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dewów 
Paryż, 22 kwietnia. 

Na kilka dni przed wojną jeden ze 

współprącowników nieistniejącego już 

dziennika paryskiego Gil Błas obmyś- 

lił i wykonał świetny „kawał* ilustru 

jący łatwowierńość, ignorancję i pogoń 

za reklamą pewnej części parlamen- 

 tarzystów francuskich. Rozesłał miano 

wicie do wszystkich posłów i senato- 
rów pompatyczny apel wzywający ich 

"do przystąpienia do organizującego się 

komitetu budowy pomnika Hegesippa 

Simon'a, „wielkiega edukatora ludowe 

go i godnego syna duchowego Wielkiej 

Rewolucji*. Kilkudziesięciu parlamen- 

tarzystów francuskich , odpowiedziało 

przychylnie. Cały Paryż trzymał się za 
_ boki kiedy Gil Blas zaczął drukować 
otrzymane odpowiedzi. Albowiem H. 

- Simon istniał tylko w wyobraźni dow- 

- cipnego dziennikarza i subtelnego psy- 

chologa... 

P. Alain Mellet, współpracownik 

Action Francai se, powtórzył tę farsę 

2 równem powodzeniem. Musiał jed- 
nak iść z duchem czasu. Pomników róż 

nych nieznanych wielkości ma już Pa- 

ryż dosyć. Natomiast serce lewicowych 

Parlamentarzystów zawsze się krwawi 

na wiadomość © wybrykach „białego 
terroru" tam, gdzieś między Prutem a 

Dźwiną.. Przyjaciele i obrońcy praw 
_ Człowieka nie mogą się nie wzruszać 

_ па odgłos jęków mniejszości narodo- 

£'Ych dochodzących ich z dolin Kar- 
ki czy Bałkanów... Wiedząc o tem, 

" Postanowił p. Mellet stworzyć w Izbie 

irancuskićj grupę „przyjaciół Polde- 
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 wów*. Ta mniejszość narodowa po- 

_ Wstała ze skrzyżowania wielu ras bli- 

     
    

    

   

   

_ |żej nieznanych. 

3 Dnia 18 marca 1b. dwu poldewian 

_ Skich działaczy rozesłało do dwustu po 

_ słów francuskich (tych, którzy głoso- 

Wali przeciw zakonom misjonarskim) 
gorący apel: „W pełnym dwudziestym 
wieku świateł i prawa około 100.000 

. Nieszczęsnych Ро!йембу, nowoczes- 

ych niewolników, jęczy pod jarzmem 

Kilkudziesięciu obszarników — głosił 

4 Nie jesteśmy przyjaciółmi so- 
| Wieckich republik, a specjalnie Ukrai- 
hy, z winy której tyle przecierpieliśmy 

+ Ale podobny stan rzeczy od czasu re- 
_ Wolucji nie byłby tam możliwy. O, Sza 

wny Panie 'Pośle, nie chcemy pie- 

liędzy, a tylko pańskiego moralnego 
‚ Boparcia! Prosimy o dowód solidarno- 
— i i protestu, jaki moglibyśmy przedło- 

yć z naszym memorjałem 3-ei padko- 
_ Uisji praw mniejszości przy Lidze Na 
‚ Odėw...“ ' 
jar (e ten podpisali: Lyneczi Stan- 

    
     

  

    (czytaj: „I'inexistant Off“) i La- 
idaeff (L'ami d'A. F.*). Pomimo 

 Mjotycznego tekstu apelu, oraz tak we 
po podpisów, czterech posłów na- 
„€stato do komitetu poldewiańskiego 

ieszczącego się przy stoliku jednej z 
 (awiarń paryskich swoje podpisy soli- 

Arności i protestu. Byli to: radykał 
azals, b. prezes klubu w Izbie a za 

j odų profesor gimnazjalny; republika 

ia Socjalny Kamil Planche, oraz so- 
„Hališci Armand Chouffet i Karol Bou- 

Wszyscy oburzali się w swych li- 
stach na poldewiańskich obszarników. 

P. Mellet, wynalazca Poldewów, nie 
Adowolnił się czterema listami i dnia 
Ma e rozesłał nowy apel do tych 

ae ch posłów lewicowych. Tym ra- 
em Lyneczi Stantoff i Lamidaeft do- 
psili, że Poldewianie zbuntowali się 

gj iwu powiatach, wobec czego. „ia- 
ści spalili dom poldewianskiego 
zku zawodowego w... Tcherchel- 

, (czytaj: „cherchez-la*). Dalej na- 
(FPowały wiadomości jeszcze okrop- 
ielsze; „Setka naszych braci poległa 

rzebitą bagnetem soldateski obszarni 
*čl. Nasze córki zostały zgwałcone. I 

— Wszystko bez sądu, bez sądu..." 
|. Tym razem sześciu posłów przy- 
4 ło swe głosy protestu do memor- 

„ jaki Poldewianie szykowali dla 
Fi Narodów. PP. Leon Castanet, Hen 
k  Gout, Pawel Courrent, Bernard 
ron, Remy Roux i Albert Forcinal 

Sali różnemi słowy, że jako duchowi 
owie Wielkiej Rewolucji „z całego 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiegn. BARANOWICZH — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 

BIENIAKONIE -—-. Buteś Leiejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 

NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. $WIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. OWO DUKSZTY — Bufet koiejowy. 

GŁ. — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow, 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Śmarzyński, 

POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolrej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. juczewska. TWIENIEC — Sklep: tytoniowy S. Zwierzyński. 

KLECK — Sklep „šednošė“ 4 
ŁADA — ul. Suwalska 13, 5. Matecki. 

WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WGŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. WILNO, Piątek 26 kwieinia 1929 r. 
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Marsz. Daszyński u premjera 
Šwitalskisgo. ея. 

WARSZAWA, 25 IV. (tel. wł. 
„Siowa“) Marszalek Seįmu p. Daszyn- 
Ski rewizytował dziś w południe prem- 
jera dr. Świtalskiego, a wieczorem 
udał się do Paryża, gdzie weźmie 
udział w uroczystościach odsłonięcia 
pomnika Adama Mickiewicza, co na- 
stąpi w Paryżu w niedzielę. Również 
wczoraj wieczorem, jako oficjalny de- 
legat Rządu na uroczystość odsłonię- 
cia pomnika, vdał się minister Spra- 
wiedliwości p. Car. 

Prezes Wróblewski złożył ślubo- 
waniz. 

WARSZAWA, 25 IV. (Tel. wl. 
„Słowa”) Dziś w południe _nowomia- 
nowany prezes Banku Polskiego dr. 
Władysław Wróblewski złożył na rę- 
ce Prezydenta Rzeczypospolitej prze- 
pisowe Ślubowanie, a od jutra ma 
objąć urzędowanie. Jednocześnie do- 
wiadujemy się ze źródeł dobrze poin- 
formowanych, że dotychczasowy wice- 
prezes Banku Polskiego dr. Feliks 
Młynarski, po upływie swej kadencji, 
która kończy się we wrześniu rb., nie 
będzie reflektował na dalsze utrzyma- 
nie swego stanowiska. 

Depesza min. Zaleskiego do min. 
Brianda. 

WARSZAWA, 25.IV. PAT. W 
związku z podpisaniem konwencji 
handlowej polsko-francuskiej, p. mini- 
ster spraw zagranicznych Zaleski wy- 
słał do p. ministra spraw zagranicz- 
nych Francji Brianda następującą de- 
peszę: 

„J. E. Arystydes Briand, minister 
spraw zagranicznych. Paryż. 

Z okazji podpisania konwencji 
handlowej polsko-francuskiej, pragnę 
wyrazić Waszej Ekscelencji moją szcze- 
rą radość z dojścia do skutku między 
naszemi dwoma krajami tego nowego 
porozumienia, które w wielkiej mierze 
ułatwi naszą współpracę ekonomicz- 
ną, do której przywiązuję zupełnie 
specjalną wagę. Nie mogę nie pod- 
kreślić z satysfakcją atmostiery dosko- 
nałej i serdecznej szczerości i wza- 
jemnego zrozumienia, które istniały 
między naszemi dwiema delegacjami, 
co poźwoliło doprowadzić w krótkim 
czasie do tak Szczęśliwego wyniku 
tych rokowań. (—) Zaleski". 

— 

Marsz. Foch wykazał, że wojnę 
mogła sk e już w 

r. 

Pan Rajmund Reconvy człowiek zaufania 
marszałka Focha rozpoczął teraz druk nie- 
słychanie ciekawych uwag, które Foch mu 
powierzył w rozmowach prywatnych. Sen- 
sacyjnie brzmią uwagi marszałka Focha o 
możliwości wygrania przez Koalicję wojny 
już na początku 1917 r. a więc na dwa lata 
przed jej zakończeniem. Ilu istotom ludzkim 
oszczędziłoby się życie, ile strat niepoweto- 
wanych dałoby się uratować. A jednak 
marsz. Foch nie rzucał nigdy słów na wiatr. 
Czytamy jego wywody Ścisłe, że ta możli- 
wość istniała w 1917 r. 4 

Gen. Hoffmann — powiada marsz. Foch 
—nazwał swe pamiętniki „wojna straconych 
okazyj". Nietylko Niemcy stracili dużo oka- 
zyj, Koalicja także je miała i postradała koń- 
cząc wojnę dwa lata zapóźno. 

Pokój roku 1919 — powiada marsz. 
Foch jest to pax americana. Pokój r. 1917 był 
by „pokojem europejskim". s 

Z dalszych wywodów marsz. Focha wi- 
dzimy, że główną przyczyną dlaczego Fran- 
cja nie skończyła wojny już w 1917 r. jest 
ustrój oparty na odpowiedzialnych przed par- 
lamentem gabinetach. o 

Gabinety te nerwowemi zmianami na 
stanowiskach dowódców i nerwowemi żąda- 
niami skierowywanemi do tych dowódców, 
uniemożliwiały przeprowadzenie konsekwen- 
tnego planu wojny. OE 

Natomiast wojskowa pozycja Niemiec w 
okresie przed wybuchem rewolucji rosyjskiej, 
a po wstąpieniu do wojny Rumunji i po prze- 
granej bitwie pod Verdun była rozpaczliwa 
i wtedy był moment, kiedy można było wy- 
grać wojnę bez amerykańskiej pomocy. 

Jpista picziawa MsiCZOGE ) 
Nedzkeja tękcjisów ucza! 

gie awrasałnia zasłtzeżeż to Qo radsałegzazznia OZIGRZCŃ, 
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Z Kowna donoszą: 21 b. m. policja kry- 
minalna aresztowała w Kownie znanego ko- 
munistę Abrama Mindela. Przed 3 miesią- 
cami w Szawlach policja ujawniła u niego 
wieiką ilość komunistycznej literatury i 
odezw. Uciekł on wówczas i dotychczas 
ukrywał się. W tym samym dniu w Sza- 
wlach został aresztowany Józef  Paksztis. 
Znaleziono u niego dużo komunistycznej 
literatury, odezw, które miał zamiar rozpo- 
wszechniač i t. d. W związku z tem are- 
sztowano 4 komustów: Annę Paksztasównę, 
Reznika, Abrama Elkona i Szymona Kaga- 
na. Podczas rewizji ujawniono u nich dużo 
różnych dokumentów i komunistycznej lite- 
ratury. Literaturę dostarczał dlą nich nieja- 
ki Alma Krosnin, który również został are- 
sztowany. Podczas rewizji znaleziono u nie- 
go wielką ilość literatury komunistycznej i 
korespondencję z komunistami zagraniczny- 
mi. Krosnin stał na czele szawelskiego ko- 
munistycznego rejkomu. 

Oprócz tego w Szawlach zatrzymano 
wielki komunistycznej literatury. 
Literatura była przeznaczona na dzień 
1 maja. 

Nowa ustawa wojskowa w Kownie 
Z Kowna donoszą: 'Gabinet mini- 

strów uchwalił ustalić jednostajny 
termin służby we wszystkich oddzia- 
łach wojskowych — półtora roku. 
tcząca się młodzież nie będzie korzy 
stała z ulg odnośnie do służby woj- 
skowej i wszyscy, po ukończeniu 
gimnazjum będą obowiązani «przed 
wstąpieniem do uniwersytetu, przesłu- 
żyć ustalony czas w wojsku. 

Wysadzenie miny pod Nłajpedą 
Z Kłajpedy donoszą o znalezieniu i 

wysądzeniu miny, którą spostrzegł w” po- 
bliżu Kłajpedy okręt angielski „Baltrimeer*. 
Okręt policyjny „Prezydent Smetona* prze- 
szukał morze w promieniu 15 mil  mor* 
skich pod Kłajpedą, lecz miny nie znelazł. 
Ub. soboty spostrzegli ją rybacy, którzy 
zawiadomili o tem władze. „Prezydent Sme- 
tona znów odpłynął na poszukiwanie mi+ | 
ny, znalazł ją przy 20-ym słupie kilometro- 
wym i wysadził. Е 

Znów szkoła. Sztuk Pięknych 
Z Kowna donoszą: Zamknięta po wiel- 

kich awanturach kowieńska szkoła Sztuk 
Pięknych, po pewnem  zreformowaniu, 
wznowiła swe wykłady. Program szkoły 
został więcej zbliżony do programu semi- 
narjów nauczycielskich, wprowadzono wię- 
cej przedmiotów ogólnokształcących. Jed- 
nocześnie w Kownie ma powstać nowa 
szkoła szkoła Sztuk Pięknych o programie 
akademickim. Czas studjów będzie w niej 
trwał cztery lata. 

Brak mezniów w. Litwie. 
Z Kowna donoszą: Gabinet ministrów 

wskutek niedostatecznej ilości uczniów po- 
stanowił na przyszły rok szkolny zamknąć 
14 szkół średnich, Zamiast nich mają być 
otworzone szkoły rzemieślnicze i inne fa- 
chowe zakłądy szkolne. 

Polsko-łotewskie zbliżenie 
RYGA, 25 4. Pat. W dniu dzisiej- 

Szym przybyli do Rygi przedstawicie- 
le warszawskiego związku przyjaciół 
zbliżenia polsko łotewskiego., Przyby- 
łych przywitali na dworcu w Rydze 
przedstawiciele ministerstwa spraw za- 
granicznych, poselstwa polskiego w 
Rydze i*ryskiego związku zbliżenia 
łotewsko-polskiego. W dniu jutrzej- 
szym goście polscy podejmowani bę- 
dą śniadaniem przez związek zbliżenia 
łotewsko-polskiego, wieczorem zaś na 
ich cześć charge d'afiaires Łubieński 
wydaje w salonach poselstwa raut. 

łowy pociąg w  Estonji. 
Z Rewla donoszą. Na wczoraj została 

wyznaczona próbna przejażdżka z Rewla 
do Narwy w pociągu, którego lokomotywa 
ma być. opalona olejem, otrzymywanym Z 
pewnego rodzaju kamienia górskiego. W 
przejażdżce biorą udział minister komunika- 
cji i minister skarbu. Zadaniem przejażdżki 
jest przebycie prżestrzeni między Rewlem a 
Narwą w przeciągu czterech godzin zamiast 
siedmiu, robiąc po 60 klm. na godzinę. Ten 
pociąg ekspres po raz pierwszy w Estonii 
został włączony do letniego rozkładu po- 
ciągów. 

RE ET IS SN EK POW ORO EOKA TP BRO AE GOROCP OZONE SOS 

serca protestują przeciwko tyranizowa 

niu Poldewów*. 
Sukces p. Mellet'a jest duży. Pomi- 

mo bardzo niewyszukanej przynęty u- 

dało mu się złapać na wędkę dziesię - 

ciu posłów, którzy mają niewątpliwie 

dobre serca, ałe z zawartością ich gło 

wy jest gorzej... Ignoracja nie jest 
zbrodnią i w naszych czasach niema lu 

dzi wszystko wiedzących. Trzeba jed- 

nak mieć uczciwość przyznać, że tego 

się nie wie, a na tamtem nie zna. Roz- 

brajająca jest jednak zarozumiałość i 

lekkomyślność tych pp. posłów, którzy 
nie umieliby pokazać na mapie gdzie 

leży Połdewja (czemu się nie dziwi- 

my), ale mają tupet brać Poldewian 

w. obronę i rzucać gromy na ich cie- 

miężycieli. 

P. Mellet'owi należy powinszować 

lekcji poglądowej na temat jak różne 

oscbistości francuskie (nietylko par- 

lamentarne) podpisują odezwy przeciw 

ko różnym „białym terrorom". 

Kazimierz Smogorzewski. 

MOŁODECZNO — Księgarnia F-wa „Ruuk”, 

oraz milimetr 50 gr. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jeduoszpaltowy na str. 2-eį i 3-ej 40 groszy. Ža teksiem 15 groszy, Komunikaty 
nadesłane Kronika reklamowa  milissetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrewe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. lerminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. - ! 

| Przyjaciele pol- ECHA STOLICY Z ZA KORDONÓW 
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Odrzucenie propozycji niemieckiej 
Na komisji rozbrojeniowej w Genewie. 

GENEWA, 25-IV. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu komisji rozbro- 
jeniowej rozwinęła się żywa dyskusja nad propozycją niemiecką zakazu 
rzucania bomb z aeroplanów i aerostatków podczas wojny. Argumentacji 
delegata niemieckiego hr. Bernstoriia; przeciwstawili się. liczni delegaci. 
Delegat angielski stwierdził, że wniosek angielski jest bezprzedmiotowy, 
ponieważ wogóle prawo międzynarodowe zakazuje prowadzenia wojny w 
sposób, szkodzący ludności cywilnej, aczkolwiek, jak wielka wojna wyka- 
zała, zakaz ten nie. miał praktycznych skutków. 

W imieniu delegacji polskiej przemawiał minister Sokal, stwierdzając, 
że chociaż całkowicie podziela zasady, bronione przez Bernstorifa, nie mo- 
że jednak głosować za propozycją niemiecką, uważa bowiem, że nie chodzi 
o zakaz tego lub innego sposobu prowadzenia wojny, lecz o zakaz samej 

_ wojny. — Zakaz ten zawarty jest w pakcie Kelloga. Wniosek polski popar- 
ty został stanowczo przez delegata francuskiego oraz delegata greckiego. 
Na wniosek Politisa uzupełniono odpowiedź negatywną większości  dele- 
gatów uwagą, że delegacje, odrzucając propozycję niemiecką, oświadczają, 
iż bynajmniej nie uznają za dopuszczalne bombardowanie ludności cywilnej. 

Wielka mowa premiera angielskiego 
W sprawie rozbrojenia na morzu 

BRISTOL, 24. IV. PAT. Przemawiając do audytorjum, składającego 
się z około 40 tys. osób, premjer Baldwin uczynił aluzję do  doniosłego 
oświadczenia, złożonego na posiedzeniu komisji przygotowawczej konie- 
rencji rozbrojeniowej w imieniu Stanów Zjednoczonych przez Gibsona. 
Baldwin zaznaczył, że tak rząd angielski, jak i rząd Stanów Zjednoczonych 
pragrią doprowadzić nietylko do ograniczenia, ale i do redukcji we wszy- 
stkich rodzajach okrętów wojennych. Anglja gotowa jest współpracować ze 
Stanami Zjednoczonemi nad tą sprawą. Mamy nadzieję — mówił premier 
Baldwin — że przy pomocy Stanów Zjednoczonych uda się nam znaleźć 
podstawę do praktycznego rozwiązania zagadnienia. 
EĘ Oświadczenie Baldwina zebrani przyjęli gorącemi oklaskami. Przemó- 
wienie premiera transmitowane było zapomocą głośników, co było koniecz- 
ne ze wzgłędu na olbrzymią ilość słuchaczy. 

  

Wyjazd na uroczystość  Mickiewiczowską 
w Paryżu. : 

WARSZAWA, 25. IV. PAT. W związku z uroczystością odsłonięcia 
pomnika Adama Mickiewicza w Paryżu wyjeżdżają jutro do Paryża, jako 
przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej minister sprawiedliwości p. Stanisław 
Car, który reprezentować będzie rząd polski na tej uroczystości. Obok 
niego, jako przedstawiciel Ministerstwa Oświaty, udaje się do Paryża dyrek- 
tor departamentu wyznań p. Franciszek Potocki. Udział przedstawicieli 
wszystkich sier, a zwłaszcza ugrupowań literackich Polski oraz uniwersyte- 
tów polskich w uroczystościąch paryskich będzie niezwykle liczny. 

Order „Białego Orla“ dla Szacha Persji 
TEHERAN, 25. IV. PAT. Jak podaje „Havas*, obchodzono tu uro- 

czyście rocznicę objęcia władzy królewskiej przez szacha. Z tej okazji po- 
'seł polski wręczył szachowi order „Białego Orła". 

Wyrok w sprawie Wojciechowskiego 
Sąd Apelacyjny zmniejszył karę do połowy 

WARSZAWA, 25 IV. Pat. Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu 
sprawy Jerzego Wojciechowskiego, oskarżonego © usiłowanie 
zabójstwa przedstawiciela. handlowego ZSSR. w Warszawie Li- 
zarewa, ogłosił wyrok, którego mocą uchylił wyrok sądu okręgo- 
wego, skazujący Wojciechowskiego na 10 lat ciężkiego więzienia 
i skazał sprawcę zamachu na 5 lat ciężkiego więzienia z zalicze- 
niem aresztu prewencyjnego. 

* Kafastrofa samolofowa pod Płockiem 
Dwaj lotnicy zabici. 

WARSZAWA. 25,4. (Tel. wł. „Słowa”). Dziś rano samolot wojskowy zdą- 
żający z Dęblina do Torunia wpadł do Wisły pod Płockiem. Obaj lotnicy woj- 
skowi mjr. Rychłowski i kpt. Pawłowski ponieśli Śmierć w nurtach rzeki. 
Uszkodzony samolot przyholowany został do brzegu przez statek wišlany. Po- 
wodem katastrofy był najpewniej defekt motoru. 

Pierwsze niepowodzenie jeźdzców polskich: 
NICEA, 25. IV. PAT. W piątym dniu zawodów hippicznych w kon- 

kursie potęgi skoku brały udział tylko dwa konie polskie: Gedymin, który 
nie osiągnął żadnego rezultatu i Dream, który skaleczył się poważnie na 
przeszkodzie. ! 3 

"NICEA, 25.IV. PAT. W szóstym dniu zawodów konnych w Nicei ro- 
zegrano nagrodę armji irancuskiej. Puhar zdobył major Borfarelli (Włochy) 
Płk. Rómmel zajął 4-te miejsce, por. Starnawski 6-te i rotm. Królikiewicz 
11-te. 
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5-ciu Polakėw w Radzie Mieiskieį w Chicago. 
© CHICAGO, 25 IV. PĄT. Podczas ostatnich wyborów do tamtejszej rady miejskiej 

wybranych zostało 5 radnych Polaków. W poprzedniej radzie Polacy posiadali tylko 
3 przedstawicieli, ` 

Polityka zagraniczna Bułgarii 
SOFJA, 25 IV. Pat. Przemawiając na wczorajszem posiedzeniu lezby 

w czasie dyskusji nad budżetem ministerstwa Spraw zagranicznych Burow 
wygłosił expose, w którem między innemi oświadczył, iż polityka zagrani- 
czna Bułgarji dąży bez żadnych ukrytych myśli do pacyfikacji Bałkanów 
i do zacieśnienia stosunków braterskiej współpracy między narodami. — 
Bułgarja - mówił minister - będzie na przyszłość podobnie jak i dotychczas, 
liczyć się z rządami i opinjami mężów stanu wielkich mocarstw oraz Ligi 
Narodów oraz uczyni wszystko, co jest w jej mocy, aby zdobyć ich zaufa- 
nie, gdyż stanowi to zasadniczą podstawę jej polityki zagranicznej. 

Niemiecko-furecka umowa 
BERLIN, 25 4. Pat. Biuro Wolifa dowiaduje się, iż formalne podpisa- 

nie umowy rozjemczo-koncyljacyjnej pomiędzy Niemcami a Turcją nastąpić 
ma w najbliższych dniach w Angorze. Umowa ta przewiduje dla wszelkiego 
rodzaju sporów natury prawnej postępowanie sądowe rozjemcze, dla kon- 
fliktów zaś o charakterze politycznym postępowanie polubowne. 

Zwalczanie handlu kobiefami 
GENEWA, 25 4. Pat. Komitet Ligi Narodów do zwalczania handlu 

kobietami i dziewczętami zakończył dziś badanie zagadnień, znajdujących 
się na porządku dziennym obrad 6smej sesji. Na następnej sesji, która 
odbędzie się w roku przyszłym, komitet zajmie się przedewszystkiem przy- 
gotowaniami do międzynarodowej konferencji dla zwalczania literatury por- 
nograficznej. Komitet postanowił przeprowadzić badanie nad sprawą handlu 
dziewczętami w tych krajach, gdzie tego jeszcze nie dokonał, a w szczegól- 
ności na Wschodzie. 

ddpływ złofa z Banka Rzeszy. 
Według wiadomości nadeszłych z 

Berlina na wczorajszem posiedzeniu 
centralnego zarządu Banku Rzeszy za- 
padła uchwała, podwyższająca stopę 
dyskontową z 6 i pół na 7 i pół zaś 
stopę lombardową na 8 i pół. Posta- 
nowienie to posiada natychmiastową 
moc obowiązującą. 

Koła finansowe berliūskie aceniają 
— jak donosi prasa — zarządzenie 
Banku Rzeszy, jako pociągnięcie ta- 
ktyczne rządu Rzeszy w odpowiedzi 
na dotychczasowe wyniki paryskich 
naiad reparacyjnych. Natomiast wice- 
prezydent Banku Rzeszy na posiedze- 
niu zarządu Banku uzasadniał pod- 
wyższenie stopy procentowej przymu- 
sowemi wielkiemi stratami dewizowe- 
mi Banku Rzeszy w ciągu ostatnich ty- 
godni. 

O przyczynach podniesienia stopy 
dyskontowej prasa francuska dowia- 
duje się na podstawie posiedzenia ko- 
misji transierowej pod przewodni- 
ctwem Parkera Gilberta, która odbyła 
się w dniu 24 b.m. w Paryżu. O po- 
siedzeniu komisji nie wydana żadnego 
komunikatu urzędowego. Jednakże 
panuje przekonanie, iż zajmowano się 
'rozpatrywaniem sytuacji Banku Rze- 
szy w związku z uwydatniającym się 
ostatnio znacznym odpływem złota i 
dewiz, który zwiększył się jakoby do 
tego stopnia, iż zapas złota w Banku 
Rzeszy jest podobno bliski spadku po- 
niżej wymaganego prawnie poziomu. 

Miarodajne koła iinansowe wyka- 
zują, iż tego rodzaju sytuacja spowo= 
wana jest nieprzejednanem  stanowi- 
skium Schachta na konferencji rzeczo- 
znawców, które doprowadziło do wy- 
cofywania wkładów przez banki za- 
graniczne. 

° Natomiast komunikat ogłoszony 
przez Parkera Gilberta stwierdza, że 
komisja transferowa nie poczyniła 
Schachitowi żadnych przedstawień w 
sprawie stopy dyskontowej Banku 
Rzeszy. Pozatem komunikat zaznacza, 
że podobnie jak każdego. miesiąca ko- 
misja upoważniła do czynienia prze- 
lewów na rachunek odszkodowań. 

Jeden z koni, który występuje w Nicei 
pod dzielnymi naszymi kawalerzystami na- 

zywa się „Gedymin*. Zwracamy uwagę na 

to poważne niedopatrzenie. Gedymin, jest 
to założyciel jednej z naszych dynastyj, czy 
możliwe jest, aby republikańskie Niemcy 
wysłały konia, któryby się nazywał Hoehen- 

zollern, albo Fryderyk Il. *jest u nas wiel- 
ki tradycyjny kult konia, ale ładnych i do- 
stojnych imion dla koni można znaleźć du- 
żo, nie sięgając do takich imion, jak Zyg- 

“ munt August, lub Jan Sobieski. 
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Zjazd działaczy 
NIEŚWIEŻ. 

Można z przyjemnością stwierdzić fakt, 
że zainteresowanie sprawami samorządo- 
wemi wśród działaczy samorządowych 
wzrosło znacznie. Nowym tego dowodem 
jest dwudniowy zjazd, jaki się 20 i 21-go 
kwietnia odbył w Nieświeżu. Podobny 
zjazd samorządowy odbył się przed rokiem. 
Był on i wtenczas licznie obesłany, co jed= 
nak do pewnego stopnia było wynikiem 
zainteresowania z powodu okresu przed- 
wyborczego do Sejmu. Obecny zaś zjazd 
poświęcony tylko sprawom samorządowym, 
świadczy dobitnie o żywem zainteresowa- 
niu tą właśnie dziedziną: mimo roztopów 
i fatalnej wprost drogi przyjechało z całe- 
go powiatu przeszło sto osób, 

. Zjazd odbył się z inicjatywy przewod- 
niczącego Sejmiku, p. starosty Czarnockie- 
go. Wzięli w nim udział członkowie Sejmi- 
ku, Wydziału, Rad gminnych i miejskich, 
rozmaitych komisyj samorządowych, wresz- 
cie kierownicy urzędów państwowych i 
przedstawiciele organizacyj społecznych. 

Inauguracyjną dłuższą mowę wygłosił 
przewodniczący zjazdu, p.f siarosta Czar- 
nocki.; 

Na początku mówca postawił pytanie: 
czy droga, którą idzie państwo i samorzą- 
dy w dziedzinie gospodarczej jest dobra 
i czy nadal iść nią wypada? Z porównanią 
stanu z czasów zaborczych i z przed lat 
kilku z obecną sytuacją wypadła jasna od- 
powiedź, że kierunek jest dobry i że nale- 
ży nadal tak samo pracować, tylko z jesz- 
cze większem natężeniem. 

Podstawą normalnego życia jest bez- 
ieczeństwo i porządek, w tych bowiem tyl- 
o warunkach szerzy się kultura i pod- 

nosi zamożność powszechna. A do tego 
znowu potrzebny jestąsilny rząd, cieszący 
się dużym autorytetem w państwie; na 
szczęście taki jest dzięki marszałkowi Pił 
sudskiemu. || 

W tem miejscu ną propozycję prze- 
wodniczącego zebrani wznieśli trzykrotny 
okrzyk na cześć Marszałka. 

Trafną była analogja, jaką przeprowa- 
dził p. starosta Czarnocki między rządami 
zaborcy a dzisiejszemi. Z pracy rosyjskiej 
nie zostało prawie nic gdyż mało w niej 
było prawdziwej troski o dobro obywatela. 
Jakże inaczej wyglącają rządy polskie, a 
zwłaszcza dzisiejsze; przy pełnym szącunku 
dla wszystkich obywateli i przy zapewnie- 
niu wszystkim swobód Rząd jednak dba o 
to, by nie dopuścić do rozpasaniai swawo- 
li; dzięki temu może mniej dziś się gada, 
a zato więcej robi. Obecny Rząd stawia na 
pierwszym planie rozwój życia gospodar- 
czego i chce, by każdy obywatel go naśla- 
dował | 

Administracja państwowa daży wszelkie- 
mi możliwemi sposobami do ułatwienia 
życia coaziennego obywatela; w tym celu 
rzerzuca corąz większy zakres działania 

na barki samorządu gminnego, gdyż ten jest 
najbarcziej dostępnym dla każdego. Postęp 
w tym kierunku będzie coraz większy. Jest 
to tem łatwiejsze, że administracja państ- 
wowa coraz bardziej zazębia się, a nawet 
zlewa z samorządem. 

Przy omawianiu wszelkich technicz- 
nicznych warunków pracy samorządowej o 
jednym i to kardynalnym katdy samorzą- 
dowiec pamiętać powinien: musi dawać 
serce i duszę, bo bez tego nicl 

Następnie mówca przeszedł do rozpat- 
rywania poszczególnych działów samorzą- 
du, przyczem specjalny nacisk położył na 
potrzebie szerzenia oświaty. Zakończył zaś 
roztoczeniem przed oczami wyobraźni słu- 
chaczy miraży wsi naszej w przyszłości; 
wtenczas sterany pracą i wiekiem  dzisiej- 
szy uziałacz samorządowy będzie mógł od- 
począć i napawać się widokiem naprawdę 
szczęśliwego kraju: nie będą tam  kulali 
bandyci „zwykli i bandyci słowa, natomiast 
kaźdy cieszyć się będzie owocami swojej 
„m; 

o krótkiej przerwie rozpoczęły się 
referaty. 

Pierwszy w ciągu dwóch godzin mówił 
kierownik Biura Wydziału p. Kuroczyck 

‚ — па temat: „zasadnicze wiadomości o Kon- 
stytucji i znaczenie samorządu w admini- 
stracji publicznej”, Ściśle związany z tem 
był drugi referat inspektora samorządowe 
go p. Błażewicza „o fustroju samorządu i 
jego zadaniu wynikającem z ustaw ustrojo- 
wych i specjalnych”. Oba referaty bardzo 
dobrze opracowane dały zajmujący prze- 
gląd działalności samorządowej. 

Następnie mówili: agronom powiatowy, 
p. Skotnicki, „o zadaniach samorządu w 
dziedzinie podniesienia rolnictwa przez 
wspólną dziąłalność z organizacjami rolni- 

AKTUALIA WILEŃSKIE 
Z powodu uroczystości wileń- 
skich dziesięciałecia wyzwolenia 
naszego miasta. — Garść ziemi 
wileńskiej pod pomnik Mickie- 
wicza w Paryżu. - Bankiet z 
„okazji koncertu kompozytorskie- 
EB Ludomira Różyckiego. — Pu- 
liczność wileńska a walki zapa- 

śników w Cyrku. — Nawiązanie 
kontaktu Z literatami 

polskimi i żydowskimi. 

Odświęciliśmy uroczyście dziesiątą 
"rocznicę wyzwolenia Wilna z pod ja- 

° rzma moskiewskiego i... niemieckiego. 
" Trzy czynniki złożyły się na przeło- 

" mową w dziejach naszych datę: wy- 
' parcie Rosjan, Ściślej mówiąc bolsze- 
 wików z Wilna, ucieczka okupantów 
niemieckich wraz z nieświadomymi 
wielkiej tradycji przeszłości Litwinami 
i wkroczenie do Wilna ułanów Beliny, 
którym grunt przygotowała dzielna 
samoobrona wileńska. Oto elementy 
ówczesnej historji, tryumiujące dziś 
w obchodzie dziesiątej rocznicy wy- 
zwolenia Wilna, 

W aktach wdzięcznej pamięci, 
składanej bohaterom dnia, figurują w 
następującej kolejności: bohaterskie 
oddziały legjonów Komendanta, od- 
ważne siłą miłości ziemj rodzinnej 
poświęceniem osobistem kadry samo- 
obrony wileńskiej, najdzielniejsi z po- 
śród kolejarzy polskich kolejarze wi- 
leńscy, tak czynni i zasłużeni w ob- 
ronie Wileńszczyzny, ci wszyscy wre- 
szcie, co przetrwali najcięższe czasy 
nie opuszczając ojczystego miasta. 

Jakże głęboko piękny był mo- 
ment, gdy w czasie podniosłego ban- 
kietu u p. Wojewody usłyszeliśmy z 
ust legjonowego oficera, dziś wyso- 

kiego urzędnika województwa, toast 
na cześć samoobrony wileńskiej w 
osobie największego partyzanta chwili 

"_ obecnej majora Jerzego Dąbrowskie- 
80. Był w tem nietylko akt uznania 

  

samorządowych. 
czemi oraz przez organizację gospodarstw 
na gruntach skomasowanych*. ierownik 
stncji doświadczalnej w Fianusowszczyźnie, 
inż. Bereśniewicz dał referat „o ustroju rol- 
nym w Polsce", wreszcie powiatowy lekarz 
weterynarii, dr. Godymilinko mówił o dzia- 
łalności na polu weterynarji tak państwo- 
wej, jak i samorządowej. Każdy referat 
przewodniczący uzupełaiał krótkiem i jas- 
nem streszczeniem. 3 

Nastąpiła przerwa obiadowa, po której 
wszyscy uczestnicy zjazdu zebrali się zno- 
wu, by wysłuchać sprawozdania poselskie- 
go posła Rdułtowskiego. Wieczorem wię- 
kszość obecna była na przedstawieniu i 
zabawie „Strzelca“. A 

Drugiego dnia rano uczestnicy zjazdu 
źwiedzili Schronisko sejmikowe, oraz wszy- 
stkie inne przedsiębiorstwa sejmikowe, za- 
poznając się bliżej z pracami samorządo* 
wemi. * 

O 10-ej rozpoczęły się dalsze obrady. 
Kolejno referaty wygłosili lekarz powiato- 
wy, dr. Przysiecki o stanie sanitarnym po- 
wiatu i zarządzeniach władz w tym zakre- 
sie, Kierownik Zarządu Drogowego, inż. 
Krupski 0 drogownictwie,  inspektorka 
szkolna, p. Piotrowska o oświacie powsze- 
chnej, instruktor oświaty powszechnej p. 
Poganowski o swoim dziale. p. Okołów o 
opiece społecznej, oraz o organizacjach 
społecznych takich jak L.O.P.P., Czerwony 
rzyż, Rada Wychowania Fizycznego i P. 

W., wreszcie instruktor pożarniczy p. Ko- 
żełowski o pożarnictwie. 

Szczególne zainteresowanie wzbudziła: 
oświata. W dyskusji zadawali członkom 
zjazdu rozmaite pytania, wyrażali swoje 
opinie i wogóle wykazywali kompletne zro- 
zumienie potrzeby oświtty. Z prawdziwą 
przyjemnością słuchało się wszystkich prze- 
mówień. ; 

Znowu dłuższem przemówieniem za- 
kończył zjazd przewodniczący p. Starosta 
Czarnocki, zestawiając wyniki zjazdu i 
omawiając jego korzyści. A 

P, Starosta zapowiedział na przy- 
szłość w ciągu roku rejonowe zjazdy sa- 
morządowe. W danej miejscowości zbiera - 
liby się działacze samorządowi z kilku naj- 
bliższych gmin, przyjeżdżałby p. starostą 
wraz z urzędnikami i omawiane byłyby 
szczegółowo wszystkie kwestje samorzą” 
dowe związane z terytorjum. Projekt rad- 
nym bardzo się podobał. 3 

Na końcu swego przemówienia p. Sta- 
rosta wzniósł okrzyk na cześć Pana Pre- 
zydenta i Marszałka Piłsudskiego, gromko 
powtórzony przez obecnych. i 

W chwili gdy Zjazd miał być zamknię* 
ty, jeden z uczestników, p. Buhłaj podzię- 
kował gorąco p. Staroście Czarnockiemu 
za inicjatywę Zjazdu i tak dobre jego 
prowadzenie, co w wielkiej mierze jest też 
zasługą referentów Zjazdu. Okrzyk „nasz 
dzielny gospodarz pan Starosta niech żyje” 
był podchwycony ze szczerym zapałem. 

Jak szczęśliwą myślą było urządzenie 
zjazdu działaczy samorządowych, tłumaczyć 
nie trzeba. A radni byli naprawdę wdzięcz- 
ni i zadowoleni. Ludność powiatu zadzierz- 
gnęła jeszcze jeden węzeł z władzami pań- 
stwowemi. 

Udanie się Zjazdu w dużej mierze by- 
ło też zasługą inspektora szkolnego, p. 
Błażewicza. 

Dom. 

— Errata. We wczorajszym dopisku mo- 
im pod tyt. „Rażąca krzywda państwowa” 
zaszła omyłka drukarska _ zniekształcająca 
myśl mają. Zamiast: „województwa wscho- 
dnie otrzymają element niewieści, który ze 
względu na niższą kulturę nie cieszy się w 
ocząch naszego chłopa życiowem zaufaniem 
powinno być: „woj. wschodnie otrzymają 
element niewieści, który ze względu na ni- 
ższą kulturą chłopa naszego nie cieszy się w 
jego oczach życiowem zaufaniem”. M. O. 

— Sprostowanie. W związku ze wzmian- 
ką, jaka się ukazała w nr. 82 1922 z dn. 10 
4. rb. czasopisma „Słowa pod tytułem 
„Eksmisja Szkoły” na zasadzie art. 32. Roz- 
porządzenia Prezydenta Rz. P. z dnia 10. 
5. 27 r. )Dz. Ust. Nr. 1 poz. 1 za 28 r.), 
uprzejmie proszę o umieszczenie następują- 
cego sprostowania: 

"Nieprawdą jest, że eksmisja szkoły pow- 
szechnej w Korwiu gminy Mejszagolskiej 
nastąpiła z powodu niepłacenia przez Zarząd 
Gminy komornego właścicielowi lokalu, na- 
tomiast prawdą jest, że zamierzona eksmi- 
sja miała nastąpić przedewszystkiem z przy- 
czyn natury gospodarczej, gdyż budynek 
czworaków, stanowiący własność p. Strumil- 

najbardziej harmonijnego współdzia- 
łania Legjonów, obcych z pochodze: 
nia Wilnu, z najrdzenniejszym elemen- 
tem miejscowym, który w zgodnym 
wysiłku z braćmi z dalekiej Galicji, 
kładł podwaliny pod wspólną przy- 
szłość mocarstwową Polski, I słusznie 
mówił gen. Śmigły-Rydz, że choć nie 
jest „galicjaninem z Kongresówy';, ale 
najprawdziwszym galicjaninem, uważa 
się za swego w Wilnie, uważany jest 
dodajmy, powszechnie za Wilnianina. 

Nie trzeba chyba dodawać, z jakiem 
sercem przyjęliśmy oświadczenie ge- 
nerała Śmigłego na Akademii, że w 
Wilnie Marszałek Piłsudski szuka nie- 
raz natchnień dla rozwiązywania za- 

че 

„Zeppelin“ 
LYON, 25 IV. O godz. 17 m. 30 

wysokości sterowiec „Zeppelin*, dążąc 

nad byonem. 
przeleciał nad miastem na niewielkiej 
w kierunku północuo-wschodnim. 

Epidemja ospy w Londynie, 
BERLIN, 25 IV. PAT. Donoszą z Londynu, że pomimo wielkich wysiłków władz 

tamtejszych tylko z trudem daje się opanować szerzącą się epidemję ospy. Wczoraj 
przewieziono do szpitali epidemicznych 
277 chorych na ospę. 

22 chorych. Naogół skonstatowano dotąd 

Lof z Anglji do Indji bez lądowania 
LONDYN. 25.4 Pat. Wczoraj z lotniska Cranwell w Lincolnshire (Anglja) wyle- 

cieli dwaj lotnicy Williams i Jenkin. udając się na jednopłatowcu angielskim noweg » 
typu w podróż powietrzną bez lądowania do Bangalore w Indjach Wschodnich. Agen" 
cja Reutera podaje, że samolot widziany 
molot leci pomyślnie w kierunku 
a Bangalore wynosi 9 tysięcy klm. 

był dziś po południu nad Bagdadem. Sa- 
południowo-wschodnim. Odległość między Cranwell 

Powodzie, huragany i upały w Ameryce 
NOWY JORK. 25.4. Pat. W stanie Nebrasca szalał tornado, który poczynił 

znaczne szkody, szczególnie jeżeli chodzi o zbiory. 
W dolinie Missisipi nastąpił cały szereg powo- NOWY JÓRK. 25.4. Pat. 

Kilka osób odniosło rany. 

dzi, przyczem poziom wody stale się podnosi. Istnieje obawa, że tamy zostaną 
zerwane. 

NOWY YORK, 25 IV. PAT. W Stanach Zjednoczonych panują niezwykłe 
o tej porze upały. Temperatura w Nowej Anglji 
stopni F., t. zn. 32 st. Celsjusza. 

Ukraińcy w Kanadzie 

dochodzi miejscami do 47 

gniazdem propagandy 

MONTREAL, 251V.PAT. jeden z członków legislatury stanu Manidoba oświad- 
czył na zebraniu publicznem, że ukraiński dom pracy w Vinnipeg jest główną kwaterą 
propagandy bolszewickiej na całą Kanadę. 
rych szkół kanadyjskich, w których nauczyciele uczą dzieci zasad komunizmu. 
pracy finansowany jest przez rząd sowiecki. 
zacząć rekrutację ochotników do armji czerwonej, która „musi 
gotowa do walki*. 

Propaganda ta dociera nawet do niektó- 
Dom 

czasy ukraińcy mieli naset 
być w każdej chwili 

Ostatnie mi 

Hofel za 15 miljonów dolarów 
NOWY JORK, 25,4. Pat. W mieście Broocklinie pod Nowym Jorkiem stanie 

niebawem hotel wysokości 992 stóp, cz 
miljonów dolarów. 

  

Najtańsze, y 
do ruchu bez podegrzewania 

„BERNARD 
Cena loco skład Wilno 

1 Motor stojący aa zł. 
pm 2 „ 3055.— 

4) * " 8PS „ 2531.— 
A= ” Š *12Р5 „ 3487.— 
TRS 4 »„ “17Р$ „ 5500,— 
1= w 3 *22PS „ 6500.— 

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

towemi. 

    
      

Sprzedaż na raty. 

ul. Ad. Mickiewicza 27. 

ły, gdzie dotychczas mieściła się szkoła, był 
niezbędny do prowadzenia  gospodarctwa 
rolnego. i 

międzyczasie wójt gminy wynajął in- 
ny lokal pod szkołę w osiedlu Korwie, do- 
kąd szkoła zostaje przeniesiona, wobec cze 
go ciągłość nauki nie doznała żadnego usz- 
czerbku oraz nie było potrzeby wyjazdu ko- 
mornika na miejsce. 

Starosta Radwański. 

wszechnie rzeczą niechętne w įwielu 
wypadkach w okresie walk Polski o 
swe granice i o swą przyszłość  sta- 
nowisko Żydów w sprawach nas naj- 
bliżej ohbchodzących. Nie wierzyli po- 
prostu Żydzi w naszą siłę państwo- 
wą i naszą przyszłość. Nie wydawał 
się im trwałym stan naszego na Zie- 
miach Wschodnich posiadania. Minęło 
lat kilka. Sięgnęliśmy w głąb naszej 
siły i naszych możliwości. Żydzi zmie- 
nili front. Ujrzeli możliwości swego 
pomyślnego rozwoju w Polsce; i dziś 
jesteśmy świadkami, vw niespełna 
Sześć lat od owego czasu, jak zasłu- 
żeni na polu pracy gospodarczej i 
społecznej Żydzi, pozbawieni szowi- 

  

Przegląd kolejowy. 

gadnień, decydujących o losach całego 
Państwa. 

' Uroczystość Wilna i Ziemi Wileń- 
skiej została uczczona specjalnie. Oto 
w dniu 19 kwietnia Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej nadał szereg odzna- 
czeń osobom zasłużonym. Wśród 
tych zasłużonych działaczy spo- 
łecznych i urzędników państwowych | 
znaleźli się obok Polaków Żydzi. 
Fakt to bodaj pierwszy w dziejach 
odrodzonej Polski. Znaną jest po: 

  

nizmu i wyłączności politycznej, zo- 
stali udekorowani złotemi „Krzyżami 
Zasługi”. 

Sądzić należy, że za lat jeszcze 
kilka na tyle zmienią się warunki, że 
krzyże zasługi Państwa Polskiego bę- 
dą zdobiły piersi Białorusinów. W tej 
kolei czasu może doczekamy, że i 
Litwini będą się uważali za lojalnych 
obywateli Polski, ozdobionych nagro- 
dą państwową za rzetelną pracę. A 
wówczas idea krajowa, łącząca we 

A 
  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Poznań, Cieszkowskiego 9. 

ROTORY 
precyzyjne naftowe zawsze gotowe 

Termin dostawy 4 6 tygodni. 

Biūro Techiczno-Kandlowe i robót lużynieryjnych 
wl. STANISŁAW STOBERSKI 

Wilno.g Telef. 12-47, 

75 pięter. Kosztorys gmachu wynosi 15 

(zytajie Myśl Dacarstwoa 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 

6991-0 

  

  

NIESTANISZKI. 
— Krwawa bójka na odpuście. Dn. 23 

"kwietnia rb. na doroczny odpust šw. Jerze- 
go zabrało się kilka tysięcy ludności. Po nie- 
wiackiej rozpoczęła krwawą bójkę na cmen- 
tarzu kościelnym. Na placu wkrótce pozo- 
stał porznięty nożami Władysław Rożko. 
m. wsi Zawiełce. Nadmienić wypada że 
młodzież wsi Zawiełce na okoliczne parafje 
słynna jest z nożownictwa, warto by wła- 
dze bezpieczeństwa zajęły się tą sprawą. 

becny. 

wspólnym wysiłku wszystkie narodo- 
wości kraj nasz zamieszkujące do- 
czeka swego tryumfu w fakcie soli- 
darnego frontu w służbie wolnemu 
Państwu i cieszącym się wolnością 
współobywatelom... Krzyk nieodpo- 
wiedzialnych jednostek z powodu od- 
znaczeń urzędników, pozostawiamy bez 
odpowiedzi. Jużci państwo odznacza 
tych, co mu ofiarnie służą, a nie tych, 
co mu rzucają kłody pod nogi.! 

* 

Odbyla się przed paru dniami 
akurat w rocznicę 104 wyzwolenia 
Wilna, uroczystość, która potrafiła wzru 
szyč serca najbardziej zimne. Oto z 
pod wiąza na Antokolu, gdzie Mickie- 
wicz przemarzył w poświacie księży- 
ca niejedną noc, gdzie w promieniach 
słońca, nad wodami Wilji nabierał 
tchu do służby poezji i narodowi, 
wyjęto garść ziemi, by złożyć ją pod 
fundamentem pomnika Wieszcza w 
Paryżu, wznoszonym &а uczczenia 
naszego Poety na ziemi francuskiej, z 
którą związał go los w okresie naj- 
bujniejszego rozrostu jego sił twór- 
czych. Akt tej uroczystości opiewa 
dosłownie: 

„Działo się w Wilnie dnia 19 
kwietnia 1929 r. w Dziesiątą Rocznicę 
Wyzwolenia Ziemi Wileńskiej z pod 
jarzma moskiewskiego, w którym to 
dniu z inicjatywy Pana Marszałka Se- 
natu Rzeczypospolitej Polskiej Profe- 
sora Doktora Juljana Szymańskiego 
a w obecności jego oraz Panów: Wo- 
jewody Wileńskiego Władysława 
Ruczkiewicza, Wicewojewody Stefana 
Kirtiklisa, Kuratora Okręgu Szkol ie- 
go Stefana Pogorzelskiego, Prezyden- 
ta miasta Wilna Józefa Folejewskie- 
go, Profesora Uniwersytetu Stefana 
Batorego Ferdynanda Ruszczyca, Radcy 
Wojewódzkiego Wiktora Piotrowicza 
oraz właściciela domu przy ul. Ko- 
Ściuszki Nr. 14 Stanisława Rzewus- 
kiego wyjęto garść ziemi z pod rosną- 
cego w granicach wymienionej ро- 

  

Tam, gdzie zwrócą 
w dniu 16 
— Od własnego 

Poznań w kwietniu. 
Stolica zachodniej Polski — Poznań, do- 

minuje nad innemi miastami kraju ze stoli- 
cą państwa włącznie. O ile rok rocznie tyl- 
ko w ciągu tygodnia otwarcia Międzynaro- 
dowych Targów Poznań absorbował uwagę 
kraju i zagranicy, o tyle otwarciem wiełkie- 
go pokazu narodowego jakim będzie Pow- 
szechna Wystawa Krajowa krąg zaintereso- 
wania dokoła Poznania zatacza coraz szer- 
sze koła, obejmując wszystkie stany społe- 
czeństwa polskiego jak kraj długi i szeroki. 

Poważne zainteresowanie wzbudza PWK. 
zagranicą przedewszystkiem w kołach han- 
dlowych, przemysłowych i naukowych, któ- 

  

Wnętrze hali przemysłu metalowego na P. W. K. 

re łączą interesy z Polską. Podkreślić nale- 
ży przytem, że przez propagandę Wystawy 
i zniżki kolejowe udzielane dla grup wy- 
cieczkowych, udających się do Polski, otwie 
ra się duży horyzont zapoczątkowania stałe 
go ruchu turystycznego dła którego i Polska 
posiada wiele godnych widzenia osobliwoś- 
ci tak przyrodzonych jak i stworzonych pra- 
cą ludzką. 

Dnia 16 maja br otwarte podwoje wi- 
domego odrazu Polski DOE — Po- 
wszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. 

Obraz to będzie niebywały. 

Na 600 tysięcach m2 powierzchni, ujętej 
w pięciu odcinkach terenowych w jeden 
kompleks, przeds tawiony będzie dorobek 
dziesięcioletniej pracy twórczej wyzwolonego 
narodu polskiego w dziedzinie kultury i sztu 
ki, przemysłu i handlu, rolnictwa oraz wy- 
chowania fizycznego i sportu. Wychodźtwo 
polskie gęsto rozsiane na obu półkulach świa 
ta, wystąpi również z pokazem swego do- 
robku, tworząc dla zamanifestowania nie- 
rozerwalnej łączności duchowej z Macierzą, 
osobny dział Wystawy p.t. „Emigracja” w 
specjalnie wniesionym wspaniałym pawilo- 
nie „Połonia Zagranicą”, który po Wystawie 
zamieniony zostanie na stałe Muzeum Wycho 
dźtwa Polskiego. 

Jeżeli chodzi o całość obrazową Pow- 
szechnej Wystawy Krajowej najwspanialej 
pod względem rozmachu architektonicznego 
przedstawia się t. zw. teren A (62.000 m2), 
na którym na pierwszy planie zgrupowane 
są od westybulu reprezentacyjnego poczy- 
nając, pawilony przemysłów elektrotechni- 
cznego, chemicznego, konfekcyjnego, włó- 
kienniczego, skórnego, papierniczego i grafi 
cznego, tworząc A kolumnadę istny 
plac św. Marka w Wenecji. Dalej wznoszą 
się pawilony monopoli państwowych, m. 
Lwowa, dominująca nad innemi Wieża Gór- 
nośląska, pałac przemysłu metalowego i kolos 
wystawowy — hala górnictwa i hutnictwa. 

Teren następny B 52.000 m2) obejmuje 
pawilony przemysłów lotniczego i samocho- 
dowego, Min. Komunikacji, Min. Poczt i Te- 
legrafów, samorządów, wychowania fizy- 
cznego i sportu oraz wspaniały gmach zw. 
Pałacem Sztuki, w którym skoncentrowana 
będzie wystawa malarstw polskiego, rzeż- 
by, architektury oraz fotografji i książki ar- 
tystycznej. Dominować na tym terenie bę- 
dzi największy gmach wystawowy koncen- 
trujący w sobie resortowo pokaz działalnoś- 
ci ministerstw: oświaty, spraw wewnętrz- 
nych, zagranicznych, wojskowych, sprawie- 
dliwości i pracy i opieki społecznej. Plac 
między Gmachem Rządu a Pałacem Sztuki 
bogato dekorowany będzie rzeźbami, wśród 
których stanie wspaniałe arcydzieło Witti- 
ga — „Lotnik“. 

Teren C .86.000 m2. poczynając od pa- 
wilonu emiyracji nie ustępuje paprzednim 
terenom w malowniczošci. Pawilony hut 
szklanych, pracy kobiet, uzdrowisk, pracy 

siadłości wiązu, pod którym tworzył 
swe dzieła młodzieńcze czasu pobytu 
w Wilnie największy Poeta Narodu 
Polskiego Adam Mickiewicz, 
aby ziemię te ušwigconą tradycją i 
pamięcią o Wieszczu złożyć w Paryżu 
pod fundamentem wzniesionego Mu 
tam pomnika, dłuta rzeźbiarza Anto- 
niego Bourdelle'a. 

Ku upamiętnieniu tej uroczystej 
chwili spisano akt niniejszy opatrzony 
własnoręcznemi podpisami obecnych 

  

Wyjęcie ziemi z pod historycznego wiązu. 

w celu umieszczenia go razem z wy- 
jętą w opisany sposób ziemią”. 

Wydobytą i przechowaną w urnie, 
miejscowego wyrobu (z Dziśnieńszczyz. 
ny), ziemię wraz z powyższym aktem 
zawiozą w imieniu Wilna do Paryża 
na uroczystości odsłonięcia pomnika, 
dłuta Bourdelle'a marszałek Senatu 

się oczy całego Świafa 
maja 1929 r. 
korespondenta — 

i-y B. Herse znajdują bowiem w obrępie, 
najwspanialszego ogrodu dendrologicznegu 
w Poznaniu zwanego Parkiem Wilsona. 

Jeszcze jeden wielkich rozmiarów gmach 
wystawowy przez swą użyteczność publicz 
ną ściągać będzie na teren ten zwiedzają- 
cych. A mianowicie: Centralna Restauracja. 
w której zasiąść do obiadu może jednocześ- 
nie 2.500 osób. jest to największa i z kom- 
fortem urządzona jadłodajnia wśród szere- 
gu innych na wszystkich terenach wystawo- 
wych rozmieszczonych restauracyj. 

Przez teren „D* (57.000 m2), na 1 
rym zgrupowane są pawilony  instytufyj | 
handlowych, rzemiosła, Czerwonego Krzy-   

ża i bazary, prowadzi droga na największe 
rozmiarami t.zw. tereny zachodnie („E— 
343.000 m2). { 

Istotny stan pracy dokonanej na tym ob- 
szarze, jeśli zważy, że przed półtora rokiem 
teren ten przedstawiał sobą pełną wybojów 
powierzchnię, dla której zniwelowania trze- 
ba było wywieść kilkaset tysięcy wozów zie 
mi, jest wymownym dokumentem, stawia 
jącym nas w rzędzie narodów najbardziej 
ambitnych w pracy. 

Teren „E“ skanalizowany, zniwełowany, 
pokryty gęstą siecią przewodów elektrycz- 
nych, dróg pieszych i kołowych, tapomi 7 
60-ma nowowybudowanemi  pawilonami, 
grupować będzie zbiorową wystawę rolnict- 
wa i przemysłów z nim związanych. Przez      

gmachu Wystawy rządo- 4 
wej na P. W. K. 
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praktyczne pokazy z dziedziny rolnictwa i 
ogrodnictwa obszar ten stanowić będzie bar- 
dzo barwny i nęc ący wzrok obraz. т 

Prace nad wykończeniem i estetycznem 
rozwiązaniem całości prowadzone są w tem- 
pie takiem, aby na dzień 16 maja godz. 10 
rano, można było obwieścić całemu światu, | 
że zapowiedzianego zgóry terminu dotrzy- 
mano. Е 

Powszechna Wystawa Krajowa Polski | 
jako całość będzie na czas gotowa. Tak sa- 
mo wszystkie z nią związane problemy jak. 
aprowizacja, kwatery, środki lokomocji etc. 
zostaną równolegle z nią w najdrobniejszych | 
szczegółach rozwiązane. Poznań przygotowa- 
ny jest przyjąć, zakwaterować i wyżywić 50 2 
tysięcy przyjezdnych w ciągu jednego dnia. 

N. 

  
Szymański i prof. Ferdynand Ruszczyc. 

Obok ziemi z pod kopca Kościusz- 
ki złożona zostanie pod pomnikiem 
garść ziemi wileńskiej, symbolizująca 
łączność Wieszcza nietylko z całą 
Polską, ale i z krajem naszym w 
szczególności. Zabraknie tylko, nieste- d 
ty, ziemi Kowieńskiej, niemniej dro- 
giej Mickiewiczowi, ale zabraknie, miej- 
my nadzieję, chwilowo... Czas, a wraz 
z nim i czyny ludzkie, brak ten wy- 
równają... 
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Z okazji koncertu kompozytorskie- | 
go Ludomira Różyckiego w Wilnie, | 
grono osób ze sfer artystycznych na-_ 
szego miasta podejmowało znakomi-_ 
tego kompozytora kolacją w Klubie 
Szlacheckim. Przy tej okazji, staropol- | 
skim, ale uciążliwym zwyczajem, wy- 
powiedziano szereg toastów.ABankiety, 
trzeba to powiedzieć, nie są okazja ` 
do porachunków choćby na tle naj- 
bardziej iieowem. Chyba, że są to ( 
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bankiety polityczne. Zapomniano o 
tej zasadzie. | miast czcić obecnego 
znakomitego muzyka, demonstrowano 
na rzecz nieobecnego muzyka, bardzi 
jeszcze znakomitego. Utrzymane t 
było w formie, temniemniej wyczuwało 
się niechęć do młodej, modernistycznej - ® 
powiedzmy, muzyki, uosobionej, prze- |“ 
dewszystkiem... Domyślacie się,, czy- rz 
telnicy, w kim,.. f 

„Co gorsza, na bankiecie przemėwit © 
jeden z obecnych, znany swego czasu 
bas rosyjski, w imieniu społeczeństwa -* 
polskiego Wileńszczyzny. Użalał się, | 
że, my Polacy, jesteśmy tu słabi, bie- | 
dni, niemuzykalni, wtedy, gdy Biało- 
rusini i Żydzi stoją wysoko na pozio- 
mie artystycznym, są bardzo muzykal- 
ni i wrażliwi na sztukę. Wołał ten © 
pan patetycznie o pomoc Warszawy. | 
Efekt był fatalny. Nie mówiąc już o | 
tem, że Wilnianie rdzenni wstydzili się | 
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Na marginesie 

Odmienne i swoiste warunki życia 

gospodarczego w poszczególnych dziel 

nicach wskrzeszonej Rzeczypospolitej 

Polskiej i zmiany w stosunkach naze- 

wnątrz datowane od chwili kiedy te 

dzielnice przestały należeć do państw 

zaborczych, z drugiej zaś strony brak 

ludzi zorjentowanych w całokształcie 

zagadnień gospodarczych na zjedno- 

czonych terenach — wszystko to ra- 

zem musiało siłą rzeczy wywrzeć wy- 

bitny, w sensie ujemnym i dla Państ- 

wa niepomyślnym, wpływ na kształto- 

wanie się warunków rozwoju gospodar 

czego. Ludzie najlepszych zamiarów 

ale nie posiadający dostatecznych wa 

lorów i kwalifikacyj do zrozumienia 

stosunków a często i rozbieżności in- 

teresów - poszczególnych dzielnic, 

wszelkiemi siłami i z zapałem godnym 

lepszej sprawy dążyli do pogłębienia 

i uwieńczenia dzieła zjednoczenia o 

charakterze państwowo politycznym 

przez unifikację, przez nagięcie życia 

gospodarczego na wszystkich odcin- 

kach do jednolitych uważanych za 

zbawienne norm. W wyniku ostatecz- 

nym, jeżeli na czele odnośnego resortu 

stał człowiek pochodzący z b. Galicji— 

stwarzał te normy na modłę austrjac- 

ką, inny znów na modłę niemiecką i 

t.d. Dochodziliśmy do absurdu, bo uni 

fikacja wymagała unifikacji i tak ad 

infinitum. W pierwszych latach wyraz 

„absurd“ wyzierał z każdego niemal po 

sunięcia rzekomo normującego życie 

gospodarcze. Absurd narastał na ab- 

» surdzie zależnie od tego, kiedy i kto 

Mk 
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pochodzący z innej dzielnicy ujmował 

w swe ręce prawo normowania życia 

gospodarczego lub czyje wpływy w 

Sejmie przeważały. 
Zdezorjentowanie sięgało coraż głę 

biej. Władze lokalne gubiły się w do- 
mysłach, jaki djabeł opętał tych co 

wydawali zarządzenia — — а jednak 

zmuszone były je wykonywać. Budziła 

się niechęć jednej dzielnicy do drugiej, 

do przybyszów z innych dzielnic. Nie- 
chęć nieuzasadniona i zgubna w 

Swych skutkach, bo właśnie tylko 

przez poznanie i uświadomienie innych 

nieznanych dotąd warunków mogło po- 

wstać i dojrzeć zrozumienie istoty sto- 

sunków w całej Polsce. 

Osobiście jestem przeświadczony, 
że  regjonalizm w Polsce powstał i 

wzmacniał się na tle podświadomego 

poczucia konieczności wykazania i u- 
widocznienia odrębnych cech negowa- 

nych przez ustawy i zarządzenia nor- 

matywno-unifikacyjne. Jest „to zdaniem 

mojem odruch instynktywny społeczeń 
Stwa, które rozumie, że byt jego,albo 

Przynajmniej warunki bytowania są 

zagrożone. Regjonalizm na naszym pol 

skim terenie, jak pisałem przed rokiem 
jest zrozumieniem „łączności w rozbie 
Żności'. Powstaje jednak obawa, że 

„łączność w rozbieżności* może się 

jednej 
łatwo przeistoczyć w „rozbieżność w 

łączności". 

Utrwalenie bytu gospodarczego 

tem trudniejszem było, że dla produkcji 

i handlu w poszczególnych dzielnicach 

wraz z wskrzeszeniem Polski a zerwa 

niem nici gospodarczej łączącej z pań 

wami zaborczemi wytworzyły się cał- 

kiem inne nieznane dotąd warunki, do 

których należało się dostosować. Nie 

było to jednak rzeczą łatwą, ponieważ 

dzielnice te nie znały się wzajemnie. 

Wewnętrzna konsolidacja  gospodar- 

cza szła opornie wskutek nieznajomości 

własnego terenu. 

Naczelnym nakazem przeto w wy- 

siłkach do utrwalenia bytu gospodar- 

czego powinnoby być przedewszyst- 

kiem dokładne geograficzno - ekonomi 

czne poznanie wszystkich terenów Pań 

stwa tak przez tych którzy powołani 

są do normowania życia gospodarcze- 

go z tytułu ingerencji państwowej, jak 
przez tych którzy produkują wartości 

gospodarcze i ich wymianę uskutecz- 

niają. 

Na tle tych refleksyj z największem 

uznaniem należałoby powitać nową 

pracę p. J. St. Cezaka, dyrektora pań- 

stwowej szkoły handlowej z Zgierzu, 

p.t. „Wykształcenie ekonomiczne a ro- 

zwój mocarstwowy Polski“ (Warsza- 

wa 1929 r. str. 57) — znanego juž ze 

swych prac poprzednich z których wy- 

mienię: „Organizację szkolnictwa po 

skiego”, „Ogólne warunki życia gospo- 

darczego“, „Geografję gospodarczą” i 

„Geografiję gospodarczą dla szkół rze 

mieślniczo - przemysłowych i dokształ- 

cających“. 

pracy. 

sŁOWO 

KURIER GOSPODARCZY ZIE WICHODNICH 
Należy poznać swój teren Autor, zwolennik Polski mocarstwo 

wej, obecn e granice Polski tłomaczy 

brakiem poczucia własnej siły i zdol- 

ności rządzenia większemi obszarami 

wobec nieznajomości ich. Stwierdza 

dalej że i w obecnych granicach Pol- 

ska nie jest w stanie wykorzystać na- 

der korzystnej sytuacji, czy to w po- 

staci zasabów naturalnych czy też pu- 

łożenia geograficznego. Nie jest w sta- 

nie — bo nie zna swego terenu, nie 

może więc zrealizować swych dążeń 

do wytworzenia potęgi mocarstwowej. 

Brak jest „naczelnego sztabu gospodar 

czego'', słusznie zaznacza autor, a je- 

dnocześnie przytacza dowody co Pol- 

ska traci skutkiem tego. Brak sztabu 

gospodarczego spowodowany jest prze 

dewszystkiem brakiem u ogółu obywa 

teli zrozumienia zagadnień gospodar- 

czych. By lukę uzupełnić należy wszel 

kie wytężyć starania by wykształcenie 

ekonomiczne, na wzór państw ościen- 

nych, stało się dostępnem jaknajszer- 

szym warstwom. 

Pracę p. Cezaka polecam uwadze 

czytelników. Posiada ona tem większą 

wartość, że uwagi autora streszczo- 

ne są w formie dostępnej dla ogółu. 

Z. Harski. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— W sprawie kontroli przemiału zboża. 
W związku z zarządzeniem ,w sprawie not- 
malizacji przemiału żyta i p zenicy, Wilen- 

skie Starostwo Grodzkie zwróciło się do 
miejscowych zrzeszeń gospodarczych z proś- 
bą o wskazanie osób, które mogły być po- 
wołane na biegłych przy czynnościach zwią 
zanych z kontrolą przemiału zbóż chlebo- 
wych w. młynach na terenie m. Wilna jako 
też jakości mąki, dostarczanej do Wilna. Kan 
dydaci na biegłych winny być wybrani z poś 
ród osób o wysokich kwalifikacjach moral- 
nych i fachowych z grona terytorjalnych orga 
nizacyj przemysłu młynarskiego, względnie 
z pośród solidnych na miejscu młynarzy. 
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PIĄTEK 
28 Ost Wschód sł. g. 3 m. 57 

Kleta Zach. sł. © g. 18 m. 37 
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jenia meteorologiczne Zakładu 
Metereologji U. S. B. 

» dnia 25 V. 1929 r 
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Temperatura | 
średnia | 

Ораб za do- 
bę m. m. } 

wia Polućaiowo zachodni. przeważający | 

Uwagi: pėlpochmurno, 

Minimum za dobę — 19С. 

Maximum na dobę -|- 109C. 

Tendencja barometryczna: wzrast cišnienia 

WA. 
— Lustracja starosty grodzkiego. Sta- 

rosta grodzki w obecności komendanta po- 

licji m. Wilna oraz kierownika Ill komisa- 

rjatu P. P. przeprowadził w obrębie III ko- 

RW ZER NOOO SACZ i i INS TOS IL IIS 

Z powodu tego występu. Czas już 
przestać przy każdej okazji ukazywać 

ilno, jako prowincjonalne miasto, 
najbardziej zacofane ze wszystkich pro 
wincjonalnych miast Polski... Dobrze, 

na bankiecie śpiewano po toastach 
„Sto lat“, odbierając mu charakter 
oficjalny. 

* 

Publiczność wileńska emocjonuje 
Się na walkach zapaśników w cyrku. 
apomina, że wszystko to, przebieg 

walki, jej wynik, nawet incydenty wy- 
nikające stąd, zgóry są ułożone. Są 
lednak pewne granice poziomu. Owóż 
za przekroczenie poziomu tego ix mi- 

A przecież nie potrzebujemy dodawać, 
że sympatje nasze są po stronie p. 
Sztekkera, jako przedstawiciela tężyzny 
ciała polskiego. 

* 

Dobrze się stato, že literaci polscy 
i żydowscy w Wilnie nawiązali pomię 
dzy sobą łączność. Tylko wzajemne 
poznanie się pozwoli usunąć mur 
uprzedzeń i złośliwości oraz da moż- 
ność ustalenia bliższego współżycia. 
Narazie na polu kulturalnem. Póź- 
niej może i na innem, bardziej donio- 
słem: państwowem. 

Nie trzeba tylko się zrażać krzy- 

  

  

Powitanie przybywających na uroczystości wileńskie gości. 
Generał Rydz-Śmigły wśród dzieci. 

fis uznać należy nietaktowne odzy- 
wanie się o walczących sędziego walk, 
który pozwala sobie kwalifikować pu- 
blicznie zachowanie się niektórych za- 
Pašnikėw, jako tchórzostwo. A mó- 
wiąc już o tem, chcielibyśmy bardzo, 

Y zachowywał się bez zarzutu, po 
entelmensku mistrz walki Sztekker, 

nie można powiedzieć hez za- 
Strzeže o nim po walce ze Stiborem. 

kiera nieodpowiedzialnych jednostek z 
obu stron. wp. 

.P. S. Zamieszczone w niniejszym felje- 
tonie reprodukcje, wykonane zostały przez 
zakłąd art. fot. L. Siemaszki. 

Ret 

misarjatu lustrację szeregu domów celem 
stwierdzenia w jakim stopniu właściciele 
nieruchomości zachowują obowiązujące 
przepisy oraz celem sprawdzenia  spręży- 
stości policjj w wykonywaniu ciążących 
na niej obowiązków. Starosta grodzki wy- 
dał przytem na miejscu szereg doraźnych 
zarządzeń. Najwięcej. oporni właściciele 
nieruchomości jak p.p. Dowgialto, (Garbar- 
ska 5) oraz adwokat A. Burhardt, (Mickie- 
wicza Nr. 1) ukarani zostali doraźnie grzy- 
wną w wysokości po 100 zł. ka.ry z za- 
mianą na 2 tygodnie aresztu. Kontrole te- 
go rodzaju będą przeprowadzane systema- 
tycznie. 

— Konierencja w sprawie podniesienia 
stanu sani! 0. W ubiegłym tygodniu 
odbyła się w Starostwie rodzkiem pod 
przewodnictwem p. dr. Rudzińskiego na- 
czelnika wydziału Zdrowia Urzędu  woje- 
wódzkiego w obecności starosty grodzkiego 
oraz szefa sekcji zdrówia Magistratu i na- 
czelnego lekarza m. Wilna, jak również le- 
karzy grodzkich i komendanta policji, kon- 
ferencja w celu podniesienia stanu sanitar- 
nego m. Wilna. Ustalono, że czuwanie nad 
czystością ulic, podwórz i t. d. nałeży do 
organów policji, zaś wszelkiego rodzaju 
budowy i przebudowy w dziedzinie sani- 
tarnej, jak Śmietników, ustępów i t. b 
winny być dokonywane pod ścisłą kontrolą 
i według wskazówek odnośnych lekarzy re- 
jonowych. Również uznano za konieczne 
bezwzględne wymaganie od właścicieli nie- 
ruchomości ścisłego przestrzegania przepi- 
sów sanitarnych, stosując nietylko rygory 
karne w formie grzywien lub aresztów, lecz 
w razie odmowy, wykonywanie szeregu 
niezbędnych robót na koszt właściciela, 
ściągając należne kwoty w trybie przymu- 
sowego postępowania  administracyjnęgo 
jako należności bezsporne (jak ściągają się 
podatki); 4 niż ‚ 

— Woj. Białostockie Roy żeza się do 
budowy szpitala dla umysłowo chorych w 
Kojranach. Dnia 30 b. m. odbędzie się po- 
siedzenie Rady wojewódzkiej w Wilnie, na 
którem m. in. będzie omawiana sprawa or- 
ganizacji związku międzykomunalnego dla 
budowy i utrzymania szpitala dla umysło- 
wo chorych w Kojranach. Jak podają nam 
z dobrze poinformowanych źródeł do zwią- 
zku tego ma się przyłączyć województwo 
białostockie, które myśl budowy szpitala 

la umysłowo chorych w Choroszczy koło 
Białegostoku w ostatniej chwili zaniechało 
i zamierza przyłączyć się do budowy szpi- 
tala w Kojranach. 

2 MIEJSKA 
— Lustracja jezdni i chodników. W dniu 

wczorajszym starostwo grodzkie przeprowa- 
dziło lustrację stanu jezdni i chodników w 
śródmieściu. W wyniku tej lustracji część 
dozorców zostało ukaranych aresztem bez- 
względnym za nieoczyszczanie chodników i 
jezdni. 

— Liberja dla kontrołerów kin. Staro- 
sta grodzki zażądał od właścicieli kin by do 
dnia 15 maja r. b. wszyscy kontrolerzy bi- 
letów byli ubrani w jednakową dla wszy- 
stkich kin przepisową liberję. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Ministerstwo zmniejszyło dotacje na 

bezrobotnych. Ministerstwo P. i O. S. przy- 
znało Magistratowi m. Wilna tytułem sub- 
wencji na zatrudnienie bezrobotnych, za 
miesiąc kwiecień sumę 20.000 zł. 

Jak wiadomo subwencja ta w okresie 
zimowym wynosiła 40.000 zł. Zmniejszenie 
jej nastąpiło w związku z rozpoczynającym 
się sezonem budowlanym. 

— Delegacja bezrobotnych robotników 
cegielnianych prosi o dalszą pomoc. W dniu 
wczorajszym do urzędu wojewódzkiego 
zgłosiła się delegacja robotników cegielnia- 
nych, którzy wyczerpali do 31-III r. b. 17- 
tygodniowe zasiłki ustawowe oraz zasiłki z 
tytułu pomocy doraźnej, a obecnie pozosta- 
ja nadal bez pracy. Delegacja prosiła o 
poczynienie starań w kierunku przedłużenia 
okresu udzielania im zapomóg. 

— (o) Delegacje robotnicze u wice- 
prezydenta Czyża. W dniu wczorajszym 
zgłosiły się do wice-prezydenta miasta p. 
RS dwie delegacje robotnicze, jedna od 
ezrobotnych, druga od robotników, zatru- 

gdnionych przy robotach miejskich z kredy- 
tów wydziału opieki społecznej. Pierwsza 
delegacja żądała dostarczenia pracy, druga 
zaś ubiegała się o podniesienie dżiennych 

а 

Dtwarcie Koma: alnej Rasy Oszczędności 
, Wczoraj, o godz. 2-ej po poł. odbyło 

się w obecności J. E. ks. biskupa Bandur- 
skiego, wojewody Raczkiewicza, prezydenta 
Folejewskiego, posłów Piłsudskiego i Oku- 
licza oraz khcznie zgromadzonych przedsta- 
wicieli sfer bankowych, samorządowych i 
organizacyj społecznych uroczyste otwarcie 
i poświęcenie lokalu nowozałożonej w Wil- 
nie Komunalnej Kasy Oszczędności (Mickie- 
wicza 11). 

Lokal przystosowany do potrzeb insty- 
tucji, udekorowany zielenią i kwiatami. 

J. E. ks. biskup Bandurski dokonał aktu 
poświęcenia, poczem wygłosił krótkie prze- 
mówienie życząc nowopowstałej placówce 
jaknajpomyślniejszego rozwoju podkreśla- 
jąc jednocześnie znaczenie: jej jako insty- 
tucji powołanej do niesienia pomocy bied- 
nej ludności. 

, Pan wojewoda Raczkiewicz wyraził na- 
dzieję, że wobec wzrastającego wśród lu- 
dności pociągu do robienia oszczędności 
Wil. Kasa Komunalna stanie się podwaliną 
dla wykonania całego szeregu zamierzeń 
gospodarki miejskiej. 

Pan prezydent Folejewski podziękował 
J. E. ks. biskupowi za dokonanie aktu po- 
święcenia oraz gościom za przybycie po- 
czem scharakteryzował zadania Kasy. 

Utworzona została ona przez Magistraf 
w celu ułatwiania mieszkańcom Wilna mo- 
żności bezpiecznego składania oszczędno- 
ści. Bezpieczeństwo polega na tem, że gmi- 
na m. Wilna ręczy za całość złożonych fun- 
duszów całym swym majątkiem. 

Kasa przyjmować będzie wkładki od 1 zł. 
„ a dla udogodnienia interesantów czynna 

będzie od 9—1 i 6.30—8 wiecz. Oprocen- 
towanie wkładów przewidziane jest obecnie 
na 7 proc. T. 

opłat. które obecnie wynoszą 3 zł. 80 gr. 
P. Czyż skierował delegacje do szefa 

wydziału opieki społecznej Magistratu d-ra 
Maleszewskiego, który po wysłuchaniu ро- 
stulatów robotników oświadczył, że w 
chwili obecnej Magistrat pracy nie posiada 
a jeżeli będzie, to o tem zostanie powiado- 
miony P. U. P. P., co zaś dotyczy zwiększe- 
nia. opłat robotników, zatrudnionych przy 
robotach miejskich, to stawki te zostały 
ustalone nie przez Magistrat, a przez Min. 
Pracy i Opieki Społecznej. Mimo to sprawa 
ta będzie poruszona na jednem z najbliż- 

szych posiedzeń Magistratu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Środa Literacka. Dziś, (piątek) o 

godz. 20-ej odbędzie się herbatka Związku 
Literatów, na której znany krytyk literacki 
dr. Wacław Borowy, opowie najświeższe 
nowiny literackie ze stolicy. 

Wstęp dla członków i wprowadzonych 
gości. 

— Tydzień „Odrodzenia“. 
Dzisiaj 26 b. m. w sali Śniadeckich U.S.B. 
odbędzie się piąty z kolei odczyt poświęco- 
ny aktualnym zagadnieniom małżeństwa, a 
mianowicie ks. prof. dr. Żongołłowicz wy- 
głosi odczyt p. t. „Najnowsze polskie pro- 
jekty w dziedzinie reformy prawa małżeń- 
skiego”. Po odczycie, jak zwykle przewidy- 
wana jest dyskusja. 

Początek o godz. 7 wiecz. Wstęp 50 
gr. dla akademików 20 gr. 

— Zwyczajne zebranie ogólne członków 
wileńskiego T-wa „Mens* dla walki z alko- 
holizmem i innemi nałogami odbędzie się 
dn. 10 maja r. b. o godzinie 7-ej p. p. w 
auli Nr. 1 Uniwersytetu S. B. (wejście głó- 
wne od ul. Św. Jańskiej). 

— Zarząd St-nia Lekarzy Polaków ni- 
niejszem podaje do wiadomości, że odczyt 
„dr. .Jana Pióro p. t. „Obrona przeciwgazo- 
wa“ wyznaczony na dzień 27 b. m. z po- 
wodów niezależnych od zarządu St-nia = 
być się nie może. 

— Ogólne zebranie cechu krawców. 
Na odbytem ostatnio ogólnem zebraniu ce- 
chu krawców w Wilnie dokonano wyborów 
nowego zarządu oraz kandydatów na rad- 
ców do Izby Rzemieślniczej. Е 

Sklad nowego zarządu przedstawia się 
następująco: J. Nowicki — starszy cechu, 
]. Golmont i A. Królikowski — podstarsi i 
E. Duboniewicz — członek zarządu. 

Do Izby Rzemieślniczej wejdą z ramie- 
nia cechu p. A. Kuszelewski i A. Gleb. 

Zebraniu, które odbyło się:w lokalu 
cechu rzeźników przy ul. Niemieckiej 25 
przewodniczył p. A. Gleb. 

Siedziba cechu krawców znajduje się 
czasowo w hotelu Niszkowskiego, pokój Nr. 
Nr. 39. 

RÓŻNE 
— (0) Posiedzenie okręgowej komisji 

ziemskiej w Wilnie, Wyznaczone na 26 i 27 
kwietnia posiedzenie Okr. komisji ziemskiej 
w. Wilnie zostało przesunięte na dn. 13 i 14 
maja. 

— (0) Liczba wyborców do Izby Rze- 
mieślniczej w Wilnie. Ogólna ilość wybor- 
ców do Izby Rzemieślniczej wynosi w Wil- 
nie i pow. Wileńsko-Trockim 2451, w tem 
na miasto przypada 1940 i na powiat 511. 
Listy wyborców znajdują się w komisji wy- 
borczej I obwodu przy ul. Ostrobramskiej 5. 
Biuro komisji czynne jest w godz. 9—15. 

— Przepowiadany rozłam w R. N. O. 
Wśród społ eczeństwa rosyjskiego w Wil- 
nie powstało wielkie niezadowolenie z po- 
wodu nominacji b. posła na Sejm Serebrian- 
nikowa prezesem Rosyjskiego Zjednoczenia 
Narodowego. Bardzo liczna grupa członków 
zjednoczenia w Wilnie zapowiada oficjalnie 
rozłam, ponieważ Serebriannikow jako współ 
pracownik sowieckiej instytucji wydawni- 
czej podejrzany jest o kontakt z bolszewi- 
kami. Jak nas informują podobny rozłam ma 
nastąpić na całym terenie Rzeczypospolitej. 

‘ — (0) Powrót aktów z Rosji. Akty gi- 
mnazjum żeńskiego w Słonimie z lat 1910— 
1918 oraz szkoły powszechnej tamże z lat 
1912—1915 powróciły do Wilna z Rosji i 
znajdują się obecnie w archiwum państwo- 
wem w Wilnie. 

TEATR I MUZYKA 
— Reduta na Pohulance. „Lato*. Dziś 

i jutro „Lato” Rittnera w interpretacji naj- 
PCA sił zespołu Reduty. 

oczątek o, godz. 20-ej. Bilety wcze- 
śniej w „Orbisie" i od godz. 17-ej w kasie 
teatru. 

— „Przyjaciele* dla młodzieży szkolnej. 
Jutro po południu przedstawienie dla mło- 
dzieży szkolnej za zgodą Kuratorjum okrę- 
gu szkolnego. Odegraną zostanie komedja 
Al. hr. Fredry p. t. „Przyjaciele“. 

Bilety w cenie od 30 gr. do 2 zł. wcze- 
śniej do nabycia w „Orbisie”. 

Początek punktualnie 0 godz. 16.30 
(pół do 5-ej. ‘/ 

— Reduta na prowincji. Dziś, w Rów- 
nem komedja A. Słonimskiego p. t. „Murzyn 
warszawski" ze Stefanem Jaraczem w po- 
staci Hertmańskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Przejechanie. Na ulicy II Jatkowej 
patrolujący policjant znalazł leżącego na je- 
zdni poranionego Ferdynanda  Łukińskiego 
(Bernardyński 6) który jak okazało się zo- 
stał przejechany przez przejeżdżający wóz 
pocztowy. 

— ieże. Michałowi Sztejnmanowi 
(Węglowa 10) skradziono z mieszkania gar- 
derobę wartości 1500 złotych. Ze strychu 
domu Nr. 17 przy ulicy Zawalnej skradzio- 
no bieliznę wartości 400 złotych. Pseudo- 
technik podczas naprawiania wodociągu w 
mieszkaniu dr. Regensburga (Gdańska 1) 
skradł» zastawę do herbaty. 

— Nagła śmierć. Zmarł nagle_ chory 
UE w na lues Jan Widziun (Połocka 

— Zapadł się chodnik. Przed domem 

Jarosław Szwengruben 
Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 24 kwietnia 1929 r.w Wilnie, 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza Nr 30 
m. 8, do kościoła Św. Jakóba nastąpi dnia 26 kwietnia o godz. 7 m. 30 
rano, poczem O godz. 8 rano odbędzie się nabożeństwo żałobne. 

Ekspórtacja zwłok z kościoła na cmentarz Rossa nastąpi tegoż 
dnia o godz, 17. O tym smutnym 
znajomych i przyjaciół 

t 

obrządku zawiadamiają krewnych, 

SIOSTRY i BRACIA. 

5. Р 

KAZIMIERZ 
emerytowany porucznik W. P. po krótkich cierpieniach zmarł dnia 23 

„kwietni» r. b. w wieku lat 49. 
Nabożeństwo żałobne ów się dnia 26 kwietnia r. b. o godz. 9 

akóba. 
w. Jakóba nastąpi tegoż dnia o godz. 17 m. 30 na cmentarz wojskowy 

ma Antokolu. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół, kolegów i zna- 
jomych, pogrążona w głębokim smutku 

m. 30 rano w kościele Św. 

s Tp. 

Kazimierz 
    

  

|
 

KAZIMIERZ 
współwłaściciel domu handlowego „K. Zdanowski i S-ka*, porucznik W, 
P. w stanie spoczynku zmarł dnia 2% kwietnia r. b. o godz. 12 w nocy, 
w 49 roku życia. Pogrzeb PA mai w piątek 26 kwietnia r. b. o 

w. Ja! 
Antokolu. O tych smutnych obrządkach zawiadamiają 
godz. 17 m. 50 z kościołą 

zmarł dnia 23 kwietnia r. b. O niepowetowanej) stracie nieodżałowanego 
Wspólnika i Kolegi zawiadamia z żałem 

Centralna reprezentacja samochodów 

ZDANOWSKI 

Wyprowadzenie zwłok z kościoła 

RODZINA. 

Zdanowski 

STUDEBAKER-ERSKINE. 

P. ‚ 
ZDANOWSKI 

na cmentarz wojskowy na 

SPOLNICY i PRACOWNICY. 

Tajemniczy trup z Wileńszczyzny 
Uniesiony Wilją do Kowna 

Według wiadomości z Kowna, wezbrane Tale Wilji wyrzuciły tam onegdaj na 
brzeg trup kobiety, , sądząc z ubrania — dziewczyny wiejskiej, w wieku około 20 lat. 

kieszeniach Przy trupie nie znaleziono żadnych dokumentów, natomiast w znajdowały 
się srebrne monety polskie. Fakt ten dowodzi, że trup przyniesiony został Wilją ze 

Wyraźny spadek wód w Wilji 
strony polskiej. 

Trwający od kilku dni przybór 5 m. 10 cm*. wczoraj spadł do 4 m. 
wód w Wilji doszedł w dniu onegdaj- 90 cent. O ile w najbliższych dniach 
szym do punktu kulminacyjnego, gdyż 
wczoraj już zanotowano spadek wy- 
raźny. 

Poziom wód wynoszący w środę 

nie spadną większe deszcze woda nie 
podniesie się już. W każdym bądź ra- 
zie powodzi w tym roku nie będziemy 
mieli. 

TYDZIEŃ SPOŁECZKY. 
Czwarty z kolei odczyt z cyklu odczy- 

tów o małżeństwie wygłoszony wczoraj 
przez prof. Alfonsa Parczewskiego, najzna- 
komitszego i najzaśłużeńszego z pośród 
znawców prawa kanonicznego i małżeńskie- 
go w Polsce, stanowił krótki rzut okiem z 
lotu ptaka na całokształt przepisów prawa 
małżeńskiego, obowiązującego na ziemiach 
połskich. Świętna synteza, jak nam dał 
szanowny prelegent odmalowując obecny 
stan prawny instytucji małżeństwa, stano- 
wi wstęp do drugiej Ściśle prawniczej czę- 
ści tygodnia społecznego, poprzedzając dzi- 
siejszy odczyt ks. prof. dr. Żongolłowicza 
„O najnowszych polskich projektach  re- 
form w dziedzinie obowiązującego prawa 
małżeńskiego" i jutrzejszy odczyt ks. 
dr. Meysztowicza, о tem „Jaką po- 
winna być reforma prawa małżeńskiego", 

Nr. 36 przy ul. Wileńskiej zapadł się cho- 
dnik na przestrzeni 2 metrów. 

— Zamachy samobójcze.  Zniechęceni 
warunkami życiowemi usiłowali pozbawić 
się życia przez rzucenie się do Wilji Kata- 
rzyna Berman (I Jatkowa 14) i Jan Sadow- 
ski (Połocka 13) który był w stanie nie- 
trzeżwym. Obu desperatów z wody wydo- 
byto i do życia przywrócono. 

— Pożar w mieszkaniu dr. Kapłana. 
Z niewyjaśnionych narazie przyczyn w mie- 
szkaniu dr. Kapłana (Wileńska 11) zapalił 
się pas w maszynie Rentgena. Od ognia 
zajęła się stojąca w pobliżu otomana, któ- 
ra uległa zniszczeniu. Aparat do prześwie- 
tlania również został uszkodzony. Straty 
poszkodowany oblicza na 3 tysiące złotych. 

— Omal nie utonęła. Pozostawiona bez 
opieki 4-letnia Zofja Buszańska (Zarzecze 
- 3) bawiąc się nad brzegiem Wilenki wpa- 
&а do wody i zaczęła tonąć. Wypadek za- 
uważył dozorca tego domu Juljan Buczyń- 
ski, p” fzucił się do rzeki i dziecko ura- 
tował. 

— Bójka. W czasie bójki pomiędzy Jó- 
zefem Siekmanem a DORA Paw 

ona 33) ten ostatni uległ 
ręki. 

‚  — Warjat uciekł ze szpitala. Korzysta- 
jąc z chwilowej nieuwagi personelu ze szpi- 
tala psychjatrycznego przy ul. Letniej 5 
zbiegł umysłowo-chory Władysław Jaśkie- 
wicz lat 20 stale zamieszkały w Lidzie. Ja- 
śkiewicz był ubrany w ubranie szpitalne. 
Zarządzony natychmiast pościg nie dał re- 
GO ponieważ zbiegły zdołał gdzieś się 
ukryć. ‹ е 

— Znowu zginęła. Przed paru dniami 
WEŃ z domu 22-letnia Michalina Mazur, 
(Sierakowskiego 14) i więcej nie powróciła. 

   
   

  

   

   
   

  

   
   
   
   

      

          

     
   

Czopki he- “ 2 kogutkiem 
moroidalne „Varital u o ból. 
krwawienie, swędzenie — pieczenie, 

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

  

złamaniu 

SPORT. 
ZEBRANIE ZARZĄDU OKR. ZW. GIER 

SPORTOWYCH. 

W sobotę dn. 27 b. m. o godz. 19-ej 
(7 wiecz.) odbędzie się zebranie w lokału 
Okr. Ośrodka W. F. (ul. Ludwisarska 4). 

Porządek obrad: 1) sprawy osobowe, 
2) opracowanie „Regulaminu kar", 3) pro- 
gram zawodów o mistrz. Wilna, 4) zawo- 
dy propagandowe 3-go maja, 5) wolne 
wnioski. 

Członkowie zarządu W. O. Z. G. S. 
Poki są o punktualne przybycie na ze- 
ranie. | 

  

RADJO. 
Piątek, dnia 26 kwietnia 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w. Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 14.25 — 14,50: Tr. z W-wy: Odczyt 
misyjny p. t, „Matka Marja Ledóchowska*. 
16.10—16.30: Odczytanie programu dzien- 
nego, repertuar teatrów i kin i chwilka 
litewska. 16.30 — 16.50: Kurs języka włos- 
kiego. Lekcja 46. 16.50—17.15: Audycja dła 
dzieci: „Krew romańska* zradjofonizowany 
fragment z „Serca" de Amicisa, Wyk. Zezp. 
Dramat. Rozgł. Wil. 17.25 — 17.50: „Pro- 
dukcja radości w Wilnie* odczyt. 17.50— 
18.50: Transmisja z W-wy: Koncert ork. 
teatru „Morskie Oko". 18,50 — 19.15: „Skrzyn- 
ka pocztowa Nr. 71*. 19.15— 19.40: Audycja 

literacka z cyklu „Rozwój polskiego humo- 
ru*. 19.40—20.00: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych, odczytanie programu na dzień na- 
stępny, komunikaty i sygnał cząsu z War- 
szawy. 20.00—: Tr. z W-wy: Koncert sym- 
foniczny z Filharmonii Warszawskiej. Po 
koncercie komunikaty P. A. T., policyjny, 
sportowy . inne, oraz „Spacer detektorowy 

"po Europie* (Retransmisją stacyj zagran.). 

NNUEEUNRZNEDEUKUSZEZEUSENECH 

  

Spółdzielczego Banku dla Handlu 
i Przemysłu z ogr. odp. w Wilnie. 

Niniejszem powiadamia udziałowców 
Banku, że w dniu 9-go mają o godzinie S 
wieczór, w pierwszym terminie i o godzinie 
6 w drugim terminie w lokalu własnym 
przy ul. Mickiewicza 7, odbędzie się do- 
roczne Walne Zgromadzenie udziałowców 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia. 

2) Sprawozdanie z czynności Banko- 
wych zą rok 1928: Zarządu i Komisji Re- 
wizyjnej, zatwierdzenie. bilansu i rachunku 
strat i zysków oraz udzielenie Zarządow 
i Radzie absolutorjum. 

3) Zatwierdzenie preliminarza na rok 
1929-ty. 

4) Zmianę artykułu 9 statutu. 
5) Wybór nowych członków Rady na 

„miejsce wylosowanych. 
6) Wolne wnioski. 

ZARZĄD. 
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ы кр BA m Urząd Architekta Rejonowego ; а...н...:. » pasza а' оНЕа 
“ ała z 1 + 

GIEŁDA WARSZAWSKA " R niniejszem rozpisuje 
«u 

a 25 kwietnia 1920 r. . в KONKURS 
| awizy i waluty B z na posady dwóch dozorców robót budow= 

Tranz. Sprz. Kupno в : lanych o dziennem wynagrodzeniu. 

Dolary 8,90 8,92 8,88 “ . NR JE 
i „Wiek do at. 

Эоа 123.83,5 124.14,5 , 128,52,5 a s 2) Praktyka na budowach oraz żelazo- Kopenhaga 237,76 23836 23716 ® й dcionoWYCh. : Т, 
Budapeszt 158,— 155,90 155, a ов . + Podania należy kierować do Urzędu 

i z l wa e zdrowie! m Architekta Rejonowego w Postąwach z do- 
ае z a Z 7 Dbajc s J m łączeniem odpisów dokumentów odbytej Loadyn 43,28,5 43,39 43,18, 3 „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 3 praktyki, własnoręcznie napisanym žyčio- 

Nowysfork 5,90 8.92 8.58 : (z marką „Kogut* są stosowane przy 3 rysem i podaniem wysokości żądanego 
Paryż 34,86,5, 34.95, 34.18 * со!ю[оЬдсг]л( CJI KAMIENI X S 7 dzienn2go wynagrodzenia. 
Praga 26,39,5 26.46, 26.33, 3 OBSTRU i KAMIE GIO" s Architekt Rejonowy и H. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 3 , 

S Aki G da wana ou | bol — ВЕЫ ЕМ 'okhoim . » 1, i środkiem  przeczyszczającym, uła- 3 
wiedeń 125,29, 125.60, 124,98, ® twiającym funkcję ORGANÓW TRA # Ka AGA Ca DRES ZA EA 3 KA KA EA sz 
włoch, 46,74, 46,86 40.62. : W i działającym. przeciwko z х 
Salla « obr. nieot. 211.45,5 : OTYŁOŚĆ. — lSs—o: Zanim kupisz towar zagraniczny 

' z Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7, ; 
—инанининивианнининнненонаня — — ОЮе)глу] 'юшаг krajowy. 

  

Rejestr Handlowy 
Lo Rejestru Handlowego Sądu: Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

83. VIII. B. „Księgarnia Stowarzyszenia Nauczycielstwa 
Polskiego w Wilnie spółka akcyjna”. Na mocy decyzji Sądu 
Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cywilnego z dn. 20 marca 
1928 r. udzielono firmie odroczenie wypłat ciążących na niej 
długów na przeciąg trzech miesięcy od dnia 20 marca 1928 r. 
i nadzorcą sądowym wyznaczono adwokata Stanisława Sad- 
kowskiego, zam. w Wilnie, przy ul. Św. Jacka 9, który upowa- 
żnił dotychczasowego dyrektora tejże firmy Witolda Kalinow- 
skiego, zam. w Wilnie, przy ul. Jagiellońskiej 8, do administro- 
wania przedsiębiorstwem i prowadzenia takowego, a w szcze- 
gólności: zwalniania personelu, uskuteczniania rozrachunków, 
dokonywania tranzakcyj towarowych w zakresie obrotu księ- 
garni, zawierania umów z dostawcami, inkasowania wszelkich 
należności, wystawiania pokwitowań i rachunków, podpisywa- 

„nia korespondencji, otrzymywania wszelkiego rodzaju korespon- 
dencji z poczty, telegrafów, dróg żelaznych i przedsiębiorstw 
transportowych, prostej, poleóonej i 1ieniężnej, przekazów, 
przesyłek i towarów, A 83—VI   

Dział A w dniu 21-II 29 r, dodatkowy. 
„ 1177. Il. A. „Rejz Chasia". Prźedsiębiorstwo zostało zli 

kwidodane i wykreśla się z rejestru. 103—VI 

w dniu 4-III 1929 r. 
2860. II. A. „GALMA“ Marja Ajzenberg“. Przedsiebior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 104—VI 

w dniu 21-II 29 r. 
3217. Il. A. „TRYUMF — Michat Minkin“. Firma obecnie 

brzmi: „TRYUMF — Abel Weksler“. Wlašciciel Weksler Abel, 
zam. w Wilnie, przy ul. Archanielskiej 9. Na mocy napisów z 
dn. 22 grudnia 1928 r. i z dn. 14 stycznia 1929 r., uczynio- 
nych na akcie sprzedaży z dn. 15 grudnia 1925 r. za Nr. 10089, 
Michał Minkin sprzedał swe przedsiębiorstwo na własność 
Ablowi Wekslerowi. ` 105—VI 

w dniu 26-II 29 r. 
3302. III. A. „Raisa Melcer — ELEKTROL“. Przedsiebior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 106—VI 

7272. Il. A. „Kurycka Dina", Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 107—\1 

w dniu 2-III 29 r. 
7374. Il. A. „Stoł Matla". Firma brzmi: „Stoł Morduch*. 

Siedziba w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 116. Właścicielem obec- 
nie jest Stoł Morduch, zam. tamże. Na mocy aktu, oblatowane- 
go u Romana Kuchcińskiego, Notarjusza przy Sądzie Okręgo- 
wym w Wilnie w dn. 27 listopada 1928 roku za Nr. 5334 Ma- 
tla Stoł sprzedała swe przedsiębiorstwo Morduchowi Stołowi. 

108—VI 

Dział A, w dniu 21-11 1920 r. 
9616. Fabryka cukrów — ŻORŻBOR — Michal 

Minkin* w W Bazyljańska 6, wyrób cukierków. Firma 
istnieje od 1929 ronu. Właściciel Minkin Michał, zam. w Wil- 
nie, ul. W. Stefańska 13. 109—VI 

9617 I. A. „MARJA — Żukowska Marja* w Wilnie, ul. 
Gdańska 6—13. Przedmiot — sklep dziecinnych ubrań i pra- 
cownia kapeluszy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Żu- 
kowska Marja, zam. tamże. 110—VI 

9618. I. A. „Eljasz Starbekier“ w Wilnie, ul. Straszuna 10, 
drobna sprzedaż galanterji. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
ściciel Starbekier Eljasz, zam. w Wilnie, ul. Portowa 3. 111—VI 

9619. I. A. „Lewin Gdala'* w Wilnie, ul. Zawalna 47, 
sklep spożywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
ściciel Lewin Gdala, zam. w Wilnie, ul. Sadowa 4—13. 112—VI 

   

  

9620. 1. A. „Magazyn Bławatny — Wolf Ajzyk* w Wil- 
nie, ul. Niemiecka 10, sklep bławatny. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel Ajzyk Wolf zam. w Wilnie, ul. Niemiecka 4. 

113—VI 

w dniu 26-II 29 r. 
9621. I. A. „Raskin Józef* w Wilnie, ul. Jagiellońska 9, 

* hurtowy skład piwa. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 
114—VI Raskin Józef, zam. tamże. 

0622. 1, A, „ELEKTROL -- Katarzyna Melcer" w Wilnie, 
ul. Trocka 11, sklep etektrotechniczny. Firma istnieje od 1929 
roku, Właściciel Melcer Katarzyna, zam. w Wilnie, ul. Śnia- 
deckich 3. 115—VI 

WANEKO AE" w dniu 16-11 1929 r. 
9782. 1. A. „Smolak Stanistaw“ w maj. Olszew, gm. Świr- 

skiej,pow. Święciańskim, sklep spożywczo-bakalejny, galante- 
ryjny i tytuniowy. Firma istnieje od 1925 roku. tia 
lak Stanisław, zam. tamże. 

„9783. |. A. „Jan-lgnacy-Józet Feliks Służewski" w 
Oszmianie, ul. Piłsudskiego, 39, hurtownia tytuniowa. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Służewski Jan, zam. tamże. 

146—VI 

. 9784. I. A. „Szapiro Urje* w Hoduciszkach, pow. Świę- 
ciańskim, skup zawodowy drzewa w celu odsprzedaży. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Szapiro Urje, zam. tamże. 

147—VI 

9785. I. A. „Stepanian Adolf" we wsi Nowo-Strunojciach, 
gm. Michałowskiej, pow. Święciańskim, sklep kolonjalno-spo- 
żywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Stepanian Adolf 
zam. tamże. 148—VI 

9786. I. A. „Sołomiak Chana" w Święcianach, ul. Łyntup- 
ska 22, sklep kolonjalno-spożywczy. Firma istnieje od 1924 r. 
Właściciel Sołomiak Chana, zam. tamże. 149—VI 

9787. |. A. „Sużan Nachama" w Podbrodziu, pow. Świę- 
ciańskim, sklep bakalejno-spożywczy, galanteryjny i towarów 
bawełnianych i półwełnianych krajowego wyrobu. Firma istnieje 
od 1918 roku.. Właściciel Sużan Nachama, zam. tamże. 150—VI 

9788. I. A. „Swirski Szołom* w Nowo-Święcianach, pow. 
Święciańskim, skup zawodowy raków w celu odsprzedaży. Fir- 
ma istnieje od 1928 roku. Właściciel Swirski Szołom, zam. tamż 

151—VI 

9789. |. A. „Sznejder Dwejra* w Opsie, pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż towarów bakalejno-galanteryjnych. Fir- 
ma istnieje od 1925 roku. Właściciel Sznejder Dwejra, zam. 
tamże. 152— 

9790. I. A. „Szutan Rejza* w Święcianach, róg ul. Pił- 
sudskiego i 3 Maja, herbaciarnia. Firma istnieje od 1924 roku. 
Właściciel Szutan Rejza, zam. tamże. 153—VI 

= 

w dniu 16-Ш 1929 г. 
9791. 1. A. „Smolgowski Pejsach* w Święcianach, Rynek 

18, sklep towarów półwełnianych krajowego wyrobu, goto- 
wych ubrań ludowych i drobna sprzedaż drożdży. Firma istnie- 
je od 1923 roku. Właściciel Smolgowski Pejsach, zam. w Śwtę- 
cianach, ul. N. Święciańska 15. 154—VI 

9792, I. A. „Szybowska Elka* w Święcianach, Rynek 20, 
sklep kolonjalno-spożywczy. Firma istnieje od 1888 roku. Wła- 
ściciel Szybowska Elka, zam. w Święcianach, ul. Wileńska 22-a. 

т 155—VI 

+9793. I. A. „Szneįderowicz Rachil“ w Šwiecianach, ul. 
Wileńska 13, sklep bakalejny i spożywczy. Firma istnieje od 
1878 roku. Właściciel Sznejderowicz Rachil, zam. w Święcia- 
nach, ul. Wileńska 9. 4 156——VI 

9794. |. A. „Szapiro Mejer* w Wołmie, pow. Wołożyń- 
skim, sklep kolonjalny, galanteryjny i łokciowy. Firma istnieje 
od 1921 roku. Właściciel Szapiro Mejer, zam. tamże. 157—VI 

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38 

Dramat filmowy plg głośnej 
Fenomenalna obsada. W roli tytułowej: Mistrz Bogusław Sambor- 

ski. W rol. głównych: Marja Bogda, Nora Ney, Zbyszko Sawan, Jerzy Marr, Eug. Bodo, I 3 
Niezwykły temat, świetna gra, fascynującą treść. Nad program: Najpiękniejsze kobiety Polski: „MISS 
POLONJA“ i „MISS JUDEA*. Uprasza się Sz. Publiczność o przyb. na pocz. Seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

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

„Policmajster Tagieiew“ powieści Gabrieli ZAPOLSKIEJ. 

Lili Romska i inni., 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22.   

Nareszcie azis dawno oczekiwany 

przebojowy film p. t. Е S z 2 
Opowieść miłosna, porywająca głębokością swego uczucia, potężną prawdą życiową i niezwykłem pięknem. 
W_ rolach głównych: kusząca IMOGENA ROBERTSON porywający NORMAN KERRY 
STONE. Powyższe arcydzieło to koncert gry stojącej na wyżynach prawdziwego artyzmu. Aby dać możność 
wszystkim obejrzenia filmu, ceny miejsc nie podwyższone. Uprasza się Sz. Publiczność, aby uniknąć natłoku 
o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. Początek 0 g. 4, 0, 8 i 1025, Orkiestra powiększona. 

s„BŁĘJE WNE ROCE% 
wytworni LEWIS 

  

kino „Piccadilly 
WIELKA 42. 

atrakcyj i wesołych przygód. 

з„ |Po raz pierwszy w Wilnie! PAT i PATACHON w AMERYCE! Pierwszy amerykański film naszych ulubieńców p. t. 

„Pań i Paachon w obliczu śmierci “ 
UWAGA! Po raz pierwszy Pat i Patachon wykonują rolę Harry'ego Peela i Albertyniego. Film niebywałych 

esoły dramat w 12 wielkich aktach reży- 
serji CHARLIE CHAPLINA. 

  

Dziśl Wspaniały 

kino „Eden“ 
ul. Wielka 36. „- MUSIA DAJCHES 

KINO i 

film 

Plg powieści LEO BELMONTA 99 
ciowy w 12 aktach, osnuty na tle prawdziwego zdarzenia. W rolach głównych: Nasza Wilnianka Cud-dzieckc 

i BIANKA DODO. Początek o godz. l-ej. |_| 

polski! 

Dziś! Dzielnica zakazanej rozkoszy! Z kraju basni „Tysiąca i jednej nocy”. Rozkosz 

PRZ ЕЛИ MEL 9" SORSZZK 
łez dramat ży- 

p 2 - ——= 
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W. BRIDGES. 

>. SOBOWTÓR 
Widocznie los opiekował się mną 

dnia tego. Pierwszą osobą, którą ujrza- 
iem, wchodząc 'na salę byla Marja. 
Stała przy ścianie słuchając z roztar- 
gnieniem słów siwowłosego jegomoś- 
cia, w którym poznałem odrazu jedne- 
go z najdostojniejszych sędziów Jego 
Królewskiej Mości Szybko powziąłem 
decyzję. Dotknąłem ręki Lammersfilda. 

+ — Pan zna tutaj wszystkich, pro- 
szę mi powiedzieć z kim rozmawia sę- 
dzia Bocham? 

" Spojrzałem w stronę którą wskazy- 
wałem. ` o 

— Aha! Sliczna, nieprawdaż? Bo 
cham ma niezły gust, mimo że ma 
już blisko osiemdziesiąt lat. Jest ona 
„wynalazkiem* lady Tragattok, zdaje 
się, że nazywa się,.. miss Rosen. Zna- 

= zli ją gdzieś w Ameryce Południo- 
wej. Jeśli pan sobie tego życzy, przed- 
stawię jej pana. 

Tak świeżym był w mojej pamięci 
epizod z Franciszkiem, że połączenie 
nazwiska lorda Tragattoka i Marji za- 
stanowiło «mnie. Ale Lammersfild za- 
glądał mi ciekawie w oczy, starałem 
się więc nie okazać zdziwienia. 

— Proszę przedstawić, — rzek- 
łem szybko, — jeśli to nie zrobi pa- 

„ nu trudności! 
— Przeciwnie, — odrzekł, — uwa 

żam to za przyjemny obowiązek, gdy 
uda mi się śliczną dziewczynę uwól- 
nić od towarzystwa nudnego starca. 

Okrążyliśmy tańczące pary i lord 
Lammerstild podprowadzit mnie do 
Marji, mówiąc z głębokim ukłonem: 

— Miss Rosen, pozwoli pani, że 
przedstawię mego przyjaciela, master 
Stuarta Norscotta... Spojrzał, z uś- 
miechem na starego sędziego i dodał: 

— A, master Bocham, właśnie pa 
na szukam! Pani pozwoli mi zabrać 
sędziego na chwilkę, zostawię wza- 
mian Norscotta. : 

Wszystko to stało się szybko i zrę 

laziem się sam obok Marji. Obaj pa- 
nowie zniknęli w tłumie: minister za- 
brań ociągającego się i zachmurzonego 
sędziego. 

— Jeśli kiedykolwiek będę sądzo- 
ny, zauważyłem z uśmiechem, 
— nie chciałbym wpaść w ręce sędzie 
go Bochama! 

Ale gdy Marja nie odpowiedziała 
an: słowa, dodałem krótko i sucho. 

— Chciałbym rozmówić się z pa- 
nią. Czy zechce pani wyjść i usiąść w 
mniej ożywionem miejscu? 

Położyła rączkę na podanem ramie 
niu. Dotknięcie jej delikatnej rączki do 
materjału mego rękawa,  wprawito 
ninie w uczucie niewypowiedzianej ra- 
dości. Zeszliśmy po szerokich scho- 
dach na dół, do olbrzymiego hoolu, 
gdzie rozbierali się spóźnieni goście. 
Na prawo otwarte szeroko drzwi wio- 
dły do oranżerji pełnej podzwrotniko- 
wych drzew kwitnących azalij i in- 
nych pięknych kwiatów. 

Za prliem wysokiej palmy dostrze- 
głem dwa bambusowe fotele. 

"Gdy poraz pierwszy ujrzałem Mar- 
ję, już wtedy uderzyła mnie jej nie- 
zwykła piękność, lecz tego wieczoru 
w jasnej wydekoltowanej sukni. , by- 
ła tak piękna, że w niemym zachwycie 
nie mogłem. oderwać od niej oczu. 
Czułem się tak szczęśliwym, że nie 
chciało mi się przerywać błogiej ciszy. 
Ale, gdy usiedliśmy pod palmąę uczu- 
łem, że dłużej zwlekać z rozmową 
nie mogę. 

— Obawiałem się, że nigdy wię- 
cej nie spotkam panią, — rzekłem 
wzdychając z ulgą. 

— Czy panu nie wystarcza to, co 
powiedziałam? — odrzekła z rozpaczą 
w głosie. Przez pana znienawidzi łam 
i pogardzam-sobą. Czyż może patrzeć 
na pana 4 nie pamiętać że zdradziłam 
pamięć ojca? : 

— Myli się pani, najzupełniej, są- 
dząc że wsadzając mi kulę w głowę, 
zrobiłaby pani przyjemność swemu oj- 

cznie, że zanim się opamiętałem, zna- cu?: 

  

, Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylło. 

Pochyliła się naprzód, 
kurczowo poręcz fotela. 

— Chciałbym zrozumieć, ale nie- 
imogę. Czasem wydaje mi się, że kła- 
mie pan, ale... 

— Ale? — zapytałem. 
— Błagałam Boga, — szepnęła 

z rozpaczą, — byśmy się nigdy więcej 
nie spotkali. 

— Modlitwy pani o mało się nie 
spełniły wczoraj — zauważyłem 
obojętnie, zapalając papierosa. 

Spojrzała na mnie badawczo. 
— (Co chce pan przez to powie- 

dzieć.? 
Wzruszyłem ramionami: 
— Nic! Przypomniał mi się lokaj, 

którego nająłem wczoraj, a który tejże 
nocy usiłował mnie zabić. 

Zbładła i przycisnęła rękę do pier 

sciskając 

Si 
— Ach!... Pan... On pana ranił? 
— Nie, nic mi się nie stało, ale 

obawiam się, że on jest ranny. Zresztą 
sam sobie winien! W ciemnościach 
bardzo łatwo jest skaleczyć «człowieka! 
— milczałem chwilę, 'a potem, patrząc 
w jej oczy, dodałem: — najdziwniej- 
szem jest to, że ten człowiek był przy- 
słany do mnie z najlepszemi świadec- 
twami od sir Henryka Tragattoka. 

Nie opuściła oczu, ale ostatnia kro 
pla krwi uciekła z jej twarzy. 

— Sir Henryka Tragattoka? — po 
wtórzyła bezmyślnie. 

— Tak jest, — potakiwałem, przy 
bierając ton dobroduszny. — Zamó- 
wiłem go w biurze Sygrewa... pani wie 
o niem? Osobiście byłem tam rano i 
Sygrew zapewnił mnie, że dzwonił do 
Tragattoka i usłyszał najlepsze reko- 
mendacje ustne o Franciszku. 

Oddychała ciężko, z trudnością 
opanowując wzburzenie. 

— Ale najciekawsze wyjaśnienie 
uzyskałem dzisiaj, — ciągnąłem bezli- 
tośnie dalej. — Dziś rano byłem u 
Sygrewa i dowiedziałem się z jego ust, 
że cała rekomendacja była oszustwem 
że ktoś udawał lorda Tragattoka przez 
telefon. Sir Henryk, jak się okazało, nje 
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в6 chanie fascynujące misterja i ž ść potężny dramat tajemniczego wschodu w 12 akt 

„Wanda erotyczne władców wschodu „Lienit haremu nakazujący „Wychylić  puhar życia do dna“. U 
Wielka. 30. W roli głównej urocza SANDRA MILOWANOWA. `п 

šu 
pa z * OR EB КЕЕ 6 В Sina Warszawianka, & Ak , 

ы wychowawczyni na- M TECHNIK posznkiwany m ot 
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posady do miodszych a do robót budowlano-wodnych, E „o, 

dzieci z całodzienną в Zgłoszenia pisemne z podaniem & 
› e opieką. Posiada do- B praktyki pod adresem u 

u AA skonaie , świadectwa,  [aż. J. Fiedorowicz, Wilno, Zygmun- 8 a 
A w francuski i metodę g towska 20 m. 7. m h 

Frebla. Przygotowuje % A a S 
do gimnazjum, wy- z Telefonicznie Nr. 14-08. —0 B mię 

` jedzie na wieś. Adres: — —* hał 
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| DOW MOCZOÓW. korony. Sztuczne zę- Korektora 6, tel. 1500. -Ososnowej | miejsco-| skie _ Najwyższe £ "wit 
i od 12—21 0d 4-9, by. Wojskowym, u- - wości, niedaieko | , Oprocentowanie. | r 
j al. Mickiewicza 24, |-zęgnikom i uczącym z kwalifikacjami ua Taksówka jeziora, komunikacjaj Najpewniejszę za- | 
| tel. 277. się zniżka. Ofiarna 4jednomiesięczne za- "M autobusem.  Dowie- D E as | le ta 

W: Zar. Nr. Y$ż, _* 5», Przyjmuje: odstępstwo poszukuje Ford sprzedaje się w dzieć się: Orzeszko- Mi ckiówicza ® 1 i | gos . » Nr. " 8—1i od 4-7. się. Wiadomość w dobrym stanie, Po-wej 3-2. —o tel SO 2 k 

Wydz. Zdr. Nr. adm. „Slowa“. — łocka *r 4 m. 12. 7 — „tel. . Ьр‹'… 
yśpi 

к > = : AE ! ani miał pojęcia o tym człowieku. Nie miał — Pańskim kuzynem? — powtórzy wyraźnie do zrozumienia, że z tym 2 
nigdy tego lokaja. ła niedowierzająco, dziwnie błysnęły uprzejmym  džentelmenem nie należy |" 

Marja milczała. jej oczy. Pochyliła się ku mnie gwał- się zadawać... jej niedomówienia, u- ) Ма‹ 
— Nie rozumiem, — szepnęła — townie i położyła dłoń na mym ręka- waga Norscotta i moje własne wraże- spix Poco pan brał nowego iokaja? Owej wie. — Pan nie powinien jechać... Ja.. nia zgadzały się pod tym względem naj Jciły 

nocy... miał pan przecie lokaja?.; |  Przerwała ba wpobliżu rozległy się zupełniej. ony 
— Ach tak, — przerwałem. — Po- szybkie kroki. Z pomiędzy palm wy- W jaki sposób ten kuzyn Norscotta Inict 

czciwy Milford! Ale widzi pani, przyja- sunęła się starcza postać Bochama. jeśli był nim w istocie, został wmiesza Ni ED 
ciele pani byli tak troskliwi, że nie o- — A miss Rosen! — zawołał ucie ny w intrygę egzotycznych nieprzyja- Htyk 
mieszkali go otruć. szony. — Pani wypoczywa pod temi ciół jego? Z jakiej racji śpieszna mu Ście: 

— Otruć! — wyszeptała bezdźwię palmami, jak Arabka na pustyni! było pozbyć się kuzyna? u 
cznie, spojrzała na mnie pociemniałemi — Bo, — uśmiechnęła się czaru- Długo łamał, em sobie głowę, nie liadc. 
z przerażenia oczyma. Czy on umarł? jąco Marja, — w sali balowej duszno mogąc dojść do żadnych wniosków, be $ 

— Dzięki Bogu, nie! — odpowie jest i gorąco jak na pustyni! gdy rozmyślania moje przerwały czy- CBI 
działem wesoło, — obaj z Miliordem — A jednak, — mówił dalej sta- jeś kroki. Stanął przedemną Sangatt. Mia < 
należymy do ludzi, trudno rozstających rzec, nie zwracając na mnie uwagi, — — Nareszcie mam pana. Przypusz- ' m 
się z życiem. Przyjaciele pani wyłażą przyszedłem, by zabrać panią z tej czałem, że pan się tutaj ukrył! — za- niem 
ze skóry, ale nie mogą nam dać rady. Oazy. Sir Henryk szuka panią... wołał gospodarz. Chodźmy do mega ) p 
A i pani spudłowała, strzelając do Podał jej ramię. Marja zawahała się gabinetu. h 
mnie z odległości pięciu kroków! chwilę, lecz wstała i odchodząc, ski- Coprawda byłem tak wzruszony |5€ 

Zdaje się, że ostatnie me zdanie nęła mi przyjaźnie głową. . spotkaniem z Marją, że zapomniałem Nie 
żartobliwym wypowiedziane tonem, — Potem skończy mi pan swe zaj- o umówionem spotkaniu. W milczeni' ‹ ой 
nie było stosowne. Marja zakryła twarz mujące opowiadanie, panie Norscott. poszedłem z nim wzdłuż oranżerji i pc * 6 
rękami i spuściłą głowę. Stałem, patrząc za odchodzącą przez szeroki ciemnawy korytarz 4 

— To wszystko jest straszne! — parą. do jego gabinetu. Ža : . 
jęknęła. — Nie wiedziałem... ja... ja Myśli krążyły w mojej głowie. Pokój ten nie zawiódł moich o 4 ` 
słyszałam trochę, ale nie myślałam. Więc Marja mieszkała u Tragattoka kiwań, z. wyjątkiem biurka, nic ше #4 k 

(LOW pod cudzem nazwiskiem. Fakt ten rzu świadczyło o tem, by gospodarz zaj- jawie 
Zamilkła nagle. cał nowe światło na historję Franci- mował „się pracą umysłową, Pełno tu ' Roz 
— Jest to oczywiście dzieło rąk szka. A jednak wierzyłem niezachwia- było miękkich, wschodnich kanap, ty- ziem 

genjalnego Guarasa. Nie rozumiem tyl nie, że Marja nic nie wiedziała o ot- siące drogich drobiazdżków ozdabia- ST 
ko, co panią łączyć z ni m może? ruciu Milforda. Coprawda sama usi- ło etażerki, na ścianach wisiały obra- й 

— Kiedy biuro Sygrewa telefono- łowała zabić, ale to było zupełnie co zy a treści frywolnej, a w kącie leżały ddnia 
wało do sir Henryka? — zapytała Mar innego. Otrucie lokaja było czynem tak wszelkie przyrządy do polowania. 'Zymt 
ja, nie słuchając mnie. niegodnym i niskim, że nie wątpiłem, Lord zamknął starannie drzwi i oz- żnen 

— Ściśle nie wiem, ale zapewne iż Marja nie magłą w nim brać udziału. najmił, że: „wypić nie zaszkodzi ni- 

  

przedwczoraj po południu. 
— A! — szepnęła cicho i zamilkła 

Pan wie, że mieszkam u Tragattoków? 
— Tak, mówił mi o tem minister. 

Ale to nie ma znaczenia. Jutro jadę 
do kuzyna Maurycego, więc już nie bę 
dę pani dokuczał swa osobą, przynaj- 
mniej w ciągu najbliższych kilku dni! 

Spojrzała na mnie dziwnie i zapy- 
tała: 

— Sądzi pan, że tam będzie bez- 
pieczniei? i 

— O, gorzej, niż w miescie nie 
będzie! — roześmiałem się, — a prócz 
tego, Maurycy jest mym kuzynem... 

Skąd znała Tragattoków? Lammer 
sfild powiedział, że oni znaleźli ją 
gdzieś w Ameryce Południowej. Zga- 
dzało się to z memi przypuszczeniami. 
Przypomniałem sobie jej określenie: 
„Satyr z Coulerbe* i pożałowałem w 
tej chwili, że nie zobaczyłem na mapie 
gdzie się ta miejscowość znajduje. 
Tragattok był przez kilka lat posłem 
w Boliwiji i najwidoczniej był również 
związany w jakiś sposób z moją nie- 
znaną mi, a widocznie ciemną prze- 
szłością. 

Ale jaką rolę od grywał w tem 
wszystkiem Maurycy? Marja dała mi 
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gdy*. Wydostał więc z szatki whisky 
i syfon wody sodowej i zaczął pr 
rządzać napój. 

— Nie mogę żyć 
rzekł, wypijając jednym 

bez tego, — 
tchem całą 

  

nia 

  

PE i, O 
szklankę. Jeszcze tydzień takiej niepe- din 
wności, a zwąrjuję. Może pan zapali? ' 

Podał mi pudełko „z cygarami. Za- w ! 
paliłem jedno i zauważyłem: ju T 

— Dlaczego zadaje pan sobie tyle / 1 gr 
kłopotu przyjmując tylu gości? ‘ ос 

— To wszystko będzie mi w przy-+ 
szłości zwrócone, — uśmiechnał się —€ ь 
to mnie pociesza! 3 wati 
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