kasynie Oficerskim wydany przez piezydenta miasta. 
Komitet Wykonawczy Obchodu 10-ej Rocznicy wyzwolenia Wilna zwraca się ni- 

niejszem z gorącym apelem do ludności m. Wilna 0 u ekorowanie w niedzielę dnia 21 
kwietnia domów, dla dania wyrazu radosnym nastrojom społeczeństwa. EWC U 

Wszystkie gmachy państwowe, zarówno urzędy jak budynki wojskowe, miejskie, 
samorządowe i t.d. będą przybrane zielenią, 
wieczór i w niedzielę. 

sztandarami oraz iluminowane w sobotę 

Postrzelenie przemyfnika 
zauważyli dwóch osobników, 

Wczoraj w nocy na odcinku Szisówka wpobliżu . Filipowa żołnierze K. O. P. 
którzy usiłowali przedostać się na nasze terytorjum. 

Wobec tego, że nieznajomi na wezwanie nie zatrzymali się żołnierze dali salwę. Je- 
den z przemytników Adam Minc z pobliskiej wsi Józefowo został ranny w rękę, druzi 
zaś przemytnik sąsiad Minca Adolf Dowienowski narazie udawał zabitego lecz pod 
wpływem amanjaku odrazu „zmartwychwstał”. Rannego Minca ulokowano w szpitalu. 
Przemyt w postaci znacznej ilości spirytusu skonfiskowano. 

przedsiębiorstwa dalekiego już od da- 
wnej świetności, stoi obecnie syn K. 
Z. Wysockiego: Dawid Wasiljewicz... 
Bo Zew i Wasyl wśród imion żydow 
skich to jedno. 

Znowuż Hosensztejnowie pocho- 
dzą z miasteczka Aleksandrji wpo- 
bliżu Równego. Chasydami są. 

Naftali Horensztejn był jednym z 
największych kupców leśnych na 
Ukrainie. Miał wspaniałą rezydencję 
wiejską: ogromny dwór w Radomy- 
ślu gdzie magnackie wyprawiał fety, 
osobliwie huczne wesela, dokąd zje- 
zdżali się chasydzi z całej Rosji. - 
czóno iż ma !0 miljonów rubli ma- 
iątku. E ; 

We dworze w Radomyślu było 
ludzi jak mrowia. Mieszkali tam 5у- 
nowie Naftalego. Jeden z nich miał 
14-ro dzieci, drugi też akurat czterna- 
ścioro (co prawda z trzech konseku- 
tywnych żon). Horensztejnowie rado- 
myślscy mogli sobie na to pozwo- 
Нё! A majątek ich wciąż wzrastał. 

Początkowo majątek Horensztej- 
ów był wspólny; wszyscy pracowali 

połem przy boku bogatego ojca; 
potem jęły następować działy; Horen- 
sztejnowie zaczęli zakładać Oddzielne 

\ domy. 
Drugiem wielkiem ich gniazdem byt 

dom starszego brata Naftalego, Jakóba 
A. J6zeia rezydującego w Korcu i pro- 

_wadzącego wielkie interesy cukrowni- 
cze i gorzelniane, Do niego np. nale- 
żała cukrownia w Żytynie, jedna z 
pierwszych należących do żyda. Po- 
Siadał też majątki ziemskie, lasy... 
Magnackie miał manjery i upodoba- 
nia. Kilka razy do roku jeździł, jako 
Żarliwy chasyd, do reba Abrama z 
Sadagóry, zawsze w poczwórnej ka- 
tecie, zabierając po drodze do niej 
chasydów wędrujących do rabina 
piechotą. Taka podróż kosztowała ze 
dwa tysiące ri bli — co 50 lat temu 
było sumą wcale poważną. W Kijo- 
wie prowadził zawsze życie wystawne, 

w brał kąpiele z wody koloń- 
Skiej. 

: 

Trzej synowie odziedziczywszy po 
ojcu nietylko wielką fortunę lecz i 
wielkopańskie upodobania, roztrwoni- 
li ją. ч 

|$уп0\чіе Naftalego  Horensztejna 
padli ofiarą bolszewików. Samuela 
trzymano w Radomyślu jak w więzie- 
niu aż umarł ze zgryzoty w 1918-tym. 
Załmanowi skonfiskowano dwa mil- 
jona pudów węgla i pół miljona pu- 
dów cukru. Umarł w Berdyczowie w 
1921 r. Syna Załmana zabrali bolsze- 
wicy 4 Kijowa, uwieźli, i niewiadomo 
gdzie się obecnie znajduje. „Abraham 
Horensztejn — opowiada p. Majzel — 
był arystokratą, poważano go w Ki- 
jo i powszechnie lubiano. Jak 
wszyscy Horensztejnowie był pięknym 
mężczyzną. Brodę nosił przystrzyżoną, 
kapelusz i ubranie europejskie i bardzo 
eleganckie. W bożnicy zdejmował 
krótkie palto i opuszczał poły ukry- 
tej pod niem długiej atłasowej kapo- 
ty, podpasanej jedwabnym plecionym 
pasem. Przywdziewał talis- ze złotem 
okryciem i modlił się z chasydzką 
żarliwością. Prowadził rozległe inte- 
resy, był właścicielem cukrowni. Trzy 
razy wstępował w związki małżeńskie 
i miał 14 synów". | 

Abram Horensztejn zbankrutował 
i wyjechał do Wiednia. ,Wnukowie i 
prawnukowie Naitalego rozproszeni 
Są po całym świecie. Są już tylko 
względnie zamożni. 

Z ludnej i rojnej panoramy wspo- 
mnień p. Majzla oto wyzierają ku 
nam kijowscy Zajcewy... Cała ich 
Świetność zgasła. Rozproszeni przez 
rewolucję bolszewicką, tułają się gdzieś 
zagranicą bez środków do życia. Je- 
den'z wnuków wielkiego Zajcewa, 
fundatora kijowskich szpitali, nazwi- 
skiem Landau, jest obecnie znanym 
rosyjskim powieściopisarzem, autorem 
„Dziewiątego termidora", „Wyspy Św. 
Heleny" etc. To M. Ałdanów. 

A oto i Symcha Liberman, bogacz 
też kijowski, co pałac swój miał na 
ulicy, gdzie „zwykły żyd nie miał na- 
wet prawa mieszkać. Skąpcem był 

ar Wu 

Adres Archidiecezji wileńskiej do Ojca Sw. 
W twiązku z uroczystościami, jakie odbędą się w Wilnie i na prowincji 

w dniu 12 maja rb. ku czci Ojca św. Piusa-XI, Komitet obchodu papieskiego 
zredagował po polsku i po łacinie specjalny adres, który zostanie podpisany 
przez wszystkie katolickie organizacje religijne i społeczne tudzież przez 
wszystkie parafje najrozleglejszej w Polsce archidiecezji wileńskiej. Przewidy 
wanych jest kilkadziesiąt tysięcy podpisów. Adres opatrzony zostanie w wi- 
njety o wysokim poziomie artystycznym, które opracowuje prof. Ferdynand 
Ruszczyc, znany. i ceniony powszechnie artysta malarz. Treść adresu jest na- 
stępująca: 

„Ojcze święty! W dniu dzisiejszym gdy cały świat katolicki śpieszy 
złożyć Ci hołd synowski jako Ojcu całego chrześcijaństwa i Sternikowi Łodzi 
Piotrowej, gdy miljony ust zanoszą korne swe modły do Boga, aby Namiest- 
nika Jego na ziemi salvet semper et muniat, gdy miłością wezbrane serca naj- 
wierniejszych Twych dzieci usiłują radość sprawić Twemu sercu ojcowskiemu 
ziemia Wileńska z miastem Wilnem i jego władzami na czele, przechowując 
głęboko w duszy urok, zostawiony prżez Ciebie, Ojcze święty, gdyś nas 
odwiedzał, błogosławił i w ciężkiej niedoli. pocieszał, gorąco pragnie do tego 
ogólnego chóru głos swój dołączyć i d 
cia obowiązku wiernych synów Polski, 

zień dzisiejszy uczuć nietylko z poczu- 
zawsze katolickiej, lecz też z potrzeby 

serca ludu, przepełnionego radością i szczęściem na wieść o tej uroczystości, 
którą obchodzisz. 

Największem naszem pragnieniem: jest to, aby Bóg Najwyższy, który 
w Twe ręce złożył rządy Swego Kościoła, dał Ci siłę.i moc do prowadzenia 
Łodzi Piotrowej wśród burzy i fal do 
najdłuższe łata”. (KAP). -

 cichej przystani zbawienia przez jak- 

Znaczne podniesienie się poziomu wody 
Zdaje się, że obecnie można już mówić o wiosennym podniesieniu się po 

ziomu wody. Wilja nieczuła dotąd na suchotnicze promienie słońca zdradza 0- 
becnie wyraźną tendencję powodziową. Stan wody przybywa stale i doszedł 
do 374 centm. t.j. 138 ponad normalny poziom. W górze rzeki lody ruszyły, 
na szczęście jednak zanim dopłynęły do Wilna roztopiły się. 

Stan wody wynosił dziś w Wilej sce pow. 1.60 (1.25 ponad normalny), 
w Michaliszkach 2.50 (1.30) i w Niemenczynie 2.40 (1.20) Woda przybywa 
stale gdyż trzymające się jeszcze w polach śniegi topią się dość szybko jed- 
nak obawa groźnej powodzi przestała 
da zaleje bliżej położone domostwa. 
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URZĘDOWĄ 
— Naczelnik wydz. wschodniego w Wil- 

nie. Bawi w Wilnie w sprawach służbowych 
naczelnik wydziału wschodniego Min. Spraw 
Zagranicznych p. Hołówko. 

— Zmiana nazwy gmin wiejskich. Mini- 
ster. Spraw Wewnętrznych zarządziło w pow 
Święciańskim zmianę nazwy gminy wiejskiej 
Łyngmiany na „Kołtyniany” oraz gminy wiej- 
skiej Janiszki na „Podbrodzie'”. Zaznaczyć 
należy, iż Kołtyniany i Podbrodzie są już o- 
becnie siedzibami tych urzędów gminnych 
dwuch gmin powyższych. 

MIEJSKA 
— Z posiedzenia Komitetu rozbudowy m. 

Wilna. Onegdaj odbyło się po dłuższej przer- 
wie posiedzenie Komitetu rozbudowy m. 

Wilna. ® 
Po rozpatrzeniu szeregu podań, Komitet 

przyznał 48 pożyczek na drobne remonty na 
ogólną sumę 30000 zł. Jednocześnie komitet 
uchwalił zwrócić się do Magistratu z proś- 

okrutnym lecz jakże bogatym! Oprócz 
kilku cukrowni posiadał w gotówce 
15 miljonów rubli. Rubli, nie złotych. 

Jacyś, niewykrycę dotąd bandyci 
zamordowali go w Kijowie w 1918 r., 
syna bolszewicy rozstrzelali ....i w zupeł- 
nej nędzy tuła się teraz gdzieś po 
Świecie rodzina Libermanów. 

Miljoner Symcha dorobił się pierw- 
szych grubszych kapitałów na lichwie, 
rujnując właściciela cukrowni w Ber- 
dyczowie Horowitza...Male parta 
poszła do czarta. 

Już tylko na jednej jeszcze postaci 
zatrzymaimy wzrok. 

Oto Dawid Siemioaowicz Margo 
lin. W Pińsku urodził się, w 1850:tym. 
Chodził boso i w łachmanach. A po- 
tem... poten—był w Kijowie dyrekto- 
rem Towarzystwa gazowego i tram- 
wajów kijowskich, wodociągów  miej- 
skich. Trząst Kijowem. Był mężem 
zaufania wielkich kapitalistów zagra- 
nych założycieli wyliczonych przedsię: 
biorstw. A jednocześnie stał Dawid 
Siemionowicz na czele Towarzystwa 
okrętowego, do którego należały 
wszystkie parowce, wszystkie statki 
pływające po wodach Dniepru. Miał 
majątku wszystkiego jakich 3—4 
m:ljonów rubli lecz w ręku swojem 
miał - Daiepr i Kijów. Wystarczy. Na- 
wet dlatego aby mieć wielkie wpływy 
w petersburskich dworskich sferach. 
Dodajmy nie zwlekając, że eks-żydek 
piński, żywiony z łaski przez ciotkę 
Mindlę—był, doszedłszy do fortuny, 
wielkim patrjotą rosyjskim. 

Na šwiecznikowem w Kijowie sta- 
nowisku pozostawał až do bolsze- 
wickiej rewolucji 1917 roku. 

Z innymi kijowskimi miljonerami 
i bogaczami zmuszony był uciekać. 

Zmarł cztery lata temu w Berlinie 
prawie bez grosza przy duszy, opu- 
szczony, zapomniany. 
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być aktualną. Może gdzieniegdzie wo- 

NIKA 
bą o przekazanie wypłacenia powyższej su- 
O SER Kasie oszczędności m. 

Ипа ср ч : 
Następnie został ogłoszony okólnik Min. 

Skarbu, wyjaśniający, że w roku bieżącym 
kredyty na "nowe budowie udzielane nie 
będą. jedynie uzyskają kreryty na zakoń- 
czenie domów ci właściciele, którzy już roz- 
poczęli biidowę przy pomocy kredytów Ko- 

mitetu, na mocy poprzednich uchwał. 
W. związku z tem, Komitet postanowił 

prosić prezydjum Komitetu o poczynienie sta 
rań celem uzyskania dla m. Wilna jaknaj- 
większego kontyngentu budowlartego na rok 

bieżący „ze względu na ciężki stan sprawy 
mieszkaniowej w Wilnie. 

= + Posiedzenie kasy oszczędnoś- 
ci m. W.lna. Dziś, dnia 19 kwietnia, od- 
będzie się w Magistracie organizacyjne po- 
siedzenie Rady kasy oszczędności m. Wilna. 
Na porządku dziennym, m. in., zatwierdze- 
nie preliminarza budżetowego Kasy, roz- 
patrzenie i zatwierdzenie regulaminu, usta- 
lenie stopy procentowej i t. d. 

— (0) budżetowe posiedzenie Rady 
miejskiej. Jak się dowiacujemy bucż: towe 
posiedzenie Rady miejskiej rozpocznie się 

„WĘ wtorek, dują.23 kwietnia, w sali miej- 
skiej, przy ul. Ostrobramskiej 5, 

ь Konwent senjorėw. Na sobotę został 
zwołany konwent senjorów na którem p. pre 
zydent Folejewski porozumie się z członkami 
konwentu w sprawie porządku dziennego i 
dyskusyj budżetowych na Radzie Miejskiej. 
W. celu „nieprzedłużania dyskusyj projektuje 
się ograniczyć czas przemówień poszcze- 
gólnych mówców do minimum. 
„ — Polewanie ulic. Od wczoraj obowiązu- 
je dozorców w srodmieściu trzykrotne pole- 
wanie jezdni. Spowodowane to zostało tem, 
że tumany kurzu unoszą się nad ulicami za- 
truwając przechodniów. 

у ly na węgiel. Na posiedzeniu komi- 
sji przedstawicieli starostwa grodzkiego. zwią 
zków zawodowych, kolei żelaznych, magistra 
tu i kupców węglowych ustalono za węgiel 
kamienny górnośląski, następujące ceny: 

zł. 71.50 za tonnę z dostawą. 
zł. 37.75 za 500 klg. z dosawą 
zł. 0.85 za.10 klg. bez dostawy. 
Za węgiel dąbrowiecki o zł. 2.50 na to- 

nie taniej. 
SAMORZĄDOWA. 

— (0) Posiedzenie wydziału powia- 
towego. Dnia 22 kwietnia odbędzie się 
posiedzenie wydziału powiatowego Sejmiku 
Wileń ko-Trockiego. Ną porzącku dziennym 
sprawy bieżące. 

SZKOLNA. 
— Kiedy rozpoczną się ierje wakacyjne. 

Ze sfer nauczycielskich dowiadujemy się, że 
z racji wystawy poznańskiej szkolne ferje 
wakacyjne rozpoczną się w roku bieżącym w 
dniu 15 czerwca. Wywołane to zostało ko- 
niecznością umożliwienia młodzieży wzięcia 
udziału w wycteczkach zbiorowych. 

KOMUNIKATY 
— Zarząd Komitetu wojewódzkiego wi- 

leńskiego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciw- 
gazowej podaje do wiadomości, że Biuro ko- 
mitetu z dniem 16-IV r. b. zostało przenie- 
sione do nowego lokalu przy ul. Mickiewicza 
Nr. 7 pierwsze piętro. 

RÓŻNE 

— Apel związku organizacyj wojskowych 
Związek organizacyj wojskowych woj. Wi- 
leńskiego zwraca się z apelem do wszyst- 
kich b. wojskowych oraz organizacyj spo- 
łecznych aby zechcieli wziąć jak najliczniej- 
szy udział w tych uroczystościach. 

W związku z projektowanym nabożeńst- 
wem za połegłych w obronie Wilna w kapli- 
cy na Rosie wszystkie organizacje zrzeszo- 
ne w ZÓW przys lą o godz. 9.30 delegacje 
w składzie trzech osób, względnie poczty 
sztandarowe do lokalu ZOW skąd nastąpi 
wyjazd na Rosę. #° 

W niedzielę dnia 21 o godz. 9.30, zbiórka 
wszystkich członków Organizacyj b. Wojsko 
wych w lokalu ZOW skąd wspólny wymarsz 
na uroczystości, zorganizowane w tym dniu. 

— Poświęcenie sztandaru Zw. Prac. Wię- 
ziennych. W dniu 20 kwietnia rb. o godz. 10 
rano, w kościele parafjalnym św. Jakóba w 
Wilnie JE ks, arcybiskup - metropolita Wileń- 
ski Romuald Jałbrzykowski dokona poświę- 
cenia sztandaru Związku Pracowników Wię- 
ziennych Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział 
Wilno), a następnie w gmachu więzienia Łu 
kiskiego odbędzie się uroczystość introni- 
zacji obrazu Serca Jezusowego. 

— Z życia dowborczyków. Pomimo po- 
„danej w swoim czasie wzmianki o tem, że 
prezes okręgu wileńskiego Stow. Dowbor- 
czyków p. Władysław Smiigiewicz znajduje 
na zdrowotnym urlopie na czas od 1 do 3 
miesięcy, duża ilość osób zgłasza się w spra- 
wach stowarzyszeniowych osobiście do nie- 
go: Wobec tego, że obecnie prezes Smilgie- 
wicz z powodu choroby — komplikacje po 
przebytej grypie — znajduje się na kuracji 
w Klinice U. S$. B. pod troskliwą opieką prof. 
Szmurły i dr. Wąsowskiego — po raz dru- 
gi podajemy do wiadomości, że we wszelkich 
sprawach Stow. Dowborczyków należy się 
zgłaszać do zastępującego go I-go wicepre- 
zesa okręgu p. Stanisława Bukowskiego, 

zam. w Wilnie, przy ul. Wielkiej 12 m: 40, 
tel. 11—20. Zarząd. 

— 0 Ostrowskiego. Jak donosi 
prasa litewska znany działacz białoruski b. 
aktywny członek „Hromady* dyr. Ostrow 
ski został wykluczony z rady Banku białoru- 
skiego. 

TEATR I MUZYKA 

‚ ‚ — Teatr Polski (sala „Lutnia“). DZi- 
sieįsza premjera. Dziš, ku uczczeniu 10-lecia 
oswobodzenia Wilna, grana będzie po raz 
pierwszy patrjotyczna sztuka |. T. Hertza 
„Książę Józef Poniatowski”, .w której przesu- 
wają się przed oczami widza, znakomite, lub 
znane postaci/ z końca XVIII i początku XIX 
wieku, a więc książę Józef, król Stanisław 
August, Tadeusz Kościuszko, Generał Zają- 
czek, Niemcewicz, Bogusławski, Trembecki, 
ZEE Malinowski, Turski i inni. 

ierwszy akt sztuki rozgrywa się w 
pałacu w Łazienkach, w dn. 3 maja w rok 
po ogłoszeniu Konstytucji majowej. 

„Książę Józef oniatowski* grany bę- 
dzie dziś, jutro: i w niedzielę. 

dniówki niedzielne. W niedzie- 
lę, o godz. 3-ej p. p. wystawiona zostanie po 
raz ostatni w sezonie krotochwila J. Mary- 
nowskiego „Samolot 5. P. Nr. 13“. Ceny 
miejsc najniższe od 20 gr. 

©О godz. 5 m. 30 — „Dwaj panowie B*, 
przezabawna i oryginalna sztuka, która zdo- 
bywa sobie coraz większe kręgi słuchaczy. 
Ceny NE normalne. 
+ r Stieglitz“. Reżyser K. Wyrwicz- | 

Wichrowski pracuje obecnie nad wystawie- 
niem komedji farsy pod powyższym tytułem, 
która ukaże się w dniach najbliższych. Wszę- 
dzie, gdzie jest. grana, robi wprost furorę 
przez swój humor i oryginalność treści. 

— Reduta na Pohułance. „Lato“. Dziš, 
po raz REDA „Lato“ — komedja w 3-ch 
aktach Tadeusza Rittrrera. W przedstawieniu 
biorą udział: Karbowski — Doktór; j. Zie- 
lińska — Marja; T. Białkowski — Torup; J. 
Kossocka — Lili; St. Chmielewska — Giane- 
tti; M. Wieland — p. Pouchard; M. Zarębiń- 
ska — Ernestyna; R. Dziewulska — Karoli- 
na; W. Šcibor — Sekundarjusz; S. Butkie- 
wicz — Golders; F. Żukowski— Kucharz; 
E. Łabuńska — Rózia; A. Dziewulska — Ka- 
sia; ]. Klejer — Listonosz. 

oczątek punktualnie o godz. 20-ej. 
Bilety do nabycia w biurze „Orbis* i od 

godz. 17 w kasie teatru. 
kaczka”. W. sobotę, dnia 20 i 

w niedzielę, dnia 21 m. b. po południu prze- 
piękna bajka Heleny Zakrzewskiej p. t. „Zło- 
ta kaczka” z udziałem całego niemal zespo- 
łu Reduty. 

Początek przedstawień — w sobotę o 
godz. 16 m. 30, a w niedzielę o godz. 15-ej. 

Bilety w cenie od 20 gr. — już są do 
nabycia w biurze „Orbis*. * 

— Kompozytorski koncert Ludomira Ró- 
życkiego: Wileńskiego Towarzystwo Filhar- 
moniczne urządza w niedzielę, dnia 21 b. m. 
o godz. 17 m. 15 wielki kuncert poświęcony 
utworom znakomitego kompozytora Ludomi- 
ra PY z udziałem autora, prymadon- 
ny Opery arszawskiej Olgi Olginy, prof. 
prof. Marji Kimontt-Jacynowej, H. Solomo- 
nowa, M. Salnickiego i p. p. Al. Katza i I. 
Szabsaja. 

Ww programie kwintet, sonata wioloncze- 
lowa, pieśni i arje operowe. Bilety na ten in- 
teresujący koncert już są do nabycia w biu- 
rze „Orbis', Mickiewicza 11. 

eduta na prowincji. Dziś w Stanisła- 
wowie komedja A. Słonimskiego „Murzyn 
warszawski” ze Stefanem Jaraczem w posta- 
ci Hertmańskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Usiłował rzucić się do Wilji. Onegdaj 
wieczorem pełniący służbę na moście Zielo- 
nym policjant Klewski zauważył osobnika któ 
ry usiłował rzucić się do wody. Klewski za- 
trzymał samobójcę w chwili gdy ten już stał 
na parapecie mostu. Niedoszłym samobójcą 
okazał się Stanisław Wiśniewski (Łokieć 3) 
podejrzany o chorobę umysłową. 

— Nagły zgon. Z niewyjaśnionych nara- 
zie przyczyn zmarł nagle Ignacy Tomaszew- 
ski (Chełmska 48). 

—Dziewczyny wciąż giną. Do policji wpły 
nęło zameldowanie o zaginięciu 18 letniej An- 
toniny Bladykówny (Mostowa 5). Wymienio 
na wyszła przed paru dniami z domu i wię- 
cej nie wróciła. 

— Pożar w tarataku. Wczoraj w CE w 
tartaku Lewina i Chałupskiego przy ul. Pió- 
romont z niewyjaśnionych narazie przyczyn 
wybuchł pożar, Ogień począł się wydosta- 
wać ' .z oddziału kotłów i groził rozszerze- 
niem się na inne oddziały Wezwano straż о- 
gniową która zdołała pożar zlokalizować a na 
stępnie ugasić. Straty narazie nie ustalone. 

—Kradzież futer. W lokalu szkolnym przy 
ulicy Orzeszkowej 7 Józefowi  Pupskiemu 
(Piłsudskiego 24) i Aleksandrowi Sołomono- 
wi (3 Maja 15) skadziono futra ogólnej war 
tości 120 dolarów. 

— Włamanie. Nieujawnieni sprawcy wła- 
mali się do mieszkania Benedykty Rymin (Pi 
wna 2) i korzystając z nieobecności domow- 
ników _wyniesli futro fokowe i biżuterje war- 
tości 5 tysięcy złotych. 

— Zatrzymanie ,potokarzy”. Na gorącym 
uczynku kradzieży z wozu zatrzymano Mo- 
tela Załkinda (Antokol 35) na ulicy Zawalnej 
zatrzymano Feliksa Jasiewicza  (Starogro- 
dzieńska 7). Skradzioną pakę z herbatą i ka 
kao odebrano. 

Onłakany stan opieki mad zwierzętami. 
Pomimo tego, że istnieje u nas usta- 

wa O ochronie zwierząt, która bierze w 
obronę wszelkie zwierzęta, agzwłaszcza by- 
dło, konie, pśy, drob, i t. p. przed dręcze- 
niem ich o przestrzeganie jei nikt się u 
nas nie troszczy. Po 

Nie starczyłoby tu miejsca na wyliczą- 
nie Gaj s.eregu wypadków złego obcho- 
czenia się z „żywiołą*. 

Kto z nas nie widział katowanego nie- 
miłosiernie i kopanego ciężkim butem ko- 
nia, którego jedyną winą jest to, że nie 
jest w stanie uciągnąć przeładowanego 
wozu. Podejoźcie do Zielonego mos:u, a 
zobaczycie. 

To, co się dzieje z drobiem na tar- 
gach dochodzi granic barbarzyństwa. Nie 
dość, że przekuonie szarpią drób i ptaki 
żą skrzydła, ale często kamieniami kale- 
czą dzioby i nogi biednych zwierząt. 

Jeszcze gorszy jest los cieląt przewo- 
żonych do rzeźni. Leży nieraz na wozie 
z głową zwieszoną w dół i w tej, pozycji 
jedzie przez całe miasto po bruku. я 

Smutnem jest, że panują:u nas jeszcze 
tak dzikie obyczaje w stosunku do zwie- 
rząt ale jeszcze smutniej, że T-wo Opieki 
nad Zwierzętami i wreszcie policja nie umie 
zareagować odpowiednio. 

TZTĘKIESZTOZEATKIEE SZTWRZAŃ NGFZ DZ 

PODZIĘKOWANIE. 

PANOM PŁK. LEK. DR. KIAKSZTO AN 
TONIEMU I MJR. LEK. DR. PIÓRO JANOWI 
Śh POMYŚLNE DOKONANIE CIĘŻKIEJ O- 
ERACJI ORAZ UTRZYMANIE PRZY ŻY- 

CIU, POMIMO LICZNYCH KOMPLIKACYJ 
CHOROBOWYCH 6.LETNIEGO SYNKA 
NASZEGO, RÓWNIEŻ WSZYSTKIM Z PO- 
ŚRÓD PERSONELU SANITARNEGO SZPI- 
TALA WOJSKOWEGO OBSZARU WARO- 
WNEGO WILNO, KTÓRZY. W JAKIKOL- 
WIEKBĄDŹ SPOSÓB NIEŚLI CHOREMU 
DZIECKU POMOC LEKARSKĄ I OPIEKĘ 
SANITARNĄ SKŁADAJĄ TĄ DROGA SER- 
DECZNE, STAROPOLSKIE „BÓG ZAPŁAĆ" 

Ilgiewiczowie porucZniko stwo 
6 p. p. Leg. 

  

Z SĄDÓW. 
Niefortunny „pełnómocnik* Mi- 

nisterstiwa Skarbu. 
Na ławie oskarżonych Sądu Okręgo- 

wego zasiądł wczoraj mizerny, niepozorny 
człowieczyna, pochodzący z Bytomia, b. 
student Akademji Sztuk Pięknych w Drez- 
nie P. Kleja. 

Powierzchowność jego nie zdrądzą ar- 
tysty, ot marny jakiś gryzipiórek z prowin- 
cjonalnego miasteczka. Tak się wyuawało, 
a tymczasem Klejn (naprawdę malutki) 
przez pewien czas grał rolę wysokiego dy- 
gnitarza mioisterjalnego. Krótko ale grał. 

Było to tak. 
W grudniu ub. r. do kancelarji gminnej 

w Szumsku zgłosił się iakiś pan i oswiad- 
czył, że jest wysłannikiem departamentu 
walut obcych Min. Skarbu upoważnionym 
e rejestracji pieniędzy w rublowej wa- 
ucie: 

Potwierdziła to legitymacja podpisana 
przez Prezydenta Rzplitej -lęnacego Moś- 
cickiego, Ministra Czechowiczą i Wojewouę 
Raczkiewicza, a wydana na imię Stanisławe 
Dąbskiego. 

Sekretarzowi gminy rzuciło się w oczy, 
że dokument jest, primo sfalszowany, se- 
cundo nieudolnie  sfałszowany. Poprosił 
więc dygnitarza aby rozgościł się, a sam 

RAZ do Urzędu Wojewódz- 
iego. 

Skutek był wiadomy. Klejn, pseudo"dy- 
gnitarz ministerjalny powędrował do kozy. 

Wczoraj na rozprawie Sądowej przy- 
znał się do wszystkiego z całą skruchą 
wobec czego sędzia p. Okulicz uznał za 
zbędne badanie świadków i wyniósł wyrok 
skazujący oszusta na pół roku więzienia, 
zaliczając mu areszt prewencyjny. 

Za kilka miesięcy Klejn opuści mury 
więzienne, Życzymy mu aby swoje zdolnoś- 
ci rysunkowe wykorzystał lepiej, niż kopjo- 
wanie podpisów i pieczęci urzędowych: 
Zresztą sam zapewne doszedł do tego prze- 
konania. 

Sesje wyjazdowe Sądu Okręgo- 
wego. : 

Dla ułatwienia ludności wiejskiej, zmu- 
szonej przyjeżdżać do Wilna ną rozprawy 
sądowe, co przedstąwią ala nich nieraz 
niemałą trudność wprowadzone zostaly 
sesje wyjazdowe Sądu Okręgowego. | 

Obecnie dwie takie sesje obradują w 
Molodecznie i Postawach, gdzie rozpozna- 
ią po kilkadziesiąt drobniejszych spraw 
karnych. 

SPORT. 
WALNY ZJAZD DELEGATÓW P. Z. N. W. 

WILNIE. 
W dniu 19 maja odbędzie się w Wilnie 

walny zjazd delegatów Polskiego Związku 
Narciarskiego, na który zjadą z całej Polski 
przedstawiciele klubów narciarskich. 

BIEG NAPRZEŁAJ O PUHAR MIASTA 
GRÓDNA. 

W dniu 28-IV b. r. odbędzie się w Gro- 
dnie bieg naprzełaj o puhar m. Grodna. 

Zgłoszenia przyjmuje dr. Higier (Grodno 
Rydza-Śmigłego Nr. 3). 

PIERWSZY KROK BOKSERSKI OKR. OŚR. 
W. F. WILNO W DNIU 3 MAJA. 

W dniu 3 maja 1929 r. odbędzie się pro- 
pagandowe, tradycyjne zawody bokserskie 
t. z. pierwszy krok bokserski. 

Zawody te orgamizuje O. W. F. z okazji 
święta narodowego w ogrodzie po-Bernar— 
dyńskim z bezpłatnem wejściem. 

W zawodach tych zgodnie z tradycją 
mogą brać udział zawędnicy wszystkich klu- 
bów, jak również j niestowąrzyszeni. 

Zgłoszenia przyjmuje kancelarja O. W. 
F. w godzinach urzędowych, oraz instruktor 
boksu w godzinach wieczorowych. 

W zgłoszeniach należy wymienić imię i 
nazwisko oraz dokładną wagę. 

Termin zgłoszenia do dnia 30 kwietnia 
1929 r. 

Bliższych informacyj udziela instruktor 
boksu w godzinach od 19-ej do 21 codzien- 
nie. 

W czagie tych zawodów będą przepro- 
wadzone dodatkowe zawody o mistrzostwo 
Okręgu Wileńskiego w wagach koguciej, 
półśredniej i średniej. 

O. Z. B. Wilno wzywa kluby zrzeszo- 
ne w O. Z. B. do niezwłocznego zgłoszenia 
swoich kandydatów. s 

LYRK 
Dziwny gest Sztekkera. 
18 ty dzień turnieju rozpoczął się me- 

czem bokserskim wied. Marko z wileńskim 
amatorem-bokserem. Wobec przygniatają- 
cej przewagi wiedeficzyka, sędzia w Z-ej 
rundzie walkę przerwał. 

Ciekawą walkę stoczyli bez wyniku w 
ciągu 20 min. fenomenalny Stibor z mi- 
str.em świata Garkawienką. 

Mistrz Polski Sztekker w 4 min. poko- 
nał brutalnego Motykę. Sztekkera gorąco 
oklaskiwano. 

Petrowicz w decyduiącem spotkaniu w 
26 min. pokonał Kohlera. 

Należy douzć, 1z Sztekker zwrócił się 
do sędziów z żą aniem ganulowania jego 
porażki w walce ze Stiborem. Wobec od- 
mowy sędziów, którzy jedynie proponowali 
Sztekkerowi, ze względu na możliwie przy- 
padkowy wynik, rewanż, Sztekker oświąd- 
czył, że rewanżu nie przyjmuje, gdyż nie 
uznaje swej porażki, natomiast całą sprawę 
oddaje do Związku, celem definitywnego 
załatwienia. 

Dzis w piątek walczą: Pooschoff - Sti- 
bor. Sztekker—Wolke, decydująca Motyka 
—Petrowicz i decydująca Garkawienko — 
murzyn Siki, która budzi specjalne zainte- 
resowanie. 

Lisf do Redakcji. 
Otrzymaliśmy następujące pismo, które 

jakkolwiek, wbrew zwyczajom nie jest pod- 
pisane imieniem i nazwisk.em, zamieszcza- 
my je jednak ze względu na samą sprawę 
w tym liście poruszeną. 

Do 7 
Pana Redaktora gazety „Słowo* 

w Wilnie. 
Sz. P. Redaktorze! W gazecie „Słowa* 

z dn. 14 lutego 1928 r. P. Redaktor umie- 
ścił artykuł w sprawie odznaczenia funk- 
cjonarjuszów P.P. Krzyżem Zasługi za udział 
w likwidacji zatargu granicznego w Padga- 
ju: Otóź do tej pory żaven z tych nie 
otrzymał przyrzeczonevo odznaczenia. 

St. post. jasiński Feliks b. komendant 
posterunku w Podgaju, z powodu gruźlicy 
kości zostął przeniesiony na emeryturę, 
obecnie zazjduje się w b. ciężkich warun- 
kach materjalnych, gdyż zaopatrzenie eme- 
rytaine zostało mu przyznane w wysoko- 
ści 12789 gr, pomimo, że komisją |kar= 
ska przyznała wym. całkowicie niezdolnym 
do pracy (100 proc.). 

О le możliwem jest, P. Redaktor bę 
dzie łaskaw poruszyć tę sprawę w swem 
poczytnem piśmie, gdyż oczekiwania ucze- 
staików zajścia w Podgaju są daremne. 

Uczestnik. 
12 IV. 29 r.
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RADJO. 
Piątek, dnia 18 kwietnia 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał cząsu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 1535 — 16.00: Odczytanie progra- 
mu dziennego, repertuar teatrów i. kin 
i chwilka litewska. 16.15 — 16.36: Kurs 
języka włoskiego. 16.30 17.00: Audycja 
dla dzieci „Wyzwolenie Wilna*. 17.00— 
17.25: Tr. z Warszawy. Odczyt dla matu- 
rzystów p. t. „Zygmunt Krasiński". 17.25— 
18.15: Akademja radjowa, poświęcona 10 ej 
rocznicy wyzwolenia Wilna (Transmisja na 
całą Polskę). 18.15- -18.45: Koncert orkiest- 
z 18.45—19 10: Skrzynka pocztowa Nr. 70. 
19.10 19.25: Transm. z W-wy. Odczyt 
z dz. Higjena i Medycyna. 19.35 — 19.45: 
Muzyka z płyt gramofonowych. 19.45—20: 
Program na dzień następny, komunikaty i 
Sygnał czasu z Warszawy. 2200 22.00: 
Transmisja z Warszawy. Koncert  symfo- 
niczny poprzedzony  pogadanką. 22.00: 
Transmisja z  Wayrszawy. Komunikaty: 
P.A.T.. policyjny, sportowy i inne oraz 
„Spacer detektorowy po Europie* (retran- 
smisja stacyj zagr.). 

Г 

P 12-29. 
Usica DOBRA ©. 
KOPIOWANIE 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
18 - kwietnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dołary 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 4630 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, 
Szwajcarja 171,68, 172.11 171.25, 
Stokholm 238,10 238,70 — 237,50 
Wiedeń 125,24,5 125.54, 124,93, 

Włochy 46,71, 40,83 46.59. 
Berlin w obr. nieof. 211.46,5 

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ 
„M. GORDON, Handel Suknem i 
Manufakturą Sp. Akc.* w Wilnie, 
niniejszem podaje do wiadomości 
P.P. Akcjonarjuszów, że w dniu 
10 go maja b r. o godz. 3 p. p. w 
lokalu firmy (ul. Niemiecka 26) od- 
będzie się Walne Zgromadzenie 
Akcjonarjuszów z następ. porząd- 
kiem dziennym: 1) Wybory Członka 
Zarządu. 2) Wolne wnioski. = © 

— 

OGLOSZENIE O PRZETARGU. 

Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dy- 
rekcja Robót Publicznych ogłasza przetarg 
ofertowy na wykończenie rozpoczętej budo- 
wy gmachu dwupiętrowego Izby Skarbowej 
w Nowogródku o kubaturze 12517 m3. 

Budowa doprowadzona jest do poziomu 
przesklepień okien parteru. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach 
należy składać w dyrekcji Robót Publicz- 
nych przy ul. Grodzielskiej Nr. 6 w Nowo- 
gródku, do dnia 25 kwietnia r. b. do go- 
dziny 12-ej z załączeniem wadjum w wy- 
sokości 3 proc. od zaoferowanej sumy w 
gotowiźnie lub kwitem Kasy Skarbowej. 
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godzinie 
13ej. 

PDP zastrzega sobie prawo wybo- 
ru oferenta bez względu na wynik przetargu 
oraz ewentualnego przeprowadzenia przetar- 
gu ustnego. 14 

Ceny winny być podane za jednostkę 
roboty na podstawie ślepego kosztorysu, 
który można otrzymać w Dyrekcji, gdzie ta- 
kże będą podarte do przejrzenia warunki te- 
chniczne wykonania robót. ю 

Przygotowane materjały budowlane jak 
całkowita ilość cegły, wapna i inne będą po 
cenie kosztu przekazane wykonawcy budo- 
wy. 
NOSA, ródek, dn. 10 kwietnia 1929 r. 
176—VI1—2. : 

Dyrektor (—) inż. A. ZUBELEWICZ. 

Скороету taty. MATERJAŁY 
LEŚNE w kaźdej-l 

Es za gotówkę po cenach sa ad 

wyższych. „GWARANCJA* Zamkowa 3, 
— 

  

“Cosmopolitan 

o lepsze z 
MT ten charakteryzuje nad- 

„zwyczajna oryginalność i pre- 
cyzyjność techniki wykonania. 

‚ Jest on owocem pracy słynnych 
inżynierów 0 najgłośniejszych naz- 
wiskach w przemyśle samochodo- 
wym, których wysiłki 
rezultat wprowadzający w zdumienie 
zarówno laików, jak i 
automobilowych. 
W budowie karoserji zastosowano 

„, łącząc w 
nieposzlakowanej harmonji praw- 
dziwą wytworność- z estetycznym 

doborem kolorów i 
wdzięcznemi linjami. Całość dopeł- 
nia niklowana chłodnica o niezwykle 
oryginalnym rysunku oraz okazałe 

zupełnie nowy kierunek 

wyglądem, 

latarnie. 

O samej karoserji i wnętrzu wy- 
starczy powiedzieć, że jest ona ar- 
cydzielem firmy Fishera. Wykonano 
ją w siedmiu typach, z których dwa 
zasługują na wyjątkową 
mianowicie »Sport Cabriolet« i »Se- 
dan Landau«. Typ ten według zu- 
pełnie nowego rysunku jest оетаст 
wyrazem elegancji i wygody. 
Nowy model Oaklanda wyróżnia 

się swym potężnym sześcio cy- 
lindrowym silnikiem, który odzna- 
cza się cichym chodem, osiągniętym 

     

Six ubiega się 

osiągnęły Oto zasadnicze ulepszenia 

ekspertów 
zaś tylko 

1 

cyjnie zajmuje czołowe miejsce 

Wyrób General Motors 

68 efektywnych H.P. przy 
uwagę, a tów na minsię 

wadzone w mechanizmie i wyglą- 
dzie tej niezrównanej maszyny. Jedna 

` rzejaždžka w porozu- 
mieniu z najbliższym upoważnionym 
zastępcą General Motors niezawod- 
nie potwierdzi, że dzięki tym zale- 
tom ostatni model Oaklanda, nowy 
»Cosmopolitan Six« bezkon : 

najnowszych modeli na rok 1929. 

Nowy Oakland posada zdolność akce- 
leracji, zwiększającej szybkość w prze- 
ciągu niespelna 6 sekund od 16 do 40 
kilometrów na godzinę 1 rozwiniecią 

3,000 abro- 

Wytworność wyglądu. 
nowego modelu Oaklanda 

techniką wykonania 
przez zastosowanie kauczukowych 
podkładów. Następnie rzuca się w 
oczy specjalnie wzmocniony wał 
rozrządczy, o wadze 36.8 kilograma, 
nowy udoskonalony karburator oraz 
ulepszony mechanizm kierownicy. 

wpro- 

kuren- 
wśród 

  

   

          

  

  

Oakland nowy “Cosmopolitan Six“ 
GENERAL 
  

7 

MOTORS Ww POLSCE WARSZAWA 

SŁOWO 

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wiiefska 38. 

Film ze śpiewem Sensacja doby obecnej. Wielki przebój 
na tle najpopularniejszej piosenki s 

10.1: 

Galuję iwoją dłoń, madame..* 
Ostatnia wiumfalna kreacja HARREGO LIEDTKE, który rolą swoją w tym filmie bije wszystkie dotychcząso- 
we rekordy artystyczne. Podczas seansów od g. 6-ej p. WINCZYS 
„Całuję twoją dłoń, madame...* Seansv o rodz. 4 *. xi 5. 

- WOJCZYS wykona popularną piosenkę 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA“ | 
Mickiewicza 22. 

Dziś po raz ostatni w Wilniel 
Przebojowy film! 

(P SERLE NIB SLUGA RAWO KOBIECEGO SERCA) W rulacn, 
r | й głównych: przepiękna i pełna wdzięku BILLIE 

DOVE i znany LLOYD HUGHES Obraz ilustruje nam miłość węgierskiej hrabianki do urocziwego wieśniaka 
i przeszkody miłosne romantycznej hrabianki, której serce posiadł urodziwy ordynaus jej narzeczonego. 
Obraz przewyższa swoją wartością artystyczną niezapomniany obraz „Burza*. Początek o godz 4. ost. 10 25. 

  

pragnień Kino „Pictadilly“ 
tle tragicznego splotu   

Dziś! Największe arcydzieło światowej 
zakwitających м duszach 
młodzieńczych 

firmy „UFA%*I Pełna jaskrawego realizmu ująwnienia tajemnych 

„Gdy zmysły się budzą « Porywający dramat mło- 
dych serc w 12 akt. Na 

  

  

rzęczystej miłości i żądzy pieniędzy W rolach głównych: znana z „Przedpiekla*EL Z 
WIELKA 42.  |MĄ PORTA ERNA MORENA, OSKAR HOMÓLKA IMRE RADAY | 5 POT ЕНя 

KINO Dziś! Film, który poruszył cały światl | ; ; 
Wanda” Największa kreacja IWANA MOZŻUCHINA „AB UTANT CARA 

39 potężny ćramat w 12 akt. W rolach głównych: KARWEN BONI i IWAN  MOZŽUCHIN. Bez przechwaty 
Wielka 30. największy szlagier sezonu 1929 r. 
  

  

Dziś! Największy film Kino „Eden“ 
ul. Wielka 36. dział 1'puik, Srooleferów l bhnrynacka Ralskt.W. rolach di. JAD udziat 1 pułk Szwoleżerów i Marynarka Polski. W rolach gł. JADWIGA SMOSA?SKA. JÓZEF WĘGRZYN 

i MIECZYSŁAW FRENKEL, Rzecz dzieje się w Warszawie, Gdyni i Kresach Žo mi 

polski! 

„„ĮWONKA““ 
(Historja jasnej duszy dziewczęcej) Ero- 
tyczay dramat współczesny w 10 akt. z 
prologiem i enilngiem. Przyjmuje łaskawy 

  

  

| 
| 

Ko Klasė 
„Ognisko 

(obok dworca ko- 

„Nibelungi*, Metropolis". 
Dramat w 2 seriach 

12 aktach 

Od piątku 19 kwietnia 1929 r. Genialne arcydzieło Fr. Langego, twórcy filmów „Dr. Mabuze“, 

>»SZPIEDZYĆ 
skiej. Szczyt nowoczesnej techniki filmowej. Oszałamiające zdjęcia straszliwej katastrofy kolejo- 
wej. Zażarte oblężenie i zdobycie centrali szpiegowskiej. W rolach głównych Gerda Maurus, Lion 

Film tysiąca sensacyj ną tle 
zbrodniczej działalności mię- 
dzynarodowej bandy szpiegow- 

  

  

    
      

   

   

lejo'vego). "Deyers, Willy Fritsch i Rudolf Kl-in-Rogge. Początek o g. 5 po p. W niedziele i święta o g. 4 pp. 
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Nasiona roślin pastewnych BB AKOSZTK 88 : В 
Koniczyna i в s 

Tymotka : z z 
: Lucerna b AknszorkaŠmialowska a в 

rzelot Rajyróć oraz Gabinet Kosme- ® ® 
2 usuw; as S : : 

upież, brodawki, ku-. * ssie ъ LB Pelmszka i rzajki wypadanie vio: 1 Dbajcie o Swoje zdrowiel ® 
Końs ząb mob. 0. 2 „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” E 

WASZE chorobach ZOŁADKA, "KISZEK, chorobac 

Buraki ai BB mf] : OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO: \ 
Rzepa šcierniskowa 8 LOKALE B: ZIOŁA” R aim Made Ei : 

Brukiew Rutabaga Bluza oszcz EA į środkiem p Pręeczyszczai cez, zda” I 

4 Kapusta pastewnal | М!евгКай ̀ PERON NE. NOW TRA- 5 
Nasiona polne A dużych i małych ID OE roda 

Nasiyntų, ZK, usa Balidnych loki: | I Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7, ® 
torów у 

poleca 

Lygnu 
  

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

Akumulatory Dra POLLAKA 
radjowe, samochodowe i inne 

Wymiana starych bat. akumul  ano- 
dowych za dopłatą na nowe gwa- 
rantowanej jakości pojemn. 2,2 ag. 

produkcji 1929 r. 
Fachowe ładowanie i naprawa. 

MICHAŁ GIRDA 
Wilno, Szopena 8, tel. 16 72. 14975 * | 

  

я « 

„PIEGI, PLam 
а WĄGRY,OPALENIZNĘ 

!) i ZMARSZCZKI NA TWARZY. 46 

  

KUPUJE 
drzewo opałowe 

dębowe, brzozowe, sosnowe, „świer- 
kowe, osikowe i olchowe w większej 
ilości, tak w Wilnie, jak i na prowincji 

„Gazownia ©® Wilnie u. cicha 5 
Ežana 6 03 Я З Е AA 33 З З Я 1 151 2 S EE GD EA |    

NAGTOCZKI  zawatna na 
Proszę żądać cenników. 

Wil. Biuro Kami- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 

w Vilnie, 

AUWAWAW 

KUPNO | SPRZEDAJ 
WAYVAWAW 

1 

BYAWAVH 
8 LEKARZE 5 

o m 
MAWATAM |... SPRZE: 

om DAJE SIĘ NIEDRO3 
GO przy ul. Lsow- 
skiej 44. Pośrednicy 
pożądani. Dowie- 
dzieć się u wlašč. 
domu. -z 

DOKTOR 

D.ZELNOWIEZ 
chor. weneryczne, 
syłilis; narządów 
moczowych. od 9 
—1, od 5-8 wiecz. 

    

przedamy niedrogo 
razem, lub oddziel- 

nie 4 domy i duży 
plac nad Wilją „Rol- 
komis", Gdańska 0. 

=P 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldomiciawa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW, 
оё 12--2 1 Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W. Zar. Nr. 

  

i Ž 1 

AJĄTEK 92 ha z 
. 152, dobrym lasem, 

nad rzeką, blsko 

DOKTOR a z dobremi Za- 
udowaniami, sprze- 

L. UIKSBERU damy zatychiniast 

choroby . weneryczne „Rolkomis*, Gdań 
zyłilis i skórne. Wil-ską 6. zz | 
Go, ul. Wileńska 3, te- 
leton '567. Przyjmuje 
od 8 do liod4 do8. 

  

4 

p 

ST 

  

Wsz gotówkę w 
róznych walutąch 

lokujemy pod zabez- 
pieczenie hipoteczne 
bez kosztów wstęp- 
nych „Rolkomis*, 
Gdańska 6. — 

ZGUBY 
0. sEEm UGO WW 

gubioną ksiąžecz- 
kę wojskową, ; RACER EI KIEKIS S ATM 

"* rocznik 1898, 
wyd. przez P. K. U 

RÓŻ M 8 Wilno, na imię Ale- 
ASOKA GOGH MKW W ksandra Sienkiewicza, 

PoŹyczkI ZSEE gubiony kwit lom- 

w każdej sumie 

'bardowy Nr «8992 
(Biskupia 12), 

zalatwiamy szybko 
i dogodnie 

unieważnia się. —O 

D. H.-K. „Zachęta“ 
ginąt PIES- 
W YŻEŁ,setter 

Mickiewicza Ъ 
+е!- 9-05. 6851- 0 

OLWARK оше- 
gły od miasta 

5 klm. około 40 
ha, ziemia bardzo 
dobra, zabudowa- 
nia kompleti w 
dobrym stanie, 
sprzedamy zaraz | 
za 5,000 dolarów 
D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza |, tel. 
9-05. | 1 
  

  

irland, _ maści 
złoc.-bronz. Odprow. 
za wynagrodzeniem, 
Mickiewicza. 21 m. 5, 
adwok. Ł. =0 

PRASZA się zna- 
lazcę o łaskawy 
zwrot za wyna* 

grodzeniem  srebnej 
torebki siatkowej, 
gubionej na ul. Zam- 

kowej čnia 17 b. m., 
do magazynu Каве- 
luszy Bukowska, ul. 
Zamkowa 18. Z 

    

  

a z 
gotówkę w zło-€ 

„tych lub dola- 
rach, _ względnie 
rublach Zł, ulo- 
kujemy w każdej 
sumie najpewniej 

zabezpieczając 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. czci 2 

  

      
  

'W. BRIDGES. 

w. SOBOWTÓR 
W hoolu powitały mnie jakieś łka- 

nia, obejrzałem się i ujrzałem w mroku 
dwie postacie, przytulone do siebie. 
Obie były w koszulach nocnych; w je- 
dnej z płaczących poznałem ładną po- 
kojówkę. Z rozpuszczonemi teraz wło- 
sami, długiemi bardzo i obfitemi, wy- 
glądała jeszcze ładniej. 

— Nic się nie stało, —  rzekłem 
uspakajająco, — wszystko w porząd- 
ku, nikt nie został ranny. 

Starsza kobieta, kucharka zapewne 
wybuchnęła spazmatycznym płaczem. 

— Ach, sir! Ach, master Norscott| 
Ach, Boże, Boże! Myślałyśmy, że pana 

zabili! 
— Nic podobnego, — roześmiałem 

się,—wypijcie zimnej wody na uspokoje 

nie i poprawcie elektryczność, jeżeli się 
da, bo nigdzie się nie pali. 3 

Na stole w hoolu paliły się dwie 
świece. Wziąłem jedną i wszedłem na 
schody. Mój spokój wywarł zbawienny 
wpływ. Wycierając łzy, wciąż jeszcze 
trzymając się za ręce, kobiety wyszły. 
Pokojówka zdążyła nawet rzucić mi 
pełne zachwytu i kokieterji spojrzenie. 

Zgóry  dolatywały , głosy. We 
drzwiach sypialni znalazłem Miliorda, 
rozpaczliwie broniącego się przed pie- 
lęgniarką. Widząc mnie wydał okrzyk 
radości i tracąc momentalnie siły, 

upadł na krzesło. * 
Oho, Miliordzie! — rzekłem su- 

rowo. — Czy chory może się tak za- 
chowywać? 

Oddychał ciężko i zauważyłem, że 
ma na. sobie plamy krwi. 

— Czyś ranny? — spytałem z prze- 
strachem. 

— Nie, sir, — zaprzeczył żywo. [e- 
stem zdrów i cały. To krew tego czło- 
wieka, który ma twarz zranioną. 

  

Spojrzałem na pielęgniarkę, która, 
widocznie czekała wyjaśnień. 

Próbowano mnie okraść, — oznaj- 
miłem bezczelnie. — Wczoraj wieczo- 
rem przyjąłem nowego kamerdynera, 
który był, jak się okazało, złodziejem. 
Obudziłem się w nocy i ujrzałem go w 
swym pokoju, naturalnie, dałem'mu po- 
rządną nauczkę. Pani słyszała zapewne 
hałas? 

Pielęgniarka, która jak się okazało, 
była niezwykle opanowaną kobietą, 
skinęła głową. 

— Chory usłyszał hałas, — odrze- 
kła spokojnie, otulając Milforda cie- 
płym szalem, — starałam się go utrzy- 
mać w łóżku, ale nie mogłam. Ode- 
pchnął mnie i wybiegł. Nie pozostawa- : 
ło mi nic innego, jak pobiec za chorym, 
ale poprzednio zapaliłam świece. 

— To było najlepsze co mogła pa- 
ni zrobić, — zauważyłem. — Doskona- 
le pani zrobiła, że zapaliła świece. Ten 
łotr poprzecinał, zdaje się druty od ele 
ktryczności. 

— Byłam w przedpokoju i widzia-, 
łam, jak sir wybiegł na ulicę, chory 
chciał biedz za: panem, ale go zatrzy- 
małam. Sądzę, że miałam rację, prze- 
cież” pan „nie potrzebował pomocy? 

— Ależ naturalnie! — potwierdzi- 
łem szczerze i dodałem, zwracając się 
do Milforda i kładąc mu rękę na ramie- 
niu: 

— Dobry z ciebie przyjaciel, Mil- 
fordzie, ale. zły pacjent. Co powie ju- 
tro doktór Raychy? Musisz się zaraz 
położyć. 

Uśmiechnał się blado, ale nie odpo- 
wiedział nic. Pomogłem mu wstać i od- 
prowadziłem na dół. Gdy weszliśmy da 
hoolu, nagle zapaliło się światło. Z ko- 
rytarza wybiegła pokojówka, która zdą 
żyła już narzucić na siebie ładny szla- 
froczek. 

— Naprawiłyśmy elektryczność, — 
oznajmiła, on wykręcił tylko korki. 

    

— Bardzo dobrze, — pochwaliłem 
ją, a teraz idźcie spać. Człowiek, któ- 
rego wczoraj nająłem usiłował mnie 
okraść, uciekł jednak i nie możemy już 
nic na to poradzić... i 

Wkrótce Milford leżał w łóżku, a 
pielęgniarka usiadła wygodnie w fote- 
lu. Wróciłem do hoolu i zapaliłem du- 
żo światła. Na podłodze i na schodach 
pozostały ślady krwi. Bandyta był wi- 
docznie poważnie ranny. 3 

Ucieszony tem odkryciem, wsze- 
dłem na górę i zamknąłem drzwi. W 
sypialni panował przerażający: nieład: 
stolik nocny był przewrócony, na po- 
dłodze leżał zniszczony obraz. Na łóż- 
ku pozostały ślady uderzenia. Bandyta 
chciał zamordować mnie ciężkim żela- 
znym drągiem, dziękowałem Bogu, że 
głowa moja nie leżała na poduszce w 
chwili uderzenia: poduszka pękła i pie- 
rze rozleciało się po pokoju, cóżby by- 

ło z moją głową... Obok łóżka leżał 
drąg żelazny... obejrzałem go uważnie 
i schowałem do szaty. : 

Uporządkowała:: nieco pokój i od- 
wróciłem poduszkę na drugą stronę, 
poczem położyłem się do łóżka, otuli- 
łem się kołdrą i szybko zasnąłem, za- 
dowolony z siebie i ze swego zwycię- 
stwa. 3 

Widocznie ćwiczenia fizyczne w 
nocy są wielce pożyteczne! Nigdy bo- 
wiem nie czułem się tak doskonale, jak 
następnego ranka, gdy ubrany  zasia- 
dłem do śniadania. Wstrząśnienia ner- 
wowe zawsze działają na mnie dosko- 
nale. 

Niestety, nie można było powie- 
dzieć tego a mojej ładnej pokojówce. 
Była blada, oczy miała podkrążone, wi- 
docznie nie spała całą noc. 

— Czy nie spałyście dzisiaj? — za- 
pytałem. 

—. Ani ja, ani kucharka, nie zmru= 
żyłyśmy oka przez całą noc, — odrze- 
kła z wymówką w.głosie. 

Bardzo mi was żal. Połóżcie się dziś 
wcześniej. Jak się czuje Milford? 

— Pielęgniarka mówiła, że cho- 
ry czuje się lepiej, sir. Zaraz ma przyje- 
chać doktór. ; 

Zaledwie skończyła mówić, gdy uj- 
rzałem przed oknami samochód Ray- 
'chy'ego. 

— Oto doktór! — zawołałem. Po- 
proś go na chwilę da mnie! 

Pokojówka wybiegła by otworzyć 
mu drzwi. Za chwilę do pokoju wszedł 
doktór. 

— Dzień dobry, master Norscatt, 
powitał mnie, ściskając mocno moją 
dłoń. — Jak czuje nasz pacjent. 

— Dobrze panie doktorze. Chcia- 
łem się z panem widzieć, ażeby powie- 
dzieć panu, co się zdarzyło dzisiejszej 
nocy u nas. ; 

Raychy podniósł brwi .pytająco. 
W krótkich słowach powtórzyłem mu 
już poprzednio wymyśloną historję 0 
złodzieju. 

Próbowano mni 
kłem, — wczoraj nająłem na miejsce 
Miliorda lokaja, imieniem Franciszek. 
W nocy wszedł do mej sypialni i pró- 
bował otworzyć szuiłady biurka. Obu- 
dziłem się, ale nie zdążyłem go złapać. 

— Boże mój! — mruknął przera- 
żony doktór. 

— Zerwałem ze ściany obraz i tzu- 
ciłem w niego. Zdaje się, że raniłem go 
poważnie w twarz. Hałas obudził Mil- 
forda, który mirpo protestów pielę- 
gniarki, przybiegł na pomoc. Na progu 
spotkał się z uciekającym złodziejem, 
który przewrócił go i uderzył silnie. 

— Mój Boże, czy ranił go? 
— Na szczęście nie. Milford czuje 

się nieźle. Obawiałem się tylko, aby 
wstrząs nerwowy nie wpłynął fatalnie 
na jego chorobę, ale zdaje się, przeci- 
wnie, Milford czuje się dziś znacznie 
lepiej. 

Raychy kiwnął głową. 

  e okraść, — rze- , 

— Być może, — rzekł w zadumie, 
wstrząs nerwowy często wpływa do- 
datńio na bieg choroby. A cóż się sta- 
ło ze złodziejem, czy uciekł? 

— Na nieszczęście tak! Dziwi mnie 
ta cała historja, bo wziąłem go z biura 
Sygrewa, który ręczył za tego człowie- 
ka, na zasadzie poważnych referencyj. 
Dziś jeszcze wstąpię do nich i zażą- 
dam wyjaśnień. 

— jabym na pana miejscu oddał tę 
sprawę w ręce policji, — poradził do- 

któr. ” : ` 
—- Tak właśnie chcę zrobić, — za- 

pewniłem, chociaż w istocie nie miałem 

zamiaru plątać do tej sprawy szpiegów 
ze Scotland Yard. : 1 

Razem z doktorem udaliśmy się do 
pokoju Milforda. Chory siedział na łóż- 
ku i z apetytem pił mleko z dużej fili-s 
żanki, gryząc jednocześnie sucharki. 

— Cóż słychać Milfordzie? — za- 
pytałem, — wyglądasz doskonale! 

Poczciwiec uśmiechnął się. 
— (Czuję się zupełnie dobrze, Sir. 

Myślę nawet, że wieczorem mógłbym 
się zabrać do roboty, 

— Nonsens! — roześmiał się do- 
któr, — chociaż jak widzę, walka ze 
złodziejami, jest najlepszem  lekar- 
stwem na tę chorobę! Proszę mi dać 
ręke. zbadam puls. 

Pielęgniarka wzięła od chorego pu- 
stą filiżankę, zapewniając, że spał da- 
skonale całą resztę nocy. В 

— O juž ma się zupełnie dobrzel— 
oznajmił doktór, — niema wątpliwości, 
że niebezpieczeństwo minęło. Natural- 
nie, wcześniej jak za dwa, trzy dni, nie 
może być mowy o pracy, ale już wkrót- 
ce będzie zdrów. W przyszłości bede 
zmuszony przysyłać chorym bandytów, 
jaka najskuteczniejsze lekarstwo! 

Raychy roześmiał się i razem wy- 

któr, gdy stanęliśmy w hoolu. Gdyby 
nie ogólne osłabienie organizmu, mo- 
żnaby go uważać za zdrówego, ale 
właśnie dziś odebrałem wynik analizy. 

Doktór zmarszczył brwi. 
— Teraz niema wątpliwości, że Mi|-- 

ford był otruty. Analiza wykazała wy- 
raźne ślady trucizny roślinnej, której 
ściśle określić narazie nie mogę. Sądzę, 
że mógłbym jej nazwę znaleźć, gdybym 
przejrzał książki rozmaite. 

— Proszę mi pokazaś analizę, bar- 
dzo mnie ta interesuje, — poprosiłem. 

Obiecał mi to i rozstaliśmy się przy- 
jaźnie. Zanim udałem się do biura Sy- 
grewa, wezwałem pokojówkę, by dać 
„jej wskazówki, co ma robić, gdy się 
zgłosi Billi. Następnie, uzbrojony w 
swą nową laskę ze sztyletem, wyruszy- 
łem z domu. 

Miałem zamiar zrobić awanturę dy- 
rektorowi Biura, które przysłało mi 
„Franciszka”, ale jakiś filozof powie- 
dział, że „dlatego, by mogła powstać 
kłótnia, koniecznem jest nieporozumie- 
nie pomiędzy dwoma przynajmniej 
stronami". W danym wypadku trudno 
było się unieść, mając do: czynienia z 4 
tak miękkim i uniżonym człowieczkiem, 
jakim był pan Sygrew. Trudno było 
zdobyć się na ostre słowo. 

Zaledwie ukazałem się w biurze, 
spotkał mnie uniżonemi ukłonami i nie + 
zdążyłem przywitać się, jak zasypał + 
mnie lawiną słów: ; 

— Czy dostał pan mój list, master 
Norscott? Nie mogę wyrazić panu swej 
rozpaczy z powodu tego, co. zaszło. 
Odkąd istnieje nasze biuro, nie żdarzy- 
ło mi się nic podobnego. W imieniu ca- 
łego biura przepraszam pana, sir. Mam 
nadzieję, że nasza omyłka nie sprawi- 
ła panu nieprzyjemności. Cóż to za 
łotr! Pan sobie nie może tego wyobra-; 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

szliśmy. ZIÓŁ: 
— Zdumiewająco szczęśliwe za- — 

kończenie choroby, — zauważył do- х 
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