
  

   

    

   

    

  

    

    

          

     

    
   
    
        

   

  

    
    

„alhrzezytką Ne, 

Bajeczka 0 
ozstajnych drognc 
Ostatnie tygodnie nie potwierdziły 

pesymistycznych przewidywań tego 
odłamu naszego społeczeństwa, który 

li tylko z pobudek  partyjno-politycz- 

nych gotów jest z nietajoną radością 

|. witać każde poważniejsze pogorszenie 

sytuacji gospodarczej. 

Trudno negować, że przesilenie 

' gospodarcze istnieje. Słuszne są dalej 

obawy, że trwać ono į;będzie. jeszcze 

, dłuższy czas, nim pomyślny układ 

| warunków pozwoli na „wyrównanie 

strat w bilansie handlowym «i płatni- 

czym. Wreszcie nie ulega wątpliwości, 

że amplituda i czas trwania " przesile- 

nia będą zależne od kierunku i na- 

stawienia państwowej polityki gospo- 
darczej. 

Nic jednak nie wskazuje na to, 

że lada chwila lub wcześniej czy póź- 
niej przesilenie z nieubłagalną konie- 

cznością przeistoczyć się musi w kry- 

zys gospodarczy o charakterze .chro: 

nicznym, że złożyły się nań czynniki 

działające permanentnie, czynniki nie- 

, usuwalne, z biegiem czasu wygrywa 

i jące na sile napięcia. Z drugiej stro- 
| ny, pomimo szeregu częstokroć  bar- 

/ dzo poważnych, potęgujących 4depre- 

sję gospodarczą, błędów w naszej 
polityce gospodarczej, pomimo  dal- 
szego obowiązywania destrukcyjnych 
ustaw z przed przewrotu majowego, 
niema słusznych podstaw do twier- 

enia, że obecna polityka stwarza 

oi podłoże dla obserwowanego 
przesilenia. 

Analiza niewątpliwie niepomyślnej 

od kilku miesięcy sytuacji 4gospodar- 

czej, zwłaszcza sytuacji w handlu, 

wykazuje, że przyczyny zmniejszenia 

się wymiany towarowej i pojemności 

rynku wewnętrznego należy szukać 
przedewszystkiem: 1) w osłabieniu 

w warunkach atmosferycznych, które 

poważnie osłabiły ruch sprzedaży 
wskutek trudności komunikacyjnych 

( zwiększyły zaś wydatki na opał w 

amziu z mrozami. 

W pierwszym, wypadku niezależnie 

od innych czynników pomniejszego 

znaczenia, na osłabienie zdolności 

konsumpcyjnej społeczeństwa złożyła 
się wzrastająca $ niewspółmierność 
między cenami na produkty irolne a 
wyroby przemysłowe. Rok i dwa lata 
temu byliśmy Świadkami, jak w mia- 
rę zwrócenia przez Rząd uwagi na zna- 
czenie rolnictwa i w miarę celowego 
usuwania dysproporcji między cena- 
mi na produkty rolnictwa a wyroby 
przemysłowe wzrastała zdolność : na: 
bywcza producenta rolnego, stanowią- 
cego 65 proc. ludności, a łącznie z 

tem zwiększyła się produkcja przemy- 

słowa i zarazem obroty handlowe, a 

bezrobocie traciło na napięciu. STa 

współmierność między cenami obec- 
nie uległa załamaniu Fsię, powodu- 

jąc obniżenie rentowności warsztatów 

rolnych. Nadomiar katastrofalny brak 
paszy, wywołany niepomyślnym ukła- 

dem warunków . atmosferycznych, 

zmusił rolnictwo do ; masowego wy- 
zbywania się inwentarza żywego, 
skutkiem czego spadły ceny na pro- 

- dukty zwierzęce. 

: Zdawałoby się zatem, że główną 
troskę stanowić winno zapobieganie 
—o ile to leży w możliwościach inge- 

+ rencji polityki państwowej—tym przy- 

zynom, które wywołują niewspół- 

ierność cen, —względnie usuwanie 

"skutków tych przyczyn. lnnego zdania 

jest organ ministra robót publicznych 

„Przedświt”, który stwierdzając osła- 

bienie siły konsumcyjnej społeczeń- 

stwa, uważa za dostateczne „Фа ора- 

nowania przesilenia „stworzenie spo- 

żywcy* przez automatyczne podniesie- 
“pie zarobków robotniczych, urzędni- 

czych i inteligencji pracującej. „„Jeste- 
śmy słabymi spożywcami, czytamy 

tam, bo mało zarabiamy. O tem wi- 
nien pamiętać rząd. Podniesienie za- 

robków—to kwestja równej wagi, jak 

obrona przed kryzysem gospodarczym, 

a kto wie, czy nie główne posunięcie 
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ECHA STOLICY 

Audjencje u p. Prezydenfa Rze- 
czypospolifej. 

WARSZAWA, 23-IV. PAT. Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął w dn. dzisiej- 
szym w godzinach porannych ks. infułata 
Sznarbakowskiego w sprawie budowy ko- 
Ścioła—pomnika po poległych na Kresach 
Wschodnich. Z kolei Pan Prezydent przyjął 
byłego ministra poczt i telegrafów p. Mie- 
dzińskiego, wreszcie o godz. 12-ej pana mi- 
nistra reform rolnych Staniewicza. 

Wielki zjazd dyplomacji i finan- 
sjery amerykańskiej w Warszawie 

Do Warszawy *przybył znany fi- 
nansista amerykański,  wice-prezes 
wielkiego banku „Irving National 
Bank* w New Yorku, p. James He- 
ckscher z synein. Finansista ten przy- 
jechał do Warszawy na ślub panny 
Suzette Dewey z p. Algerem. Ślub 
ściągnie do Warszawy kilkudziesięciu 
wybitnych przedstawicieli amerykań- 
skiego Śwista finansjery i dyplomacji. 
Narazie zapowiedziany jest przyjazd 
55 wybitnych i wpływowych osobisto- 
Ści amerykańskich, „wśród których 
znajdą się reprezentanci dyplomaty- 
cz ii Stanów Zjednoczonych w kilku 
stolicach europejskich i wpływowi re- 
prezentanci świata finansowego ame' 
rykańskiego. Oczekiwany jest rów- 
nież przyjazd p. Parkera Gilberta, 
agenta reparacyjnego w Berlinie. Na 
uroczystość weselną rozesłano 800 
zaproszeń, a w tej liczbie najwyższym 
czynnikom państwowym w ; Polsce, 
członkom gabinetu i wybitnym przed- 
stawicielom sfer towarzyskich. 4 

Dla przyjeżdżających do Polski 
Amerykanów zamówione  zostaly 
apartamenta w największych hotelach 
warszawskich. 

P. Dewey na konferencji u prem- 
jera Swifalskiego. 

WARSZAWA, 33.IV. (tel. wł. Słowa) 
Premjer dr. Switalski przyjął dziś na 
dłuższej audjencji doradcę finansowe- 
go p. Dewey'a, który poinformował 
go między innemi o treści wykończo- 
nego już przez siebie sprawozdania o 
Sytuacji gospodarczej i budżetowei 
Polski w pierwszym kwartale rb. P, 
Dewey w ostatniem swem sprawozda- 
niu omawia szczegółowo sposób wy- 
konania planu stabilizacyjnego oraz 
sposób zużycia t. zw. funduszu „f.*, 
przeznaczonego na popieranie posz- 
czególnych dziedzin z życia gospodar- 
czego w Polsce. W konkluzji swej 
analizy dochodzi p. Dewey do prze- 
konania, że zarówno Państwo, jak i 
przedsiębiorstwa prywatne dążyć po- 
winny obecnie w Polsce do znacznego 
zmniejszania inwestycyj. 

Powróf z Kowna dyr. Szumlakow- 
skiego. 

WARSZAWA, 23.IV, (tel. wł. Słowa) 
Dziś wieczorem wrócił do Warszawy 
z Kowna dyr. Szumlakowski, przywo 
żąc odpowiedź rządu litewskiego na 
propozycję polską w sprawie traktatu 
handlowego polsko-litewskiego. Odpo- 
wiedź litewska doręczona będzie jesz- 
cze dziś wieczorem ministrowi Zale- 
skiemu. 

Żadnych nominacyj nie kędzie. 
WARSZAWA, 23.IV, (tel. wł. Słowa) 

Urzędowo komunikują, że wszelkie 
wiadomości z prasy opozycyjnej, ja- 
koby w związku z objęciem stanowi- 
Ska wice-ministra Spraw Wewnętrzn. 
przez płk. Pierackiego, miały nastąpić 
dalsze nominacje wojskowe na stano- 
wiska administracyjne, są z gruntu 
fałszywe. 

Posiedzenie Kluhu В. В. 

WARSZAWA, 23.IV. (tel. wł, Słowa) 
Jutro, tj. w środę, odbędzie się w 
Sejmie plenarne posiedzenie Klubu 
BB., na którem, oprócz spodziewanej, 
dłuższej mowy prezesa Klubu p. 
Sławka, nastąpić ma przemówienie 
premjera dr. Switalskiego. 

Pik. Hulewicz szeizm Biura 
Personalnego. 

WARSZAWA, 23-IV. PAT. Referat pra-* 
sowy ministra spraw wojskowych komuniku- 

je, że na miejsce płk. Aleksandra Prystora, 
mianowanego ministrem pracy i opieki spo- 

łecznej, został wyznaczony na „stanowisko 
szefa biura personalnego M. S$. W. płk. dypl. 
Bohdan Hulewicz, d hczasowy komen- 
dant szkoły płodchor: h piechoty. „Nowy 
szef obejmie irzędowanie pojutrze, t.j. dnia 
25 b. m. 

   

    

tISTCZONA Opłata pocztowa ryczałtem. 
rękopisów niezamówionych nie zwrasa, Administracja 

nie uwzgiędnia zastrzeżeź so do rozmieszczania ogłoszeń, 

Z ZA KORDOKOW 

„Aigastho Rundstisa“ 0 stanowiska 
Polski i Litwy, 

RYGA, 23-IV. PAT. W związku z 
wręczeniem przez dyr. Szumlakowskie- 
go polskiej odpowiedzi na propozycję 
litewską, korespondent kowieński „Ri- 
gasche Rundschau“, komunikuje, że 
aczkolwiek oficjalnie o propozycji litew. 
skiej i odpowiedzi polskiej nic nie wia- 
domo, krążą jednak pogłoski, że pomię- 
dzy polskim a litewskim punktem wi- 
dzenia zachodzi wiele przeciwieństw. 
Jak się korespondent „„Rigasche Rund- 
schau“ dowiaduje, Voldemaras broni 
litewskiego punktu widzenia, iż te ulgi, 
jakie Litwa udzielić zamierza polskim 
flisakom na Niemnie, handlarzom drze- 
wa it. d. są do przyjęcia przez Polskę, 
lecz w żadnym razie nie mogą wpłynąć 
na zmianę stosunków, istniejących mię- 
dzy Polską a Litwą. Nawiązanie sto- 
sunków konsularnych jest dla Litwy 
nie do przyjęcia. Voldemaras jest zda- 
nia, że konsulaty obcych państw, znaj- 
dujących się w dobrych stosunkach tak 
z Litwą, jak z Polską, na podstawie spe 
cjalnych umów mogą bronić interesów 
obywateli obydwu państw. Jak się do- 
wiaduje dalej „Rigasche Rundschau* z 
autorytatywnych kół polskich, Polska 
wręcz przeciwnie uważa bezpośrednie 
stosunki konsularne za warunek nie- 
zbędny przy uregulowanu  kwestji 

spławu na Niemnie. W stosunkach po- 

między polskimi i litewskimi obywate- 

lami mogłyby zajść różne nieporozu- 

mienia, które bez pomocy konsulatów 
nie mogłyby być załatwione. Polska w 

żadnym razie nie mogłaby pozostawić 
bez opieki konsularnej swoich obywa- 
teli, którzyby przebywali w obcym kra- 
ju i posiadali tam swoje majątki. Pro- 
pozycja litewska, aby Polska zgodziła 

się choćby na spław drzewa, by dać 

możność Anglji i Rosji spławiać drze- 

wo przez Polskę, nie może być przyję- 

ta, choćby ze względu na „ klauzulę 

największego uprzywilejowania. Rząd 
polski nie może lepiej odnosić się do 
obywateli państw obcych, niż do swo- 
ich własnych. Co się tyczy kwestji sto- 
sunków handlowych, znany jest punkt 
widzenia litewski, iż ruch towarowy 
bezpośrednią drogą przez Prusy 
Wschodnie, lub Łotwę jest do osiągnię- 
cła tembardziej, że w większości towa- 
ry polskie uwożone są do Litwy z Pol- 

ski Wschodniej. Polska z tym punktem 
widzenia się nie zgadza. Co się tyczy 

komunikacj kolejowej, jeszcze w Luga- 

no za rządów Sleżewiczusia, Litwa Zło- 
żyła Polsce odpowiednie propozycj.e 
Dlatego też obecnie w Polsce „panuje 

zdziwienie, iż chrześcijańsko-demokra- 
tyczny „Rytas“ i socjalno-ludowy „Lie 

tuvos Żinios* występują przeciwko 
akcji Voldemarasa. Polska może spo- 
kojnie oczekiwać dalszego rozwoju 
wypadków. 

$qd mad powstańcami taurogińskimi. 
KOWNO, 23 IV. Pat. W dniu dzi- 

siejszym szawelski sąd wojskowy roz- 
począł rozprawę przeciwko  uczestni- 
kom powstania w Taurogach. Na ła- 
wie oskarżonych znajduje się 59 osób, 
których bronią adwokaci szawelscy. 
Z aktu oskarżenia wynika, że w dniu 
9 września 1927 roku o godz. 4 ra- 
no powstańcy okrążyli wszystkie tau- 
rogskie instytucje rządowe, aresztując 
policję i wszystkich tych, którzy mo- 
gli im się przeciwstawić. Następnie 
rozstawili w całem mieście swe po- 
sterunki, poczem rozpoczęli agitację 
wśród łudności, wzywając ją do oba- 
lenia rządów faszystowskich. O godz. 
10 rano tegoż dnia grupa powstań- 
ców z niejakim Szałtonasem na czele 
zajęła budynek filjj Banku Państwo- 
wego i skonfiskowała 200 tys. litów 
oraz 2.900 dol. Tegoż dnia wieczo- 
rem z Kłajpedy przybyły «do Tauro- 
gów wojskij. rządowe i powstanie zli- 
kwidowały. deden z powstańców Mi- 
kulski był rozstrzelany, część powstań- 
ców ukryła się, większość jednak za- 
aresztowano. Rozprawa sądowa prze- 
ciągnie się około 10 dni. 

Imiana ustawy o reformie: jnż przyjęta 
Z Kowna donoszą: Zmiana usta- 

wy o reformie rolnej została już przy- 
jęta i obecnie jest w stadjum reda- 
gowania, z wyjątkiem części finanso- 
wej. Finansowa część reformy znaj- 
duje się jeszcze w stadjum studjów i 
rozważania. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANGWICZB — ul. Szeptyckiego — A, Łsszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiege, 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. : ; 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruca” 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyźski, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Mwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ui. Suwalska 13, S. Matecki, |  WGŁKOWYSK — 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, i 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa , 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarzsiejski, 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. luczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch. 

kiosk St. Michalskiego. 
uch“, 

aucz. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na str, 2-eį i 3-ej 40 groczy. Za teksiem 15 groszy. Komunikaty 

żej. Zagraniczne 50% drożej, 
| ога milimetr 50 

miejsca. Terniny druku mogą 
  

Dalsze debaty paryskie 
PARYŻ, 23.IV. PAT. Podkomisja redakcyjna rozpoczęła swe prace 

celem opracowania tekstu konkiuzyj rzeczoznawców. Podkomisja wyjaśnić 
ma szczegółowo punkty, co do których rzeczoznawcy osiągnęli porozu- 
mienie w pierwszych tygodniach dyskusji, specjalnie zaś spiawę podziału 
dorocznych spłat niemieckich na dwie części oraz rolę i działalność pro- 
jektowanego banku spłat rocznych. Następnie podkomisja ma przystąpić 
do opracowania ustepu, zawierającego cyfry. Rezultaty konferencji rzeczo- 
znawców, której prace nie przeciągną się poza dzień 15 maja, będą na- 
stępnie przedstawione rządom zainteresowanym. W międzyczasie rozmaite 
grupy dążyć będą do osiągnięcia porozumienia w punktach spornych. 

Pesymizm w Paryżu. 
_ _ BERLIN. 23.4. Pat. Pą ostatnich kombinacjach na temat możliwości porozu- 

mienia w sprawie reparacyj, prasa demokratyczna i lewicowa w depeszach paryskich 
oświadcza dziś niemal jednomyślnie, że szanse porozumienia spaały niemal de zera. 
Biuro Wolffa w depeszy z Paryża przytacza pogłoskę, obiegającą w kołach francu- 
skich, że przebieg ostatnich rokowań między dr. Schachtem a Youngiem i Moreau 
nie był korzystny. W odpowiedzi na tę poyłoskę strona niemiecka oświadczyć. miała, 
że nie może udzielić prasie żadnych wyjaśnień. „Vossische Ztę.* z ubolewaniem mó- 
wi o wielkim pesymiźmie w Paryżu, utrzymującym się mimo pogłosek o nowym pro- 
jekcie kompromisowym delegacji amerykańskiej, którego ogłoszenia oczekują na dzi- 
siejszem posiedzeniu plenarnem. 

Straszna katastrofa na morzu 
Ponad sto osób utonęło. 

LONDYN, 23.IV. PAT. Agencja Reutera donosi z Tokio, że nocy 
wczorajszej podczas cyklonu, który przeszedł nad Japonją, rozbił się 
wpobliżu przylądka Erino w południowym Hokkaido parowiec japoński 
„Toyokuni-Maru*. Wszyscy znajdujący się na parowcu w liczbie 209 osób 
ratowali się na łodziach oraz przy pomocy pasów. Wysłane na miejsce 
katastrofy dwa inne parowce zdołały uratować tylko 97 osób. Reszta za- 
łogi statku i pasażerów, przeważnie rybaków, prawdopodobnie zginęła w. 
morzu. Dalsze poszukiwania nie dały dotąd żadnych wyników. Parowiec 
szedł z Hakodate na Kamczatkę. Uratowani opowiadają, że przyczyną ka- 
tastrofy była nietylko burza z szalonym wichrem, lecz również wielka za- 
mieć Śnieżna, która zaciemniła pole widzenia. 

-Sfan zdrowia radcy Łazarskiego. | 
BUDAPESZT, 23 IV. PAT. Zdaniem lekarzy, stan zdrowia radcy lega- 

cyjnego Łazarewskiego pozostaje bez zmiany. 
Chory spędził nocy spokojnie. Rany, jakich doznał Łazarski, wymagają 
i około 6-tygodni ь kuracji około 6-tygodniowej. R 

- WIEDEŃ, 23 IV. PAT. Dzięnniki donoszą z Budapesztu, że radca legacyjny 
poselstwa polskiego Łazarski, który uległ ciężkiemu wypadkowi automobilowemu, 
został w dniu wczorajszym ponownie zbadany przez lekarzy. Lekarze stwierdzili, że 
stan jego zdrowia nie jest niebezpieczny. Szofer, nazwiskiem Torek, został oddany 
w ręcę prokuratorji. W czasie badania stwierdzono, że przed tragiczną przejaždžką 
wypił on 4 butelki piwa i że jechał z szybkością 100 klm. na godzinę. 

"Kto będzie marszałkiem ifalskiego senafu. 
RZYM, 23. IV. PAT. Za tydzień parlament rozpoczyna swe normalne 

posiedzenia. Na przewodniczącego Senatu powołany prawdopodobnie įbę- 
dzie były minister spraw wewnętrznych i kolonij Federsoni, dawny  nacjo- 
nalista, który, wraz z całą swą partją przeszedł w swoim czasie na stronę 
faszystów. 

Na przewodniczącego lzby powołany będzie obecny minister robót 
publicznych Turrati, niezwykle oddany Mussoliniemu i cieszący się jego 
całkowitem zaufaniem. Izba rozpocznie swe prace od uchwalenia fodpo- 
wiedzi na mowę tronową. 

Następnie Izba przystąpi do dyskusji nad traktatem laterańskim, przy- 
czem spodziewane jest wygłoszenie przez premjera mowy na ten temat. 

Gdzie odbędzie się czerwcowa! sesja Rańy Ligi? 
WIEDEŃ, 23. IV. PAT. Dzienniki w doniesieniach z Madrytu wysu- 

wają przypuszczenie, że planowana sesja czerwcowa Rady Ligi Narodów w 
Madrycie prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. ze względu na rozruchy 
studentów. 

Obrady nad zagadnieniem wojny chemicznej 
GENEWA, 23 IV. Pat. Komisja przygotowawcza konierencji rozbroje- 

niowej zakończyła obrady nad zagadnieniem wojny chemicznej, postanawia- 
jąc włączyć do projektu konwencji klauzulę belgijską, zakazującą stosować 
broń chemiczną w czasie wojny. Wobec uwagi delegata polskiego, że tego 
rodzaju zobowiązanie jest niewystarczające, jako pozbawione gwarancyj 
i nie zabezpieczone żadnemi sankcjami, komisja zobowiązała się uzupełnić 
swój projekt przed zebraniem się ogólnej konferencji rozbrojeniowej. 

Olbrzymia malwersacja w hanku 
PARYŻ, 23 IV. Pat. Policja tutejsza aresztowała 3 pomocników ban- 

kowych, którzy dopuścili się maiwersacji na sumę 10 mili. franków. 

Wynik wyborów do senafu w Grecji. 
ATENY, 23 IV. PAT. W|g ostatnich informacyj, Venizeliści uzyskali do senatu 

73 mandaty, zaś opozycja 16. Co do pozostałych 3 mandatów narązie niema wiado- 

mości. 

Syfuacja w Ghinach 
'Gen. Lui-Chien-Nien zajął Cze-Fu. 

CZE-FU, 23.IV. PAT. Wojska nacjonalistyczne pod wodzą Lui-Chien- 
Nien weszły dziś rano, nie spotykając oporu do Cze-Fu. Wojska północne 
bezładnie cofają się na północ. || | 

W ciągu dwunastu miesięcy już trzeci raz wojska nacjonalistyczne 
odbierają miasto Cze-Fu od wodza wojsk północnych Czang-Cz ung-Czanga. 

Polska marynarka zyskała nową ładź podwodną 
NANTES, 23.IV. PAT. Spuszczono na wodę nową polską łódź pod- 

wodną „Ryś. 

Austejacki Bank Narodowy podwyższy! dyskonio. 
WIEDEŃ, 23 IV. PAT. Austrjacki Bank Narodowy podwyższył dyskonto 

z 6i pół na7i pół procenta, począwszy od 27 kwietnia r. b. 

przeciw postępom kryzysu”. Recepta łeczeństwa, jeżeli możliwem jest tak 

znachora wyzyskującego niski poziom bezprzykładne bagatelizowanie czynni- 

kultury, - z tą tylko różnicą, że zna- ka rentowności warsztatów pracy i 

chor ryzykuje życiem pojedyńczych możliwości kapitalizacji. Nic dziwnego 

pacjentów, tu zaś w grę wchodzi byt że i endecka główna Stawka, jest 
Państwa! stawką na nieświadomość i brak zor- 

Cytowańy ustęp z „Przedšwitu“ jentowania się. Endecja naprzykład 
budzi refleksje, jak jęfinak wielką jest stale przemilcza o drugim czynniku 

nieświadomość szerokich warstw spo powodującym stagnację w handlu, mia 

nowicie o długotrwałych  mrozach, 

które poważnie utrudniły komunikację 

między poszczególnemi rynkami zby- 

tu,—natomiast bez przerwy i bez słu. 

szności wmawia w społeczeństwo, że 

przyczyny przesilenie są natury poli- 

tycznej. Jednocześnie bez przerwy i 

wytrwale podkreśla i przejaskrawia w 

sposób jej właściwy każde zjawisko 

chociażby najbardziej błahe, jeżeli tyl 

ko ono. świadczy: vjemnie o naszej 
sytuacji gospodarczej, przemilczając o 

zjawiskach świadczących 0 poprawie. 

Mamy tu do czynienia z faktem 

wykorzystywania "sytuacji gospodar- 

czej dla celów partyjno - politycznych. 

Na korzyść słuszności tego zdania 
przemawia nieliczenie się z miarodaj- 
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ną opinją zainteresowanych sfer go- 
Spodarczych. Przed dwoma mniej 
więcej tygodniami w artykule „Przy- 
czyny przesilenia a próby rozpętania 
defetyzmu“, miałem sposobność po- 
wołania się na organ „Stowarzyszenia 
kupców polskich* oraz organ „Cen- 
tralnego Związku Polskiego Przemy- 
słu, Górnictwa, Handlu i Finansów". 
Dziś uzupełnić to możemy stanowi- 
skiem, jakie w sprawie sytuacji go- 
spodarczej zajęła na posiedzeniu w 
dniu 19 kwietnia Rada Centralnego 
Związku Polskiego Przemysłu, Górnic- 
twa, Handlu i Finansów. Tłem do dy- 
skusji posłużył wyczerpujący referat 
naczelnego dyrektora Związku p. An- 
drzeja Wierzbickiego, który poddał 
szczegółowej analizie tak ujemne jak. 
dodatnie przejawy naszego życia go- 
Spodarczego w dobie obecnej. P. 
Wierzbicki uznał na wstępie kwestjo- 
nowaną przez "niektórych celowość 
podwyżki stopy dyskontowej Banku 

Polskiego „konieczną nietylko z uwa- 
gi na naszą sytuację finansową we- 
wnętrzną, ale również i na konjunkturę 
finansową wszechświatową. Przytacza- 
jąc szereg objawów, świadczących 
o koficzącej się konjunkturze zwyżko- 
wej w całokształcie polskiego życia 
gospodarczego p. Wierzbicki uznał, 
że zjawisko to nie zawiera w sobie 
pierwiastków niepokojących, jeśli tyl- 
ko dostosować do niej politykę sier 
gospodarczych i rządu. Należy dążyć 
do ograniczenia w przemyśle budže- 
tów inwestycyjnych, przystosowując 
produkcję do zmniejszonych możli- 
wości zbytu w wytworach masowego 
spożycia na rynku wewnętrznym i 
aktualnych możliwości eksportowych, 
w szczególności zaś nie należy forso- 
wać sprzedaż, gdzie jest trudność 
umieszczenia produkcji na rynku. Da- 
lej naczelny dyrektor Związku poddał 
analizie nasz bilans handlowy: głów- 
nym czynnikiem jego salda ujemnego 
będzie niewątpliwie ' skurczenie się 
spożycia wewnątrz kraju. Obecną sy- 
tuację odczuwa się nadmiernie ostro 
wskutek braku kapitałów obrotowych, 
tworzenie których zostało zahamowa- 
ne przeciążeniem podatkowem. Stąd 

staje się nieodzowną koniecznością 
przyśpieszenie reformy podatkowej w 
kierunku racjonalnego i powszechne- 
go rozłożenia Świadczeń na rzecz 
państwa i wszelkiego typu samorzą- 
dów. Dla stworzenia finansowych wa- 
runków przeprowadzenia reformy jak 
i zarządzeń podatkowych w sprawie 
odroczeń i rozterminowania koniecz- 

nem jest, aby rząd skorzystał z u- 

prawnień ustawy skarbowej i Ścisnął 

budżet, jak również w drodze nadzo- 
ru oddziala! na scišnięcie budżetów 
wszelkich instytucyj samorządowych 
Wreszcie w obecnej sytuacji szczegól- 

nie wskazanem jest niesięganie przez 
Państwo do sum budżetowych w celu 
tworzenia i: rozwijania przedsiębiorstw 

- państwowych. konkurujących z przed- 

<siębiorczością prywatną. Powyższe 

stanowisko, zajęte przez p. Wierzbic- 

kiego, rada związku jednomyślnie po- 

dzieliła. 

/ Świadomie dłużej zatrzymałem się 

nad referatem naczelnego dyrektora 

Centralnego Związku Polskiego Prze: 

mysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, 

przytaczając poszczególne tezy, by w 
ten sposób uwidocznić brak w opinii 
zainteresowanych czynników gospo- 

darczych, czy to nuty zniechęcenia i 
pesymizmu, czy to nastroju paniczne- 
go. Spokojnie i rzeczowo mówi się o 

tych lub innych ujemnych przejawach 

naszego życia gospodarczego, o ko- 

niecznych zabiegach celem ich opano- 

wania, o kierunku i istocie współpra- 

cy sfer gospodarczych z rządem., Nic 

nie świadczy, by ufność i wiara w 
przyszłość uległa załamaniu. 

l oto wbrew rzeczywistości pada 

hasło wzniecające defetyzm: życie go- 

spodarcze Polski na rozstajnych dro- 

gach, niemasz dla niego kierunku celo: 

wego i niewiadomo, czy obrana droga 
nie prowadzi nad przepaść. 

Jak widzimy bajeczkę o rozstajnych 

drogach zrodziła zła wola. 

Z, Harski,
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ECHA KRAJOWE 
Prezydent Rzeczpospolitej odwiedzi bidę w lipcu br. 

LIDA, 23.IV (tel. wł. Słowa). Jutro w Starostwie odbędzie się nara: 
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da w celu omówienia przyjęcia Pana 
przybędzie do Lidy w lipcu b. r.. 

Prezydenta Rzeczypospolitej, który 

Bilans sesji wyjazdowej Sądu Okręgowego w Lidzie 
LIDA, 23 IV. (Tel. wł. „Słowa”.) Wileński Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej 

skazał za bestjalski napad na kierownika warsztatów lotniczych 5 p. lot Szostaka na 
4 lata więzienia, Więckiewicza Michała na 2 lata i Więckiewicza Włodzimierza na 9 
miesięcy. Wszyscy skazani byli mieszkańcami przedmieść znani awanturnicy! którzy 
niejednokrotnie teroryzowali ludność. Również na tej samej sesji skazany został na 
10 lat ciężkiego więzienia złodziej Kozłowski za usiłowanie zorganizowania ucieczki 
z więzienia i napad na dozorcę więziennego. 

Radni Barznowicz zdobyli rekord... niedbalstwa 
BARANOWICZE, 22.IV. (tel. wł. Słowa). Wyznaczone na dzień dzi: 

siejszy wybory zarządu miasta nie odbyły się z powodu braku quorum. 
Stosunek nowych radnych do swych obowiązków jest wręcz zdumiewający. 
Skoro nawet wybory zarządu to znaczy kwestja pierwszorzędnej wagi nie 
mogły skupić potrzebnej ilości radnych co wobec tego będzie, gdy na po- 
rządku dziennym będą inne mniej ważne ale dla gospodarki miejskiej ko- 
nieczne sprawy? 

Niewielka, ale zgrana kompanja 
Kierownik i urzędnicy Kasy Chorych defraudantami. 

-_ NIEŚWIEŻ, 23.4 (Tel. wł. „Słowa”) 
dzialności kierownika 

po 400 zł. 

Prokurator pociągnął do odpowiewie- 
ssy Chorych Józefa Walewskiego, który przywłaszczył 

z górą 1600 zł. i urzędników Fijałkowskiego i Krafta, którzy przywłaszczyli 

Powódź w powiecie Siolpeckim 
Wezbrane wody Niemna, Suły i Uszy zalały pola 5-ciu wsi 

NOWOGRÓDEK, 23,4 (Tel. wł. „5łowa*). Dziś w godzinach popołudnio- 
"wych rzeki Niemen, Suła i 

cach 
żonych musiano ewakuować. 

sza w powiecie Stołpeckim wezbrały. 
wała groblę, zalewając pola wsi Nowopole, Nałgunowicze, Jagi 
zalał poła należące do wsi Mirkowicze i Mikołajewszczyzna, w 

woda podniosła się do takiego poziomu, 

Suła przer- 
na. Niemen zaś 
samych Stołpr 

iż 9 rodzin z domów niżej poło- 

  

Propaganda baptystów 

NOWOGRÓDEK, 21 IV. (tel. wł. 
„Słowa*) W Nowej Myszy przez 
2 dni urządzała swoją propagandę 
sekta baptystów. 

‚ LIDA 
Zjazd delegatów związku strzeleckiego. 

W lokalu lidzkiego starostwa odbył się walny 
zjazd delegatów związku strzeleckiego okrę- 
gu nowogródzkiego. Obecni byli: komendant 
okręgu, delegaci i komendanci obwodów. De- 
legaci z oowodów Niešwiež i Nowogródek 
nie przybyli. W zjeździe brali również udział 
komendanci obwodów przysposobienia woj- 
skowego 77, 78 i 79 p. p. Przewodniczył ze- 
braniu zastępca starosty p. Dziadowicz. Po 
wysłuchaniu sprawozdań kierownika okręgu 
p. Jaroszewskiego i obecnych delegatów ob- 
wodów i udzieleniu absolutorjum, dokonano 
wyborów zarządu okręgu komisji rewizyjnej 
i sądu honorowego. Do zarządu wybrani zo- 
stali p. p.: dr. Przyborowski, Salmonowicz, 
Mioduszewski, Stadnik, Hryniewska, Bokuno- 
wa, Niedenthal, Pilarski, Kamieński, Woliń- 
ski i Jaroszewski — wszyscy z Nowogródka 
Do komisji rewizyjnej p. p.: Witkowski, So- 
bieszczański, Michalski i Burow. Do sądu ho- 
morowego p. p.: Parafjanowicz, Hryniewski, 
Hiany i Jakufis. Na zakończenie zebrani 
uchwalili jednogłośnie wysłać depesze do Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej i Pana Mar- 
szałka Piłsudskiego hołdy oraz do pana wo- 
jewody w Nowogródku z podziękowaniem za 
życzliwy stosunek do Związku, z prośbą o 
zachowanie go nadal i zapewnieniem, że pra- 
ca związku będzie miała nadal przedewszy- 
stkiem na względzie dobro Państwa. A) 

(C. A. 

PORPLISZCZE, POW. DZIŚNIEŃSKI. 

к — Okradzenie urzędu pocztowego. 13 
kwietnia r. b. w naszym cichym zakątku 
gruchnęła wieść, że w Porpliszcze okradli 

rząd Pocztowy bez wyłamania drzwi i zam- 
ków w kasie ogniotrwałej. Zaalarmował wła- 
dze bezpieczeństwa o tem kierownik tego 
urzędu p. Władysław Andrzejewski — miej- 
scowy mieszkaniec wsi Krywoszyny. W re- 
zultacie dochodzenia policja: aresztowała An- 

 drzejewskiego i odesłała do rozporządzenia 
władz śledczych w Głębokiem. 

Andrzejewskiego znano w  Porpliszcze 
jako człowieka nałogowego, nieżałującego na 
zabawy i trunki pieniędzy, o czem niejedno- 
krotnie mówiono, a nawet miejscowy wójt, 
pan Jasiewicz pisał w raportach do swojej 
władzy. lecz jakoś to żadnego skutku nie od- 
nosiło. Coprawda takie defraudacje i sprze- 
niewierzenia pieniężne, a „„po dawniejszemu* 
i tutejszemu złodziejstwa, miały tu miejsce 
Bor we wszystkich urzędach pocztowych 

oło nas położonych; jakto: w Dokszycach, 
Głębokiem, Budsławiu; wyjątek stanowi tyl- 

„ko Parafjanów, gdzie na czele urzędu po- 

cztowego stoi rutynowany dawny urzędnik 
RZ Rarowski, gorliwie ochraniający szkatu- 
ę państwową, a przytem lubiany przez miej- 
scowe społeczeństwo, z którym nigdy nie 
miewa żadnych zatargów. Al. S. 

POSTAWY. 

— Uroczystość 10-lecia  Ooswobodzenia 
Wilna. W dziesiątą rocznicę oswobodzenia 
Wilna i Wileńszczyzny od najeźdzców, Po- 
stawy przybrały odswiętny wygląd, Domy 
były udekorowane chorągwiami, w kościo- 
łach wszystkich wyznań zostały odprawione 
uroczyste nabożeństwa. W kościele katolic- 
kim zebrało się sporo ludu i miejscowej in- 
teligencji, jak również przedstawicieli orga- 
nizacyj społecznych jak to SMP, Kół P. 
Mac. Szkolnej, Śtrzelc., kilku reprezentacyj 
urzędów i wojskowości. 

Ks. proboszcz Nurkowski w podniosłych 
słowach zobrazował doniosłość, dla tutejsze- 
go kraju, jak również i dla całej Rzeczypos- 
politej Polski, faktu wyzwolenia Wilna i Wi- 
leńszczyzny, tej skarbnicy patrjotyzmu i ko- 
lebki wielkich ludzi, jakich ziemia Wileńska 
wydała. O godzinie 1-ej odbył się odczyt p. 
Jerzego Niedziałkowskiego zastępcy starosty 
postawskiego, o wyzwoleniu Wilna. Przyje- 
mnie było usłyszeć z ust p. Niedziałkowskie- 
go prawdziwego syna tej ziemi, który wy- 
rósł i zrósł się z tradycjami naszemi wileń- 
skiemi, mocne słowa uznania i przyznania, 
„że wiara nasza katolicka i miłość do Świa- 
tyń wileńskich i tradycyj, które pieści każdy 
wilnian w sercu swem, były największym 
bodźcem do wyzwolenia Wilna z pod obcego 
jarzma. 

Miejscowy. 

BIAŁA WAKA p. Wil. Trocki 

— Pożegnanie ks. proboszcza Czyżew- 
skiego. Niema zdaje się nic bardziej przykre- 
go na święcie od chwili rozstania się z ludź- 
mi osoby, która lata całe dzieliła się razem 
dołą i niedolą życia, osoby, która była gwia 
zdą przewodnia we wszystkiem i dla wszy- 
stkich. Powstają wówczas dziwne kojarze- 
nia uczuć, których wyrazem są rzewne, ludz 
kie łzy... Dzieje się to wówczas, kiedy np. 
wojsko żegna swego ukochanego wodza, kie- 
dy parafianie słyszą ostatnią pieśń nabożną 
swego długoletniego proboszcza, kiedy wre- 
szcie dziatki szkolne widzą po raz ostatni 
swego nauczyciela i t.d. i t.d. 

Oto żywy przykład. Długoletniego pro- 
boszcza parafji Wojdackiej (gm. Rudomiń- 
ska) ks. Czyżewskiego, zgodnie z decyzją 
JE ks. Arcybiskupa |ałbrzykowskiego prze- 
noszą hen na wschód, aż pod sowiecką gra- 
nicę. W ubiegłą więc niedzielę (21 bm.) odby 
ło się solenne nabożeństwo, z przemową 
pożegnalną i błogosławieństwem ukochanego 
przez lud księdza. Polały się rzewne łzy... 
Płakały dzieci i starcy, płakał kościół cały... 
Owce żegnały swego pasterza, w imię Chry- 
stusa Pana!... / / 

J. Hopko. 

SLUWO 

Łotewsko-polskie zbliżenie. 
Dyneburg, 21 kwietnia. 

W dniu wczorajszym świeżo zało- 
żone T-wo Łotewsko-Polskiego zbliże- 
nia święciło pierwszy dzień swojej 
działalności. Działalność rozpoczęto od 
uroczystej akademji, skończono zaś 
przdstawieniem dramatu „W ogniu”, w 
wykonaniu artystów Teatru Polskiego 
w Łotwie. 

Akademji przewodniczył p. dyr. An- 
że. W prezydjum zasiedli umyślnie 
przybyli na tę uroczystość z Rygi: były 
minister pracy, socj.-dem. Salnajs, char 
ge d'affaires poselstwa polskiego w 
Rydze hr. Łubieński, posłowie Wierz- 
bicki i Wilpiszewski. (Sekretarzowali 
Kalejs i Michał Wierzbicki), p. p. Biir- 
ges i Świerzbiński. 

Na sali widzieliśmy  najwybitniej- 
szych przedstawicieli społeczeństwa 
łotewskiego i polskiego, a mianowicie: 
burm. Wołont, prezes R. M. Krumiń, 
prefekt Berkis, p. Lajzan, p. Bojar, na- 
czelnik sztabu pułk. Daukszt, nacz. 
pow. Iłłuksztańskiego Janson, p. Stani- 
sław Łasewicz, wiceprez. Zw. Pol. Bo- 
lesław i Kacław Baużykowie. Po ser- 
decznych przemówieniach prezesa 
Anże, min. p. Salnaisa, posła Wilpi- 
szewskiego, burm. Wołonta, oraz p. 
kons. Świerzbińskiego, w których wszy 
scy mówcy podnosili potrzebę i zna- 

czenie T-wa, odbyły się wybory, które 
dały wynik następujący: 

Do zarządu T-wa zostały powoła- 
ne następujące osoby. 

P. dyrektor Anże prezes T-wa Ło- 
tewskiego p. kons. Swierzbiński, burm. 
Wołont, p. Stanisław Łasewicz, pr. 
Berkis, p. Krumiń prezes Rady Miej- 
skiej, p. Bolesław Breżgo, kandydaci p. 
p. Bojar Sachnowski i Łajzan. 

W końcu zebrania, na propozycję 
prezydjum uchwalona wysłać depeszę 
treści następującej. 

Pan Prezydent Państwa. Ryga. 

Otwierając Filję T-wa Lotewsko-Pol- 
skiego zbiiženia w Dyneburgu, šlemy Panu 
Prezydentowi wyrazy najgłębszej czci. Sto- 
warzyszenie dołoży wszelkich starań, aby 
bratnie związki zawarte w czasie wojennym 
między Łotwą i Polską, zostały zacieśnione 
na polu ekonomicznem i kulturalnem. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej War 
: szawa. Zamek. 

Oddział Dyneburski T-wa Zbliżenia Ło- 
tewsko-Polskiego w uroczystej chwili swego 
powstania przesyła Panu Prezydentowi wy- 
razy najgłębszej czci i zapewnienia, że jego 
naczelnem zadaniem będzie stałe realizowa- 
nie dążeń do ścisłej współpracy z Wielkim 
Narodem Polskim na polu kulturalnem i eko- 
nomicznem pomyślnie dla obu stron uwień- 
czonej konwencji. 

Prezes: Anże. 
Wiceprezes: Michał Świerzbiński 

W Ameryce nie szanują prawa 
NOWY YORK, 23-4. PAT. Na dorocznem śniadaniu, wydanem przez 

Associated Press -w hotelu Ostoria był obecny prezydent Hoover. — W śnia- 
daniu wzięło udział 1200 osób. Prezydent Hoover wygłosił przemówienie, w 
którem poruszył wyłącznie temat nieposzanowania prawa, które w Stanach 
Zjednocz.-s przybiera zastraszdjące rozmiary, Żadnych zagadnień z dziedzi- 
ny polityki zagranicznej prezydent w przemówieniu swem nie poruszał. 

Pokłady szczerego złofa w stanie Onfario 
MUTHESON (stan Ontario) 23,4, Pat, Pewien fermer, uprawiając swą 

ziemię, natrafił na pokłady czystego złota. Sprzedał on swe prawo za 12 tysię- 
cy funtów szterlinków. 

Śmierć w wodnej otehłani 
GDYNIA, 23.IV. PAT. Dnia 21 b. m. utonął w morzu podczas prze- 

jażdżki żaglówką, która się wywrociła, Paweł Siwek z Królewskiej Huty 
Jest to pierwszy wypadek utonięcia na polskiem morzu w tym roku. 

UNIROSS KIT AERSES NTT СОИ СЕАЕЯ 

Wielka powódź w Mińsku 

  

Z Mińska donoszą: W nocy na 20 bm. poziom wodyna rze- 
ce Świsłocz przepływającej przez Mińsk, począł się nagle podno- 
sić gwałtownie. Nazajutrz woda 
dnia wylała powodując powódź. 

dosięgała 2 metrów, trzeciego 
Zalane zostały vlice: Tatarska, 

Sadowa, Mała Serebranka, całkowicie zala :y został ogród miej. 
ski. W ostatniej chwili nadeszły wiadomości, że wciąż wzrastają- 
cy poziom wody za”raża zniszczeniem elekirowni miejskiej. Wła 
dze sowieckie powołały komitet 
no również do pomocy rezerwę 

do walki z powodzią. Wezwa- 
milicji i straż ogniową oraz po- 

gotowie ratunko «e do przewożenia ofiar powodzi. Mieszkańcy 
przybrzeżnych ulic wysiedleni są wgłąb miasta. Dotychczas ofiar 
w ludziach nie było. 
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Polowanie w Białowieży 
Dziś w puszczy Białowieskiej rozpoczy- 

na się reprezentacyjne polowanie na głuszce. 
Polowanie odbędzie się w obecności 

ministra rolnictwa p. Niezabytowskiego. 
Oprócz wyższych urzędników ministerjalnych 

zaproszono na polowanie wojewodów woje- 
wództw wschodnich — Raczkiewicza (woj. 
wileńskie), Kirsta (białostockie) i Józefskie- 
go (wołyńskie). 

Polowanie będzie trwało 2 dni. 

Nasza ilofa wojenna 
Państwo polskie ma dostęp do mo 

rza zamkniętego, to znaczy, że w czasie 
wojny może Bałtyk niezależnie od na- 
szej woli być zablokowany. Nie przez 
Danję oczywiście, mającej w swem po- 
siadaniu trzy cieśniny z Bałtyku do 
Morza Północnego wiodące, bo Danja 
na wypadek jakiegokolwiek konfliktu 
zachowa się według wszelkiego pra- 
wdopodobieństwa neutralnie, ale przez 
floty obce, które się u wyjścia cieśnin 
duńskich usadowią. Najprostszym spo- 
sobem na niedopuszczenie do takiej blo 
kady byłoby aby Polska posiadała flotę 
wojenną conajmniej równie silną jak 
najsilniejsza flota państwa nadbałtyc- 
kiego. Wystarczy tak sprawę postawić 
aby zaraz dojść do wniosku, że w cza- 
sie wchodzącym w ludzką rachubę u- 
zzeczywistnienie takiego postulatu jest 
niewykonalne. 

Niemcy posiadają dziś flotę złożo- 
ną z 8 pancerników, 11 krążowników 
i 39 torpedowców; Rosja ma na Balty- 
ku 4 pancerniki, 3 krążowniki, 12 tor- 
pedowców i 9 łodzi podwodnych. A 
Polska? Mamy 2 kanonierki, 6 małych 
i starych torpedowców, oraz 4 trawle- 

Posiedzenie Rady Miej- 
skiej. 

Zgóry było do przewidzenia, że wy- 
znaczenie posiedzenia Rady Miejskiej nie w 
lokalu Magistratu, a w sali szkoły po- 
wszechnej przy ul. Ostrobramskiej, gdzie 
może się zgrupować większa ilość publicz- 
ności, da asumpt pp. Radnym do uprawia- 
nia demagogii, zwłaszcza, że porządek 
dzienny przewidywał kilka punktów, przy 
omawianiu których łatwo jest o stwarza- 
nie pozorów walki klasowej i o okazję do 
przemówień. 

Tak się też i salos - 
W powodzi słów, chwilami namietnych, 

chwilami frywolnych omal, że nie utonął 
cały porządek dzienny, a w każdym bącź 
razie utonęło kilka punktów tego porządku. 

Obrady trwały do 1 m. 30 co uniemo- 
żliwia nam podanie szczegółowego spra- 
wozdania Ograniczamy się jedynie do za- 
znaczenia, że Rada przyjęła szereg wnio- 
sków w sprawie przeniesienia kredytów w 
budżecie !928|29 r., wniosek w sprawie re- 
paracji pożyczki w sumie 609.638 zł. 29 gr. 
otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego ną roboty  wodociągowo-kanali- 
zacyjne i rozbueowę elektrowni — м 
ten  sposów, Że z sumy tej 320.000 zł. 
przeznacono na wspomniane roboty, 
200.000 zł. na rozbudowę elektrowni i 
29.638 zł. 29 gr. na koszty opracowania 
planów regulacyjnych. 

Wniosek w Sprawie ust lenia uposaże- 
nia architekta załatwiony został w ten 
sposób, że Radą uchwaliła podnieść upo- 
sażenie to do V grupy (dotąd przzsługiwa- 
ło VI) oraz uchwaliła dodatek personalny 
w wysokości 3U0 zł. miesięcznie. Ponadto 
zaaprobowano wypłacanie dotychczas po- 
borów wyższych, niż to jest przewidziane. 
w etacie. 

Ponadto debatowano nad sprawami ma- 
jącemi duże znaczenie, jak: zmiana taryfy 
za prąd elektryczny dla silników, sprawę 
opłat za rekonstrukcję pionów (sprawa ta 
zajęła dużo, dużo czasu) oraz w sprawie 
ustalenia na rok 1929—30 dodatku komunal- 
nego do państwowego podatku od nierucho- 
mości. Wniosek Magistratu w tej sprawie, 
popierany z całej siły przez lewicę a zdąża- 
jący do przelania ciężaru tego podatku na | 
t. zw. kamieniczników był konikiem, na któ- 
rego wsiadało szereg mówców ku uciesze 
galerji. Obszerniej podamy o tem w nume- 
rze następnym. 

Z powodu spóźnionej pory przewodni- 
+ czący obradom p. prezydent Folejewski od- 
roczył posiedzenie do poniedziałku. Odbędzie 
się ono w gmachu Magistratu, gdzie będzie 
zapewne cieplej, gdzie akustyka pozwoli sły- 
szeć przemówienia, a ograniczona ilość „ga- 
łerji* pozwoli na rzeczowe traktowanie spraw 

ak zadecydowała większość radnych, 
gdyż na zapytanie przewodniczącego, „kogo 
zadawalnia lokal przy ul. Ostrobramskiej 
wstała tylko grupa P.P.S. W. T. 

Pan Stanisław Kodź ustąpił z „Dzienni- 
ka Wileńskiego”. Był współredaktorem od 

pierwszej chwili jego powojennej rezurekcji. 
Reprezentował on w gronie śwej redakcji 

nietylko ideowość, lecz także pełny umiar i 
kulturę. Stąd z przykrością myślimy o jego 
ustąpieniu jako o fakcie obniżającym poziom 
prasy wileńskiej. 

k 

ry. Artylerja naszej floty wynosi razem ) 
12 dział 76 mm. i 16 dział 47 mm. 4estgm 
to tyle co nic w porównaniu z artylerją ; 
nie sławnego „Ersatz-Preussen'* będą- 
cego w budowie, ale pancernika serji 
„Preussen“ zbudowanej w latach 1903- 
1906. Jeden taki pancernik rozporządza , 
bowiem 4 działami po 280 mm. i 14 | 
działami po 170 mm. | 

Nie artylerją naszej floty zatem, a 4 
mądrą polityką zagraniczną musimy_s0 
bie zapewniać wolność żeglugi na į 
tyku w ciągu najbliższych dziesiątków 
lat. Ale mogą przecież nastąpić powi- 
kłania międzynarodowe pomimo na- 
szej woli; wojna może być nam narzu- 
cona. Musimy więc bronić naszego wy- 

   

| 
brzeża, musimy bronić Gdańska i Gdy- | 
ni. W tym celu potrzebna nam jest ma | 
ła i nowoczesna flota. Już cztery lata 
temu ustaliliśmy nasz program mors 
którego wykonanie na lat 12 rozłoż0- 
no, program obejmujący 2 krążowniki, ; 
6 wielkich torpedowców, 12 małych tor 
pedowców i 12 łodzi podwodnych. W 
roku 1926 powierzyliśmy  stoczniom 
francuskim wykonanie pierwszej tran- 
szy tego programu, a mianowicie 2 wiel 
kic h torpedowców i 3 łodzi podwod- 
nych. 

Torpedowec buduje stocznia „Chan 
tiers Navals Francais“ w Blanville, pod 
Caen. Już w roku zesztym „„Wicher“ zo 
stał spuszczony na wodę i obecnie wy- 
kańcza się jego nadbudowa, zakładanie 
maszyn i artylerji. ,Burza* ma być spu 
sžczona na wodę lada dzień. Te dwa 
nasze pierwsze torpedowce liczą 107 
metrów długości i 1.500 tonn pojemno- 
ści. Ich maszyny rozwijają siłę 35.000 
koni parowych, dzięki czemu torpedo- 
wce osiągną łatwo szybkość 33 wę- 
złów na godzinę (węzeł, albo mila mor 
ska liczy 1852 metry). Żadne państwo 
nadbałtyckie nie ma dziś okrętów wo- 
jennych tak szybkich. Nasze wielkie 
torpedowce będą uzbrojone w 4 działa 
130., 2 działa 75 mm., oraz 2 potrój- 
ne tuby do rzucania torped kalibru 550 
mm. Załoga torpedowca wyniesie 155 
ludzi. 

Polskie łodzi podwodne budują się 
według planów stoczni „Augustin Nor 
mand' w Havrze. Tam właśnie spusz- 
czona była na wodę 12 kwietnia łódź 
„Wilk“. Łódź „Ryś buduje według | 
tych samych planów stocznia „Chan- 
tiers de la Loire“ w Nantes ,spuszczo- 
na będzie na wodę w końcu tego mie- 
siąca); zaś „Żbika'* budują „Chantiers | 
Navals Francais“ w Blainville. Pojem- 
ność naszej łodzi. podwodnej typu 
„Wilk“ wynosi 980 tonn na wodzie j 
1.250 tonn pod wodą. Na powierzch: 
łódź może osiągnąć szybkość 14 wę- 
złów, a pod wodą 9. Na powierzchni 
funkcjonują motory gazowe systemu 
„Diesel-Normand-Vickers*, a pod wo- 
dą motory elektryczne zasilane akumu- 
latorami. Łódź posiada 1 działo 100 mm 
i 1 działo przeciwlotnicze 40 mm. Wła 
ściwem uzbrojeniem łodzi podwodnej 
jest 6 tub toroedowych, 10 torped i 40 
min. Promień działania łodzi wynosi 
3.500 mil. Załoga liczy 36 ludzi. 

Te 2 torpedowce i 3 łodzie-podwod- 
ne—to jeszcze bardzo mało w jakiejś . 
akcji na pełnem morzu, ale w oparciu 
o wybrzeże stanowią dlań owe jednost- 
ki poważną obronę. Dziś mógłby iąkiś 
wrogi pancernik w przeciagu godźhy 
Gdvnie zniszczyć niemal doszczętnie. 
Tutro nie ośmieliłby się ku naszemu wy 
brzežu podptynąč. 

Kazimierz Smogorzewski. 

| 
|- | 

2 
Najładniejsza t0arz 

| traci na wyglądzie, o ile zęby nie 
posiadają należytej białości. Używa 

® 18с systematycznie higjenicznej, o 
fi wytwornym smak», niezawierającej 

mydła pasty DENTOLIN Karpińskie- 
go osiąga się nietylko białość zębów. 
lecz co najważniejsza, zdrowy stan 
jamy ustnej i całego organizmu. —0 

  

LIST Z ANTYPODÓW. 
Cośniecoś o tańcu „Papua'* — An der- 

- schónen blauen Donau''* — Na bosaka 
po tahityjskiej plaży z uroczą choć cze- 
koladową perłą Polinezji — Tragiczne 
chwile na morzu, wśród rozhukanych 

faq i skalistego wybrzeża. 

Raz jeden miałem taką przygodę. 
Wybrałem się w odwiedziny do stare- 
go dziwaka,Amerykanina, który mie- 
szka na wyspie Moorea w cudownym 
zakątku na najpiękniejszej bodaj na ca- 
łej wyspie plaży i notabene w miejscu 
gdzie niema absolutnie rekinów i mo- 
žna płynąć bardzo daleko. + g ” # 

2 Kiedy po kąpieli, naprawdę 
„ bardzo dobrej, leżeliśmy na pia- 

sku prowadząc ożywioną  gawę- 
dę, widzę naraz zbliża się do 
nas półtuzina młodych dziewic z pęka- 

-. mi kwiatów w ręku. Naturalnie nie by- 
łem tak zarozumiały, żeby sądzić, iż ta 
deputacja idzie specjalnie mnie powi- 
tać, więc pytam gospodarza. Okazało 

_ się, że on mieszkając jak prawdziwy 
_ homme-nature w najprymitywniejszym 

.szałasie posiada w swym inwentarzu 
aparat fotograficzny (uszkodzony i od 

/ lat nieczynny), maszynę „nie' piszącą 
oraz stary, mały gramofon z kilku zgra- 
nemi do ostatnich granic możliwości 
płytami. Otóż ten ostatni instrument 
ao szczególne uznanie u niezwy- 

le muzykalnych pelinezyjczyków. Od 
' czasu do czasu dziewczyny z okolicz- 

' nych rybackich osiedli przychodzą że- 
‘ by posłuchać ,,paupa”, jak się w miej- 

  

  

nazywa się wszelka muzyka, taniec, 
gramofon etc. Miałem szczęście wła- 
śnie trafić na taki dzień. 

Kiedy z trzaskiem, sykiem i jękiem 
popłynęły dziwęki slicznych  melodyjį 
hawajskich spiewanych przy akompan 
jamencie „ukulele'* dziewczyny zaczęły 
tańczyć. Mokry, twardy, zupełnie gład- 
ki piasek plaży zastępował posadzkę. 
Taniec ich nie umiem opisać dokład- 
nie. Tańczony solo wymaga przede - 
wszystkiem dobrze wygimnastykowa- 
nych mięsni bioder. Byłem świadkiem 
rozmowy dwóch Anglików, kiedy jeden 
bardzo szczegółowo opisywał ruchy te- 
go tańca, drugi nowicjusz jak i ja, słu- 
chał go z wielkiem zainteresowaniem. 
Po chwili przerywa nagle „no, wiem, 
to jest danse du ventre“. „Nie“ byla 
ilegmatyczna odpowiedź „całkiem ой- 
wrotnie“. Otóż to „całkiem odwrotnie" 
i mnie wtedy wytłomaczyło dokładnie 
zasady tańca „paupa“. 

Kiedy wszystkie hawajskie płyty zo 
stały przegrane, rozległy się naraz 
dźwięki starego jak świat popularnego 
wiedeńskiego walczyka, „O, walc''* ode 
zwała się jedna z dziewczyn. Zdziwio- 
ny tem zapytałem może nawet ona tań- 
czyć walca. „Nie' powiada „ale w ki- 
no w Papeete widziałam raz jak tańczą, 
bardzo ładne". Wtedy zaproponowa- 
łem, że ja nauczę tańczyć walca. Io 
zgrozo, niech Pani sobie zechce wyo- 
brazić. Cudowna noc, księżyc, szum 
morza, *.. * , pieśń rio-rio, słowem tło 
jak z bajki. A na tem tle zachrypnięty 
ohydny gramofon, dźwięki strausow- 
skiego „Nad modrym Dunajem' i dyre- 
ktor w pareo na bosaka walcujący na 

scowem, biednem językowo narzeczu plaży z czekoladową perłą Polinezji! 

/ Uczenica okazała się bardzo poję- 
tną i już po paru turach wcale zgrabnie 
walcowała wzbudzając piekielne uczu- 
cie zazdrości u swych koleżanek. › 
Ale morze tak przedziwnie piękne i tak 
dobroczynne dla człowieka nie lubi 
żeby z niem igrać. Biada wtedy smiał- 
kowi, który chce się popisać własną od 
wagą. Fale które na Pacyfiku dochodzą 
do wysokości 40 metrów t.j. mniej wię 
cej 10-cio piętrowej kamienicy rzuca- 
ją największym statkiem jak kawał- 
kiem kory. Doznałem i ja tych wra- 
żeń w drodze do Taiti, gdyż druga po- 
łowa ubiegłego roku była niezwykle bu 
rzliwa. 

Skrzywdziło mnie ono trochę nie- 
dawno. Leżąc bezczynnie od dwóch ty- 
godni ze skaleczoną przez nie nogą, 
mam możność tych „parę* słów na- 
pisać. 

Było to tak. Mając już dość włó-. 
częgi po lagunach zapragnąłem zwie- 
dzić dziki brzeg południowy  Taiti, 
gdzie niema raf i lagun i ocean docie- 
ra swemi falanii do samego brzegu. Na 
przestrzeni jakich 20 kilometrów niema 
tam ani jednej osady ludzkiej. Kiedy 
powiedziałem o tym projekcie jednemu 
z moich nowych przyjaciół, ten stano- 
wczo odradził mi jechać pirogą. Więk- 
sza fala przewróci ją w mgnienie oka, 
sam jeden nie dam rady odwrócić ją, 
wiatr poniesie na skały — słowem ka- 
tastrofa nieunikniona. Zaproponował 
mi wzią ć jego dużą łódkę europejską 
na jakie 8 - 10 osób. „Będziesz pan 
włókł się powoli, zato bezpiecznie” by- 
ły jego słowa. Zdawałoby się nic bar- 
dziej logicznego. Jednakowoż ani on, 
ani ja nie przypuszczaliśmy jak pozor- 
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na gwarancja bezpieczeństwa może 
stać się często przyczyną biedy. 

Skorzystałem z propozycji. Nabra- 
łem bananów i kokosów, wiedząc że 
tam już na ryby liczyć nie można, i pe- 
łen żądzy nowych wrażeń popłynąłem. 
Pierwszego dnia wszystko szło jaknaj- 
lepiej. Płynąłem jeszcze lagunami. Wi- 
siałem po parę godzin nad najładniej- 
szemi miejscami, łowiłem ryby, a że 
posuwałem się bardzo wolno i przez 
cały dzień zrobiłem tylko 8 kilm., to 
chyba niewielkie zmartwienie, bo cze- 
go ale czasu mram teraz poddostatkiem. 
Na noc, pomimo odpływu, zdołałem 
wcisnąć się do małej zatoczki ze swo- 
im pancernikiem, jak w myśli łódź tę 
nazwałem. Były ryby i zapałki, więc i 
„pani* był w robocie. Słowem idylla 
jak zawsze. х 

Zato nazajutrz, od samego rana za- 
częło się utrapienie. Kiedy wypłyną- 
łem poza rafy na otwarte morze, to 
okazało się, że mój pancernik ma tak 
dużą powierzchnię swych burt, że wiatr 
na ten raz od morza, wciąż znosi mnie 
w kierunku raf. Groziło to rozbiciem ło- 
dzi. Wkońcu doszło do tego, że cały 
mój wysiłek przełożony na wiosła wy- 
starczał zaledwie na to, żeby nie być 
zniesionym na skały i przez 3 godziny 
wytężonego wiosłowania posunąłem się 
naprzód 0 jaki kilometr zaledwie. Wi- 
dząc, że przy wietrze łódka stanowczo 
zaciężka na jedną parę wioseł, trzeba 
było myśleć o odwrocie. 

Droga powrotna była jeszcze gor- 
sza. Wiatr wzmógł się i fale zaczęły 
od czasu do czasu zalewać łódkę. Pod- 
czas wyczerpywania wody każdy raz 
traciłem kiłkadziesiąt metrów z takim 

trudem wywiosłowanych. Wreszcie na- 
stąpił najgorszy moment. Kiedy wsta- 
łem z ławki, żeby przejść na tył łodzi, 
raptowna fala tak podrzuciła mój pan- 
cernik, że straciłem równowagę i wpad 
łem do morza. Niespodziewana taka ką 
piel to jeszcze pół biedy, tylko nie- 
szczęście chciało, że padając zaczepi- 
łem o gwóźdź wystający z burty i roz- 
ciąłem sobie nogę na jakie 10 centry- 
metrów. Oderwać kawałek  „pareo* 
przepaska na biodrach) i przewiązać 

nim nogę było naturalnie dziełem je- 
dnej chwili. Opatrunek ten jednak nie 
był w stanie uchronić rany od działania 
słonej wody morskiej. Obficie zraszania 
falami rana zaczęła tak mi boleć, że z 
wielkim trudem mogłem wiosłować. Sło 
wem kiedy nie wypuszczając tego dnia 
wioseł z rąk przez 14 godzin bez przer- 
wy głodny i prawie nieprzytomny z 
bólu już po ciemku dotarłem do domku 
mego gościnnego gospodarza — wła- 
ściciela łódki, to poczułem, że jeszcze 
godzina, a już nie byłbym w słanie da- 
lej walczyć z groźnym żywiołem. 

Zaraz zrobiliśmy naturalnie jaki taki 
opatrunek, na drugi dzień dojechałem 
na wózku do Rapeete, ale rana rozję- 
trzona wodą morska goi się bardzo po- 
woli i dopiero za jaki tydzień będę 
mógł znowu chodzić o własnych siłach. 

Podobny nieco wypadek z łódką, 
który skończył się jednak mniej tragi- 
cznie, miał miejsce przed kilku laty na 
jednej z wysp, na zachód od Taiti leża- 
cych. Młoda para Amerykanów, wiel- 
kich sportowców, którzy poznali się na 
statku jadąc tu z Ameryki dla spędze- 
nia wakacyj, z%pragnęła na pirodze z 
žaglem przepłynąć przez otwarte morze 

do drugiej wyspy leżącej o jakie 100 kl. 
dalej. Wzięli zapasy żywności, wody i 
żądni nowych wrażeń popłynęli pomi- 
mo głosów ostrzegawczych. у 

W połowie już drogi silny wiatr 
południowy poniósł ich na północ z ta- | 
ką siłą, że nawet na lekkiej pirodze we 
dwa wiosła nie mogli mu dać rady. To . 
też poprzestali tylko na wyczerpywaniu - 
wody, zdając się na łaskę opatrzności. 
Po trzech dniach dopiero przybiło ich | 

do małej niezaludnionej wysepki le- 
żącej o jakie 300 kilom. Od miejsca © 
gdzie zaczęli swą podróż. Pirogę rozbi- 
ło o rafy na drobne kawałki i wszystkie | 
pozostałe zapasy poszły na dno, a ż 
glarze bez wypadku wpław рггер!уп 
przez lagunę do wyspy. Zresztą nie zu- 
pełnie bez wypadku. Miał miejsce dro- 
bny wypadek całkiem nieprzewidywa- 
ny. Oboje — i on, i ona byli w łodzi 
tylko w pareo, a że nieumiejętną rę 
zawiązane pareo ich podczas przepłĄ 
wania przez lagunę rozwiązały się i poź 
zostały w morzu, a odzienie poszło na { 
dno razem z łódką, więc wylądowali na į 
brzeg niczem Adam i Ewa w całej peł | 
ni swych zdrowych opalonych na słoń- 
cu kształtów. 

Podczas kiedy miano ich za Straco- 
nych, przez 6 miesięcy żyli oni tu pa 
robinsonowsku, żywiąc się tylko ja 

| 

  

nanami i ostrygami dopóki wypadkowO 
przepływający w tych stronach statek 
nie dostrzegł ich sygnałów i nie zabrał | 
ich do Taiti. Wypadek ten bardzo po” | 
ruszył opinję publiczności tutejszej. ° 
Tak dalece że nawet „Journa] Officiel'* 
miejscowej administracji, zwykle drt- 
kujący tylko rozpaczliwie suche dekre- 
ty, podał in extenso humorystyczny W 
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„KOKJER GOSPODARCZY ZIŻW WSCĄODNICH 
Przemysł a rolniciwo na terenie 

Czyniony był mi zarzut, że pomniej- 

szam znaczenie i możliwości rozwojo- 

we przemysłu na ziemiach północno- 

wschodnich. Otóż jestem zdania, że 

województwo północno-wschodnie z 

braku wielu surowców, oraz braku wę- 

gla, przemysł swój siłą rzeczy ograni- 

czyć musi do przetworu lub przerób- 

ki przeważnie produkcji roślinnej, zwie 

rzęcej i leśnej, po części też zasobów 

mineralnych. Rozbudowa przemysłu, 

opartego na obcych surowcach i pół- 

surowcach, nie może mieć tu widoków 

rozwoju z powodu znacznych kosztów 

transportu i opanowania rynków zbytu 

przez ośrodki przemysłowe, zdolne do 

konkurencji. W najlepszym wypadku 

mogłaby być mowa — poza produkcją 

opartą na własnych surowcach i pół- 

surowcach o przemyśle zaspakajają- 

cym potrzeby miejscowe. I tu jednak 

warunki powojenne ułożyły się, jak na- 

razie, w sposób wręcz niepomyślny. W 

wielu jeszcze branżach miejscowa pro- 

dukcja przemysłowa nie dorównywuje 

przedwojennej. Nie należy zapominać, 

że Wileńszczyzna zaledwie od 8 lat 

przestała być terenem walk, najazdów 

i okupacji, a tylko od roku 1922-go da- 

tuje się definitywne rozstrzygnięcie jej 

przynależności państwowej. Bliskość 

dwuch niespokojnych sąsiadów nie- 

zbyt sprzyjała przejawom inicjatywy i 

lokacie kapitałów. na tym terenie, naj- 

większą jednak przeszkodą w odbudo- 

wie przemysłu stanowił brak środków 

produkcji, maszyny i narzędzia zostały 

przeważnie, przed wkroczeniem armji 

niemieckiej do Wilna, ewakuowane 

wgłąb Rosji, skąd już nie powróciły, — 

co ocalało, przywłaszczyli Niemcy lub 

zagrabili bolszewicy. Znaczna część 

budynków fabrycznych została zni- 

szczona lub poważnie uszkadzona pod- 

czas działań wojennych. Miasto Smor- 

gonie słynne ze swych garbarni, legło 

w gruzy pod pociskami i skutkiem po- 

żaru. W uprzemysłowionych mająt- 

kach niema zakładu, któryby ocalał. 

Wobec ogromu zniszczenia, nic dzi- 

wnego, że okres odbudowy przemysłu 

wileńskiego nie został jeszcze zamknię- 

ty, że postęp w tej mierze bardziej 

zaznacza się w odniesieniu do małych 

o typie rzemieślniczym zakładów. Przy 

toczę tu kilka cyfr pojaśniających: w 

przemyśle mineralnym średni stan za- 

jtrudnienia na 1 zakład wynosi 13-r0- 

botników w roku 1910, zaś w roku 

1927 tylko 3,4; dla przemysłu żelazne- 

go i maszynowego odnośne cyfry za- 

trudnienia są 22 i 9, dla przemysłu 

chemicznego — 6 i 3; w r. 1927 na 

tartakach wileńskich przetarto 75,000 

festmetrów drzewa okrągłego, co sta- 

nowi zaledwie 30 proc. surowca nor- 

malnie przecieranego rocznie przed 
wojną. Przemysł garbarski dotychczas 

nie może dźwignąć się z upadku. Z 

małemi wyjątkami dotyczy to. wszyst- 

kich innych dziedzin przemysłu. A za- 

tem produkcja przemysłowa nietylko, 

że nie wzrosła w porównaniu do czasu 

przedwojennego, lecz utraciła nawet 

zdolność zaspakajania potrzeb rynku 

lokalnego w dawnych rozmiarach. 

Niezależnie od przytoczonych przy- 

” 

swej naiwności raport chińskiego kapi- 
tana ‚о uratowaniu dwojga nagich lu- 
dzi', przestrzegając jednocześnie wszy 
stkich przed tego rodzaju rozrywkowe 
mi wyprawami. ` 

Drugi wypadek jaki miałem z po- 
wodu morza mógł mieć następstwa. 
Na tych samych dzikich południowych 
brzegach Taiti, gdzie morze nie hamo- 

wane rafami chłoszcze je bez przerwy 

falami i formuje prostopadłe jak scia- 

na urwiska, jest jedno miejsce, gdzie 

droga prowadzoąca wzdłuż brzegu do- 
koła wyspy przerywa się i kilka kilome 
trów jest uważanych za absolutnie nie 

do przebycia. Nad samem morzem ur- 
wisko i ciągłe fale, a wyżej brzeg bar- 

dzo  spadzisty i tak zarosnięty gę- 

szczą olbrzymich paproci, cierni i ljan 

że tylko z wielkim trudem i wielką 

wprawą można tam posuwać się na- 

przód, wycinając sobie drogę dużym 

jak kosa nożem. To też górą amatoro- 

wie silnych wrażeń ryzykują przejść od 

czasu do czasu. Dołem zaś jeszcze nikt 

nie przeszedł, chociaż odległość nie 

przekracza 3 - 4 kilometrów. Przed pa- 

su laty próbował tego dokonać młody 

chłopak Francuz, ale spadł na skały i 

zabił się na miejscu. 

"Postanowiłem udać się i na wstępie 
zaimponować wszystkim swemi zdol- 

nościami taternickiemi. Z plecakiem wy 

pakowanym żywnością na 3 dni i nie- 
odstępną ciupagą ruszyłem brzegiem 

morza na zdobycie tego niebezpiecz- 
nego przejścia. 

Narazie (jak zawsze) szło bardzo 

łatwo. Bardzo stroma ale jeszcze nie 

rostópadła sciana z bazaltowej lawy, 

powyżłabiana falami i wiatrem, twarda 

c 

województw północno-wschodnim. 
czyn, przemysł Wileńszczyzny, — je- 

szcze przed wojną w rozmiarach swych 

uzależniony w większości wypadków 

od konsumcji miejscowej, — nie mógł 

w latach powojennych osiągnąć stanu 

przedwojennego już z tego powodu, 

że konsumcja miejscowa znacznie się 
zmniejszyła. Można twierdzić, że bilans 

handlowy, pozostając nadal biernym i 

w odniesieniu do obecnych dwóch wo- 

jewództw północno-wschodnich, bar- 

dzo znacznie obniżył się w cyfrze ab- 

solutnej. Skoro „atoli wątpliwości nie 

ulega, że produkcja miejscowa obniży- 

ła się — przyczyny zmniejszenia się 

bierności bilansu handlowego należy 

doszukiwać w . - osłabionej zdolno- 

ści konsumcyjnej rozważanego terenu. 

dzeniem coraz to gorszych konjunktur 

dla przemysłu rolniczego w związku z 

tutejszego. 

wykonaniem reformy rolnej. 

Wynikałoby z powyższego, że po- 

myślniejsze warunki dla przemysłu 

mogą istnieć przedewszystkiem w mia- 

rę wzrostu zdolności nabywczej naj- 

szerszych warstw ludności. 

Ten wzgląd, że 80 proc. mieszkań- 
ców ziem północno-wschodnich stano- 

wią rolnicy, winien decydująco zawa- 

żyć na dalszem kształtowaniu się tu- 

tejszych stosunków gospadarczych 

ważyła nad możliwościami przemysłu 

Ta okoliczność w wysokim stopniu za- 

wskazując linję, po której kroczyć win- 

na państwowa polityka gospodarcza i 

inicjatywa współczesna wsparta wysił- 

kiem czynników gospodarczych. Rzą- 

dy zaborcze nie były zainteresowane 

w rozwoju rolnictwa na rozważanym 

terenie, — przeciwstawiały się temu 

rozwojowi za pośrednictwem utrzymy- 

wania ludności na niskim poziomie kul- 

turalnym. I chociaż kultura w latach 

powojennych uczyniła niewątpliwy po- 

stęp—status quo pozostał skutekiem my 

Inej a zabójczej w swych skutkach zasa 

dy państwow. polityki gospodarczej, po 

legającej na jednostronnej obronie kon- 

sumenta kosztem rolnictwa. Dopiero od 

połowy 1926 r., kiedy w polityce rzą- 

du zaznaczył się wyraźny i zdecydowa- 

ny zwrot w kierunku równorzędnego 

traktowania wszystkich dziedzin gospo 

darczych na wszystkich odcinkach pań- 

stwa i kiedy nastąpiło „zamknięcie no- 

žyc“ wyrażające się w wyrównaniu cen 

produktów rolniczych a przemysło- 

wych, — dopiero wówczas nastąpiła 

znaczna poprawa stosunków gospodar- 

czych. Dość wskazać, iż konsumcja 

węgla, soli, nawozów sztucznych wzro- 

sta w Wileńszczyźnie w ciągu kilku 

lat kilkakrotnie, pomimo że lata te za- 

znaczyły się jako nieurodzajne. 

Tak jak między państwami, znajdu- 

jącemi się w odmiennych warunkach 

przyrodniczych, geograficznych i in- 

nych, musi istnieć w celach zachowania 

wszechświatowej równowagi ekonomi- 

cznej pewna kooperacja gospodarcza, 

polegająca na ustaleniu stery wpływów 

i zakresu produkcji : wymiany, — tak i 

między poszczególnemi dzielnicami Pań 

stwa nie powinno być niecelowej, bo 

nieuzasadnionej różnolitością stosun- 

ków, konkurencji. I tu powinna zaist- 

nieć świadoma celów współpraca, po- 

legająca na największem wyzyskaniu 

bogactw naturalnych. Poza lasami, Wi 

leńszczyzna ma niemal tylko ziemię któ 

ra może dać dużo, przyczynić się do 

podniesienia ogólnego dobrobytu, do- 

starczyć dostateczną ilość produktów 

dla przeróbki i wymiany ich na arty- 

kuły przemysłu nam zbywające — o ile 

zaistnieje harmonijne współdziałanie 

trzech najważniejszych czynników: pra 
cy, wiedzy i kapitału. 

Z. Harski. 
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Wiatr | Poluda. wschodni. 
przeważający 

Uwagi: półpochmurno, 

Minimum za dobę Sh. 

Maximum na dobę -l- 4*- 

Tendęncja barometryczna: stały spadek 

CISNICHIE. 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy 

jął p. prezydenta Folejewskiego oraz dyre- 

ktoraj Kawalca przybyłych w celu zaprosze- 

nia p. wojewody na otwarcie Komunalnej 

Kasy Oszczędności przy ul. Mickiewicza 13, 
co nastąpi 25 b. m. 

Następnie przybyła delegacja 3 D. A. K. 

z dowódcą dyonu kpt. Błaszczykiem na cze- 

  

i mocna, stanowiła doskonały opór dla 

nóg. Zatknąwszy ciupagę za pas ostro- 

źżnie drapałem się coraz dalej, śmiejąc 

się w duszy z tych co mnie tak stra- 

szyli okropnościami tej drogi. Pode- 

mną ryczały iale rozbijające się o brzeg 
ale mnie. nie sięgały. Byłem cały czas 

o jakie 5 metrów nad najwyższym po- 

ziomem fal. W jednem miejscu zafraso- 

wało mnie ciekawe zjawisko. Słychać 
było pod ziemią takie głuche jęki i sa- 

panie, że nawet ktoś absolutnie „nie 

wierzący w żadne duchy i inne dziwy 
mógłby pomyśleć o pokutującym du- 

chu zaklętym w skale, czy też jakimś 

nowym Prometeuszu uwięzionym w 

głębokiej podziemnej grocie. Przyło- 
żywszy ucho do skały długo wsłuchi- 
wałem się w te dźwięki. Prawdopo- 
dobnie jest w tem miejscu duża pod- 
ziemna grota połączona podwodnym 
kurytarzem z morzem i powietrze ści- 

skane uderzeniem fal szuka ujścia 

przez szczeliny skał, tworząc jakieś ol- 

brzymie podziemne organy. 
W dużem wgłębieniu — prawdzi- 

wa tatrzańska Koleba — odpocząłem z 

pół godziny i posiliłem się pieczonym 

owocem drzewa chlebowego. Im dalej 

jednak tem było trudniej. W małej, 

wąskiej zatoczce natrafiłem na wodo- 

spad padający z wysokości jakich 30 

metrów. żeby go ominąć trzeba było 

drapać się wysoka do góry i przedzie- 

rać się przez zarośla. Pokaleczyłem 

sobie przytem twarz i ręce. 

(Dalszy ciąg nastąpi). 

Ю 
ЭРЕ 

NIKA 
le aby zaprosić p. wojewodę na święto dy- 
wizjonu, Które odbędzie się 3 i 4 maja r. b. 

— Podziękowanie Pana Marszałka Pił- 
sudskiego. Z sekretarjatu osobistego p. Mini- 
stra Spraw Wojskowych nadeszło pod adre- 
sem p. wojewody wileńskiego pismo z za- 
wiadomieniem, iż Pan Marszałek przyjął na- 
dane mu obywatelstwo honorowe m. Głębo- 
kiego, oraz gmin Prozoroki, Jaźno, Brasław, 
Druja i Świr i miejsgowościom tym wyraża 
podziekowanie. Wspomniane pismo zawiera 
również podziękowanie Pana Marszałka dla 
p. wojewody Raczkiewicza oraz dla wszy- 
stkich osób instytucyj i urzędów za życzenia 
przesłane Panu Marszałkowi w dniu imienin 
19 marca r. b. 

— Zmiana nazwy gminy. W myśl roz- 
porządzenia Min. spraw. Wewn. dotychcza- 
sowa nazwa gminy Janiszki pow. Święciań 
skiego zamieniona została na „Podbrodzie'. 

— (0) Nowe przepisy o kinach. Jak się 
dowiadujemy, w najbliższym czasie ukażą się 
przepisy w sprawie budowy i zabezpiecze- 
nia bezpieczeństwa kin. Przepisy opierać się 
będą na ustawie budowlanej. Nowe przepi- 
sy o kinach przedewszystkiem  uregulują 
kwestję wejść i wyjść, sprawę umieszcze- 
nia i budowy kabin z aparatami projekcyj- 
nemi i przewidywać będą, że poza ogólnem 
i głównem źródłem oświetlenia na sali musi 
być przeprowadzona druga sieć, korzystają- 
ca z innego źródła światła, by na wypadek 
zepsucia się głównej sieci zawsze światło 
pozostało na sali. ! : 

MIEJSKA 

— (0) Požyczki na drobne remonty. Z 
chwilą uruchomienia kasy oszczędności m. 
Wilna, wszystkie wypłaty pożyczek, udziela- 
nych przez Komitet Rozbudowy m. Wilna na 
drobne remonty domów, będą uskuteczniane 
wyłącznie przez wymienioną Kasę. 

— (0) Choroby zakaźne w Witnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie 
na tyfus brzuszny 10 (1 zm.), tyfus nieokre- 
ślony 3, plamisty 2, czerwonkę I, płonicę 9, 
błonicę 5, ospę wietrzną 2, różę 4, krztusjec 
i0, gruźlicę 11, różyczkę 1 i drętwicę karku 
2, razem 60 osób, z których jedna zmarła. 

# — (o) Sprawy sanitarne. W porozumie- 
niu z wojewódzkim wydziałem zdrowia i 
starostwem grodzkiem, sekcja zdrowia Ma- 
gistratu zarządziła, żeby lekarze sanitarni 
raz na tydzień zjawiali się w swoich komi- 
sarjatach policji dla udzielenia dzielnicowym 
lekarzom przy odprawie odpowiednich wska- 
zówek i otrzymywania od nich informacyj o 
zauważonych przekroczeniach sanitarnych. 
należących do kompetencji lekarza sanitar- 
nego. 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Pspieranie budownictwa ognio- 
trwałego. Na ostatniem posiedzeniu wydział 
powiatowy sejmiku wileńsko-trockiego po- 
stanowił zwrócić się do Powszechnego Za- 
kładu Ubezpieczeń Wzajemnych z prośbą o 
udzielenie kredytów na popieranie budowni- 
ctwa ogniotrwałego w powiecie. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W środę, dnia 24 b. 

m. o godzinie 13ej w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu odbędą się promocje na doktora 

wszechnauk lekarskich następujących osób: 
1) Hryniewickiego Romana, 2) Maciesowicza 
Józefa, 3 Olszewskiego Pawła i 4) z Hrynie- 
wickich Gucewiczowej wel Awgucewiczowej 
Pelagji. 

AKADEMICKA. 

— Pierwszy poświąteczny czwartek aka- 
demicki. W czwartek, dnia 25 bm w Ognisku 
akademickiem o godz. 8.15 wiecz  od- 
będzie się pierwszy poświąteczny czwartek 
akademicki, poświęcony sprawom Aeroklu- 

bu Akademickiego w Wilnie. 1) część intor- 
macyjna, 2) „Łatająca gazetka”. Dodatek 
nadzwyczajny „Żywej Gazetki”, 

SZKOLNA. 
— Zjazd dyrektorów szkół średnich. W 

i rozpoczęty się w gmachu Kura- 
olnego obrady zjazdu dyrektorów 

    

UWR 

W sprawie opieki nad zwierzętami. 
Otrzymujemy następujące pismo: 
W Nr. 90 „Słowa z dnia 19 kwietnia b. 

r. ukazała się wzmianka pod tytułem „Opła- 
kany stan opieki nad zwierzętami”. 

W imię słuszności i należytego oświetle- 
nia sprawy, uprzejmie proszę w imieniu za- 
rządu T-wa Opieki nad zwierzętami, o łaska- 
we umieszczenie poniższego wyjaśnienia. 

Krytyka o ile jest rzeczową, jest rzeczą 
zbawienną, gdyż zmusza ludzi do bliższego 
zainteresowania się daną sprawą i szukania 
środków zaradczych dla usunięcia zła i dla- 
tego też wdzięczny jestem autorowi wzmian- 
ki za poruszenie jednego z tych objawów 
zwyrodnienia wśród powojennego społeczeń- 
stwa, jakim jest katowanie zwierząt i drę- 
czenie ptactwa domowego. 

Smutny ten nader objaw winien być 
zwalczany przez całe społeczeństwo o ile 
ono chce mieć prawo należenia do rodziny 
państw o kulturze zachodniej, w szczególno- 
Ści zaś powołana jest do tego prasa. 

Zarząd T-wa Opieki nad zwierzętami 
stara się w miarę sił i możności ulżyć doli 
nieszczęśliwych i katowanych zwierząt i w 
każdym znanym mu wypadku reaguje, lecz 
niestety usunąć zła całkowicie nie ma mo- 
żności, gdyż T-wo liczy zaledwie 350 człon- 
ków i nie jest w stanie obsłużyć należycie 
18 rejonów, na jakie miasto Wilno przez Za- 
rząd T-wa zostało podzielone, przy niezna- 

cznej przytem ilości członków czynnych, a 

na płatnych agentów brak środków. : 

Najlepszym tedy, w/g mego zdania, 

środkiem zaradczym jest wstępowanie w po- 

czet czynnych członków T-wa oraz finanso- 

wanie tegoż. 2 

© Przedstawiciele zarządu T-wa łącznie z 

przedstawicielami władz administracyjno-po- 

licyjnych, dokonują od czasu do czasu inspe- 

kcji po mieście (rynki, postoje koni doroż- 
karskich) oraz instytucyj miejskich (rakarnia 
i rzeźnia) i t. p., o zauważonych przekrocze- 
niach spisują potok, które następnie 

skierowuje się do władz administracyjnych 
lub sądowych. * 

Z ważniejszych spraw, jakie są na ро- 

rządku dziennym należy wymienić: sprawę 

utworzenia szkoły racjonalnego kucia koni i 

ambulatorjum, organizację „kółek młodzieży 

przyjaciół zwierząt*, wyświetlania filmów 
propagandowych, umieszczania stałych re- 

klam w kioskach miejskich i t. р. 1 * р. _ 

Zaznaczam przytem, że rozporządzenie 

Pana Prezydenta R. P. z dnia 22 marca 1928 
roku nakłada moralny obowiązek na każde- 

go obywatela interwenjowania przy przekro- 

czeniach tegoż rozporządzenia i w tym celu 

w konkretnych wypadkach należy się zwró- 

cić o pomoc do najbliższego posterunkowe- 
go, a skutek pewny. 

Prosimy o bliższy kontakt z zarządem 
T-wa oraz o udzielanie konkretnych rad i 

wskazówek, do których w miarę możności 
chętnie się zastosowujemy, służąc nawzajem 

bliższemi informacjami co @о działalności 
T-wa. 

Sekretarjat T-wa mieści się przy ul. Ta- 

tarskiej Nr. 2 (III komisarjat p. p. I piętro) 

i czynny jest codziennie, z: wyjątkiem Świąt 
od godz. 6—7 wiecz. 

Prezes T-wa Opieki nad Zwierzętami na 
Woj. Wileńskie Wacław Olszewski. 

szkół średnich z terenów okręgów: wileń- 

skiego, poleskiego i wołyńskiego. — ы 
rócz wspomnianych dyrektorów biorą 

w nich udział: nacz. wydz. szkół średnich 

Min. W.R. i O.P. p. Pieracki, wizytatorzy mi- 

nisterjalni p. p. Ga: Michałowska oraz 
instruktorzy tegoż Ministerstwa p. p. Pleś- 

kiewicz, Seliga, Szyszkowski, Gemborek i 

Gawecki. 
Po zagajeniu przez p. kuratora Pogorzel- 

skiego p. nacz.  Pieracki, przewodniczący 

obradom nakześlił w krótkich słowach cel i 
program zjazdu. : 

Podczas popołudniowych obrad wizyta- 

tor ministerjalny p. Gałecki wygłosił referat 

na temat „Zadania wychowawcze dyrekto- 

ra”, poczem odbyła się dyskusja na ten te- 

mat. 
We wtorek uczestnicy zjazdu obecni byli 

na lekcjach pokazowych w gimnazjach, po 

południu zaś toczyły się dalsze merytorycz- 
ne obrady zjazdu. 

Do Szanownego Nauczycielstwa 

szkół powszechnych w Wilnie. Zarząd 
Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. zwycza- 

jem dorocznym zwraca się do ofiarnego nau- 

czycielstwa polskiego m. Wilna z uprzejmą 

prośbą, by w poczuciu obywatelskiego obo- 

wiązku zechciało dopomóc Macierzy w wiel- 

kiej kwešcie 3-g0 maja na „Dar Narodowy“ 
przeznaczony na rzecz oświaty naszych Kre- 
SÓW. 

Prosimy usilnie o rozebranie list skład- 
kowych oraz znaczków i chorągiewek w ce- 

nie dziesięciu groszy celem zachęcenia po- 

wierzonej sobie dziatwy do składania bodaj 
najmniejszych datków na Polską Macierz 

Szkolną. 6 : $ 

Listy składek oraz znaczki i chorągiewki 

znajdują się w biurze p. inspektora szkolne- 

go m. Wilna. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wileūskie Towarzystwo Filozoficzne. 

Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie się 

w czwartek dnia 25 kwietnia br. o godz. 8 

wiecz. w Seminarjum filozoficznem Uniwer- 

sytetu prof. dr. Marjan Massonius wygłosi 

odczyt pit. „Filozofja i socjologja we współ- 

czesnej niemieckiej literaturze pedagogicznej 

Wstęp wolny dla członków Towarzystwa i 

wprowadzonych gości. Bezpośrednio przed 

odczytem odbędzie się doroczne Walne Zgro 

madzenie członków Towarzystwa. 

— Posiedzenie Wil. T-wa  Psychjatry- 
cznego. We czwartek dnia 25. 4. br. o godz. 
8 wiecz. w sali wykładowej Uniwersyteckiej 
w Szpitalu św. Jakóba odbędzie się posiedze- 
nie Wileńskiego Oddziału Polskiego T-wa 
Psychjatrycznego dla członków i wprowa- 
dzonych gości z następującym porządkiem 
dziennym: prof. Siengalewicz: „Niektóre no- 
wsze pogłądy w kryminalogji”, prof. Radzi- 
willowicz: „O niepoczytalnošci ze stanowis- 
ka psychjatrycznego“. = 

— Wilenskie Kolo związku Bibliotekarzy 

Polskich. Dnia 26-go kwietnia (piątek) o g. 

8 wiecz. odbędzie się w uniwersyteckiej bi- 

bljotece publicznej 64-te zebranie członków 
z odczytem p. Stanisława Lisowskiego p. t.: 
„Rewindykacja książek z Bibljoteki Publicz- 

nej w Piotrogrodzie. Okres wykonawczy”. 
Goście mile widziani. b 
— środy Literackie, Związek Literatów 

komunikuje, iż wobec przemęczenia p. Ludo- 
mira Różyckiego nie mogła dojść do skutku 
projektowana na jego cześć Środa Literacka. 
Wobec tego dzisiaj „Środy”* nie będzie, O 
następnej herbatce, która ma być poświęco- 
na pożegnaniu opuszczającego Wilno konser- 
watora p. Jerzego Remera, ogłoszony będzie 
osobny komunikat. 

RÓŻNE 

— 0 jednostajność chorągwi. Spacerują- 
cemu po Wilnie w radosnym dniu 10-lecia 
oswobodzenia Wilna rzucał się w oczy pe- 
wien fakt, źle świadczący o zamiłowaniu na- 
szem do estetyki. Mowa tu o flagach naro- 
dowych „dekorujących'* domy. 

Trudno o większy rozgardjasz. Na jed- 
nym domu widnieje duża chorągiew o bar- 
wach narodowych, na drugim taka sama, co 
do koloru ale znacznie innego fasonu, umie- 
szczona jest nie na bramie a na dachu. W 
innem znów miejscu zamiast amarantu uży- 

to materjału różowego lub czerwonego kolo- 
ru.. Kształty charągwi są też najrozmaitsze, 
od dużych, efektownych do minimalnych 
skrawków. Szkoda, że nie zostal opracowany 

s T P. 
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, że przez Wszechmogącego 

Boga został powołany z tego świata 

š. p. ks. Józef Londzin 
Prałat domowy Jego Świętobliwości, kanonik honorowy Kapituły kato- 
wickiej i sandomierskiej, senator i burmistrz Cieszyna, prezes Związku 
śl. katolików, b. prezes Rady „narodowej, b. poseł do parlamentu austr. i 
sejmu warszawskiego. b. członek Rządu krajowego, prezes Rady nadzor= 
czej Związku spółek roln., b. prezes „Macierzy szkolnej”, „Dziedzictwa“, 

„Opieki* i t. d. 
Zaopatrzony św. Sakramentami, zmarł w dniu 21 b. b. o godz. 

1-szej po południu w 67 roku życia. Pogrzeb odbędzie się w środę dnia 
24 kwietnia b r. o godz. 10 przed południem z kościoła parafjalnego na 
cmentarz komunalny w Cieszynie. 
W Cieszynie, dnia 21 k 

     
wzór, wyraźnie wskazujący jakiej wielkości 
mają być te chorągwie i gdzie mają być one 
umieszczane. 

, — (0) Prośby o zezwolenie na hody 
majowe. Jak się dowiadujemy, do dad ad- 
ministracyjnych już wpłynęły prośby o ze- 
zwolenie na pochody robotnicze w dniu 1 
maja. Podania w tej sprawie zgłosiły P.P.S. 
i P.P.S. lewica. 

‚ -— Wydatne sybsydjum dła inwalidów-- 
żydów. Wil. Związek inwalidów — żydów 
wysłał swego czasu delegata swego do New 
Yorku, celem poczynienia tam starań w kie- 
runku zdobycia sybsydjum. Obecnie nadeszła 
do Wilna pomyślna wiadomość. Oto na ban- 
kiecie specjalnie na ten cel zorganizowanym 
zebrano 1.600 dolarów.. Suma ta zasili wy- 
datnie pustą dotychczas kasę związku. 

— Szczepienie ochronne. Wobec możli- 
wości szerzenia się epidemji duru brzuszne- 
go, wielce pożądanem jest zapobiegawcze 
szczepienie ochronne. O ile podskórne szcze- 
nienie bywa bolesne i wywołuje reakcję or- 
ganizmu pod postacią podwyższenia ciepłoty, 
bólu głowy i t. p. o tyle doustne użycie 
szczepionki metodą dr. Besredki nie wywołu- 
je żadnego przykrego uczucia, najmniejszych 
zaburzeń w ustroju, jest nadzwyczaj proste 
w użyciu i daje lepsze wyniki od zastrzyków 
podskórnych. Szczepionkę przyjmuje się w 4 
pigułkach, które należy zażyć kolejno po 
jednej pigułce dziennie, rano na czczo. Od- 
porność na chorobę trwa od 6—12 miesięcy. 

Kto ma do czynienia z chorym na dur 
brzuszny ałbo z ozdrowieńcem, mieszka w 
tem samem mieszkaniu, nawet w domu, 
gdzie są chorzy, wogóle używa '. do picia 
nieprzegotowanej wody i mleka z nieznanego 
źródła, winien zabezpieczyć się w wyżej wy- 
mieniony sposób od zachorowania. Pigułki 
Besredki są wyrobem Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie i mogą być nabyte w 
każdej aptece bez recepty. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. Przedstawienie dla inte- 
ligencji pracującej. Dziś po cenach najniž- 
szych (od 20 gr.) grana będzie po raz ostat- 
ni w sezonie krotochwila Dregelli „Dobrze 
skrojony frak'. 

Gościna r w Teatrze Polskim, Znany 
zaszczytnie Wilnu zespół operowy pod kie- 
rownictwem artystycznem  D-ra Tadeusza 
Wierzbickiego, zjeżdża na kilka przedsta- 
wień do Wilna, zaproszony przez Kierownic- 
two Teatru Polskiego. 

w czwartek grany będzie — „Faust, w 
piątek — „Halka”, w sobotę —,żydów- 
ka“ i w niedzielę — „Pajace'. 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego 11 - 9 wiecz bez przerwy. 

— Reduta na Pohulance. „Lato“. Dziš, 
jutro i dni następnych do soboty włącznie in- 
teresująca sztuka Rittera p. t. „Lato“ w in- 
terpretacji najlepszych sił zespołu Reduty. 

Początek o godz. 20-ej. Bilety wcześniej 
w „Orbisie' i od godz. 17-ej w kasie teatru. 

— „Przyjaciete“. W sobotę, dnia 27-IV 
po południu komedja AL hr. Fredry p. t 
„Przyjaciele“. 

oczątek o godz. 16-ej. 
— Reduta na prowincji. Dziś, w Sambo- 

rze komedja A. Słonimskiego „Murzyn war- 
szawski* ze Stefanem Jaraczem w postaci 
Hertmańskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wypadek z adwokatem. Wczoraj nad 
ranem na ulicy Jagiellońskiej znaleziono le- 
żącego na chodniku w stanie nieprzytomnym 
z ranami na ciele adwokata Pawła Tobjasza 
(Mickiewicza 33). Rannego ze względu na 
jego stan musiano ulokować w szpitalu ży- 
dowskim. W jakich okolicznościach Tobjasz 
uległ wypadkowi narazie nie ustalono. 

Wypadek samochodowy. Jadący uli- 
cą Słowackiego autobus Nr. 14437 wpadł na 
przebiegającego przez jezdnię 5-cio letniego 
Albina Rakowskiego (Słowackiego 19) któ- 
ry nieznacznie został poturbowany. ) 

— Zapadła się jezdnia. Wczoraj w po- 
łudnie koło cukierni Rudnickiego pod cięża- 
rem Pk dorożki Nr. 217 powożo- 
nej przez Piotra 
ska 8) zapadła się na przestrzeni 1 mtr. je- 
zdnia wskutek czego koń uległ pokaleczeniu. 
Wypadków z łudźmi nie było. 

— Obława. Pod halami miejskiemi pod- 
czas obławy zatrzymano 3 osobników z rze- 
czami pochodzącemi z kradzieży. 

— Wciąż giną. Onegdaj wyszła z domu 
i więcej nie wróciła Marja Dudaniec (Arse- 
nalska 6). Zaginioną poszukuje policja. | 

— Pęknięcie rury wodociągowej. Nie 
pierwszy to już raz dowiadujemy się o pę- 
knięciu rury wodociągowej co pociąga za 
sobą zalanie ulicy. Wczoraj katastrofa taka 
zdarzyła się u zbiegu ul. Gazowej i zaułka 

Kozłowego, przed gmachem T-wa  Przyja- 
ciół Nauk, Woda wytrysnęła na jezdnię i sze- 

rokiem strumieniem spływała ku Wilji. 

— Oryginalna kradzież. Morduchowi 
Jewerowiczowi (Franciszkańska 3) wynie- 

siono krzesła, stoły i inne urządzenia mie- 
szkaniowe ogólnej wartości 500 złotych. 

— Zaczadzenie. Nacy ubiegłej od cza- 
du, wydostającego z napalonego pieca ule- ZA 
gła zatruciu rodzina Szterców (Ostrobram- 
ska 16). Szybka pomoc [ekarska zdołała 
zatrutych przywrócić do życia. 

— ©ОНагу ' zgubnego nałogu 
walczą ze Śmiercią po wypiciu 
spirytusu drzewnego. W ubiegłą niedzielę 
w mieszkaniu robotnika Piotra Masalskie- 
go (Strycharska 2) zebrało się kilku jego 
znajomych, którzy uprzyjemniali sobie czas 
delektując się... spirytusem drzewnym. Sku- 
tki tego okazały się fatalne. 

Nasamprzód zasłabł Masalski, którego 
po stwierdzeniu zatrucia, odwiezioro w 
stanie ciężkim do szpitala żydowskiego. 
Wczoraj w nocy zaś stwierdzono obiawy 
zatrucia sąsiadów jego Jana Urbanowicza 
i Jana Filipowicza, którzy brali udział w 
„przyjęciu*. Obu zatrutych też odwieziono 
do szpitala, gdzie ostatni z zatrutych, wśród 
ciężkich cierpień—zmarł. Stan pozostałych 
zatrutych bardzo ciężki. U innych ucze- 
stników libacji objawów zatrucia narazie 
nie stwierdzono. 
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wypadanie, łupież, 
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„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
f „Mydło Chinowo - Chmielowe“ (z B 
R Kogutkiem). Sprzedają aptel'. składv B 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
B seckiego, ul. Freta Nr 16. a 
R 972699 Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, i 
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aranowskiego (Werkow- 

.W smutku pogrążona Rodzina. 
% 

4 
     S 

1 uroczystości niedzielnych. 

  

Fotograt nasz ujął podniosłą chwilę 
gdy ]. E. ks. biskup Bandurski do ze- * 
branych dostojników i tłumu wiernych 
wygłaszał piękne okolicznościowe ka- 
zanie z krużganku kaplicy Matki Bo-- 

skiej Ostrobramskiej. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
MATERJAŁY DO SPRAWY LITEW- 

SKIEJ T. III. 
Władysław Wielhorski: Litwa etno- 

graficzna. (Przyroda, jako podstawa | 
gospodarcza. Rozwój stosunków naro- | 
dowościowych). Wyd. Wil. Biura Inf. 
(Wilbi). 

Wilna 1928 r. Str. 218. 15 map w. 
tekście. : ! 
|. Książka ta rozpatruje fizjografję Litwy, 
jako podstawę jej gospodarczego rozwoju 
oraz historję tworzenia się współczesnego 
etnograficznego typu litewskiego. Daje anali 
zę tego typu pod względem fizycznym 
psychicznym, rozpatruje oddziaływania cywi. 
lizacyjne na Litwinów w roku dziejów, prze- | 
obrażenia historyczne litewskiego obszaru | 
narodowego. Daje obraz odrodzenia kultural- 
nego i państwowego, maluje współczesne 
stosunki narodowościowe i zastanawia się | 
nad warunkami i drogami dalszego rozwoju 
państwa i narodu litewskiego. : # 

Książka ilustrowana bogato mapami i | 
wykresami jest jedyną dotychczas powažną | 
w tym zakresie i niezbędną nietylko dla poli- 
tyki ale i każdego interesującego się zagad- 
nieniem polsko-litewskiem. 

Z SĄDÓW. 
Szpiedzy w potrzasku. 
Szpiegostwo uprawiane z niezwykłem | 

ryzykiem przez różne typki zotówe, dla й 
pieniędzy sprzedać sumienie własne "jest 
zajęciem równie niebezpiecznem jak i in- 
R i х 

Každy niemal szpieg kofczy karjerę | 
kryminale, a niejeden dów. lašų 2 
zdradę tajemnic kraju zapłacił. Ž 

Wczoraj Sąd Okręgowy, któremu prze- 
wodniczył prezes Sądu p. Bzowski rozpo- 
znawał sprawę trzech braci Tarasiewiczów, 
Władysława, Franciszka i Stanisława oskar- 
żonych o zbieranie w okresie od 1924—27 
materjałów dotyczących kilku pułków ka- 
walerji i sprzedawanie tych  informacyj 
wywiadowi sowieckiemu. Dwaj z nich słu-_ 
żyli z pułku co ułatwiało im robotę. || 

prawa, ze zrozumiałych względów, 
prowadzona była przy oda zabki 
tych. Po zapoznaniu się z materjałem 
dowodowym i wysłuchaniu przemówień 
stron t. į prokuratora Szaniawskiego i 
obrońców p. p. PSztukowskiej, Marcinow= 

skiego i Rudnickiego Sąd skazał Włady- sława i Franciszka Tarasiewiczów na karę 
6 lat więzienia ciężkiego, a trzeciego z 
braci — Stanisława uniewinnił całkowicie. | 

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD SYFONA. 

   

      

Małe napozór wypadki pociągają nieraz | 
sobą skutki niewspółmiernie duże. Tak by- 

łoi w wypadku, który spowodował, że dwoje 
ludzi żyjąc dotychczas w zgodzie sąsiedz- — 

kiej zasia w Sądzie w charakterze stron 
wojujących. Mowa tu o oskarżonym Keselu_ 
Wejnrajchu sklepikarzu z ul. Sadowej i są- 
siadce jego Kapłanowej, właścicielce budki 
z wodą sodową. s 

SA Wejrajch oskarżony został o zadanie 
ciężkiego uszkodzenia ciała polegającego na 
tem, że kopnął on w żołądek Kapłanową tak 
mocno, iż nieszczęśliwa ofiara brutalności 
zachorowała, a następnie poroniła. > 

Przyjaźń zamieniła się w nienawiść. Ka- 
płanowa wystąpiła z powództwem cywilnem 
(pełnomocnik mec. Engel) domagając się 
zwrotu 500 zł. tytułem odszkodowania. Sze- 
reg świadków zbadanych przez Sąd zagmat- 
wało tylko sprawę, tyle było sprzeczności w 
ich zeznaniach. Poszkodowana twierdziła, że! 
Wejnrajch uderzył ją w chwili, kiedy upo- 
mniała się o zwrot syfonu od wody sodowej. 
Oskarżony zaś twierdził, że oskarżenie jest 
aktem zemsty, spowodowanem złością z po- 
wodu zaprzestania kupowania wody w bud- 
ce Kapłanowej. Obrońca jego Sześliił prosił 
Sąd o zmianę kwalifikacji przestępstwa z 
art. 468 (ciężkie uszkodzenie ciała, co gro | 
ziło do 12 lat) na 475 (pobicie). Sąd zgodził | 
się z tem stanowiskiem i skazał oskażonego 
na 2 miesiące więzienia za pobicie darowu- 
jąc tę karę na mocy amnestji i przysądzając 
powództwo na rzecz poszkodowanej. - 

Jako biegli lekarze występowali p. p. 
Bielewicz i Giecow. i ' 

    

      

  

   

  

    



V. BRIDGES. 

  

Bieg ku uczczeniu Xlecia wy- 
zwolenia Wilna. 

Sportowy świat wileński uczcił X-letnią 
rocznicę wyzwolenia Wilna biegiem lekko- 

atletyczaym © charakterze propagando- 

wym. 
; Zainteresowanie biegiem było b. duże 

na co wskazuje fakt zapisania się 107 

uczestników. Z tej liczby na starcie stanę- 

ło tylko 77 (z racji chłodu). т 
Z klubów najliczniej wystąpili: Sape- 

rzy, Pogoń, Strelec, Sokół, 77 p. p» Z Lidy 

i AZS., dalej organizacje jak Zw. Mł. Pol- 

skiej, Harcerze, Zw. Mł. Wiejskiej. Brakio 

jedynie zawodników 1 i 5 p. p- Leg. mimo, 
że kluby te są członkami Wil. O. Z. L. A. 

Bieg wygrał Halicki (Pogoń) w czasie 

6.28,6 przed  Mościbrodzkim (77 p. Pp). 

Rudkiem, Żylewiczem, Dragonem (wszyscy 

saperzy), Jentysem, Wróblewskim i Saniec- 
kim (Pogoń). 

Po podsumowaniu punktów okazało 

się, że nagradę przechodnią Miejsk. Kom. 

W.F.i P. W. narok 1929 zdobył WKS. 

„Pogoń* przed 3 p. Sap. i 77 p. p. (Lida). 

o zawodach nagrody wręczone zosta- 

ły zwycięzcom przez mjr. Fieldorta. Pu- 

bliczności b. dużo. 

WYNIKI MECZÓW PIŁKARSKICH. 

'W dalszym ciągu rozgrywek o mistrzo- 

stwo A klasy Wil. O. Z. P. N. odbyło się w 

sobotę i niedzielę dwa spotkania. 
'W sobotę benjaminek A-klasy 85 pp. z 

Nowej Wilejki uporał się z AZS'em zwycię- 
żając w stosunku 2:1. Do przerwy akademicy 

prowadzili, jednak dzięki bezplanowej grze 

musieli ulec. W drużynie tej zostało zaledwie 
kilku graczy — reszta to miernoty, które z 
powodzeniem mogłyby powędrować do B- 
klasy. Wojskowi stanowią zespół wcale nie- 

' zły choć jeszcze surowy. 
W tym samym dniu odbyło się towarzy- 

skie (czytaj kasowe) spotkanie Makabi z niem. 
Ogniskiem. : 

Makabi wystawiła skład b. słaby i zeszła 
z boiska pokonana w stosunku 3:0. 

W niedzielę 1 p.p. Leg. walczył z ŻAKS 
Młodociana drużynka akademików żydow 

skich broniła się zaciekle a nawet do przerwy 
była przeciwnikiem równosilnym nadrabia- 
jąc ambicją i dobrym dość przygotowaniem 
technicznym brak siły fizycznej. { 

Wojskowi przeważali po przerwie wido- 
cznie i w rezultacie wygrali 4:0. Bramkarz 
ŻAKSU'u dobry ale mało rutynowany, o- 
brona niezła, pomoc ruchliwa ale nie współ- 
działała z atakiem, w którym znów da się 
zauważyć pewien chaos. 

U wojskowych: Chowaniec w obronie 
miał swój dobry dzień, w pomocy świetnie 
grający Truchan i dobry gracz na centrze, 
w ataku Wróbel. Pozostali nie zasłużyli na 
wyróżnienie, chyba pr. skrzydłowy ruchli- 
wością dość zresztą nieprodukcyjną. 

Sędziował słabo por. Prager. Publicz- 
ności mało, bo też zimna pogoda nie uspo- 

sabiała zbytujo. 

Walne zgromadzenie Wil. Okr. 
Związku Gier Sportowych. 

W dniu 17 IV. b. r. w lokalu Okr. 
Ośrodka W. F. Wilno odbyło się Walne 
Zgromadzenie Organizacyjne Wil. Okręg. 
Związku Gier Sportowych przy udziale de- 
legniów 17 przedstawicieli i przedstawicie- 
lek Klubów Sportowych posiadających se- 
kcje gier sportowych. 

- Po zagajeniu zebrania przez delegata 
P.Z.G.5. kpt. Kawalca i wyjaśnienie przez 
niego celu powstania nowej instytucji spor- 
towej oraz przyjęca statutu Okr. Zw. Gier 
Sportowych przystąpiono do wyboru Władz 
Związku, 

o Zarządu Wil. O.Z.G.S. wybrano: 
Jako prezesa p. Grzesiaka Czarnego 

(Harcerstwo), jako wice-prezesów por. Her- 
holda (Pogoń) i p. Piwońską (ref. pracy 
p. w. kobiet), iako członków zarządu p.p.: 
Żamejcia (Ognisko), p. Niecieckiego (AZS), 
jako kierowniczki sekcyj sportowych p. p. 
Putkowską (instr. w. f. przy Okr. Ośrodku 
W. F. Wilno), dla sekcji koszykówki p. 
Waschówną (Zw. Strzelecki) dla sekcji 
Hazeny. Jako kierowników sekcyj męskich 
pp. Hołownię (AZS) dla sekcji siatkówki, 
Kaczergińskiego (Makabi) dla sekcji ko- 
szykówki i por. Pakułę (1 p.p. Leg.) dla 
s szczypiorniaka. 

ierowniczkę sekcji żeńskiej siatkowki 
i sekretarza Zarządu dokooptuje Zarząd, 

Do Komisji rewizyjnej wybrano p.p. 
Kobryńskiego (ZAKS) Ramanowskiego (Si- 
ła) i Kisiela (Ognisko). 

Po przeprowadzeniu wyborów uchwą- 
ono na wniosek przedstawiciela A. Z. S. 
p. Szumańskiego następujące wnioski: 

1) Walne Zgromadzenie Wil. O.Z.G.S. 
wzywą Zarząd do nieograniczania się do 
turniejów mistrzowskich, lecz do organi- 

- zowania jaknajczęstszych turniejów w cią- 
gu roku. 

/ 2) Walne Zgromadzenie wzywa Zarząd 
do zorganizowania Il-ej tury turnieju, zaini- 
cjowanego przez Ośrodek W. F. Wilno 
przed mistrzostwami Wilna. 

3) Walnę Zgromadzenie WiL O.Z.G.S. 
wyrażą gorące podziękowanie Kier. Ośrod. 
W. F. Wilno kpt. Kawalcowi za dotychcza- 

i 00 
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’ — SOBOWTOR 
— Раше бувгем, — przerwałem 

mu, o jakiej kartce pan mówi? Nie do- 
stałem żadnego listu. 

Klasnął w dłonie i patrzał na mnie 
wytrzeszczonemi oczyma. Widocznie 
musiał mieć wiele nieprzyjemnych zajść 
z moim sobowtórem. 

— Ach, więc pan rozminął się z 

moim listem, sir, — zawołał. Wysłałem 

go przed kwadransem. Chodzi a to, że 
dziś rano otrzymałem od sir Henryka 
Tragattoka zawiadomienie, że żaden 
Franciszek nie służył u niego i że nie- 
ma pojęcia, kim ten człowiek być mo- 
że. Pozatem twierdzi że nie rozmawiał 
ze mną przez telefon i żadnych reko- 
mendacyj nie wydawał żadnemu loka- 
jowi. To jest coś niesłychanego, niepra 
wdopodobnego, a jednak widocznie 
ktoś udawał sir Tragattoka, gdy rozma 
wiałem z nim przez telefon. 

- Nie mogę się uspokoić dotąd. Chwa 

„ła Bogu, że ta omyłka nie miała przy 
krych następstw! 

Roześmiałem się ponuro, mówiąc: 
— Przeciwnie, następstwa były i to 

jaknajgorsze! Człowiek, którego pan 
wczoraj przyprowadził do mnie, nie- 
tylko usiłował mnie okraść, ale o mało 

sową owocną Opiekę nad rozpowszechnia- 
niem. gier sportowych na terenie Wilna, 

Ogółem zgłosiło już akces do Wil 
O,Z.G.S. 20 sekcyj sportowych w tej licz- 
bie 11 męskich i 9 żeńskich. 

PODSEKCJA STRZELNICZA Z. O. W. 

‚ Podsekcja Strzelnicza Sekcji przysposo- 
bienia wojskowego Z. O. W. uruchomiła już 
strzelanie ćwiczebne z broni małokalibrowej 
na strzelnicy ośrodka wychowania fizycznego 
w Wilnie, w ogrodzie po-Bernardyńskim w 
głównym pawilonie b. Targów Północnych. 
Strzelania Z. O. W. odbywają się w każdą 
niedzielę o godz. 12-ej Źrzeszone organiza- 
cje winny nadesłać wykaz tych członków, 
którzyby chcieli stale brać udział w strzela- 
niu. W myśl opracowanego regulaminu 
strzelniczego ci z członków Z. O. W., któ- 
rzy przy próbnem strzelaniu okażą wynik 
ponad 60 punktów, będą korzystali przez ca- 
ły czas strzelania z 50 proc. rabatu za na- 
boje. Zespoły zaś przeznaczone dla udziału 
w zespołach strzeleckich będą: korzystały 
przez Cały czas strzelania z łodunków zaku- 
pionych z funduszu zarządu Z: O. W. 

CYRK 
Sztekker znów kandyduje do 

1-ej nagrody. 

23 dzień zapasów rozpoczął się walką 
Garkawienki z Petrowiczem, która po 20 
min. rezultatu nie dała. 

Również bez wyniku zmagali się przez 
20 min. Kóhler i Wolke. ‚ 

Ogólne zainteresowanie skoncentrowa- 
ło się w walce odwetowej Sztekkera ze 
Stiborem, które zakończyło się zgoła nie- 
oczekiwanem, a;blyskawicznem zakończe- 

К chwili, gdy obaj zapaśnicy znaleźli 
się na dywanie i gdy Stibor wyciągnął rękę 
na powitanie, Sztekker zastosował przerzut 
przez ramię i ułożył na obie łopatki nie- 
spodziewającego się takiego wyniku prze- 

ciwnika. : 
Łe wszystkich stron cyrku rozległy się 

oklaski i okrzyki. ;Część widzów w sposób 
bardzo gwałtowny protestowała przeciw 
zachowaniu się Sztekkera. : 

Stibor zarzucił Sztekkerowi podstęp i 
niedżentelmeństwo. 

Arbiter ogłosił zwycięstwo Sztekkera, 
gdyż chwyt jego był zgodny z regula- 
minem. 

W ten sposób Sztekker wyrównał swą 
poprzednią stratę i zaów ma równą ilość 
punktów ze Stiborem. O pierwszeństwie do 
czołowego miejsca w turnieju zadecyduje 
wobec tego walka eliminacyjna, która od- 
będzie się w dniu dzisiejszym. 

Siki pokonał Motykę, który wyraził 
gotowość zmierzenia się z murzynem w 
stylu amerykańskim. 

Qa dziś dla ustalenia kolejności na- 
gród wszystkie walki prowadzone będą aż 
do rezultatu. 

Dziś w środę walczą: amerykańska Si- 
ki—Motyka, Kóhler—Petrowicz, elimiaacyj- 
na, wobec jednej porażki i jednego zwy- 
cięstwa Sztekker—Stibor i Wolke—Garka- 
wienko. Wszystkie walki decydujące. 

i К l — NI 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 
Akumulafory D ra 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. 14974 
  

  

  

KOTORY 
precyzyjne naftowe zawsze gotowe Najtańsze, y 

do ruchu bez podegrzewania 

„BERNARDA 
Cena loco skłąd Wilno 

ZW ” „ 2055— 
1—, „ » 8PS „ 2531. 
L= ы *12Р5 „ 3487— 
FT » *.1Р5 „ 5500. 
B= у м “22Р5 „ 6500.— » 

Motory oznaczone 

towemi. 
Termin dostawy 4-6 tygodni. 

Sprzedaż na raty. 

Biuro Techniczno-Handlowe i robót Inżynieryjnych 
wł. STANISŁAW STOBERSKI 

ul. Ad. Mickiewicza 27. Wilno. Telef. 

1— Motor stojący 4PS zł. 1850. 
5PS 

gwiazdką są z „podstawą 
(fundamentem nadziemnym) i śrubami fundamen- 

$ « ® 

Szkoła, w której aczą się. dzieci dwu- 
nastu narodowości. 

W Tanganika w Afryce wschodniej 
istnieje szkoła św. Józefa, do której 
uczęszczają dzieci dwunastu aarodowości i 
która rozwija się doskonale. 

Dn. 4-go lutego rb. odwiedził ją gu- 
bernator Tanganiki, który podziwiał rezul- 
taty pracy nauczycieli. Dostojnik ów dzi- 
wił się, jak można było stworzyć taką har- 
monję między dziećmi różnych ras i osiąg- 
nąć tak pomyślne wyniki. W czasie wizyty 
gubernator napisał list do Msgra Zelger*a, 
wikarjusza apostolskiego w Dar-es-Salam, 
składając mu gratulacje w wyrażając swoje 
głębokie zadowolenie. 

Wikarjat apostolski w  Dar-es-Salam 
powierzony jest pieczy braci mniejszych 
kapucynów. Liczy on 97.000 mieszkańców, 
w tem 5.725 katolików. 

  

RADJO. 
Środa, dnia 24 kwietnia 1929 r. 
11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraż komunikat meteorolo- 
giczny. 15.10 — 15.35: 
szawy. Odczyt dla maturzystów. 16.00— 
16.30: Odczytanie programu dziennego, 
repertuar teatrów i kin i chwilka litewska. 
16.30—16.40: Komunikat Zw. Mł. Polskiej. 
16.40—17.05: Muzyka z płyt gramofonowyc 
17.05 - 17.55: Audycja literacka. 17.55—18.45: 
Koncert kameralny. 18.45—19.10: Audycja 
„Niespodzianka*. 19.10—19,35: Tr. z W-wy: 
Odczyt dla maturzystów. 19.35 — 19.55: 
Kwadrans akademicki. Sygnał czasu z War- 
szawy. 20.00—20.05: Program na dzień na- 
stępny i komunikaty. 20.05 — 20.15: Tr, z 
W-wy. Komunikat konkursowy Pol. Wyst. 
Kraj. 20.15 21.35: Retransmisja stacyj za- 
granicznych* 21.35—22.00; Tr. z W-wy: Wy- 
stęp autorski Kornela Makuszyńskiego. 
22.00—22.05: Tr. z W:wy. Komunikat me- 
teorologiczny. 22.05 — 22.20: Tr. z W-wy. 
Kwadrans konkursowy. 22.20-23.00: Tr. z 
W-wy: Komunikaty P.A.T., policyjny, spor- 
towy i inne oraz muzyka taneczna. 

Transmisja z War- 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
23 kwietnia 1929 r. 

Dewizy i waiuty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Beigja 123.83,5 124.14,5 123,52,5 
Kopenhaga 237,76 238,36 237,16 
Budapeszt 158,— 155,90 155, — 

Holandja 358,13 — 359,03 — 357,23 
Londyn 43,28,5 _ 43,39, 43,18 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,86,5, 34.95, 34.78 
Praga 26,39, 26.45, 26.33, 
Srwajcarja 171,66, ;172.09 171.23, 
Stokholm 238,32 238,92 237,72 
Wiedeń 125,24,5 125.54, 124,93, 

Włochy 46,71, 46,83; 46.59. 

Berlin w obr. nieof. 211.45, © 

HEMOROIDY 
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12-47. 
ZANETTI TK ROZETA. RAA CARE: URI ИЯТСЯ ОЕ ОЛИ Ща ОСНа СОС BODYZRORADOWOEO Na 

j co mnie nie zabił. 
Określenie stanu master Sygrewa sil- 

ną rozpaczą lub zdenerwowaniem by- 
łoby zbyt słabe. Literalnie skamieniał 
wytrzeszczył przerażone oczy i otwarte 
mi ustami chwytał powietrze. 

— Boże, mój Boże —jęknął — Cóż 
za okropność. Od chwili powstania me- 
go biura nie zdarzyło się tu nic po- 
dobnego. Jeśli. ludzie dowiedzą się o 
tem, będę zgubiony! 

Jego szczery egoizm podobał mi się 
— Istotnie, nie będzie to dobrą dla 

pana reklamą, odrzekłem, — ale 
czy uważa pan, że koniecznie trzeba o 
tem opowiadać? 

Staruszek patrzał ną mnie, nie ro- 
zumiejąc. : 

— Ja nie mam ochoty rozgtaszač tę 
spiawę, — ciągnąłem dalej. — Prze- 
dewszystkiem mam za dużo zajęć, że- 
bym miał tracić czas na rozmowy z po- 
licją. A zresztą, złodziej uciekł i wąt- 
pię czy zdecyduje się na ponowną 
próbę. Ale na przyszłość radzę panu 
być ostrożnym. 

— Oczywiście, sir, naturalnie, Sir, 
> powtarzał śpiesznie, nie wierząc 
własnym uszom. Już nnigdy więcej nie 
będę połęgał na rekomendacji telefoni- 
cznej. Jestem niezmiernie panu wdzię- 
czny Sir, za wspaniałomyślność. Na- 

  

turalnie łotr ten musiał mieć wspólnika 
w domu sir Tragattoka. 

Tę sprawę załatwi pan już sam, — 
odrzekłem. Ja życzę sobie tylko tego, 
żeby mnie nikt nie dokuczał. 

Wyszedłem, odprowadzony tysią- 
cznemi podziękowaniami i ukłonami, 
oraz zapewnieniami, iż biuro „Sygrew 
i Sp.* pozostanie na wieki moim dłuż- 
nikiem. 

Najzupełniej zadowolony z rezulta- 
tów rozmowy z Sygrewem, wróciłem 
do domu, po drodze kupiłem pas skó- 
rzany w którym postanowiłem nosić pie 
niądze, W takich warunkach spacerowa 
nia po Londynie z dziesięciu tysięca- 
mi w kieszeni było szaleństwem. 

Rozmyś. lając nad zajściem ostat- 
niej nocy, winszowałem sobie szczę- 
śliwega zakończenia niebezpiecznej 
przygody i tego, że już stopniowo za- 
czynałem poznawać swych wrogów. 
Czy „Franciszek“ był owym amatorem, 
czy tylko członkiem szajki, tego nie 
wiedziałem, ale w każdym razie pewien 
byłem, że przy spotkaniu poznam go 
momentalnie, gdyby był nawet dosko- 
nale przebrany. 

Cały dzień przesiedziałem w domu. 
oczekując Billa. Wybiła szósta, a jego 

nie było ani śladu. Zaczynałem się już 

niepokoić. Zajrzałem do Milforda. Sie- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 
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Kino-Teatr 

„HE LIGS" 
Wileńska 38. 

filmowy plg głośnej 
Arcydzieło, którego oczekuje Wilnol Triumfalny przebój Polski! Rewelacja w dziedzinie polsk. tworczości. 

„Policmajster Tagiejew" Peron: powieści Gabrieli ZAPOLSKIEJ. 
Fenomenalna obsada. W roli tytułowej: Mistrz Bogusław Sambor- 

ski. W rol. głównych: Marja Bogda, Nora Ney, Zbyszko Sawan, Jerzy Marr, Eug. Bodo, Lili Romska i inni., 
Niezwykły temat, świetna gra, fascynująca treść. Nad program: Najpiękniejsze kobiety Polski: „MISS 
POLONJA* i „MISS JUDEA*. Uprasza się Sz. Publiczność o przsb. na pocz. Seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22.   

Nareszcie dzis dawno oczekiwany 

przebojowy film p. t. „BŁĘKITNE NOCE” 
Opowieść miłosna, porywająca głębokością swego uczucia, potężaą prawdą życiową i niezwykłem pięknem. 
W rolach głównych: kusząca IMOGENA ROBERTSON porywający NORMAN KERRY wytworni 
STONE. Powyższe arcydzieło to koncert gry stojącej na wyżynach prawdziwego artyzmu. Aby dać mo żność 
wszystkim obejrzenia filmu, ceny miejsc nie podwyższone. Uprasza się Sz. Publiczność, aby uniknąć natłoku 
o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. Początek 0 8. 4.6.8 i 1024. Orkiestra powiększona. 

LEWIS 

  

Kino „Piccadilly 
KAL, Po raz pierwszy Pat i Patachon 

Po raz pierwszy w Wilniel PAT iPATACHON w AMERYCE! Pierwszy amerykański film naszych ulubieńców p. t. 

Pat i Pafachon w obliczu Śmiereić "5 oegocacuE dapig ch reży- 
konują rolę Harry'ego Peela i Albert;niego. Film niebywałych 

  

  

WIELKA 42, atrakcyj i wesołych przygód. 

KINO i Dziśl Film, który poruszył cały światl 

‚ Wanda” Największa siek pie, MOZŻUCHINA „AB UTAKT CARĄ 
э potężny dramat w 12 akt. W rolach głównych: MEN BONI i IWAN  MOZŻUCHIN. 

Wielka 30. największy szlagier sezonu 1929 r. E SEL Bez MZECNY 
  

  

ŚWIETNE KĄ 
Siarczane i borowinowe. Przyrodol 

NIEMIRÓW—ZDRÓJ 

PIELE Rorektoru 
z kwalifikacjami на g przeprowadziłem Kurs z lifik a  dywanó 2 jednomiesięczne za- B Oryginalnych perskich oraz R аВНО stępstwo — poszukuje B skich, w których wzięło udział w 
się. Wiadomość w m Wilnie 249 pań i panów. Zamknięcie 
adm. „Słowa*. 

Wojew. Lwowskie St. kol. RAWA RUSKA 
Czynne od 10 maja. 

Do 20.VI i od 20.VIII ceny zniżone. 

Nowe łazienki borowinowe. Odnowione 
Wygodne autobusy do Rawy Ruskiej (1 godz.) 

i do Lwowa (2 i pół godz.) cocziennie. 

OGŁOSZENIE. 
Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej w 

Wilnie Ch. Smajkiewicz na zasadzie art. 
1027 i 1030 UPC. tudzież par. 33 Instrukcji 
o przymusowem Ściąganiu podatków i opłat 
z dnia 17. 5. 1926 roku (Dz. Urz. Min. Skar- 
bu Nr. 15) podaje do wiadomości publicznej, 
iż w dniu 29 kwietnia 1929 roku o godz. 
1i-ej rano, przy ul. Królewskiej Nr. 1 odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji ruchomości Księ 
garni Stowarzyszenia Polskiego w Wilnie 
składającej się z całego urządzenia księgarni, 
pianina, maszyny do pisania, książek, nut, 
materjałów piśmiennych i inych ruchomości 
oszacowanych na sumę 28.238 zi. na pokry- 
cie zaległości podatkowych. 

Ch. Smajkiewicz. 
„—248—VI. я 

   
AS ASTA AST < (D LDT? 

Marja MICHA JŁOWOWA, ur. w 1892 r. 
rozwódka, córka Wacława i Marji Hołów- 
ków, kancelistka, zamieszkała w Wilnie, 
wniosła prośbę 0 zezwolenie na zmianę 
nazwiska MICHAJŁOWOWA na nazwisko 
MICHA JŁOWSKA. 

Wileński Urząd Wojewódzki podaje po- 
wyższą prośbę do powszechnej wiadomości 
z nadmienieniem, że w myśl art. 4 ustawy 
z dnia 24 X. 1919 r. (Dz. U. R. P. Nr. 88 
p. 478) i $ I Rozp. Ministra Spraw Wewn. 
z dnia 11 X. 1928 r. (Dz. U. R.P. Nr. 93 
p. 828) wolno przeciw jej uwzględnieniu 
zgłosić do Wileńskiego Urzędu Wojewódz- 
kiego zarzuty w przeciągu dni 90 ed dnia 
ogłoszenia w Monitorze Polskim, które 
równocześnie zarządza się. 

Wileński Urząd Wojewódzki. 

RRUNKAUWNNNZNNARKNANNNANEZUE 

     

© Urząd Architekta Rejonowego 
w Postawac 

niniejszem rozpisuje 

KONKURS 
na posady dwóch dozorców „robót budow- 

lanych o dziennem wynagrodzeniu. 

Warunki przyjęcia: 
1. Wiek do 50 Iat. 
2) Praktyka na budowach oraz żelazo- 

betonowych. . 
Podania należy kierować do Urzędu 

Architekta Rejonowego w Postawach z do- 
łączeniem odpisów dokumentów odbytej 
praktyki, własnoręcznie napisanym žycio- 
rysem i podaniem wysokości żądanego 
dziennego wynagrodzenia. 

Architekt Rejonowy 

« 

Inż. Mikołaj FLAK. 

P iš 
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p     
kogutkiem)] Czopki he- kiani“ 2 

moroidalne „Varitai u. vają ból, 
krwawienie, swędzenie — pieczenie, 

zmniejszają guzy( laki). 
Sprzedają apteki i skłaay apteczne. | 

dział w fotelu, ubrany już i czytał ga- 
zetę. Pielęgniarki nie było. Widząc 
mnie, chory ucieszył się i chciał wstać. 
Z trudnością namówiłem go, by nie za 
dawał sobie tego trudu. 

— Chciałem zapytać cię Milfordzie 
— w jaki sposób spotkało cię to niesz- 
częście? — zapytałem. 

Milczał chwilę, potem odrzekł: 
— Nie wiem, sir. Zapewnie zaszko- 

dził mi ten kuiel piwa, który wypiłem 
u Granvila. 

— Ale, gdyby piwo było zatrute to 
wszyscyby się pochorowali! — zauwa 
żyłem. 

— Nie byłoby zatrute, gdybym u- 
ważnie śledził, sir. 

‘— (o chcesz przez ta powiedzieć, 
Milfordzie? 

Poruszyt się niezgrabnie i nie odra- 
zu odpowiedział. 

— Nie wiem, sir, może to się wy- 
da panu głupstwem, ałe nie mogę po- 
zbyć się myśli, że człowiek, z którym 
piłem piwo, nasypał czegoś do mojego 
kuila, gdy się odwróciłem. 

Człowiek? Jaki człowiek? —za- 
pytałem. r 

— Przygodny znajomy z baru. Wy- 
soki mężczyzna, cudzoziemiec, zdaje 
sie. Dawniej nie spotykałem go tam ni- 
gdy, ale owego wieczoru zbliżył się do 

  

1- 0591 

KUPAO I SPRZEDAŹ łazienki siarczane. 

EM = > mo 
; ‚ į m przemysł stwarzamy, całość kursu 

BYAB Sprzedaž i pospiesznego po 4 godziny dziennie 
GA WEB | donów, willi, pla- | E trwający tydzień tylko 10 zł. Wpisy 

ców — załatwiamy oraz informacje włącznie tylko do 
dogodnie i solidnie 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

в LEKARZE В 
EiVAVAŽ 

„DOKTOR 
D.ZBLDOWIEŹ 
chor. weneryczne, 
zytilis, narządów 
moczowych, od 9 
Zi, od 5-8 wiecz. | 

  

  

Taksówka 
dobrym stanie, 

    

  

Kobieta-l.ekarz = a 

Ar. Zeldowicoa | Do m 
KOBIECE, WENE- ' murowany SPRZE 
RYCZNE, MARZĄ> 
DOW MOCZÓW. 
od 12-21 04 4—6, 

DAJE SIĘ NIEDRO 

tel. 12. _8iSI- Z 

Ford sprzedaje się w 
Po- 

łocka Nr 4 m. 12. -z 

GO przy ul. Lwow” 
skiej 44. Pośrednicy 

BEIRZEK CE LHWOE KEBABY SMATI: OTW 

Z Persji powróciwszy * 
    

nastąpiło 23 marca 1929 r.lecz na o- 
gólne żądanie pań, które bącźto przez 
mrozy, bądźto świętą i przepełnienie 
Kursów wziąć udziału nie mogły, 
powróciłem do Wilna w celu prze- 
prowadzenia jeszcze jednego Kursu, 
na które zostaną przyjęci panie i 
panowie. By dać możność każdemu 
wzięcia udziału w tak szlachetnych 
i pięknych pracach, których w Polsce 

  

24 b. m. Zaznaczam że bezzwłocznie 
i bezpowrotnie dnia 2 maja wy- 
jeżdżam do Małopolski w celu prze- 
prowadzenią dalszych Kursów. Wpisy 
oraz informacje włącznie tylko do 
24 b. m. Lotne Kursa dywanów Ka- 
rola Litwinovicząa Wilno, Wielka 56 
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'PLANOWA 
ŚWIĄTŁODRUKI 

  

ul. Mickiewicza 24, | pożądani. Dowie- i WIES 
tel. 277. dzieć się u właść. 

TW Žas Nk. 18Ł 0% 1681 0 
</DOKTÓR PAL A anananannrsnnnanaaaass aaa KNEUNES 

obszaru przeszło : 
BLŪKOOICL Iš zs |; zana Ditonaika Wa 
 Choroby weneryczne, BYC. Seinais wyzdrowiala i wznowiła przyjęcia. 

syfilis i skórne. a Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 

D. H.-K. „Zacheta“ 
Mickiewicza 1, tel. 
9-05. 

Wielka 21. 
Od 9 — 1i3 — 8. 
(Telet. 921).   

KUPIĘ 

  

gumach, w dobrym 
Stanie, zgłaszać Się: 
B. H. K. „Rolkomis*, 
Gdańska 6. 28 

Majątek 

f AKUSTERK! | BR 

  

Nuszerka$miałowsta z lasem 180 ha, iezlo= w. 
nowe, ro, budynki 

blisko Wiłna, sprze- 
damy niedrogo „Rol- 
komis*, Gdańska 6. -Z 

Posiadamy 
duży wybór 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- " 
sów. Mickiewicza 46. 
m. 6. — 

cach Wilna, „Rolko- 
mis*, Gdańską 6. Z ą POSADY Ę 

$iudent 
& goi 

  
  

ER Bo zaa 
wyjechać aa Wieś === . 

jako korepetytor Mieszkań — | 
Oferty śe, adm. „Sło- kanie małych ! 

«, pod Akademik. - Jemy wa“, pod Akademik. -Q ine a i 

Wil a A 
» il. Biuro Komi- 

Warszawianka, | soyo — Henalowej 
wychowawczyni  na-| Mickiewicza 21, 
uczycielka poszukuje 
posady do młodszych 
dzieci z całodzienną 
opieką. Posiada do- 

tel. 152. _ OLGI 2 zn н 

Mieszkanie 
skonałe „świadectwa, 3 pokoje z užywal- 
francuski i metodę nością kuchni, 
Frebla. Przygotowuje uj. Lwowskiej do 
do gimnazjum, 

Benedyktyńska Nr 2, waryjska 22. 
m. 10. —ё 

DR 

powóz parokonny na 

  

domów SESSRMERE EN U 
ЛЕНО ИО ЕНО 55 НЕНЕ уу rozmaitych dzielni- 

wy 22 m. 1, telef. 915. 
i wy-najęcia od 1 maja. 

jedzie na wieś. Adres: Dowiedzieć się: Kal- 50 
00 

dowe, O miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

, Pokoju [dolarach 
|1 złotych zienką, elektrycz* 

nością w okolicach 5 
gotowiznę na do- 
bre oprocento- 

. Pohulanki, Sło-| 
wemoce zromaza wanie przyjmuje 

iadomos e 
Od. mo A D H.-K. „Zachęta* 

Mickiewiczą A 
„Stowa“. — 

tel. 9-05. —1 — 

Laleszczyki 
pensjonat 
H. Maxymowiczowej, 
najpiękniej położony 
w ogrodzie nad Dnie- 
strem, 10 minut od 
kolei. Kąpiele  sło- 
neczne i _ rzeczne, 
kuchnia _wyborowa, 
pościel, garaż. Zgło- 
szenia przyjmuje 
Zarząd. 

Sprzedzje się  NEPEZEW 
{ żytnia u p. 

Pimonowa w  folw. ggrmazumsszaw 
Nowy - Dwór (erani- 
czącego ze Zwierzyń” ŁGUBY 
cem). O cesiei wa- 
runkach _ Sprzedaży WENEBU RUM ONZ 
proszę zwracać się: 
1) do Zarządu p. Pi- 
monowa, Mickiewicza 

RÓŻNE 
--—— 
PENIADZE ną 

Opr.centowanie 
w každej kwocie 
lokujemy solidnie, 
na absolutnie 
pewne gwarancje 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. pLSI-€£ 

zna   

gubioną kartę 
tymczasowego za- 
ZO wyd. 

iarnia p. „przez P. K. U. Wilno, 
» Reks SE na imię Stanisława 

tel. 1500. —z Tomaszewskiego, 
5 unieważnia się. — © 

  

mnie, rozpoczął rozmowę i siadł przy 
moim stoliku. Nie wiem dlaczego, ale 
mam przekonanie, że wsypał mi coś 
do piwa. ` 

Przypuszczenia Milforda były zgod- 
ne z mojemi, to też nie wątpiłem wca- 
le w prawdę jego słów. 

— Czy poznałbyś go, 
zjawił? — zapytałem. 

— Naturalnie sir. Wysoki, czarno- 
włosy chłop, jedno ramię miał wyższe 
od drugiego. Bardzo uważnie przyjrza 
łem się mu, gdy podszedł. 

Pomyślałem sobie, że gospodarz ba 
ru mógłby zapewne udzielić bliższych 
informacyj, co do tej osobistości, ale 
w tej chwili pokojówka zapukała do 
drzwi, mówiąc: 

— Przyszedł master Simpson, sir. 
Nie wiedziałem kim był ten czło- 

wiek i co mam odpowiedzieć, ale Mil 
ford uratował sytuację, mówiąc: 

—  Posłałem po niego, sir, rzekł, —- 
Mówił pan, że pojedzie jutro samocho- 
dem na wieś, jeśli będzie ładna pogo- 
da. Kazałem więc wezwać szofera, by 
obejrzał samochód przed drogą. 

Była to dla mnie wielka. nowina. 
podejrzewałem nawet, że należę do 
tych wybrańców losu, którzy posiadają 
własne samochody. 

— Dziękuję ci, Miliordzie, — rzek- 

gdyby się 

Dnikarnia „W- 

    

łem wstając. Rzeczywiście wyjadę na 
wieś jeżeli czas dopisze. 

Simpson czekał w hoolu. Był to ma 
ły, czarny człowiek w skórzanej, szo- 
fterskiej kurtce. 

— Dobry wieczór, sir, — ukłonił 
się. Obejrzałem maszynę. Master Mil- 
ford mówi, że mamy jutro jechać? 

— Taki mam zamiat. 
W tej chwili zdecydowałem stanow 

czo, że samochód będzie odpowied- 
niejszy, niż kolej. 

— Czy ja mam jechać też? — za- 
pytał. Zawahałem się. Nie bardzo by- 
łem biegły w kierowaniu samochodem, 

ale kilka razy miałem do czynienia z 
pracą szoierską. Postanowiłem samo- 
chód zostawić w miasteczku, nie do- 
jeżdżając do majątku mego kuzyna. 

Simpson mógł być poznany tam i plan 
mój nie udałby się, zdecydowałem więc 
go nie brać. 

— Nie, Simpsonie, pojadę sam. — 
odrzekłem, Proszę podać auto na 10 
minut 30 i nie zapomnieć o benzynie 
zapasowej. Wrócę za parę dni. 

Simpson ukłonił się z szącunkiem 
i wyszedł. 

„bi %8,5u 
PATCHE 

  

skio“ Kwaszelną 23 

  

„PLAŻA* * 
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