
Or- 

  

| 
i 

  

INUMERATA  miesigczna Z odniesieniem do domu lub z 
ezyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Kento czekowe P,K.O. 

ch . #0259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

do | е в 

+ „Ministerstwo 
= eform Rolnych 
SĘ Uchwalenie ustawy o wykonaniu 

"rmy rolnej nie było niespodzianką. 

-_ -sunki ówczesne układały się w ten 

"m sób, że nie mogło być mowy o zwy- 

в ме zdrowego instynktu społecz- 

Ė „0, — był to bowiem okres wyści- 

i rywalizacji najbardziej absurdal- 

a haseł, dopingowanych psychozą 

hodnią. 'W zgiełku rozpętanych 

uuiętności ginął głos ostrzegawczy, 

nął protest gospodarczych  czynni- 

w produkcyjnych, świadomych gro- 

położenia. 

Spełnić się musiał akt 

Spodarczej i akt zdeptania 
asności. Reforma rolna stala 

iełem dokonanem. 

Od tej chwili natomiast łudzono się 
dzieją, że z biegiem czasu teforma 

Ina ulegać będzie złagodzeniu. Prze- 

*wiało za tem stopniowo następują- 

  

destrukcji 

praw 

się 

zd 
—  uspakajanie się umysłów, przyjście 

a ldźcobądź do głosu czynnika gospo- 

e zego, wzrost świadomości społe- 

- B. zrozumienie skutków politycz- 

е! hi gospodarczych bezwzględnego 

e  stępowania zwłaszcza na Kresach 

„  „'hodnich, gdzie reforma rolna stała 

= 1arzędziem do niszczenia elementu 

RZ kiego, dalej uświadomienie od- 

2> „nności stosunków na poszczegól- 

E ch terenach, potrzeba zachowania 
jm wnowagi gospodarczej i zdobycia 
z ufshia ze strony kapitału zagranicz- 

go it. p. Wskazywało na to wre- 
ty jie Zwrócenie szczególnej uwagi 
m. zez urzędy ziemskie na sprawy ko- 

=® sacji i likwidacji serwitutów, spra- 
(a- posiadające dla nas pierwszorzę- 

= znaczenie. ź 
| Zdawałoby się zatem, że życie sa- 

k zmusi do stopniowego naprawia- 

ch popełnionych błędów, że ustawa o 

4. | mie rolnej, jakkolwiek zgubna w 
ul. ,orzmieniu przez Sejm uchwalonem, 

"0 Ajdzie zastosowanie tam, gdzie da- 

= ia w mniejszym lub większym sto- 
u sposobność do zlikwidowania 

Dtnych niedomagań agrarnych, jak 

"wituty, szachownice i t. d., nato- 
‚ ast oględnie wykorzystywana  bę- 

| le tam, gdzie może wywołać wstrzą- 

gospodarcze, że tembardziej nawe 

porządzenia nie będą służyły do 

yśpieszania procesu / wywłaszcze- 

ani pogłębiania ujemnych skutków 

ormy rolnej. 
_ Nadzieje, o których mówiliśmy na 

  

Ciły się. Raczej powstają z jednej 

ony obawy, że wbrew interesom 
nictwa i wymogom gospodarczym, 
lityka agrarna nie zamierza zbaczać 

Ścieżki utorowanej przez inspirato- 
W ustawy, z drugiej zaś — prze- 

(us że w tych warunkach, 

biegi czynione w kierunku podnie- 
nią stanu rolnictwa duże podobień- 

° mają do domku z kart, zdmuchi- 

*- niem którego zajmuje się minister- 

“ o» powołane do wykonania reform 
ytych. 
mm Nie brak po temu przykładów i 
| «łów. 

ы 6orządzenie 0 upelnorolnieniu 
4 +tych gospodarstw sankcjonu- 

właszczenie większej własności 
£a kontyngentem przewidzianym w 

jawie O reformie rolnej. 

Rozporządzenie o wynagrodzeniu 
„ziemie przyjęte na rzecz osadników 
auawia, wbrew ustawie z dnia 29 

adnia 1925 r. że właściciele ziemscy 

jzymują wynagrodzenie skryptami 
żnemi a nie gotówką. Od wynagro- 

— nia za ziemie nie potrąca się za- 

vc! należności skarbowych i w re- 
cie właściciele ziemscy muszą 

лё na rzecz skarbu wysokie od- 

i, otrzymując za państwowe skry- 

dłużne tylko 5 proc. 

W rozporządzeniu o naprawie u- 

ju rolnego gospodarstw  przecię'- 

1 granicą wschodnią, wbrew zasa- 
j* ochrony leśnej wywłaszczeniu na 

"Az tych gospodarstw podlegają 
"I watne grunty leśne. Dalej rozpo- 

| lzenie to wprowadza uproszczony 
_ /* postępowania, nadając specjaln e 

nienia delegatowi ministerstwa 

  
> 
z 

е 
- 

и 

"4 
- 

у 

К 

spie, w większości wypadków nie / 

OR Vel Br. 97 (2007) 

OWO 
ECKA STOLICY 

Posiedzenie Rady Ministrów. 
" WARSZAWA, 26.1V. (tel. wł. Słowa) 
Dziś od godz. 5,30 do 8 ej wieczorem 
trwało pierwsze posiedzenie Rady Mi- 
nistrów w nowym składzie. Załatwio- 
no szereg drobniejszych spraw  bie- 
żących, a głównym tematem obrad 
było ustalenie szczegółowej linji po- 
litycznej nowego Rządu. W obradach 
przez cały czas uczestniczył Marsza- 
łek Piłsudski, biorąc żywy udział w 
dyskusji. 

Delegacja Łotwy na uroczysfo- 
ściach 4 Maja. 

WARSZAWA, 26 4. (tel.wł,Słowa) 
Rząd Republiki Łotewskiej zawiado- 
mił Rząd polski, że na obchód świę- 
ta 3 Maja wysyła do Warszawy w 
charakterze przedstawicieli oficjalnych: 
wice-prezesa Sejmu łotewskiego p. 
Kwiesisa i szefa wydziału bałtyckiego 
w łotewskiem Ministerstwie Spraw Za- 
granicznych p. Muntersa. Wizyta do- 
stojników łotewskich będzie nosiła 
charakter rewizyty na ostatuie odwie- 
dziny prezesa ks. Radziwiłła i naczel- 
nika Hołówki w Rydze podczas uro- 
czystości obchodu  10-letniej rocznicy 
niepodległości Łotwy. 

Śledztwo w sprawie min. 
Gzschowicza 

WARSZAWA, 26. 1V. (tel. wł. Słowa) 
Prowadzący z ramienia  Trybuna- 
łu Stanu śledztwo w sprawie b. mi- 
nistra Czechowicza sędzia Sądu Naj- 
wyższego p. Zaleski, przesłuchiwał 
dziś w charak terze Świadka wicemini: 
stra Skarbu dr. Grodyńskiego. 

8 azztzędną gospodarkę pań- 
stwową. 

WARSZAWA, 26.IV. (tel. wł. Słowa) 
Kierownik Ministerstwa Skarbu pułk. 
Matuszewski wydał dziś zarządzenie 
do wszystkich podległych mu urzę: 
dów, w którem nakazuje zwrócenie 
bacznej uwagi na konieczność wyjąt- 
kowo oszczędnej gospodarki państwo- 
wej, celem utrzymania równowagi 
budżetu. Zarządzenie wykazuje, że 
miesiące wiosenne i letnie stanowią 

pod względem dochodowym okres 
zmniejszonych wpływów z danin 
publicznych, a jednocześnie w tym sa- 
mym czasie przypadają roboty sezo- 
nowe, powodujące wzmożone wydatki 
ze Skarbu Państwa. Pułk. Matuszew- 
ski zarządza wobec tego kontynuowa- 
nie wydatków tylko na prace już 
rozpoczęte i zakazuje zaciągania no- 
wych zobowiązań. 

Podwyższenie sfopy dyskonfowej 

WARSZAWĄ, 26. IV. PAT. W 
dniu dzisiejszym zostało podpisane 
ozporządzenie ministrów skarbu i 
sprawiedliwości o lichwie pieniężnej. 
Zgodnie z tem rozporządzeniem gra- 
nica maksymalnych korzyści majątko- 
wych, osiąganych przy czynnościach 
kredytowych, została podwyższona z 
obowiązującej dotąd stopy 12 proc. 
do 13 proc. Stopa ta znajduje jedno- 
lite zastosowanie dla wszystkich bez 
wyjątku przedsiębiorstw bankowych. 
Podawane w prasie informacje, jakoby 
do spółdzielni kredytowych zastoso- 
wano w drodze wyjątku stopę 15 proc. 
nie odpowiadają rzeczywistości. Nie- 
prawdziwemi są również informacje, 
jakoby banki państwowe domagały 
się wprowadzenia dla własnych ope- 
racyj kredytowych stopy 15 proc. 
Jednocześnie banki państwowe i pry- 

watne podwyższyły stopę procentową, 
płaconą od wkładów. 

Wyjazd Aleks. Meyszfowicza 
"P. Aleksander Meysztowicz, b. mini- 

ster sprawiedliwości, wyjechał w dniu wczo- 
rajszym do Warszawy, gdzie zabawi do po- 
niedziałku włącznie. Możliwy jest również 
wyjazd min. Meysztowicza do Paryża. 

Opista 

s WILNO, Sohota 27 kwieinia 1929 r. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICAE — ai. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIK — Budet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY —- Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch 
HORODZIE) — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach”, 

WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 
oraz milimetr 50 

miimetrowy 
nadesłane Kronika reklamowa milimetr 

żej. Zagraniczne 50% drożej. 

NiESWIE2 — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY -— Księgarnia Pel. Macierzy Szkolirej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. 8WIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch”. ` 

СУЧОМГУГРАЗЕГУУТЕЛИРЬОКИЕНВЕ 

įednoszpaltowy m= str. 2-eį i 3-ej 40 groczy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
н 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

szenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

Z ZA KORDONOW 

Sensacyjne aresztowania w Mohyloie. 
Kontrrewolucyjna grupa urzęd- 

ników kolejowych. 

Z Mińska donoszą, że wykry- 
to tam wielką kontrrewolucyjną 
organizację w Mohylowskiej dy- 
rekcji kolejowej. Wielką sensację 
wywołała okoliczność, że na cze- 
le organizacji stał naczelnik służ- 
by ruchu Sk Eu mohylowskiego 
Bogdanow. Śledztwo wykazało, 
że wspólnikami Bogdanowa byli 
Koscenicz, b. prystaw służby 
carskiej, Weust b. oficer armji 
Denikina, b. oficer armji Soba- 
lew i inni. Pozatem w całej dy- 
rekcji kolejowej panował system 
tego rodzaju, iż przyjmowano 
na służbę jedynie wtajemniczo- 
nych ludzi, najczęściej z pośród 
byłych oficerów. Posiadając wiel- 
kie wpływy wśród miejscowych 
władz bolszewickich Bogdanow 
działał bezkarnie w przeciągu 
kilku lat. Według gazet sowiec- 
kich akcja polegała na systema- 
tycznem niszczeniu urządzeń pań. 
stwowych, doprowadzaniu go- 
spodarki rządowej do ruiny. 
oraz powodowaniu katastrof 
kolejowych. W sprawie tej a- 
resztowano kilkunastu ludzi, ©- 
skarżonych z artykułu 69 prze- 
widującego karę za „ekonomicz- 
ną kontrrewolucję“.  Aresztowa- 
nym grozi kara šmierci. 

Estońsko-gowieckie rokowania 
TALLIN, 26.IV. PAT. Estońska 

agencja telegraficzna została poinfor- 
mowana, że delegacja sowiecka dla 
zawarcia umowy handlowej z Estonją 
przybędzie do Tallina 2 maja. Dele- 
gacja s«łada się z 3 członków. 

5 maja komonikaca 1 Litwą 
KOWNO, 26. IV. PAT. Pisma do- 

noszą, że komunikacja graniczna po- 
między Polską a Litwą będzie wzno- 
wiona w dwa tygodnie po wymianie 
dokumentów ratyfikacyjnych umowy o 
ruchu granicznym, a mianowicie 5 
maja, a 

8 umów z Niemcami. 
KOWNO, 264. Pat. Rada Ministrów + 

postanowiła ratyfikować 8 umów, za- 
wartych z Niemcami. Między innemi 
są to umowy o komunikacji kolejo- 
wej, o rybołóstwie, umowa konsular- 
nait. d. 

Blita „Grnwaldzka” w Kownie 
Z Kowna donoszą: W /związku z 

przypadającym w r. b. 500 letnim jubi- 
leuszem W. Ks. Witolda jedna z ulic 
kowieńskich przemianowana została na 
ulicę „Grunwaldzką*, 

Eistentryczny zakład, 
Z Kowna donoszą: We środę o godz. 

8 zrana przechodnie, idący ul. Nadbrzeżną, 
byli świadkami niezwykłega wydarzenia, 
Ni stąd ni zowąd ujrzeli na ulicy całkiem 
nagiego młodzieńca, który zupełnie spokoj- 
nie kroczył ku ul. Kanta. Gdy policja przy- 
trzymała młodzieńca i odstawiła go do -ko- 
misarjatu tłomaczył się on, iż szedł sobie 
z zakłądu kąpielowego do domu, który się 
w pobliżu tego zakładu znajdował, w za- 
miarze przeniesienia rzeczy, które zapomniał. 
Jak opowiadano jednak wśród tłumu, któ- 
ry zgromadził się na ul. Nadbrzeżnej, mło- 
dzieniec założył się ze swym kolegą, że 
przejdzie w stroju Adama przez całą Aleję 
Wolności aż do Soboru. 

itwikrtlem"_ morski. 

  

Z Kowna donoszą: Tygodnik ilustro- 
wany „Naujas Żodis* podaje sensacyjną 
wiadomość, że Litwin amerykański Faustyn 
Wirkus ożenił się z córką króla murzyń- 
skiego i sam stał się królem murzyńskim 
na wyspie Laganawo, w oceanie Spokoj- 
nym. 

Mussolini o Polsce I Ifzlji 
WARSZAWA, 26. IV. PAT. Korespoadent Polskiej Agencji Telegraii: 

cznej p. Leon Chrzanowski uzyskał audjencję u szefa rządu wło” 
skiego. 

Na zapytanie, jak określa pozycję Polski w polityce międzynarodowej 
włoski premjer odpowiedział: , Polska ma pozycję dobrą i silną. Naród 
wasz ma liczne pierwiastki żywotności: jest rozrodczy, pracowity, ożywiony 
duchem patrjotyzmu. Już te trzy cechy wystarczą dla stworzenia siły we 
wnętrznej państwa. W czasach nowożytnych trzeba zawsze pamiętać, że 
pozycja międzynarodowa danego państwa zależy od jego siły we- 
wnętrznej. : 

W dalszym ciągu rozmowy premjer Mussolini wypowiedział się o roli 
nowostworzonego parlamentu włoskiego w życiu politycznem Włoch. Rola 
włoskiego parlamentu — powiedział premjer -- została już okteślona z 
całą dokładnością przez wielką radę. Parlament ma zadanie poważne. 
Sttoną polityczną jego pracy kieruję ja osobiście, jako szef rządu i ja wy- 
znaczam porządek dzienny obrad. W tej konstrukcji jednak, w tej koncep- 
cji parlament jest powołany do pracy, jako instytucja państwowa, w której 
niema już miejsca na dawne drobne, demagogiczne iatryżki. 

Na zapytanie o ruchu korporacyjnym Mussolini odpowiedział: Nasz 
ruch korporacyjny przechodzi obecnie ewolucje niesłychanie ścisłą. Dotąd 
robotnik dyskutował o płacy, o długości dnia roboczego, czasem o wa- 
runkach higjeny pracy. Nic więcej go nie interesowało i innych szerszych 
zagadnień mu nie stawiano. Był poza nawiasem życia ekonomicznego z 
chwilą gdy skończyło się dlań zagadnienie jego wynagrodzenia. Taki stan 
rzeczy był niesłuszny i szkodliwy. Robotnik powinien znać warunki eko- 
nomiczne swego kraju. Do dyskutowania nad zagadnieniami produkcji 
wzywają obecnie włoskie organizacje korporacyjne nietylko, jak dotąd by- 
wało, wyłącznie kapitalistów, ale i robotników. Wspólnie rozważać oni bę: 
dą całokształt życia gospodarczego. Jest to eksperymentem Śmiałym, ale 
rezultaty jego będą niesłychanie doniosłe. ; ` 

Następnie rozmowa dotyczyła kwestji bezrobocia. Mamy we Wło- 
szech dość pracy dla wszystkich Włochów—oświadczył Mussolini. Jedno- 
cześnie uporządkowujemy życie całego narodu. Bronimy go przed tem, 
co staje się klęską nowoczesnego społeczeństwa—przed urbanizacją. Jest 
to choroba tak silna, że może ona zmóc normalne życie najzdrowszego 
nawet narodu. Na jej niebezpieczeństwo i wy w Polsce powinniście zwra- 
cać baczną uwagą. Jesteście narodem o wielkiej demograficznej potędze, 
narodem zdrowym i mocnym, powinniście zwyciężyć tę chorobę, zanim się 
rozwinie. 

Zgon W. Ks. Michala 
LONDYN, 26.IV. PAT. Dziś rano zmarł tu wielki książę 

Michał. ! 

Dookola rozbrojenia 
GENEWA, 26. IV. PAT. Komisja przygotowawcza konierencji rozbro- 

jeniowej zakończyła dyskusję nad zbrojeniami powietrznemi, przyjmując 
niektóre postanowienia, zabraniające przekształcania na cele wojskowe ob- 
izktów otnictwa cywilnego. х 

Dalej przyjęto do wiadomości oświadczenie delegata hiszpańskiego, 
zalecające utworzenie międzynarodowej służby lotniczej na usługach Ligi 
Narodów. 

Delegat Stanów Zjednoczonych Gibson oświadczył, iż wychodząc z 
założenia, że poszczególne rządy winny poczynić pewne ustępstwa w celu 
doprowadzenia dzieła rozbrojenia do pomyślnych wyników. Stany Zjedno- 
czone skłonne są w kwestji rezerw wyszkolonych przyłączyć się do tezy 
większości krajów, dla których siły lądowe stanowią zasadniczy czynnik 
wojskowy. 

Posiedzenie . siódemki” reparacyjnej 
BERLIN, 26 IV. Pat. Biuro Wolifa donosi z Paryża, że wyznaczone 

na dzisiaj po południu plenarne posiedzenie t. zw. siódemki konierencji 
reparacyjnej, której zadaniem jest zredagowanie ostatecznego raportu, zo: 
stało odwołane. Przewidziane jest, że posiedzenie odbędzie się jutro. 

Wystąpienie hr. Westarpa 4 
BERLIN, 26-IV. PAT Przywódca frakcji parlamentarnej  niemiecko-narodowycie 

hr. Westarp wygłosił wczoraj na zgro: lu niemiecko-narodowem rnowę, w której; 
broniąc memorjału dr. Schachta, oświadczył, że wysunięte w memorjale rzeczoznawców 
niemieckich warunki podniesienia niemieckiej zdolności produkcyjnej i eksportowej uwa- 
żać należy za słuszne i że dr. Schacht mia rzeczwiście od żądając zniesienia mu- 
rów granicznych przez inne państwa, rozszerz: nowej 
Wschodzie i BA terenów kolonjalnych dla Niemiec., 

MAISTAS ASTA RTV EKD TEIDE 

Szczegóły konwencji polsko-francuskiej 
WARSZAWA, 26 IV. PAT. Korespondent paryski PAT. podaje na- 

stępujące szczegóły, dotyczące Świeżo podpisanej nowej konwencji polsko- 
francuskiej: Stosownie do nowej konwencji handlowej 
Polska otrzymuje pełną taryfę minimalną francuską i klauzulę największe- 
go uprzywilejowania, czego nie dawała jej konwencja poprzednia. Klauzula 
ta rozciąga się na kolonje francuskie i kraje będące pod protektoratem 
Francji. Przewidziane są również specjalne ułatwienia dla eksportu polskich 
produktów hodowlanych, które uzupełnione zostały podpisaną w dniu dzi- 
siejszym specjalną konwencją wewnętrzną. Wskutek coraz większego roz- 
woju polskiej żeglugi morskiej, nowa konwencja handlowa przewiduje sze- 
reg przepisów, regulujących wzajemne stosunki polsko-francuskie w dzie- 
dzinie komunikacji morskiej. Konwencja przynosi pozatem szereg ulepszeń 
w kwestji uprawnień obywateli polskich, zamieszkujących Francję, rozciąga 
jąc na nich ustawy, z których dotychczas korzystają jedynie obywatele 
francuscy, 

Pożar lofniska w Warszawie 
WARSZAWA, 26 IV. Pat. Dziś około godz. 17 wybuchł na tutejszem 

lotnisku cywilnem pożar, przyczem Spłonął hangar linji lotniczej „Lot“. 
Straty są niewielkie, ponieważ zdołano wczas z płonącego hangaru wypro- 
wadzić znajdujące się w nim samoloty. Spalił się hangar oraz kilka beczek 
z benzyną i trochę narzędzi. 

bazy surowcowej na 

reform rolnych, mianowicie uprawnie- 

nia instytucyj kolegjalnych, w których 
biorą udział sędziowie. 

Rozporządzenie o zalesieniu grun- 

tów podlegających obowiązkowi par- 

celacyjnemu zawiera zakaz zalesiania, 

nieuzasadniony realną potrzebą wobec 

wielkich kosztów zalesienia i strat w 

dochodzie, które pociąga  zalesienie 

gruntów zdatnych pod uprawę rolną. 

Czyni ono zadość dążeniom do nowych 

ograniczeń prawa własności, ze szko- 

dą dła leśnictwa. Autorowi tego roz- 

porządzenia przyświecała obawa, że 
właściciele ziemscy, niepomni na stra- 

ty, zaczną uprawiać deficytowy sabo- 

taż, byle na złość reformie rolnej 

obronić przed nią ziemie ich 

zalesienie. 
Zmiany niektórych przepisów u- 

stawy a uwłaszczeniu b. czyrszowni- 

ków, b. wolnych ludzi i długoletnich 

dzierżawców na obszarze województw 

wschodnich, spowodowane były dąże- 

niem do zradykalizowania bardzo ra- 

przez 

dykalnej ustawy z dnia 20 czerwca 

1924 r. 

A projekt rozporządzenia o ure- 

gulowaniu obrotu ziemią? Wszak zmie 

rzał on zupełnie wyraźnie do dalszego 

ograniczania prawa rozporządzalności 

własnością. Został zdjęty z porządku 

dziennego — niema jednak gwarancji 

czy nie wypłynie znów. 

spodarcze, zniechęcenie i zanik inicja- 

tywy, podważanie prawa własności? 

Bagatela — jeden hektar więcej dła 

bezrolnych i małorolnych, to więcej 

znaczy niż przyszłość gospodarcza 

Polski! Miał słuszność p. Harski na- 

zywając to w jednym ze swych arty- 

kułów w „Słowie'* „psychozą zasady 

destrukcyjnej““. 

Nie troszczono się przytem 

Podobno istnieje taki okólnik mi- 
nisterstwa reform rolnych, który zale- 

ca urzędom ziemskim zgłaszanie sprze 

ciwów przeciwko zamianie na stawy 

rybne gruntów, potrzebnych dla uzu- 

pełnienia karłowatych gosp,odarstw 

sąsiednich wsi. Wielkie koszty zwią- 

zane z urządzeniem stawów zdawało 

by się powinny wykluczać jakiekolwiek 

podejrzenie, że tego rodzaju imprezy 

podejmowane są celejga obrony grun- 

tów przez rak A jednak 

miast popierania rozwoju rolnictwa, 

stawia się sztuczne przeszkody — by- 
le stało się zadość tezie: zwiększać 

zapas gruntowy nie oglądając się na 

nic, nie bacząc na nic.. Wstrząsy go- 

4 

zby- 

sławski nie wchodził nigdy w skład 

Litwy Środkowej. Pierwszy starosta 

brastawski, p. Wacław  Szadurski, 

objął władzę nad powiatem, mając na 

to dwa upoważnienia: od centralnych 

władz warszawskich i od generała Że- 

polsko-francuskiej . 

tnio o podstawy prawne. Powiat bra- . 

ligowskiego. Wybrał pierwsze, przez 

co rozstrzygnięta została przynale- 

żność powiatu do Polski, Powiat ten 

pociągnięto później da wyborów do 

Sejmu w Wilnie, ale wyraźnie w cha- 
rakterze powiatu nienależącego da 
Litwy Środkowej. Zbiegiem okoliczno- 
Ści ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. 
o przejęciu ziemi na rzecz państwa i 
nadaniu jej żołnierzom ominęła po- 
wiat Brasławski. Wówczas względem 
tego powiatu zastosowano analogicz- 
ny dekret środkowo-litewski, pomimo 
że powiat do Litwy Środkowej nie 
należał. Dopiero rozporządzenie z dn. 
19 grudnia 1928 r. o uporządkowaniu 
stanu prawnego na obszarze powiatu 
Brasławskiego, oraz gminy duksztań- 
skiej w powiecie święciańskim w za- 
kresie wykonania reformy rolnej, 
uprawniło osadnictwo na tym terenie 
zaw.dzięczając postanowieniom art. 1, 
že orzeczeniom urzędów ziemskich na 
podstawie dekretów  šrodkowo-litew 
skich nie służy tu zarzut, że dekrety 
te nie obowiązywały. 

Tych przykładów można byłoby 
gromadzić bez liku — wyczerpałyby 
się one z chwilą wymienienia ostatnie- 
go w porządku chronologicznym obo- 
wiązującego rozporządzenia. A wie- 
„Jeż jeszcze jest projektów już opraco- 
wanych lub w opracowaniu znajdują- 
cych się, które niebawem mają ujrzeć 
światło dzienne i niejedną niespo- 
dziankę zgotować. 

‚ М tym wyścigu zbędnych i' prze- 
„ważnie szkodliwych z punktu widze- 
nia gospodarczego i interesów  rolni- 
ctwa rozporządzeń, uderzyć musi 
każdego wytrwałość z jaką pewna 
zasada jest realizowana, zasada ogra- 
„niczenia prawa własności i rozporzą- 
dzalności własnością gwoli zwiększe- 
nia zapasu gruntowego na cele refar- 
my rolnej. Pod tym względem mini- 
sterstwo reform rolnych występuje w 
charakterze zwarjowanego  poszuki- 
wacza złota, który w pokładach za- 
„wierających kilka zaledwie uncyj kru- 
szcu grzebie się przez całe życie by 
umrzeć z wycieńczenia. Bądźmy  je- 
dnak ściślejsi: ten zwarjowany poszu- 
kiwacz przynosi w ofierze tylko swo- 

„je życie — tu zaś w grę wchodzi byt 
„gospodarczy państwa. 

I jedna jeszcze okoliczność musi 
uderzyć. Po przewrocie majowym, po- 
nad głowami malkontentów z Sejmu. 
rząd podał rękę sferom gospodarczym 
i odtąd liczył się z ich opinją, gdy 
chodziła o posunięcia, mające chara- 
kter gospodarczy, lub z gospodarką 
narodową związane. Wówczas właśnie 
po raz pierwszy od odzyskąnia niepo- 
dległości, przysłowiowy kopciuszek — 
rolnictwo doszła do głosu i zajęło ró- 
wnorzędne miejsce z innemi dziedzi- 
nami wytwórczości. Uwzględniając 
liczebność zatrudnionych w produkcji 
rolnej, rząd roztoczył nad rolnictwem 
specjalną opiekę. Pomimo tego rolni- 
ctwo nie mogło wykazać się ani ini- 
cjatywą ani większym postępem. R ząd 
nie badał przyczyn tego, nie zastana- 
wiał się nad skutkami ustawy o refor- 
mie rolnej i zarządzeń, które wślad za 
nią w ordynku bojowym  wyruszały 
przeciwko rolnictwu — rząd poczuł 

się zobowiązany do ingerencji. Inge- 

rował więc, pobudzał do wzmożonej 

działalności samorządy terytorjalne i 
gospodarcze oraz dobrowolne zrzesze- 

nia rolnicze, inicjował najprzeróżniej- 
sze na własną rękę imprezy zmierzają- 

ce do podniesienia stanu rolnictwa. 
Tyle wysiłków, tyle zabiegów bezsku- 
tecznych, tyle pieniędzy — bez wido- 
cznega a przynajmniej odpowiedniego 
rezultatu. I trudno, nie sposób wprost 
uzmysłowić sobie dwóch rzeczy: 

Dłaczego rząd nie zwrócił dotąd 

uwagi, nie dostrzegł, że ziarna dobro- 

bytu i gospodarczej konsolidacji, któ- 

re rzuca prawą ręką wybierane są z 

gleby lewą i 

dłaczego utorowana przez  inspi- 

ratorów reformy rolnej ścieżka dotąd 

nie została zaorana i chadzać po niej 

mogą ludzie niezdolni do zrozumienia 

wymogów bytu mocarstwowego Pol- 

ski. Z. 

!
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_ Krytyczna syfuacja gospodarcza Nowogródka 
Wywiad z nowoobranym burmistrzem p. inż. Wolnikiem 

NOWOGRÓDEK. dnia 24 kwietnia (tel. 
wt. „Słowa'*). Nowoobrany burmistrz Nowo- 
gródka inż. Wołnik udzielił przedstawicielowi 
prasy wywiadu z którego dowiadujemy się, 
że sytuacja finansowa Nowogródka jest kry 
tyczna, gdyż miasto posiada 568.783 zł. dłu- 
gów i 115.025 zł. deficytu z ub. roku nie 
mającego pokrycia. Długi stanowią pożyczki 
długoterminowe, użyte częściowo na inwesty- 
cje, deficyt zaś wynika z zobowiązań umów, 
które zawarte były z poszczególnemi przed- 
siębiorstwami. W rb. płatności miasta Nowo-. 
gródka które bezwzględnie muszą być ure- 
ulowane wyrażają się sumą zł. 189.025. 
asnem jest że miasto nie pokryje całkowicie 

tych zobowiązań i magistrat dążyć będzie 
przedewszystkiem do 1) wyjćdnania przesu- 
nięcia rat płatności Bankowi Gospodarstwa 
Krajowego, 2) układu z wierzycielami pry- 
watnymi, o przesunięcia terminów płatnoś- 
Ci, 3) zaciągnięcia pożyczki krótkotermino- 
wej ną wykończenie łaźni i domu urzędnicze- 
go, gdyż nieukończone objekty te nietylko 
że nie przynoszą dochodów, ale nawet stra- 
ty. 4) na wykończenie planu regulacyjnego 
miasta, gdyż rozwój jego utyka z powodu 
braku scalonych działek. 

Bardzo aktualną, a nawet podstawową dła 
podniesienia S i rozwoju miasta jest 
budowa koszar i Magistrat będzie dążył 
wszelkiemi środkami do zrealizowania tego 
projektu jeszcze w ciągu nadchodzącego la- 
ta, gdyż sprawa ta wpłynie decydująco i 
przyśpieszy budowę kolei normalnotorowej 
przez Nowogródek. 

Następnie mówiąc o stronie dochodowości 
miasta p. inż. Wolnik stwierdza, że dużą po- 
zycję stanowić będą dochody z przedsię- 
biorstw miejskich, które wymagają radykal- 
nej reorganizacj i, gdyż obecnie przynoszą 
tylko deficyt. Dla zapobieżenia zaś głodowi 
mi eszkaniowemu będzie się starał o uzyska 
nie kredytów 25-letnich z państwowego fun- 
duszu rozbudowy, przeznaczonego dła budo- 
wnictwa prywatnego. 

Kończąc swój wywiad nowy burmistrz 
podkreśla, iż zdaje sobie sprawę dokładnie z 
trudności i ciężkiego położenia miasta, niem 
niej jednak wierzy, że wszelkie trudności 
przezwyciężone będą, gdy obywatele miasta 
docenią sytuację i przyjdą zarządowi z wy 

Niemen grezi wylewem 
LIDA, 26.4 (Tel. wł. „Stowa“). Pod kielce: Niemen podniósł si: 

3,51 mtr. W zagrożonych miejscowościach  Nahori b 
czuwają zaalarmowane pogotowia przeciwpożarowe. 

datną pomocą, co leży w ich interesach, 

do stanu 
niki, boredary i Dominowo, 

Pomoc siewna dla powiatu baranowickiego 
BARANOWICZE, 26. IV. (tel. wł. Słowa). Jak juž donosiliśmy dla 

powiatu baranowickiego została przeznaczona pożyczka siewna w sumie 
200.000 zł. Pożyczka ta została rozdzielona za pośrednictwem kas spół- . 

dzielczych, banków ludowych i częściowo Syndykatu Rolniczego. Oburza- 
jący jest jednak fakt, że do dziś dnia żadna z wyżej wymienionych Kas 
nie otrzymała premessy o przyznanym kredycie. Wobec powyższego akcja 
siewna ucierpi przez tę zwłokę, gdyż ceny Stale wzrastają, Czyżby akcja ta 
miała być rozpoczęta wówczas, gdy nadejdzie czas zbierania plonów? Są- 
dzimy, że wtedy będzie już zapóźno. 

Proces przeciwko nadkom, Kałudze 
LIDA, dnia 26 kwietnra. (Tel. wł. „Słowa*). Wczoraj rozpoczął się sensacyjny 

es przeciwko nadkom. P. P. Kałudze i współoskarżaaym lu, Marji 
ieckiej i podkom. Lubiejewskiemu. Do rozprawy powołano ze strony oskarżenia 

38 świadków. Na rozprawę przybyli: insp. Ludwikowski i К 
jewódzki At Głównej, oraz wo; 

Barwicz z Komendy 
Komendant P. P. Reszkowski. Akt oskarżenia zarzuca mad- 

kom. Kałudze nadużycia służbowe, Marji Grabowieckiej uczestnictwo, Kamienieckiemu 
fałszerstwo dokumen! 
trwa kilka dni. 

podkom. Lubiejewskiemu zaniedbania służbowe. Rozprawa po- 
' 

połączenie autobusowe Lida—Blelica | 
LIDA, 26.4 (Tel. wt. „Stowa“). Międay Lidą a Bielicą zostało 

czenie autobusowe. 
utworzone polą- 

Zniżka cen na chleb, wzrosf na 
mięso. 

LIDĄ, dnia 26 kwietnia (Tel. wł. „Sło- 
wa*). W ostatnich dniach nastąpiła pod- 
wyżka cen na mięso, natomiast ceny na 
chleb spadły. Podwyżka cen na mięso jest 
tembardziej niezrozumiała, gdyż wskutek 
braku paszy podaż bydła jest dostateczna. 

Sprawszdanie poselskie posła 
Rdułfowskiego. 

STOŁPCE, dnia 26 kwietnia (Tel. wł. 
„Słowa*). W dniu 28 b. m. odbędzie się w 

_ Stołpcach sprawozdanie poselskie, na któ- 
rem pos. B.B. Wł. Rdułtowski wygłosi prze- 
mówienie o obecnej sytuacji politycznej. 

Ofiary pożaru we wsi Tolłoczki. 
LIDA, dnia 26 kwietnia (Tel. wł. „Sło- 

wa“), W czasie pożaru we wsi Tołłoczki, o 
czem już donosiliśmy, 8 osób odniosło po- 
parzenie, z czego 4 ciężkie, tak, iż musia- 
no ich odwieźć do szpitala. W miasteczku 
Zabłocie t.j. siedzibie urzędu gminnego utwo- 
rzono komitet pomocy dla pogorzelców. 

DRUSKIENIKI. 

— 25 lat pracy kapłańskiej. Miasteczko 
, nasze obchodziło w miesiącu marcu niezwy- 
kle uroczyście jubileusz 25 lecia pracy kap- 
łańskiej miejscowego proboszcza, magistra 
teologji, ks. Bolesława Wolejki. Jubilat, za- 
służony. kapłan, owiany gorącym patrjoty- 
zmem, niestrudzony inicjator i kierownik bu- 

ZAGUBIONY BRZEG 
  

Zdejmij zasłonę z oczu, 

З zrzuć kamień, co serce ci złamał... 

Patrz, oto w jasnych warkoczach 

— ty sama! 

dowy nowego kościoła, krzewiciel oświaty i 
woinośc: za czasów niewoli, organizator pier- 
wssego samorządu miejskiego, _ załozyciel 
szkoły polskiej,. Towarzystwa Dobroczyn- 
ności i spółdzielni w Druskienikach jest i w 
chwi'' obecnej ośrodkiem pracy na polu u- 
św.adcmienia narodowego i społecznego 
miejscowej ludności. 

Na zaproszenie . komitetu jubileuszowego 
zjechało na uroczystość liczne grono gości. 
W dniu obchodu nabożeństwo celebrował ks. 
Jubilat podniosłe kazanie wygłosił ks. ka- 
nonik Sperski, dziekan grodzieński. W ka- 
zaniu poruszył ks. Sperski zasługi i wielką 
działalność kapłańską i obywatelską ks. Wo- 
łejki, który w czasach największego ucisku 
i niewoli mimo prześladowań  najeźdzców, 
stał zawsze godnie na posterunku kapłana 
i Polaka patrjoty. Swiątynia szczelnie wy- 
pełniona była przez parafjan i dziatwę szkol- 

ną 

  

Po nabożeństwie w miejscowej szkole u- 
rządzona była akademja, podczas której w 
imieniu nauczycielstwa i dziatwy szkolnej 
wygłosił przemówienie do ks. Jubilata, kie- 
rownik miejscowej szkoły, nauczyciel p. M. 
Szczerbiński. Po deklamacjach wręczono 
adres. 

Od Magistratu i Rady miejskiej przemó- 
wił burmistrz p. Witold Markiewicz wręcza- 
jąc artystycznie wykonany adres z licznemi 
podpisami wszystkich miejscowych organi- 
zacyj społecznych, urzędów i parafjan. Od 
miejscowego stowarzyszenia Młodzieży Ka- 
tolickiej otrzymał ks. Jubilat bardzo miłe u- 
pominki. Przy zakończeniu akademji w sło- 
wach bardzo serdecznych podziękował ks. 
Wołejko zebranym. Rozentuzjazmowana pu- 

Ręka twoja na mojem ramieniu 
jakby wczoraj, jakby tak samo... 
„.Włosy twoje siwe — dawno w ziemi... 
„„тато... 

STORCZYKOWE ZBOCZE. 

Gasł ostatni poblask czerwony 
na sukience białej jak śnieg. 

  

Pomoc dla Prus Wschodnich 

BERLIN, 26 4. Pat. Rada państwa Rzeszy przyjęła wczoraj projekt 

ustawy o pomocy gospodarczej @а Prus Wschodnich na rok bieżący. 

Ustawa przewiduje wydatki w wysokości 50 miljonów marek na zasiłki, 29 

miljonów na pożyczki i 79 i pół miljonów „na gwarancje. Pozatem skarb 

Rzeszy upoważniony został do udzielenia zaliczek na zabezpieczone pożycz- 

ki w wysokości 67 i pół miljona marek. Rada państwowa przyjęła nastę- 

pnie preliminarz budżetu nadzwyczajnego na rok 1929, zawierający pokry- 

cie finansowe prograrnu pomocy dla Prus Wschodnich. 

Kfo ile ma lodzi podwodnych. 
LONDYN, 26 IV. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Izby Lordów w odpowiedzi 

na zapytanie pierwszy lord admiralicji zakomunikował, iż stosunek różnego typu 

„czynnych łodzi podwodnych w poszczególnych krajach jest następujący: Anglja—50, 

Stany Zjednoczone 122, Francja- 52 i Wtochy—43. 

Zabrakło benzyny! 
Nieudany lot bez lądowania z Anglji do Indyj. 

LONDYN, 26 IV. PAT. Agencja Reutera podaje z Simlah, aż samolot angielski 

„Fairy“ z lotnikami Williamsem i Jenkinsem, który odleciał onegdaj rano z lotniska 

Ćranwell w Anglji, z zamiarem przelecenia bez lądowania do Indyją przeleciał dziś po 

pop. had Carahi w ladjach, kierując się bezpośrednie do miejsca przeznaczenia 

Bangalore. GR г 

CARAHI, 26 IV. PAT. Monopol angielski, który przeleciał o godz. 4 po poł. 

według czasu miejscowego nad Carahi, powrócił tam Z powodu wyczerpanią się zapasu 

benzyny i wylądował o godz. 5 m. 45. Lot trwał 50 godz. 38 min. 

Katastrofa lotnicza w Gzechach 
PRAGA,26-IV. PAT. Na lotniska wojskowem w Ołomuńcu wydarzyła się kata- 

strofa. Mianowicie, jeden z lotników dostał się bezpośrednio po starcie w korkociąg i 

spadł z wysokości 100 m., wskutek czego uległ złamaniu nóg i ciężkim poranieniomį 

wewriętrzaym. 

Samochodem 212 klm na godzinę. 
LE CAP. 26,4, Pat. Automobilista angielski Campbell pobił wczoraj w miejsco: 

wości Verneukpan rekordy szybkości na dystansach 5 miliŚ kłm., lecz nie zdołał 

pobić rekordu na dystansie ! klm. Szybkość osiągniętą przez Campbella na dystansie 

5 mil wynosiła 212 mil na godzinę, zaś na dystansie 5 klm. 211 mil na godzinę. 

Konkursy hippiczne w Nicel. 
NICEA, 25 IV. PAT. W 7-mym dniu konkursów w Nicei rozegrano nagrodę 

przechodnią m. Nicei. W roku bieżącym nagrodę tę zdobył poraz pierwszy por. Gudin 
de Valleri (Francja), Włochom przypadły druga i trzecia nagrody. Płk. Rómmel zajął 

10-te miejsce. por. Starnawski 12 te, rot. Królikiewicz—13-te, por. Rojcewicz—16-te, 

por. Kulesza—20 te. 
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Nec na 

Jubilatowi cenny upominek w postaci zło- 
tego zegarka z odpowiedniem napisem na 
breloku zakupiony z dobrowolnych składek 
wszystkich parafjan. 

Szczerze i serdecznie powiedział kilka słów 
p. kapitan Zdanowicz z imieniu miejscowego 
dowództwa KOP i żołnierzy. 

W podziękowaniu odpowiedział bardzo 
wzruszony ks. Wołejki. W czasie bankietu 
zostały odczytane depesze gratulacyjne. Pod 
czas przyjęcia panował nastrój serdeczny i 
miły. я 

Obecny. 

bliczność z uniesieniem wzniosła okrzyki na 
cześć swojego proboszcza. Wzruszający był 

widok cisnących się parafjan, z których każ- 

dy chciał choć kilka słów przemówić do ks. 
Jubilata. Wielu, wielu ze łzami w oczach dzię 
kowało za trud i pracę kapłańską podjętą 
dla parafji. I słusznie. 

ieczorem o godzinie 19 odbył się bankiet 
podczas którego przemawiał w imieniu du- 
chowieństwa ks. kanonik, dziekan Sperski. 
Od parafjan mówił p. inżynier Ignacy Prosiń- 
ski, dziękując ks. proboszczowi za jego tylole 
tnią pracę pełną ofiarności i a 
Przy zakończeniu wręczył p. Prosiński ks. 

stoi tafla jeziorna oparta. 

Nisko wisi tarcza słoneczna... 
mamo... 

Oddalają się głosy dalekie... 

Pod zieloną cienką przykrywą 
leży otchłań — mokre, duszne szkliwo — 
o tę przepaść, zimną paszczę czarta. 

Smutny finał „aposfoła” nowej moralności. 
Autor „Satan conduit le Bal* pod kluczem. 

Przed paru laty, wielką wywołało 
sensację ukazanie się w Paryżu 500 
stronicowej książki Jerzego Anqueti- 
la pod frapującym tytułem: „Sała” 
condult le bal“. I nie tylko w Paryżu. 
U nas w Polsce wprost się zaczyty- 
wano. 

W roku 1925 za swoją książkę 
otrzymał w Genewie nagrodę Prix 
International de Littćrature. Sąd kon- 
kursowy orzekł wówczas, że jest to 

„najpiękniejsza książka 'w literaturze 
francuskiej z lat ostatnich". 

Wyróżnienie książki zdziałałoby nie 
wiele, gdyby nie sama jej treść i ta żądza 
sensacji i rzeczy niezwykłych, jaka jest 
cechą charakterystyczną teraźniejszego 
społeczeństwa kulturalnego pod każdą 
szerokością geograficzną. Ta właśnie 
chęć przeczytania, jak się to mówi, 
czegoś pikantnego i to szeptanie so- 
bie z ucha do ucha z tajemniczym 
uśmieszkiem sprawiło, że książka by- 
ła rozchwytywana a Georges Anquetil 
stał się czemś w rodzaju „apostola“ 
odrodzenia moralnego. 

Satan conduit le bal — to obraz 
powojennego Paryża. Zdziczenie i ze- 
psucie obyczajów, najciemniejsze afery 
fimansowe, przekupstwa ludzi stoją- 
cych na Świeczniku, zgnilizna dancin- 
gów—oto tło interesującej fabuły na- 
pisanej żywo z dużą siłą ekspresji. 

Nie trzeba dodawać, że autor po- 
wieści stał się odrazu osobistością 
popularną. Powodzenie książki było 
tylko początkiem jego karjery, która 
doprowadzil2 go do... celi więzien- 
nej. Myśl szerzenia „odrodzenia 
moralnego* przez  babranie się w 
brudzie powojennych stosunków, nie 
dawała mu spokoju. Zaczął redago- 
wać radykalny dziennik polityczny 
„Rumeuer“. 

Jakież było zdziwienie paryžan, 
gdy pewnego dnia ukazała się w pra- 
sie wiadomość O aresztowaniu re- 

daktora „Rumeuer* Georgesa Anqueti- 
la pod zarzutem Szantażów. Teraz 
właśnie w Paryżu rozpoczął się pro- 
ces. Okazuje się, że „apostoł Anque- 
til gorszący się zwyrodnieniem oby- 
czajów powojennych, szalbierstwami 
finansowemi it. p. rzeczami, sam był 
pierwszorzędnym mistrzem w organi- 
zowaniu szantażów. 

"Sprawa Anquetila jest tem ciekaw- 

Sza, że wiąże się z sensacyjną aferą 

„Gazette du Franc" i z jej główną 
bohaterką Martą Hanau. 

Aresztowanie Auquetila nastąpiło 

na skutek zeznań Hanau, która OŚ- 
wiadczyła sędziemu šledczemu, že by- 
ła ofiarą szajki wyrafinowanych szan- 
tarzystów na czele z Georgesem An- 

quetilem. _Pośrednikiem pomiedzy 
Martą Hanau a redaktorem „Rume- 
ur'a* był również znany z afery 
„Gazette du France* dziennikarz 
Amarde. 

Akt oskarżenia rysuje Anguetila 

jako człowieka amoralnego, bez „za- 

sad, czerpiącego Środki utrzymania z 
szantażów. Karjera jego była dość 
urozmaicona. Był redaktorem tygod- 

inika okropności p.t. „Le Grand Gui: 

gnol“, następnie trafił do więzienia 

za szantaż, z kolei wydał kilka ksią- 
żek pornograficznych aż wieszcie na* 

pisał „Satan conduit le bal“ i został 
ogloszony przez prasę za; apostoła 
odrodzenia moralnego. 

Jeszcze za czasów wydawania 

Grand Guignol'u, sekretarz Auque 

tila zwrócił się do Marty Hanau z 

prośbą o subwencję, wypłaciła mu 

ona wówczas 7.500 franków. Kiedy 

ukazał się pięrwszy numer „Rumeu- 
er'a“ Anguitil zażądał zwiększenia. 
subsydjum. Marta Hanau wydała n/t 
100.000 fr. Z kolei w parę miesięży 
później pod wpływem pogróżek wy- 
płaciła znowu 500.000 fr. Zato wszy- 
stko Anquetil udzielał w swem  pi- 
smie do dyspozycji p. Hanau jedną 
stronicę w dziale gospodarczo finan- 
sowym. 

Anquetil był nienasycony. Marta 
Hanau jeszcze dwukrotnie $wypłacała 
mu większe sumy. 

Spis ofiar szantażysty jest bardzo 
duży. Wyjaśniono, że drogą szantaży 
Anquetil wyłudził zgórą 13 miljonów 
franków. Anquetil nie przyznaje się 
do winy twierdząc, że pieniądze gr 
mał za ogłoszenia. 

Najciekawszą w tem  wszystkie*. 
jest sprawa, która dotychczas mimo 
skrupulatnego Śledztwa okryta jest 
tajemnicą. Chodzi o ów miljon fr. 
który na kilka godzia przed swem 
aresztowaniem miała Marta Hanau 
wręczyć _pośrednikowi Anquetilą. 
Anquetil jednak kategorycznie zaprze- 
cza jakoby jakieś pieniądze miał 
otrzymać. Pośrednik dziennikarz Ama- 
rde, któremu według zeznania Hanau 
miała dać Ów miljon. twierdzi, że pie- 
niędzy nie widział. 

Gdzie więc zginął miljon franków, 
nikt nie może wyjaśnić. 

Takie są dzieje człowieka, który o 
życiu może powiedzieć, że podobne 
jest do djabelskiego młynu, z jakie- 
goś Luna Parku. Raz na górze, raz 
na dole. tor, 

Wczorajszy entrefilet „Kurjera Wileń- 
skiego* wymaga nie odpowiedzi, lecz raczej 

sprostowania. 

Po-pierwsze czytamy tam, że „użył p. 
Cat określeń, których szanujący się publi- 
cysta nie užywa“—jakiež to było określe- 

nie, które ma na myśli „Kurjer*? 
Był to wyraz „karzełek”*. Dlaczego te- 

go wyrazu nie ma używać „szanujący się 

publicysta”, stanowi to tajemnicę autora 
entrefiletu. 

Po drugie, mowa jest o dosadnych 
określeniach, użytych w ostatnim artykule 

„z wyładowanym akumulatorem". Jakież 
to były „dosadae określenia"? Poza zda- 
niem, że „Sejm ku hońbie państwa oddał 
min. Czechowicza pod sąa*, poza tym jed- 

nym jedynym wyrazem „hafba“ niema w 

tym artykule ani jednego 'wyrazu, któremu 

możaa byłoby zarzucić zbyt daleko iuącś 

dosadność. 

Wiadomości felegraficzn 
PRAGA. 26,4, Pat. W Złotych Moraw* 

cach na Słowacczyźnie aresztowano kierow* 

JA 

nika tamtejszego akcyjnego banku rolnego © 
około pod zarzutem  sprzeniewierzenią 

miljona koron czeskich. 

* 

WIEDEŃ. 26,4, Pat. Przesilenie gabine* 
towe w Austrji można już uważać za zli” 

kwidowane. Stronnictwa zgodziły się na 
kandydaturę Pawła Eraestą Stroer uwitzė 
na stanowisko kanclerza. 

® 
BERLIN. 26,4, Pat. U wybrzeży Szle” 

zwig Holsztynu szalały znowu .gwałtowne 
burze, przyczem kilka nadmorskich miejś” 
cowości zostało zalanych. 

* 

WIEDEŃ 26,4. Pat. Dzienniki donoszą 
z Londynu, że posłowie mocarstw euro“ 

pejskich w Ch'nach w porozumieniu wza” 

jemnem z rządem chińskim uznały za nie” 

ważny układ z roku 1919,  zakazujący 

wszystkim państwom europejskim handlu 

bronią z Chinami. 

Suwają.się grabie... grabie 
mocniej. mocniej, słabiej... słabiej. 
Posuwiśc szeleścimy... 
„.Jeszcze daleko do zimy. 

Bije w górze godzina bezpieczna... 
NA GANKU. 

Już nasze zboże zebrane, zwiezione. 
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Wieją skrzydła — lekkie, lekkie, lekkie... Jakie zachody teraz — czerwone. 

: Wietrzyska oddychają jesienią 
aż się klon i osika rumieni. 

O patrzaj, patrzaj... Wierz, 
jedyny, jedyny to lek... 
Zgubiony śród łąk, śród wierzb 
był taki cichy brzeg. 

Na zboczu, które zbiega łąką w dół ku rzecze, 
storczyki stoją w trawie niby świece 
jasne — zielone, złotawe i białe... 
Gdy krew zachodu gasi słońca chwałę 

i i spaja niebo czerwonym zalewem 
z ziemią, gdy lekkie wzdychają powiewy 
od wód maleńkich biegnących ku większej 
— wzdłuż zbocza, które łagodnie się piętrzy, 
wstają prosto ku złotym i białym niebiosom 
dymy woni czarownej przesianej przez rosę. 
Od kwiatów modlitewnie zapatrzonych w górę 
biją prawie widzialne kadzidlane sznury... 
„.| czy się aż poza świat tym trybem przesączą, 
czy plączą się i kończą, rozchodzą czy łączą, 
czy wreszcie stożek tworzą, ba ich nic nie dzieli, 
czy rozdzielone wiszą pod niebem, jak kielich 
e. wiem... I myśl snująca wątek o tych dziwach 
ończy się w samem sercu, na sercu SIA PIĄTKI. 

W piątek przychodziły baby po leki: 
palce miały grube, nogi kalekie, 
zakurzone siadały w korytarzu, na schodkach... 
Żyło im się ciężko w zimie, w lecie nie słodko! 
Łagodne, cierpliwe i dzikie 
mówiły wzorzystym językiem, 
wyjmowały z tobołów chude niemowlęta... 
pamiętam—paczki, butelki—i gardło od żalu ścisnięte. 

NIEDZIELA. 

Ganek — zlekka wilgotny od rosy, 
ślady stóp na zgrabionem bose. 
Jeszcze wcześnie. Stangret myje koła. 
Dzwony biją dalekiego kościoła. 
Już Barbara z Józią pieszą na piechotę; 
już ich niema; już znikły za płotem. 
A ja mam sukienkę różową, ślicznie krochmaloną, 
i cieszę się, że święto i że już dzwoniono. 

LIŚCIE. 

Grabimy liście w ogrodzie 
by trawie ich ciężar nie szkodził. 

TRAWY I KWIATY. 

„Ruczaj — wąziutki jak wstążka zgubiona w trawie 
— łąkę drzemiącą ciszy południa pozbawiał; 
łąka, pnąca się leniwie w górę po stromem zboczu, 
kwiatom w najniższej alei śmiała się szeroko do oczu. 
A kwiaty wielojęzyczne, rozbiegane po wszystkich 

` [trawnikach, 
piętrzyły się wkoło domu w powietrzu pełnem krzyku. 

DWÓR W DOROTPOLU. 

Nad jeziorem — aleja lipowa: 
tam mieszkała pani Piotrowiczowa. 
Dwór miała rozłożysty, sad wielki i stromy, 
kiedykolwiek się przyszło, zawsze było w domu; 
nastawiała konfitur na białej serwecie 
i mówiła: ,,To dła was dzieci. jedzcie... jedzcie!'* 

  

Już trzeba, mamo, cię otulać szalem... 

W wieczór na ganku nie widać się wcale, 

Tylko ciepło twoich kolan u mego ramienia, 
i twój biały włos nade mną wynurza się z cienia. 

  

Śród brzóz nad jeziorami 
biegły ścieżki leśne i polne... 

i Dałabyś dziś wszystko za nie, 
aleć nie wolno! 

Wywabił cię głos nieznajomy 
z wiernych dróg, zacisznych pokoi. 

Dziś oto nie masz domu... 

Ach, gdzie są twoi?! 

Patrzy na cię z głębin pamięci 

twarz najsłodsza, oczy najczystsze... 

Gdy na chwilę znów staniesz dziecięciem 

— może serce dziecięce odzyszczeSz... 

MIODOWE KWITNIENIE. 

Co to w pamięci kołysze się tak słonecznie 

į [i rzewnie? 

To wioska głęboka — to kwitnący marchewnik. 
Wyrósł ponad resztę ziel ska o dwie głowy, 

ZAMKI NA LODZIE. 

„Zapalę na kominku: będzie nam weselej. 
Zamknięta okiennice, zamróz okna bieli. 
Kwiaty — porozstawiane. Herbatę zabrano. 

Najlepiej tak... Zostańmy we dwie sobie, mamo. 

Jak strzela suche drzewo, jak zwija się kora! 

Za lat kilka — nie będziesz wtedy więcej chora — 

gdy dorosnę i wszystkie posiędę nauki, 

kupię pałac wspaniały i jezioro kupię. ||| 

Wszystko to — w krajach ciepłych, gdzie nie 
„4 

bywa a 
[zimy, 

niedaleko Paryża, bardza blizko Rzymu. 
Będzie tam droga w skale nad wodą wykuta, 
róże wielkie, jaskrawe, piękniejsze niż tutaj, 

weranda klematysem cała opleciona, 
złote — te które lubisz — słodkie winogrona. 
Kamienne korytarze dywanem wyścielę, 
i cisza będzie u nas jakgdyby w kościele; 
Olbrzymią bibljotekę, maleńką kaplicę 
będziemy miały niby jakie zakonnice. 
Jedna część domu — twoja — z zimowym ogrodem 
oknami wyjrzy tylko na sad i na wodę, 
a znowu moje skrzydło, z pokojami dzieci, 
patrzeć będzie na drogę najpiękniejszą w Świecie, 
którą można, gdy tylko ochota się zbliży, 
znaleźć się w jednej chwili w Rzymie lub Paryżu... | 
Gładzisz mię drżącą ręką pa gorącej głowie?... 
Tam ty i ja, córeczki moje i synowie 
będziemy mieszkać razem, tuż przy sobie blizko... 
„„Lecz ciebie kochać będę zawsze ponad wszystko! 

Kazimiera Hłakowiczówna. 

POŻAR TORFÓW. 

Połyska coś, coś wystrzela, pełga — blisko, to zdala... 
Torty się pałą, torty się palą! 
Leżą na łąkach dymy Kainowe, 
przysłaniają słońce lipcowe, 
pełzają po drogach leśnych, 
budzą mię wcześnie, wcześnie... 
Zaplatam warkocze jasne, 
biegnę drożyną własną 
— gdzie w płocie dziura, gdzie w rowie wyrwa — 
niaprzełaj przez las, przez tor, przez dyrwan; 
wszędzie przejdę, wszystko przeskoczę, 
iruwają za mną warkocze... 
Dolecę, każdą przeszkodę obalę, 
bo torfy, torfy, torfy się palą!!! ® 

rozłożysty jest, pachnący i majowy; 
trzęsą nim wiatru podmuchy.,. 
Od ogrodu do ogrodu 
wieje, leci zapach miodu. 

PRZECHADZKA. 

Któżby to wówczas przeczuł?! 

Zachód za lasem bladł. 
W majowy, przeczysty wieczór 
wyszliśmy w sad. 

Ptak gałęźmi przed snem szelešcit, 
pióreczkami o piórka bił, 
leciał deszczem okwiat czereśni 

23 na zgrzytliwy pod nogą zwir. 

BEZPIECZNA GODZINA. 

Po zielenią powleczonej topieli 
lekką stopą chodzą 'anieli... 
Czaple widać pod olszynkami, 
wodzą sennie, sennie oczami. 

  

Od warkoczów ciasno splecionych, 
dreszcz cieniutki po plecach biegł... 

  

SPORTY
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Konferencje polsko-lifewskie w sprawie ruchu 
granicznego 

Onegdaj na punktach granicznych: Druskieniki, 
i Słobódka odbyły się konferencje władz 

strony udzielania zezwoleń na przekro- 
go linji granicznej rolnikom udającym się na swoje grunta przepołowio- 
st sprawie omówienia technicznej 

e granicą. 
Porozumienie zostało osiągnięte. 

Orany, Niemenczyn 
granicznych polskich i litewskich 

Strona nasza zwracała szczególną 
uwagę na zdarzające się w roku zeszłym wypadki szykan strażników litew- 
skich w stosunku do udających się do Litwy rolników Władze litewskie 
przyrzekły załatwić tę kwestję ku obupolnemu zadowoleniu. 

Na skutek porozumienia co do ruchu granicznego, wczoraj udała się 
do Litwy partja włościan w liczbie 70 osób. 

Nominacja sześcia radców Izby: Przemysłowo Hazdlowej, 
P. minister Przemysłu i Handlu. zamia- 

mował na lat sześć radcami Izby Przemy- 
słowo-Handlowej w Wilnie: z zaliczeniem 
do sekcji przemysłowej: Bronisława Stolle- 
go dyrektora hut szklanych „Niemen'*, — 
Qraz Izraela Reicha, dyr. fabryki zapałek w 
Aińsku, z zaliczeniem do sekcji handlowej: 

prof. Władysława Zawadzkiego, Michała 
Brzostowskiego dyr. s-ki akc. Hartwig w 
Wilnie, inż. Alberta Kabacznika dyr. Banku 
i sekretarza Komitetu Rozbudowy m. Wilna 
oraz Henryka Meyera dyr. państwowej 
Szkoły mierniczej i przemysłowo-leśnej w 
Łomży. dz kd 

Przed 1-ym maja 
W myśl uchwały Redy Naczelnej P. P. S. Wileński okręgowy komitet P. P. S. 

postanowił zorganizować w dn. 1 maja obchód święta majowego. 
Demonstracja P. P. 5. odbędzie się wspólnie z Bundem. 
1 maja o godz. 10 około domu Nr. 19 przy ul. Kijowskiej wyznaczono zbiórkę. 

Następnie pochód uda się do Sali Miejskiej 
14 pochód P. P. S., związków zawodowych 
ulicę Ostrobramską, Wielką, Zamkową, Mickiewicza, Jagiellońską i 

na wiec. Po zakończeniu wiecu o godz. 
klasowych i Bundu będzie szedł przez 

Słowackiego na 
ul. Kijowską, gdzie nastąpi rozwiązanie pochodu. A 

Lewica P. P. S»organizuje samodzielny pochód przez ul. Niemiecką, oraz 
akademię. 

Próby wywołania w dn. 1 maja strajku elektrowai i wodociągów oraz autobu- 

Wycofanie 24 aufobusów 
W dniu wczorajszym specjalna komisja w składzie: pp. inż. Krukow- 

„skiego, komendanta P. P. m. Wilna nadkomisarza lzydorczyka i kierownika 

sów nie udały się. 

ruchu kołowego asp. Leo dokonała przeglądu autobusów kursujących 
po Wilnie. W wyniku tego 24 masz ny (11 z linji Nr 1, 7 — Nr 2 i 6— 
Nr 3) z powodu ujawnionych defektów w motorach zostało wycofanych 
i do czasu przeprowadzenia odpowiedniego remontu nie będą one mogły 
kursować. 

Ponadto sporządzono 35 t. zw. doniesień za brudny i odrapany 
stan maszyn, których właściciele pociągnięci zostaną do odpowiedzialności 
karnej. 
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URZĘDOWA 

— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 
wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz od- 
był z bawiącym czasowo,w Wilnie radcą 

inisterjalnym Min. W. R. i O. P. dr. W. 
Borowym dłuższą konferencję w sprawach 
rzygotowań do udziału Wileńszczyzny w 

Powszechnej Wystawie Krajowej w  dzie- 
dzinie kultury i sztuki. ‚ 

— Posiedzenie wydziału wojewódzkie- 
go. W dniu 29 b.m. t.j. w przeddzień po-- 
siedzenia Rady Wojewódzkiej obradować 
będzie. wydział wojewódzki. Pośród innych 
spraw omówiony będzie budżet Święciań- 
skiego i wilejskiego pow. Zw. Komunalnych 
na rok 1929—30. : 

0 czem będą radzić na posiedzeniu 
Rady Wojewódzkiej. Porządek dzienny po- 
siedzenia Rady Wojewódzkiej, które odbę- 
dzie się we wtorek 30 b. m. w Wielkiej sali 
konferencyjnej zawiera szereg spraw O 
doniostem znaczeniu: Referować będą p.p. 
radca wojewódzki Z. Hartung i naczelnik K. 
Jocz o zabiegach poczynionych przez wła- 
dze wojewódzkie w związku z klęską nieu- 
rodzaju. Następnie wejdzie pod obrady na 
podstawie referatu radcy Hartunga sprawa * 
utworzenia samorządowego biura  meljora- 
cyjnego. Po sprawozdaniu naczelnika Jocza 
o zadaniach i zasadach organizacji woje- 
wódzkiej Komisji Opieki Społecznej, Rada 
Wojewódzka dokona wyborów tej Komisji, 
Dalej wejdzie na porządek dzienny sprawa 
budowy wojewódzkiego Domu Dziecka (re- 
ferent nacz. Jocz), sprawa szpitala dla umy- 
słowo-chorych (referenci naczelnicy dr. Ru- 
dziński i Rakowski), sprawa rozbudowy 
szpitali miejskich m. Wilna wspólnym wy- 
siłkiem powiatowych związków  komunal- 
nych województwa wileńskiego (referent dr. 
Rudziński) i sprawa przyjęcia. szpitala pań- 
stwowego w Smorgoniach pow. oszmiań- 
skiego.. 

— Lustracja policji na terenach grani- 
cznych. Onegdaj wyjechał na iteren powia- 
tu wileńsko-trockiego naczelnik wydziału 
4bezpieczeństwa w urzędzie wojewódzkim i 
komendant policji powiatowej, którzy doko- 
nują inspekcji wszystkich posterunków po- 

licji, znajdujących się w pobliżu pasa po- 
een że) Wczoraj był lustrowany teren 
iemenczyna. 

+ MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie Rady Miejskiej. W 

poniedziałek, dnia 29 kwietnia, w sali posie- 
dzeń Rady miejskiej, w lokalu przy ul. Do- 
minikańskiej 2, odbędzie się posiedzenie Ra- 
dy miejskiej. || 

Porządek dzienny obejmuje sprawy na- 
stępujące: 1) referat w sprawie niektórych 
zmian w statucie organizacyjnym stanowisk 
służbowych pracowników miejskich m. Wil- 
na oraz w etatach stanowisk służbowych 
pracowników zatrudnionych w  przedsię- 
biorstwach komunalnych m. Wiłna, 2) pro- 
jekt preliminarza budżetowego na rok 
1920—30. ; 

į  — Podziekowanie Pana Prezydenta Rze- 
cz) tej dla Wilna. Na ręce wojewody 
wileńskiego Wł. Raczkiewicza nadeszło z 

arszawy z kancelarji cywilnej Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, datowane dnia 24 

- m. pismo, w którem szef kancelarji cy- 
wilnej z polecenia Pana Prezydenta Rzeczy- 
wasie Gł prosi p. Wojewodę o podzięko- 
wanie zebranym na uroczystej akademii w 
piu 21 kwietnia r. b. w Wilnie przedstawi 
dom władz cywilnych i wojskowych, są- 

"ictwa, duchowieństwa wszystkich wy- 

znań, Uniwersytetu Stefana Batorego, ciał 
parlamentarnych, samorządów, towarzystw i 
organizacyj społecznych, młodzieży oraz 
najszerszych warstw społeczeństwa za uczu- 
cia wyrażone w depeszy z dnia 21 kwietnia 
wysłanej przez wojewodę Raczkiewicza i 
prezydenta miasta Folejewskiego po akade- 
SR z okazji obchodu 10-lecia wyzwolenia 

una. 

—. Czystość a Magistrat. że NA 
nasz nie Świeci przykładem pod względem 
czystości i sanitarnego stanu swoich apar- 
tamentów, o tem wie każdy, komu wypadło 
odwiedzić gmach przy ulicy Dominikańskiej 
Nr. 2. Nawiasem mówiąc, dość dziwną się 
wydaje obojętność komisyj sanitarnych, 
które badają stan sanitarny podwórek wi- 
leńskich i sypią na prawo i lewo hojnie 
karami, że nie pofatygują się obejrzeć w 
jakim stanie są klatki schodowe w Magi- 
stracie, szczególnie te, przeznaczone dla 
skromniejszej publiczności, prowadzące do 
sekwestratorów. Zdawałoby się, że Magi- 
strat, którego przedstawiciele wchodzą w 
skład komisyj sanitarnych i biorą udział w 
konferencjach i naradach mających na celu 
podniesienie sanitarnego stanu miast, powi- 
nien być przykładem dla mieszkańców pod 
względem porządku i czystości. 

, Można się dziwić, można wzruszać ra- 
mionami, żę p. prezydenta  Folejewskiego 
p. Czyża nie rażą kupy śmiecia, kurzu i 
wszelakiego brudu na magistrackich scho- 
dach, jest to ich sprawa. Inna natomiast 
rzecz, gdy woda rozsyłana przez Magistrat 
do dzielnic, gdzie nie funkcjonuje wo: ociąg 
wobec zamarznięcia lub uszkodzenia rur, 
dostarczana jest w beczkach, na które wy- 
starczy spojrzeć, aby wszelka ochota od pi- 
cia tej wody raz na zawsze odpadła. 

Bo proszę sobie wyobrazić: stara, za- 
rdzewiała beczka straży ogniowej, bez kranu 
jedzie przez miasto z otworem nie zakrytym 
u góry wielkości dobrego wiadra. Silny 
wiatr na ulicach podnosi tumany | kurzu, 
którego znaczna część trafia oczywista do 
beczki. Nie koniec na tem, wobec braku 
kranu, woźnica, czy jego pomocnik sprzeda- 
jący wodę czerpie ją jakiemś wspomnieniem 
glinianego garnka. Rączkę ma pożal się Bo- 
że. Oczywista zanurza czerp swój  jaknaj- 
głębiej aby jaknajkrócej nalewać wiadra. 
Gdy naleje tak wiader 20 ręce ma coprawda 
bielsze, ale woda do picia... 

Trudno się dziwić później, że dur, gry- 
pa i inne choroby łatwo się szerzą. Szkoda 
tylko, że na konferencjach sanitarnych, któ- 

re zdaje się z okazji zapowiedzianej lu- 
stracji z Warszawy odbywają się tak często 
o tem mowy nie było. 

WOJSKOWA. 

— (0) Sprawy poborowe. Jak się do- 
wiadujemy, w roku bieżącym ma być za- 
stosowana zupełnie nowa procedura dla 
uchylających się od służby wojskowej. Mia- 
nowicie, w komisji poborowej będzie dyżu- 
rował dzielnicowy z zawezwanej w danym 
dniu dzielnicy i odnotowywać będzie nazwi- 
ska tych poborowych, którzy do przeglądu 
się nie zgłoszą. Następnego dnia o ile się 
okaże, że poborowi nie zgłosili się z przy- 
czyn nieusprawiedliwionych, będą oni na- 
tychmiast przymusowo zaprowadzeni na ko- 
misję tekarską. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. Wykład inaugura- 

cyjny dr. Tadeusza Szydłowskiego, 'nowo- 
mianowanego profesora nadzwyczajnego hi- 
storji sztuki, odbędzie się we wtorek dnia 
30 b. m. o godz. 18-ej w sali Śniadeckich 
p. t. „Nowe widnokręgi historji sztuki. 
Wstep wolny. | 

W sobotę dnia 27 b. m. o godzinie 8-ej 
wieczorem w Sali Śniadeckich odbędzie się 
odczyt dr. F. Kotowskiego, profesora ogro- 
dnictwa szkoły głównej gospodarstwa wiej- 
skiego w Warszawie pod tytułem: „Z wę- 
drówek po Malajach i Cejlonie" z przezro- 

R AKADEMICKA. 
— Sobótka w Ognisku Akademickiem. 

Dzisiaj w Ognisku Akademickiem (ul. Wiel- 
ka 24) odbędzie się „Sobótka”. Początek o 
godz. 8-ej wiecz., koniec o godz. 2-ej. Wej- 
ście 2 zł. 50 gr. i 1 zł. 50 gr. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Pierwsze plenarne zebranie Izby 
Przem. Handlowej w Wilnie.. W dniu 5 ma- 
ja o godz. 10 rano odbędzie się w lokalu 
Stow. Techników pierwsze plenarne zebra- 
nie Izby Przemysłowo-Handlowej oraz ze- 
branie kooptacyjne. 

Porządek dzienny zebrania plenarnego 
przewiduje: Wybory prezesa i czterech wi- 
ceprezesów, 4 członków zarządu oraz człon- 
ków niektórych komisyj, a następnie гогра- 

* 2 т 

„10 komentarzy nie Wymaga... * 
Rewja artystyczna. 

Czytelnik spóźnionej tej recenzji 
orjentuje się luż doskonale w warto- 
ści powstałego u nas od niedawna 
zespołu, który zdążył już parokrotnie 
wystąpić ze swym programem, zdo- 
bywając powodzenie u publiczności. 

Ostatnie lata (powojenne) znamio- 
nował u nas w dziedzinie teatru lek- 
kiego, rewjowego upadek smaku, do- 
wcipu, wytworności, to znaczy tych 
cech, któremi rewja artystyczna stoi 
i długo się jeszcze ostoi. To, co pod 
mianem rewji mogliśmy oglądać w 
Warszawie, czy innych miastach Pol- 
ski, było najpospolitszym, w najgor- 
szym często guście kabaretem, zacho- 
wującym formę 1 pretensje rewjowe, 
a nic z rewji nie mającym. Tymcza- 
sem między rewją a kabaretem zacho 
dzą różnice bardzo znaczne, takie, dła 
przykładu, powiedzmy, jak między 
lekką komedją a ordynarną farsą. 

J oto w tych warunkach, ku miłej 
piespodziance, otrzymujemy tu w Wil 
nie, utalentowany zespół rewjowy, w 
najczystszym stylu, wprawdzie ama- 
torski, ale przez to właśnie po- 
siadający wdzięk świeżości,  no- 
wości,  bezpośredniości. Już z 
tych określeń wynika, iż cieszę 
się szczerze, że nowopowstała rewja 
wileńska pozbawiona jest rutyny, 
szablonu i doświadczenia zawodowe- 
go — tego wszystkiego, co w rewji 
jest nieszczere, robione, nudne i 
często płaskie. 

Rewja, posiadająca odpowiednio 
wysoki poziom artystyczny, łączy za: 
zwyczaj słowo, muzykę, Śpiew i ta- 
niec w całość, będącą namiastką 
wszystkich sztuk w eklektycznym wy- 
horze, a lekkiej, strawnej formie. Je- 
śli wymieniamy słowo — to przycho- 
dzi nam na myśl dowcip, żart, humor. 
Kiedy mówimy — śpiew, taniec 
myślimy o wdzięcznej lekkiej mełodji 

"i wdzięcznej, zwinnej, zgrabnej posta- 
ci tancerki. 

Zespół wileński pod bardzo uta- 
Jentowanem kierownictwem p. Jerzego 
Świętochowskiego reprezentuje właśnie 
te walory rewjowe, przyczem zawsze 
dobry smak i wytworny gust góruje 
w produkcjach tego zespołu. 

Śpiew, taniec i plastyka jeśli tak 
można określić, czy mówiąc inaczej, 
efekty świetlno-malarskie górują w na- 
szej rewji i to może czasem kosztem ży- 
wego słowa mówionego. Brak u nas 
kultury żywego słowa. Brak ten wszę- 
dzie się odczuwa. Rewja artystyczna 
ma wdzięczne zadanie szerzenia dow- 
cipnego słowa i niewymuszonego hu- 
moru. Ale właśnie słowo żywe, mó- 
wione jest w rewji wileńskiej na miej- 
scu bodaj ostatniem. Gdy stwierdzam 
to, nie zapominam o bardzo dobrym 
konferansjerze tej rewji i o wysokim 
poziomie treści jego konferansjerki. 
Ale to nie wystarcza jeszcze. Zasile- 
nie programu rewji występami literac- 
kiemi (w najogólniejszem słowa tego . 
znaczeniu) uzupełni całość czynników, 
składających się na artystyczną rewię, 
o pewnem określonem założeniu. 

Na początek niech te uwagi po- 
bieżne wystarczą. Zamierzałem powi- 
tač jaknajprzychylniej sympatyczny 
zespół, reprezentujący u nas nowy 
odcinek z dziedziny sztuki teatralnej i 
zachęcić publiczność do poparcia wy: 
siłków tego zespołu. Oby najczęściej 
rewja wileńska ukazywała się wobec 
publiczności, tak ujmująco reagującej 
na dwuch początkowych przedstawie- 

niach. W. P. 

a Szecherezada Ė 
(TAJEMNICA WSCHODU. BĘ 

Go fo icsi sacharyna) | "MESTIETES 
Ludzie zmuszeni ciężką pracą zdobywać 

środki na swe utrzymanie, starają się wszel- 
kiemi sposobami ograniczyć swoje rozchody 
i możliwie najmniej wydawać. Takie oszczę- 
dności nie mogą jednakże być połączone ze 
szkodą dla zdrowia, gdyż inaczej tó, co za- 
oszczędzimy na spożyciu taniego lecz szkc- 
dliwego pokarmu, musimy z naddatkiem wy 
dac na lekarza. Niestety nie wszyscy pamię 
tają o tej prawdzie życiowej, czego najlep- 
szym dowodem jest używanie  sacharyny 
do potrzeb domowych. 

Cóż to jest sacharyna. 
Jest to produkt, otrzymywany drogą ró- 

żnych przemian chemicznych, ze smoły 
gazowej, pozostałej po fabrykacji gazu Świetl 
nego z węgla kamiennego. 

Kiedy więc ukazała się tą drogą sachary 
na rozpoczęto natychmiast szczegółowe ba- 
danie naukowe, aby przekonać się, czy nie 
jest ona szkodliwa dla zdrowia człowieka. 

Opinje w tym względzie były zupełnie 
wyrażne — nikt bowiem z uczonych nie 
stwierdził, aby sacharyna była pożyteczna 
dla zdrowia ludzkiego. Niektórzy badacze 
sądzili z początku, że sacharyna jest obojęt 
na dla organizmu ludzkiego i, jeśli nie przy- 
nosi żadnego pożytku, to i wielkiej szkody 
nie wyrządza. Rychło jednak i ci uczeni prze 
konali się że sacharyna bezwarunkowo szko- 
dzi organizmowi ludzkiemu i że zanieczysz- 
czenia chemiczne, jakie ona posiada, bez- 
względnie zatruwają organizm ludzki 
„Badania powyższe prowadzone na przestrze 

ni długich lat, wykazały w początkach na- 
szego stulecia, że nietylko zanieczyszczenia, 
ale i sama sacharyna swemi właściwościami 
bezwzględnie przynosi | człowiekowi duże 
szkody. Już to samo, że nie podlega ona zu- 
pełnie przyswojeniu przez organizm ludzki, 
przemawia na jej niekorzyść. 

Naprzykład piasek nie jest wprawdzie 
trucizną, ale jeśli go ktoś sprobuje łykać sta- 
le, chociażby w niewielkich ilościach, to 
przekona się, że mu to nie wyjdzie na zdro- 
wie. Gorzej ma się rzecz z sacharyną, gdyż 
każdy najmniejszy jej pyłek, który człowiek 
pałknie — zostaje przez niego w tej samej 
postaci wydalony na zewnątrz, powodując 
niesmak i zaburzenia żołądka. 
‚ Gdybyž to jednak na tem tyłko kończy- 
0... 

Żołądek ludzki, dla strawienia spożytych 
pokarmów, wydziela specjalne soki, które 
je rozpuszczają. Ponadto hoduje drobne, go- 
łem okiem niedostrzegalne ciałka, t.zw. en- 
zymy, a nawet bardzo małe, również widzial 
ne tylko przez silne szkła powiększające, 
organizmy żywe. Tak jedne, jak i drugie od- 
grywają bardzo ważną rolę w trawieniu spo- 
żytych pokarmów i brak ich w żołądku od- 
bija się bardzo: niekorzystnie na zdrowiu 
człowieka. 

Otóż sacharyna, nietylko wstrzymuje dzia 
łalność tych drobnoustrojów i ich rozwój ale 
w nieco większej ilości, lub częściej spoży- 
wana, zabija je zupełnie, narażając tym 
sposobem człowieka na poważne cierpienia 
żołądkowe, połączone z utratą sił i zdrowia. 
Najwyraźniejszemi objawami zatrucia sacha- 
ryną jest przzdewszystkiem pochodzący ze- 
złej działalności żołądka, niesmak w ustach, 
a następnie silny rozstrój żołądka, t.zw. 
„biegunka”. Często też u osób, używających 
sacharynę, można zaobserwować zawroty 
głowy i mdłości. 

Naturalnie wszystkie te ujemne Seas 
nie występują odrazu przy pierwszej lu 
drugiej szklance herbaty, osłodzonej sacha- 
ryną, chociaż nawet jej najmniejsza doza, 
wprowadzona z napojem lub pokarmem do 
organizmu człowieka, musi się na nim odbić 
ujemnie. Organizm każdego człowieka ma in- 
ną odporność i ta dawka sacharyny, która 
u jednego może spowodować lżejsze zabu- 
rzenia,. drugiego. może przyprawić o ciężką 
chorobę. 

Jeśli nawet ktoś używający sacharyny do 
tąd po niej jeszcze nie chorował, to napew= 
no prędzej czy później rozchoruje a obok 
strat na zdrowiu ponosi już teraz straty pie 
niężne. 

Wobec powyższego, nie oszczędnością, 
lecz marnotrawstwem jest używanie sacha- 
ryny zamiast cukru. Marno- 
trawstwem tem szkodliwszem, że pociąga za 
sobą rujnowanie zdrowia nietylko dzieci, ale 
nawet dorosłych. Pieniądze wydane na sa- 
charynę są bezpowrotnie stracone, ponieważ 
sacharyna, jak już wyżej powiedziano, nie 
zawiera zupełnie żadnych części pożywnych. 

Zupełnie inaczej rzecz się przedstawia z 
cukrem, który jest produktem naturalnym, 
powstającym w burakach cukrowych pod dzia 
łaniem promieni słonecznych. Sciste badania 
ńaukowe wykazały niezbicie, że cukier jest 
jednym z najpoważniejszych i najzdrowszych 
pokarmów. Ponieważ jest on jednocześnie 
bardzo lekkostrawny, a każda jego cząste- 
czka zostaje przez organizm ludzki z pożyt- 
kiem przyswojona — możemy Śmiało po- 
wiedzieć, że cukier w stosunku do swej 
wartości jest jednym z najtańszych pokar- 
mów. 

W następnym artykule powiemy coś wię 
cej o cukrze i jego wysokich wartościach 
odżywczych. 

BEDE "BU TA ORT ISORA BASKET TNT KIETASIS | 

- Sklep jubilerski egrabiono w śródmieściu 
Wczoraj w nocy nieujawnieni narazie ERC 

bo na ulicy Ada: łego włamania w centrum miasta, 
dokonali niezwykle śmia- 
ma Mickiewicza. W domu 

Nr. 22 na tej ulicy mieści się sklep jubilerski. Wczoraj rano właściciel sklepu 
Szymon Fin stwierdził, że po uprzedniem wyłamaniu drzwi do środka dostali 
się złodzieje, którzy po splondrowaniu całego sklepu i po rozbiciu $gablotek 
zabraii znaczną ilość biżuterji, brylantów i cennych zastaw stołowych. Na 
miejsce przestępstwa przybyła natychmiast policja Śledcza, która po zlustro- 
waniu miejsca kradzieży wdrożyła dochodzenie. W związku z tem włamaniem 
przeprowauzono szereg aresztów i rewizyj u osób podejrzanych, jedaakże na 
Ślad sprawców nie natrafiono. Straty swe poszkodowany Fin oblicza na kilka- 
naście tysięcy złotych. 

Tymczasową Komisję Doradczą do spraw 
Izby projektu statutu Izby (część II) bud- 
żetu lzby na rok 1929, regulaminu obrad 
zebran pienarnych, statutu urzędniczego. 

— Walne zebranie kuratorów Tow. po- 
pierania pracy społecznej. Zarząd Tow. po- 
pierania pracy społecznej niniejszem powia- 
damia, iż we wtorek 7-go maja o godz. 6-ej 
po poł. odbędzie się w lokalu Banku Ziem- 
skiego walne doroczne zebranie kuratórów 
Towarzystwa popierania pracy społecznej. 

Gdyby w oznaczonym terminie nie przy- 
była odpowiednia ilość kuratorów, to nastę- 
pne zebranie odbędzie się tegoż dnia o godz. 
T-ej w. bez względu na ilość przybyłych 
kuratorów. 

—_ Nadzwyczajne walne zebranie Wil 
T-wa Rolniczego. Rada Wileńskiego Towa- 
rzystwa Rolniczego niniejszem zawiadamia 
wszystkich członków Wil. Tow. Rol., że 
dnia 12-maja 1929 roku odbędzie się nad- 
zwyczajne walne zebranie Wileńskiego T-wa 
Rolniczego o godz. 12-ej rano w lokalu Wi- 
leńsk. Tow. Rol. Zawalna 9, dla powzięcia de 
cyzyj o przystąpieniu Wil. Tow. Rol. do uni- 
fikacyj istniejących organizacyj rolniczych 
w Centralne Towarzystwo Organizacyj i 
Kółek Rolniczych, jak również zatwierdzenia 
członków przyjętych w okresie czasu od 
ostatniego walnego zebrania. 

W razie niedojścia zebrania do skutku z 
powodu braku quorum, następne zebranie 
wyznacza się na godz. 13-tą tegoż dnia, 
które będzie prawomocne niezależnie od ilo- 
ści obecnych członków. 

— V Tydzień y Stowarzysze- 
nia Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie': 
Dziś, w sali Śniadeckich wyjątkowo o g. 
5. p. odbędzie się odczyt ks. dr. Walerja- 
na Meysztowicza p.t. „Jaka powinna być 
reforma prawa małżeńskiego". 

Po odczycie dyskusja i zamknięcie Ty- 
trzenie i przyjęcie opracowanych już przez godnia. 

/ 

RÓŻNE 
„— Poziom wód Wilji obniża się nadal. 

Poziom wód Wilji obniża się nadal dość 
znacznie. W dniu wczorajszym wynosił on 
4 m. 55 cm. (2.14 ponad normalny) W 
przeciągu ostatnich trzech dni poziom ten 
spadł o 60 cm. я 

— Р. М. Szk. Koło Nowoświeckie utrzy- 
muje od paru lat przedszkole dla dzieci w 
wieku do 4-ch lat (ul. Turgielska 12). 

Pomimo bardzo starannego i na wyso- 
kim poziomie  utrzymanego kierownictwa 
oraz niskiej opłaty — 7 zł. miesięcznie łą- 
cznie z kosztami śniadania — przedszkole 
to boryka się z trudnościami materjalnemi 
dzięki niedocenianiu przez mieszkańców tej 
dzielnicy znaczenia tego rodzaju zakładów 
wychowawczych. т 

Przedszkole mieści 40 dzieci, lecz obe- 
cnie uczęszcza tylko 30, a więc jest wol- 
nych 10. miejsc. k 

Polecamy te informacje uwadze rodzi- 
ców, zdążających za postępem. A. L. 

Sprawozdanie komitetu przyjęcia 
dzieci na kolonje letnie z Niemiec, Gdańska 
i G. Śląska. Komitet wileński dzięki ofiar- 
ności organizacyj Społecznych, samorzą- 
dów, instytucyj finansowych i osób prywa- 
tnych gościł na swojej ziemi w ciągu mie- 
siąca 40 dzieci z Niemiec. 

Ofiary pieniężne łaskawie złożyli: p. Ku- 
kliński zł. 150, p. Gieczewicz zł. 25, p. 2: 
Bakszewiczowie zł. 10, Bank Spółek Zarob- 
kowych 25 zł., Związek Przemysłowców zł. 
25, p. Siemiradzki zł. 10, p. L. S. zł. 10, 
Związek Cechów zł. 100, Stowarzyszenie 
Kupców i Przemysłowców zł. 100, Wileński 
Bank Ziemski zł. 100, Wileński Prywatny 
Bank Handlowy 50 zł., Sejmik dziśnieński 
100 zł., Sejmik śŚwięciański 75 zł., Sejmik 
brasławski 50 zł, Sejmik oszmiański 100 zł. 
razem 930 zł. - 

Wszystkim ofiarodawcom Komitet skła- 

s Tp 
IRENA PORZECKA 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarła 26 kwietnia 
w wieku lat 22. ` 

Eksportacja zwłok z domu żałoby Zwierzyniec, Fabryczna 39» 
nastąpi 28 kwietnia © godzinie 18 do kościoła Św. Jakóba. 

Nabożeństwó żałobne odbędzie się 29 o godzinie 8 rano, poczem 
nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. 

O tych smutnych obrządkach zawiadamiają pogrążeni w smutku 

RODZICE. 

Sensacyjne nadużycia w Magisfracie 
Dn. 25 b. m. ujawniono w magistracie nadużycia popełnione przez zastęp - 

cę kontrolera wydziału podatkowego Wilamowicza. 
Wilamowicz dopuścił się całego szeregu nadużyć. Wykryto, iż otrzymywane 

od płatników podatków pieniądze nie zdawał do kasy miejskiej, a przywłasz- 
czał. Jednocześnie Wilamowicz nie 
pieniędzy. 

odnotowywał w kwitarjuszu odbioru 

Nadużycie wykryto przypadkowo, kiedy pewien płatnik przedstawił kwit 
Wilamowicza, odpisu którego nie było w kwitarjuszu. 

W dn. 25 b. m. Wilamowicz został zwolniony z posady. Otrzymawszy za- 
wiadomienie o zwolnieniu, Wilamowicz zdążył jeszcze zwrócić się do urzed- 
nika miejskiego p. M. z prośbą o kwit na zakup materjałów ze skiepu Rut- 
kowskiego i kwit ten otrzymał ponieważ p. M. nic nie wiedział o 3) aferze. 

Firma Rutkowskiego została powiadomiona telefonicznie, iżby Wilamowi- 
czowi towarów nie wydawano. 

Ustalono dalej, że Wilamowicz otrzymał z kasy pożyczkowej związku 
urzędników miejskich 500 zł. Powyższą kwotę będą musieli spłacić urzędnicy. 
którzy poręczyli za niego. Cała afera wywołała zrozumiałą sensację w 
gistracie. 

Magistrat zamierza skierować sprawę Wilamtowicza do Sądu. 

LKC T TI O II IT OAS RAT ASTA RTN IDA 

Z SĄDÓW. 
Młodociany przestępca oskarżo- 

ny o mord rabunkowy. 

Nierzadko zdarzą się, że wśród prze- 
stępców odpowiadających przed Sądem za 
jakieś poważne przewinienie znajdzie się 
niepełnoletni chłopiec nieledwie. Nie ma- 
my tu na myśli zwykłych kradzieży, gdyż 
w tej gałęzi przestępczości niepełnoletni 
zajmują niemały odsetek, a mordy rabun- 
kowe, podpalenie i t. p. 

, Podobny wypadek miał miejsce wczo- 
raj. 

Ną ławie Sądu Okręgowego zasiadło 
dwuch poszlakowanych o mord rabunko- 
wy—18 to letni Wiktor Sienkiewicz, bez- 
domny nigdzie niemeldowany włóczęga i 
towarzysz jego 30-letni Feliks Jakuniec. 

Zarzucą im akt oskarżenia, że w dniu 
S.VII r. ub. zamordowali Zwpobližu wsi 
Halinowo Wacława Kulewicza, przyczem 
morderstwo to popełnili w celach rabun- 
kowych. Wiózł on do Wilna maszyny do 
szycia oraz produkty żywaościowe. 

Jak wynika z zeznań Jakuńca spotkał 
on Sienkiewicza i tea pod groźbą śmierci 
zmusił go uczestniczyć w napadzie. Znając 
osobiście Kulewicza podszedł on do niego 
i poprosił o podwiezienie. W pewnym mo- 
mencie wyskoczył z krzaków Sienkiewicz 
i uderzeniem siekiery zabił kulewicza. 

W trakcie dochodzenia policyjnego zna- 
Ieziono zrabowaną maszynę, a po nitce do 
kłębka ujawniono sprawców. Do rozprawy 
powołano 10 świadków. W trakcie badania 
ich, wina oskarżonych nie została całko- 
wicie uwypuklona, gdyż żaden ze świad- 
ków nie złożył wyraźnie obciążających ze- 
znań. Wyjątek stanowią zeznania funkcjo- 
narjuszów policji. 

W dniu wczorajszym Sąd nie zdążył 
zbadać wszystkich świadków, wobec czego 
sprawa zakończy się dopiero dziś. 

Obronę oskarżonych wnoszą: Sienkie- 
wicza mec. Korngold, a Jakuńca — mec. 
Kosiński. 

da najserdeczniejsze podziękowanie a za- 
pewnienie nasze, że dzieci opuściły kraj 
nasz pokrzepiwszy nadwątlone zdrowie z 
rumieńcami na buziach, wdzięcznie wspo- 
minając naszą gościnność, niech przemówi 
do* ofiarodawców jako ostateczne podzięko- 
wanie. 

W roku bieżącym z powodu klęski nie- 
urodzaju w województwie naszem Komitet 
nie jest w stanie przyjąć dzieci na kolonie, 
natomiast postanowiono poczynić starania, 
aby dzieci z powiatów najbardziej dotknię- 
tych nieurodzajem wysłać na miesiące let- 
nie do innych województw. 

TEATR I MUZYKA 
‚ — Występy opery w Teatrze Polskim. 
Dzisiejsza popołudniówka operowa. Dziś o 
g. 4.30 po cenach zniżonych grana będzie 
opera „Faust“ Gounoda. 

— Dzisie; występ Stanisława Grusz- 
czyńskiego. Dziś o godz. 8.30 wiecz w nie- 
śmiertelnem arcydziele Halevy „Žydowka“ 
wystąpi Stanisław Gruszczyński w roli Ele- 
azara. 

Jutro i w niedzielę Zespół operowy czyn 
ny będzie również dwa razy: o godz. 4.30 
Pp. grana będzie również dwa razy: o g. 
4.30 pp. grana będzie „Halka* — Moniuszki, 
ceny miejsc zniżone. 

O godz. 8.30 wiecz. — grana będzie ope- 
ra „Pajace" ze Stanisławem Gruszczyńskim. 

— jutrzejszy poranek dla dzieci i mło- 
dzieży w Teatrze Polskim. „Za siedmioma 
górami", gdzie jest kraj wiecznego piękna, 
młodości i wiosny, a co, oczywiście, tylko w 
bajce ujrzeć można, będzie przedstawione 
jutro o godz. 12 m. 30 w poł. w Teatrze 
olskim. 

— Premjera „D-ra litza“. Przeza- 
bawna komedja, która wszędzie była oklaski 
wana rzęsiście, a która przez swe tło, jest 
wyjątkowym sukcesem i przebojem teatral- 
nym, grana będzie po raz ud W po- 
niedziałek z K. Wyrwicz-Wichrowskim w 
roli tytułowej. 

— Reduta na Pohulance. Ostatnie przed- 
stawienia „Lata”*. Dziś i jutro interesująca 
sztuka T. Rittnera — „Lato“ w interpretacji 
najlepszych sił zespołu Reduty. Są to osta- 
tnie Po waż tej komedji. 

oczątek o godz. 20-ej. 
— Przedstawienie szkolne, Dziś po po- 

łudniu arcydzieło Al. hr. Fredry p: t. „Przy- 
jaciele". Przedstawienie to przeznaczone jest 
dla młodzieży szkolnej. 

Początek o godz. 16 m. 30 (pół do pią- 
tej). Bilety w cenie od 30 gr. do 2 zł. rano 
do nabycia w „Orbisie* i od godz. 14-е] 

(2-ej) w kasie teatru. gł 
— „Złota kaczka”. jutro po południu 

piękna bajka Heleny Zakrzewskiej „Złota 
kaczka* z udziałem niemal całego zespołu 
Reduty. : В 

Początek o godz. 16-ej. Ai 
— „Adwokat i róże". W poniedziałek, 

dnia 29 b. m. o godz. 20-ej komedja J. Sza- 
niawskiego „Adwokat i róże” ze Stefanem 
Jaraczem w postaci tutułowej. TŻ 

- Bilety już są do nabycia w „Orbisie“. 
— Reduta na prowincji. Jutro w Nowo- 

gródku komedja A. Słonimskiego p. t. „Mu- 
rzyn warszawski“ ze Stefanem Jaraczem w 
postaci Hertmańskiego. 

— W sali Ogniska Kolejowego w Wil- 
nie przy ul. Kolejowej Nr. 19 w dn. 27 i 
i 28 kwietnia r. b. o godzinie 19 m. 30 ode- 
rana będzie komedja w 3 aktach Al. hr. 

Fred „Dožywocie“ w wykonaniu „zespo- 
łu dramatycznego „Ogniska* pod reżyserją 
art. Reduty. AZ 

Następnie tamże w dniu 28 kwietnia 
r. b. o godz. 18-ej profesor Józef Wierzyń- 
ski wygłosi odczyt na temat „Satyra pol- 
ska“ (wiek XVI). 

PIERWSZE PRZELASZCZKI 
Tegoroczna wiosna, oczekiwana z ta- 

kiem upragnieniem po surowej zimie, nie 
kwapi się jakoś Z przybyciem. 

Ten i ów z pośród łątwowiernych 
ulokował futro w lombardzie, a tymczasem 
zimno i zimno. " 

Jeszcze śnieżek prószy, jeszcze chłod- 
ny ranek, ale już z pod śniegu wykwitają 

  

przelaszczki. Takie właśnie przelaszczk 
sprzedawała wczoraj dziątwa, zachęcając 
cieniutkiemi głosikami do kupowania. Te 
skromne kwiatki leśne, pierwsze zwiastuny 
„prawdziwej* wiosny są nieomylnym zna- 
kiem jej przybycia. 

Podziękowanie 
Ich Ekscelencjom  Arcybiskupowi- 

Metropolicie Jałbrzykowskiemu, Bisku- 
powi Bandurskiemu, Prześwietnej Ka- 
pitule, JW. Panu Wojewodzie Raczkie- 
wiczowi, JM. Rektorowi Uniwersytetu 
Stefana Batorego ks. Falkowskiemu, 
Przew. ks. kan. Lubiańcowi, Ducho- 
wieństwu Świeckiemu i zakonnemu m. 
„Wilna, Przedstawicielom Władz woj- 
skowych i cywilnych, Dyrekcji Kole- 
jowej oraz ludności miasta Wilna za 
tak liczny i serdeczny udział w odda- 
niu ostatniego hołdu i czci wielkiemu 
Kapłanowi i Synowi ziemi Wileńskiej 
śp. Arcybiskupowi Wincentemu Klu- 
czyńskiemu, niniejszem składam z głę: 
bi serca gorące podziękowanie. 

Za Komitet dla przywiezienia 
zwłok śp. Metropolity Kluczyńskiego 

Ks. Franciszek Rutkowski 
b. kapelan Arcybiskupi 

sekretarz J. Em. Kardynała Prymasa. 
ri соосьемсвсолОСЕЕ 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Trup dziecka na drodze. W pobliżu 

Jaszun znaleziono trupa dziecka w. stanie 
zupełnego rozkładu. Dziecko zostało podrzu- 
cone zapewne jeszcze zimą i dopiero po 
zejściu Śniegu zostało ujawnione. 

— Wypadek w D. 0. W. Wczoraj, w 
południe w gmachu D. O. W. przy ul. je- 
zuickiej manipulujący rewolwerem jeden z 
żołnierzy spowodował wystrzał, Kula trafi- 
ła przechodzącego w tym czasie przez po- 
kój chorążego Antoniego Horodeckiego, któ- 
ry został ranny w rękę i miednicę. Rannego 
ulokowano natychmiast w szpitału wojsko- 
wym na Antokolu. 

Przyłapani na gorącym uczynku. W 
trakcie dobierania się do składu Chaima 
Dryskina (Legjonowa 40) zostali ujęci Fran- 
ciszek i Stanisław Gryszkiewiczowie, bez 
stałego miejsca zamieszkania, Tak samo na 
gorącym uczynku okradzenia kasy w skle-- 
pie Elżbiety Giniewiczowej (św. Ignacego 1) 
również domownicy zatrzymali Stanisława 
Michałowa mieszkańca „menažerji“ przy ul 
Połockiej 4. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
26 kwietnia 1929 r. 

Dewizy I waluty: 
Tranz. Spr. Kupno 

Dołary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.83,5 124.14,5 123,52,5 
Kopenhaga 237,76 238,36 237,16 

Budapeszt 158,— 15590 155 - 

Holandja 358,42 35032 — 357,52 
Łondyn 43,28, - 43,390 43175 
Nowy-York 8,90 8.92 5.88. 
Paryž 34.86,5, 34.95, 54,78 
Praga 26,40, 26.46, 26.34, 
Szwajcarja 171,68, 172.11 171.25, 

Stokholm 238,32 2388,92 237,72 
Wiedeń 125,29, 125.60, 124,98, 
Włochy 46,76, 46.88 46.64. 

Berlin w obr. nieof. 211.45, 
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Bieg okrężny o nagrodę przechodnią Redakcji 
э› 

W roku 1926 Redakcja nasza 
ufundowala puhar, jako nagro- 
dę przechodnią dla zwycięskie- 
go zespołu w drużynowym bie- 
gu na przełaj naprzestrzeni 
2700 mtr. 

Bieg ten wzbudził niemałe 
zainteresowanic, to też w pierw- 
szych dwuch latach zgromadził 
na starcie pokaźną ilość zawod- 
ników miejscowych i zamiejsco- 
wych. W rezultacie, w pierwszym 
roku zwycięstwo przypadło dru- 
żynie „Pogoni*, w drugim 3 p. 
Saperów. 

W roku bieżącym bieg odbę- 

lowa“ 
dzie się w dniu 19 maja t. į. w 
pierwszy dzień Zielonych Świą- 
tek i „niewątpliwie cieszyć się 
będzie powodzeniem jak w la- 
tach ubiegłych. 

Trasa przewidziana dla tego 
biegu, a prowadząca przez ogro- 
dy: Żeligowskiego, Bernardyński 
i Cielętnik, nie ulegnie zapewne 
zmianie, o ile do tego czasu kie- 
rownictwo parku Żeligowskiego 
nie rozpocznie robót ziemnych. 

W najbliższych dniach poda- 
my (dla przypomnienia) regula- 
min biegu oraz podamy termin 
zgłaszania drużyn. 

  

Dzisiejsze mecze piłkarskie. ZAWODY STRZELECKIE 0 MISTRZO- 
STWO MIASTA WILNA. 

э ‹ » W w 

aawodnicy stowarzyszeni i niestowafzysze- 
wi bez ograniczenia ilości. 

Zgłoszenia należy kierować do komen- 
dy obwodu przyspos. wojsk. 1 p. p. Leg. 
ul. Dominikańska 13. Zgłoszenia winny za- 
wierać następujące dane: 1) imię i nazwi- 
'sko, 2) przynależność organizacyjna, 3) do 
jakiej kateg. strzelan staje, 4) uwagi. 

Termin zgłoszeń 28 kwiecień r. b. przy 
zgłoszeniu należy dołączyć po 1 złotym, ty- 
tułem wpisowego od każdego zawodnika. 

Nagrody ufundowane przez miejski Ko- 
mitet W. F. i P. W. — Uroczyste rozdanie 
nagród odbędzie się w dniu 19 maja 29 r. 
o godz. 18-ej w salonach Oficerskiego Ka- 
syna Garnizonowego. 

RADIO, 
Sobota, dnia 27 kwietnia 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 15.0 _ 15.35: Tr. z W-wy: Odczyt 
dla maturzystów p. t. „Dzieje cesarstwa”. 
15.35 , 16.35: Muzyka z płyt grzmofono- 
wych. 16.35 16.55: Odczytanie programu 
dziennego, repertuar teatrów i kini chwilka 
litewska; 16.55—17.05: Komunikat Zw. Kół. 
i Org. Ziemi Wil. 17.05 17.30: „Lotnictwo 
wojskowe* —odczyt. 17.30—17 55: „Hodowla 
kapusty“—odczyt Zz dz. Rolnictwo“. 17 55— 
18.50: Tr. z W-wy: Audycja dla dzieci. 18,50 
—19.15: „Kłopoty Oszmiańczuka*. mono- 
log tutejszy. 19.15 19.35: Czytanka aktual- 
na. 19.40 — 20.05: Odczyt nie programu 
tygodniowego, komunikaty i svgnał czasu 
z Warszawy. 20.05 — 20.30: Pogadanka „W 
przededniu świata narodowego 3-g0 maja“ 

  

  

Elno-Teatr 

„KELIAS 
Wileńska 38, 

Dramat filmowy pie 

fascynująca treść. Nad progra 

Arcydzieło, którego oczekuje Wiinoi Triumtalny przebój Polski! Rewelacja w dziedzinie „polsk. tworczości. 

Poliemajster Tagieje głośnej powieści Gabrieli ZAPOLSKIEJ. 
Fenomenalnąa obsadą. W roli tytułowej: Mistrz Bogusław Sambor- 

ki. W rol. głównych: Marja Bogda, Norą Ney, Zbyszko Sawan, Jerzy Marr, Eug. Bodo, 
Niezwykły temat, świetna gra, 
POŁONJA* i „MISS JUDEA*. Uprasza się Sz. Publiczność o przyb. na pocz. Seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Lili Romska.i inni., 
m: Najpiękniejsze kobiety Polski: „MISS 

  

KINO-TEATR 

„POLORIA” 
Mickiewicza 22.   

Nareszcie dzis aawno oczekiwany 

przebojowy film p. t. 1 
Opowieść miłosna, porywająca głębokością swego uczucia, potężaą prawdą życiową i niezwykłem pięknem. 
W. rolach głównych: kusząca IMOGENA ROBERTSON porywający NORMAN KERRY wytworni 
STONE. Powyższe arcydzieło to koncert gry stojącej na wyżynach prawdziwego artyzmu. Aby dać możność 
wszystkim obejrzenia filmu, ceny miejsc nie podwyższone. Uprasza się Sz. Publiczność, aby uniknąć natłoku 
o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. Początek o g. 4. 6, 8 i 1025. Orkiestra powiększona. 

powo MA TNE NOCE% | 
LEWIS 

  

Kino „Piccadily“ 
WIELKA 42. 

Dziśl Wspaniały 

limo „Eden“ 
film polski! 

pig powieści LEO BELMONTA $$ 

atrakcyj i wesołych przygód. 

46 Wesoły dramat w 12 wielkich 
Po raz pierwszy w Wilniel PAT i PATACHON w AMERYCE! Pierwszy amerykański film naszych ulubieńców p. t. 

„af i Patachon w obliczu Śmierci 
UWAGA! Po raz pierwszy Pat i Patachon wykonują rolę Harry'ego Peela i Albertyniego. Film niebywałych 

PRZEZNACZENIE Z. 

aktach reży- 
serji CHARLIE CHAPLINA. 

ciowy w 12 aktach, osnuty na tle prawdziwego zdarzenia. W rolach głównych: Nasza Wilnianka Cud-dziecko. 

  

  

  

ul. Wielka 36. MUSIA DAJCHES i BIANKA DODO. Początek o godz. 1-ej. GR ARR. 

KINO Dziś! Dzielnicą zakazanej rozkoszy! Z kraju basni „Tysiąca i nel nocy*. Rozkosz, Czar i Upojenie. Niesły- 
66 chanie fascynujące misterja i potężny dramat tajemniczego wschodu w 12 akt 

„Wanda erotyczne włądców wschodu „Gienie haremu nakazujący, „Wychylic  puhar życia do dna* 
Wielka 30. W roli głównej urocza SANDRA MILOWANOWA. 
  

  

Ogioszenie. 
Tadeusz jan STECIUK, syn Tomasza i Józefa, urodz. 

Dr. G. WOLFSOŃ 
weneryczne, moczo- 

płciowe i skórne, ul, 

  

             

  

a m 
a a 
в m 

< = Dziś o godz. 3 po poł. na boisku 6 p. Staraniem miejskiego Kom. w Wilnie, 2030 - 22.00: Tr. z W-wy: Overetka p. t. B we Lwowie dnia 28 marca 1902 r., zamieszkały w Siniawce, m Wileńska 7, tel. 1067, ROJ p. Leg. odbędzie się pierwsze w tym sezo. w dn. 5, 9 i 12 maja r. b. odbędą się za- „Bachantka". 22.00 — 22.05: Tr. z W»wy. ® pow. Nieśwież, wniósł prośbę o zezwolenie na zmiąnę E — LENS а nie spotkanie drużyn piłkarskich Pogoń i wody strzeleckie z broni małokalibrowej o Komunikat meteorologiczny. 22.05 22.20: 5 nazwiska rodowego na Stoński, wzgl. Stański, Czarski. в я R Makabi. : i „mistrzostwo m. Wilna, na strzelnicach Gó- Tr. z W-wy. Kwadrans konkursowy. 22.20 8 Urząd Wojewódzki w Nowogródku podaje powyższą u Mokfór.Medysyny NU Mecz ten budzi żywe zainteresowanie ra Boufałłowa i strzelnicy krytej ośrodka —23.00: Tr. z W-wy: Komunikaty P. A. T., EE prośbę do powszechnej wiadomości z nadmienieniem, że w 8 A. ŻYRBLER « 8 źdyż, jak głoszą wersje, skiad obu drużyn W. F. w ogrodzie Bernardyńskim. policyjny, sportowy i inne, oraz muzyka 5 myśl art. 4 ustawy z dn. 24 października 1919r. Dz. U. + został wzmocniony nowymi graczami. W zawodach tych mogą brać udział taneczna. m Nr. 88 478, wolno przeciw jej uwzględnieniu wnosić sprze- @ choroby skórne, we- 
B ciw do Urzędu Wojewódzkiego w Nowogródku w przecią- 8 Bėrycznė MOCZO- 
£ gu dni 90 po ogłoszeniu. a aa u l BRC . PRUE 2 pia, słońce górskie, Czopki he- “ 2 kagutkiem ® 9808. I. A. „Telent Szejna“ w Swiecianach, Rynek 27, В — Nowogrėdek, dnia 20 kwietnia 19 Wojesoję E diatermja.  Sollux. В moroidalne „Varitol u raj ból, sklep farby i kolonjalny. Firma istnieje od 1921 roku. Właści- © (-) E. Strzyżowski BM Mickiewicza 12, róg @ krwawienie, swędzenie _ pieczenie, ciel Telent Szejna zam. w Święcianach, ul. Łyntupska 9. E Naczelnik Wydziału Administracyjnego. E Tatarskiej 9—2 i 5—8 zmniejszają guzy! laki). 

174 — VI. E в W.Z.P 43, Sprzedają apteki i skłaay apteczne. 
bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

9795. I. A. „Szejniuk Chaja" w Kozianach, gm. Bohiń- 
skiej, pow. Brasławskim, cz wyrobów tytuniowych. Fir- 
ma istnieje od 1926 roku. Właściciel Szejniuk Chaja, zam. tamże. 

158—VI 

w dniu 18-Ш 1929 г. 
9796. I. A. „Szutan Elka, po męžu Goldberg“ w Šwiecia- 

nach, Rynek 8, sklep towarów bawełnianych i półwełnianych 
wyrobu krajowego oraz gotowego ubrania i pluszowego. Wła- 
ściciel Szutan Elka, po mężu Goldberg, zam. tamże. 159—VI 

9797. I. A. „Szpyrkowicz Stanisław'* w Święcianach, ul. 
11 listopada 26, biuro podań, tłomaczeń i przepisywań. Firma 
istnieje od 1923 roku. Właściciel Szpyrkowicz Stanisław, zam. 
tamże. 160—VI 

9798. I. A. „Strypińska Chasia“ w Kluszczanach, gm. 
Lyntupskiej, pow. Święciańskim, sklep spożywczo-kolonialny i 
towarów łokciowych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Strypińska Chasia, zam. tamże. 161—VI 

w dniu 18. III. 1929 r. 
9799. I. A, „Szparber Dawid* w Podbrodziu, pow. Świę- 

ciańskim, sklep spożywczo - galanteryjny. Firma istnieje od 
1919 roku. Właściciel Szparber Dawid, zam. tamże. 

162 — VI. 

9800. I. A. „Smoleński Wiktor* w Kiuszczanach, gm. Łyn- 
tuskiej, pow. Swięciańskim, sklep spożywczo - kolonjalny, skór 
galanterji i wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Smoleński Wiktor zam. tamże. 

9801. I. A. „Szejniuk Icyk* w Święcianach, Rynek 23, sklep 
skór i obuwia. Firma istnieje od 1910 roku. Włościciel Szej- 
niuk lcyk, zam. w Święcianach, ul. Wileńska 3-С. 

> ragowicz Sora* w Święcianach, ul. Jatkowa 4, 
sklep mięsa. Firma istnieje od 1878 roku. Właściciel Sragowicz 

" Sora zam. w Święcianach, ul. Wileńska 3-a. 165 — VI. 

9803. I. A. „Solomiak Owsiej* w Święcianach, Rynek 29, 
sklepj bakalejno - spożywczy i wyrobów tytuniowych. Firma 
istnieje od 1915 roku. Właściciel Sołomiak Owsiej, zam. w Swię- 
cianach, ul. Piłsudskiego 21. 6 — VI. 

9804. I. A. „Swintelska Ita“ w Święcianach, ul. Łyntupska 
17, sklep spożywczo - bakalejny i galanterji. Firma istnieje od 
1928 roku. Włościciel Swintelska Ita zam. w Święcianach ul. 
N. Swiecianska 3. 167 — VI. 

9805. I. A. „Tajc Josel* w Niemenczynie, pow. Wileńsko- 
Trockim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1929 
roku, Włąściciel Tajc Josel, zam. tamże. 168 — VI. 

9806. I. A. „Trzeciak Piotr" w Hoduciszkach, pow. Świę- 
ciańskim, piwiarnia i herbaciarnia z domową sprzedażą papie- 
rosów i cygar. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Trzeciak 
Piotr zam. tamże. 169 — VI. 

9807. I. A. „Tajc Cypa* w Święcianach, Rynek 25 sklep 
skór. Firma istnieje od 1878 roku. Właściciel Tajc Cypa, zam. w 

17. VI. 

  

9809. I. A. „Taje Josel“ w Święcianach, 
skor. Firma istnieje od 1921 roku, Wlašciciel Tajc Josel zam. 
tamże. 175 — VI 

„ 9810. I. A. „Trojca Nochum* w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1924 roku. Właści- 
ciel Trojca Nochum zam. tamże. 176 — VI. 

9811. I. A. „Toker Nochim* w Ostrynie, pow. Lidzkim, 
sprzedaż towarów łokciowych i manufaktury. Firma istnieje 
od 1923 roku. Właściciel Toker Nochim zam. tamże. f 

177 — VI. 

w dniu 19, III. 1928 r. 
9812. I. A. „Wojtkiewicz Bronistaw“ w Święcianach, ul. 3 

Maja 5, biuro podań, przepisywań i tłumaczeń. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Wojtkiewicz Bronisław zam. tamże. 

178 — VI. 

9813. I. A. „Wilkomirski Załman* w Święcianach, ul. Łyn- 
tupska 13, herbaciarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Wilkomirski Załman, zam. tamże. 179 — VI. 

ek 19, sklep 

tupska 27, sklep bakalejno - spożywczy. Firma istnieje od 1888 
9814. 1. A. „Wojszkuński Szołom* w Święcianach, ul. Łyn- 

roku. Właściciel Wojszkuński Szołom zam. tamże. 
3 180 — VI. 

9815. I. A. „Widuczyūska Tauba* w Święcianach, ul. Ry- 
nek 25, sklep materjałów piśmiennych i wyrobów tytuniowych. 
Firma istnieje od 1880 roku. Właściciel Widuczyńska Tauba, 
zam. w Święcianach Rynek 18-a. 181 — VI. 

cowy 1, sklep rolniczy — sprzedaż nacion, nawozów sztucznych 
9816. I. A. „Wilpiszewski Stanisław" w Wilnie, zauł. Szwar- 

i węgla kamiennego. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel 
Wilpjiszewski Stanisław, zam. tamże. 182 — VI. 

9817. 1. A. „Zetel Izaak* w Święcianach, ul. N. Święciańska 
8, sklep spożywczo - kolonialny i wyrobów tytuniowych. Fir- 
ma istnieje od 1912 roku. Właściciel Żetel Izaak, zam. w Świę- 
cianach ul. N. Święciańska 5. 183 — VI. 

9818. I. A. „Zubowicz Basia" w Kozianach, gm. Bohińskiej 
pow. Brasławskim sklep kolonjalny. Firma istnieje od 1921 ro- 
ku. Właściciel Zubowicz Basia zam. tamże. 184 — VI. 

9819. I. A. „Zilberman Sonia“ w Opsie, pow. Brasławskim 
sklep kolonjalny i galanteryjny. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Zilberman Sonia, zam. tamże. 185 — VI. 

kowa 1, sklep mięsa. Firma istnieje od 1898 roku. Właściciel 
9820. I. A. „Zaruchowicz Jankiel* w Święcianach, ul. Jat- 

Zaruchowicz Jankiel, zam. w Święcianach ul. Piłsudskiego 10. 
186 — VI. 

‚ 9821. |. A. „Zylber Hirsz* w Podbrodziu, pow. Święciań- 
skim, sklep bakalejno - galanteryjny i spożywczy. Firma ist- 
nieje od 1928 roku. Właściciel Zylber Hirsz, zam. tamże. 

187 — VI. 

9822. I. A. „Župraner Judel“ w Oszmianie, ul. Piłsudskiego 
43, piwiarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Żupraner 
Judel, zam. tamże. 188 — VI. 

Święcianach, ul. M. Strunojska 16. 

  

  

Kartofle - sadzeniaki 
oryg. produkcji MODROWA 

„PROFESOR GISEVIUS - INDUSTRIE" 

  

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, 

Wielka 21. 

  

najlepsza odmiana jadalna o żółtym miąższu, średnio Od9 —1i3— 8. 

wczesna, w workach po 50 kg: zaplombowanych z (Telef. 921). = 

certyfikatami. DOKTOR 
——9—— 

„WOLTMANY* 

Wiłeński Społdzielczy Syndykat Rolniczy 

zdrowe, czyste, przebrane 
w ładunkach wagonowych 

Hawryłkiewiczowa 
pz upe od 11—12 

od 5—6. Choroby 
POLECA skórne, leczenie wło- 

sów, RR kosme- 

Wilno, Zawalna 9, tel. 323. +891-Z Reda WIO, je Е leńska 33 m. 1.   

i Т° od 
Ponsjonat „UROCZE WSTKI wanem 
pokoje z utrzymaniem i elektrycz- 
nością Table D'Hote. Zarząd w 
Wilnie ul. Dąbrowskiego 10 m. 4. 
1- __ HELENA PIETKIEWICZOWA. 

pa Gd 

HEMOROIDY 

  

SMOK UK ОСВ UE UA ES GE CAS CIS EEB BEBE od 8 ю 1 Ё о 4 40 8 тазга Тапа 5 m. 5.szewski, Szwarcowy 1, 
D 8 ń Ww wypadanie, łupież, 

Wh łysienie usuwa 
Esencja Chinowo - Chmielowa” i 

5 Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
B Kogutkiem). Sprzedają apteki, sklady 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
Ё seckiego, ul. Ereta' Nr 16. 
8 0—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

    

  

NYAWA Wi SSS 
R LEKARZE 588 ZKOSEKI E6 
BAWAYA SAVA SE nto talk 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa Zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

P LOKALE A 

Pokoju 

  

DOKTOR 
D.ABLOOEHCZ 
chor. weneryczne, 
zylilis, narządów 
mieczowych, Od 9 
"l, od 5—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
BOW MOCZOW. 5 
24 122 od 45, ;Z. Utrzymaniem, ła- 

at. Mickiewicza 24, | zienką, elektrycz- 
teł. 277. nością w okolicach 

łe С Рар о0> 
w. Zdr, Nr. 182. wąckiego poszukuję. 

Wiadomość w adm. 
DOKTOR „Slowa“. 

i. GIHSBERG Mieszkanie 
choroby  weneryczne 6-cio pokojowe ze 

o
a
z
a
c
h
 

P ko a kaoududi sytilis i skórne. Wil- wszystkiemi wygoda= zmarźnięte, okazyjnie 
so, ul. Wileńska 3, te- mi, elektrycznością, 
lefon 567. Przyjmuje do wynajęcia, ul. To- 

  

wodzie, 

  

     

   

Mieszkań DOM NOWY, 
dużych i małych || MUROWANY o3; 
poszukujemy dla || mieszkaniach, pla- ; 
solidnych _ loka- j| Cu, przeszło 100 | 

torów sąž. A sprzeda- | 
Wil. Biuro Komi- my tanio 
sowo - Handlowe, || D. H.-K. „Zacheta“ 
Mickiewicza 21, || Mickiewicza 1, tel. ; 
tel. 152. 9/61—0 119-05. —0 ! 

.—-_'_' ._5_ zedaź | 

] y rzeda 
Ё Р D SA D Y @ аоторш‚ willi, pla- 
ARIA UI RAR SOS | ców załatwiamy 
Korektor dogodnie i solidnie 

Wil. Biuro kona 

z kwalifikacjami ua RZ 2% 
jednomiesięczne za-| tej. 152,  głsł -0 b 
stępstwo poszukuje — 1 
się. Wiadomość w 

adm. »SIOWA. __ — spmmywzcze zem 

cor. RÓŻ czterech _ chiopców R N E 
uczciwych rodziców a = 
od lat 15 do praktyki - 

Fachowo i szybka © 
ną ogrodnika i szkół- 
kowcą. Warunki = 
miejscu. Rekanciszki| p]SZE MY | 
Krakowski Zakład 
Ogrodniczy. -0 NA MASZYNACH | 

Wił. Biuro Komi* 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

MŁODĄ 
energiczna panienka z 
URAŃSZONĄ Szkołą 1381: 152: 615170! 
Ogrodniczo - SA 
darczą poszukuje - 

dy w tym za- AŻDĄ SUMĘ 
wadzi ul. Św. Anny K gotėwki wrož- 

1| nych walutach lo- 
kujemy natych- 
miast pod mocne 

gwarancje 
AWWAWAG 

D. H.-K. „Zachęta“ 
KOP | SPRZEDAĆ Mickiewicza . 1, WAWAWAW „tel: 9-05._ zsor__0 | 

RZEWKA owocowe 
(jabłonki odm. zi- grymnoswunsaczm , 

пач kavi JB Gg B ESI do sprzedania w do- 
wolnej ilości. S. Wilpi- TE7ZSC A CZIKI 8 SARNA 

  

  

  

    

13—7- 

  

= 

lo» Oglądać (od godz.(Wielka. 15)2- SWIEp aaa naa 
4-ej po pot. 0 Rolniczy. 0 biona legity- Dr. POPIŁSKI Mieszkani : ta mację i indeks U. S. 

choroby skórne i we- 1eszkania Sprzedaję — goza'Nr 702, na imię | 
neryczne, Przyjmuje 3 E z kuchnią 
od godz. 10 do li od(al o dwa duże) po- 
5 p-p. W.ohulan- szukuję. Oferty co 
ka 2, róg Zawalnej adm.  „Słowa* pod 
8LIS— W.Z.P. „100%. — 

2 domy na Zarzeczu Stefana Pilchońskiego 
z dużym placem, Do- — 
wiedzieć się: ul. Ad. 
Mickiewicza 24/26, 
m. 28, —0 

  

w. BRIDGES, 

». SOBOWTÓR 
Sangatt podszedł do biurka i ot- 

worzył jedną z szuflad. Wyjął z niej 
plikę papierów, drukowanych na ręcz- 
nej maszynie. 

— jak pan widzi, wszystko jest 
gotowe, — rzekł, podając mi papiery. 
— Po rozmowie z panem, ułożyłem '0- 
statecznie tekst. Może pan to zabrać 
do domu, ale może pan teraz przejrzy 
i zrobi swoje uwagi?... 

Wygodnie rozsiadłem się w fote- 
lu i z ciekawością zacząłem czytać. Do 
syć było spojrzeć na te papiery, aby 
zrozumieć że był to projekt, i plan to 
warzystwa akcyjnego, którego nazwa 
wiełkiemi literami była wydrukowana 
u góry stronicy: 

„Spółka akcyjna kopalni złota w A- 
meryce Południowej". 

Kapitał wynosi 2.000.000 funtów 
sterlingow“. 

Rozdział XI. Napad. 

Przez chwilę nie mogłem zapano- 
wać nad zdumieniem, ale zwolna za- 
cząłem czytać ciekawy dokument. 

Było to przedsięwzięcie niezmier- 
nie zręczne, do tego stopnia, że mimo- 
woli poczułem szacunek do tych zdol- 
nych łotrów. Krótko mówiąc, chodziło 
tu o rozgłoszenie po całej Anglji, iż 
zostały odkryte nowe pokłady złota w 
północnej prowincji A. rgentyny. Zna- 
jąc dobrze te strony, nie wątpiłem ani 
na chwilę, że była to kłamstwo bez- 
czelne. jednak dla wzbudzenia większej 
ufności dawano szereg nazwisk ludzi, 
którzy stanęli na czele Towarzystwa, 
prócz Norscotta i Sangatta, byli tam 

jeszcze sir Mateusz Rosdal i signor 
Benito Morales, były prezydent rze- 
czypospolitej. 

Zmałem dobrze tego ostatniego — 
większego łotra, zdaje się nie widziała 
nigdy Ameryka Południowa, — wobec 
tego* nie powstawały mi najmniejsze 
wątpliwości, co do charakteru przed- 
sięwzięcia. 

Lord Sangatt śledził mnie niecierpli- 
wie podczas, gdy czytałem. Gdy od- 
wróciłem ostatnią stronę, nerwowym 
ruchem dotknął mego ramienia i za-, 
pytał, co o tem sądzę. 

— Robi wrażenie dosyć przekony* 
wujące, — odrzekłem zimno,—ale nie- 
które zdania należy poprawić. 

— Dobrze, to niewielki kłopot. Ju- 
tro ukaże się pierwsza wiadomość o 
odkryciu nowych pokładów złota. Całą 
tę sprawą wziął na siebie Rosdal, żąda 
wzamian dwadzieścia tysięcy akcyj. 

Była to nieduża suma w porówna- 
niu do owych dwuch miljonów, które 

miały być wyciągnięte z kieszeni po- 
czciwych Anglików. 

— Skinąłem więc głową przyzwa 
lająco. : 

— A wiec pozostaje tylko Lammer 
sfild, — ciągnął dalej Sangatt. — Ješ- 
li panu uda się zyskać go dla naszej 
sprawy, wszystko będzie dobrze. Z by- 
łym ministrem spraw wewnętrznych, 
jako jed. nym z członków zarządu, ak- 
cje można będzie sprzedawać, jak cia- 
stka. Znam dobrze tych głupców. 

Obecnie cały plan był dla mnie zu- 
pełnie jasny, zrozumiałem, że Norscott 
pożyczył Lammersfildowi dużą sumę a 
ponieważ minister spraw  wewnętrz- 
nych nie mógłby dać im swej firmy, 
Norscott postanowił zmusić go do wy- 

rzeczenia się teki i wstąpienia do za- 
rządu towarzystwa. 

Z nazwiskiem byłego ministra nowe 
towarzystwo akcyjne mogło być pew- 
ne zwycięstwa. Plan był piekielnie spry 
tny. Uznanie moje dla talentów tych 
dwuch łotrów wzrosło bardzo. 

— Możemy się nie niepokoić o to, 
— rzekłem. — Lammersfild jest zupeł 
nie w moich rękach. 

' Sangatt przyjaźnie poklepał mnie 
po ramieniu. 

— Domyśliłem się tego. Widziałem 
jak rozmawialiście m sobą. Z pana 
zręczny człowiek, panie  Norscott, 
Przyjemnie jest mieć z takimi ludzmi 
do czynienia. 

Przyjąłem ten komplement z uś- 
miechem zadowolenia, miałem wielką 
ochotę dowieść temu człowiekowi, że 
jestem o wiele zręczniejszy niż on na- 
wet przypuszcza. Nie podejrzewając nic 
Sangatt wypił z zadowoleniem szklan- 
kę whisky z sodą. 

— Pisałem panu, że kupiłem „Si- 
gull“, — rzekł, — ten stary djabeł, 
Morton zażądał tysiąca, ale stanęło na 
dziewięciuset. Sliczny yacht, duży, wy 
godny... 

Zapukano do drzwi. Z przekleńst- 
wem, lord otworzył je. 

— Przepraszam mylordzie, — sze- 
pnął z szacunkiem lokaj, — jaśnie pa- 
ni prosi pana. 

Lord Sangatt wzruszył niecierpliwie 
ramronami. 

— Dobrze, zaraz przyjdę. 
Zamknął drzwi i odwrócił się do 

mnie z uśmiechem: 
— Muszę iść, trudna rada. Pan 

weźmie papiery, a potem proszę mi za 
komunikować, jakie mają być popra- 
wki. 

Schowałem -papiery do kieszeni i 
wyszedłem za gospodarzem. Na spot- 
kanie wypłynęła ku nam z oranżerji, 
otyła dama, osypana klejnotami. ||| 

Sangatt mruknął, przepraszając i 
znikł, pozostawiając mnie z okazałą 

damą. 
Nie miałem pojęcia, kim może być 

ta pani, czułem się więc nieco zmiesza- 
ny. Na szczęście mówiła tak dużo, że 
uniknąłem konieczności podtrzymywa- 
„nia z nią rozmowy. Zrozumiałem wkró- 
tce, że zapraszała kilka razy Norscot- 
ta, który się jednak nie zjawił. Odrazu 
zasypała mnie wymówkami: 

— Naturalnie, wiem doskonale, że 
panowie wielcy finansiści nigdy nie 

mają czasu! My, zwykli ludzie, Świato- 

wi musimy urządzać istne polowania 
na was. Ale pan nie może sobie wy- 
obrazić, drogi panie Norscott, jak mar- 
twi to Mimję. Głuptaska jest zakocha- 
ra w panu... cha, cha, cha! Gdyby pan 
wiedział, jak ona okrutnie obchodzi się 
z lordem Clevdonem, który nie opu- 
szcza jej jednak i chodzi za nią, jak 
cień. Ale przecież wszystkie dziewczę- 
ta sa do siebie podobne, nieprawdaż? 
Nie cenią tego, co mają, a żądają tego, 
czego nie posiadają. To straszne, nie- 
prawdaż? Zawsze mówiłem... 

Aby uwolnić się od tego potoku 
słów, zapytałem czy nie zechciałaby 
pójść na kolację. Chciwie pochwyciła 
moje ramię i skierowaliśmy się ku sali 
jadainej. 

Na schodach podszedł do nas bla- 
dy młodzieniec i dzięki niemu dowie- 
działem się, że towarzyszka moja na- 
zywa się missis Garnett. Wiadomość 
ta nie dała mi nic, prócz szczerego u- 
czucia współczucia dla nieznanego mi 
master Garnetta. 

Oczywiście powstrzymałem się od 
uwag na ten temat i ograniczyłem się 
do krótkich „tak“ i „nie“ marząc je- 
dnocześnie o jaknajszybszem pozbyciu 
się męczącego towarzystwa. 

Pół godziny spędziliśmy przy sto- 
le. Przez ten czas zdążyłem wypić bu-- 
teikę szampana i dowiedzieć się, że 
Mimja strasznie tęskni za mną, zblad- 
ła i schudła nawet i z niecierpliwością 
oczekuje mnie w sobotę. Nie miałem 
najmniejszej ochoty poznać tę niecier- 
pliwą panienkę, ale aby uwolnić się 
od otyłej i gadatliwej damy, obieca- 
łem, że nietylko przyjdę w sobotę, ale 
wezmę wszystkie te panie do teatru. 

Gdy wróciliśmy do sali balowej, 
uwagę mojej towarzyszki zajął na chwi 
lę jakiś nieznajomy j egomość. Skorzy 
stałem z tego szczęśliwego zdarzenia, 
by uciec. Ale, zaledwie zrobiłem kilka 
kroków, jak złapał mnie dyrektor Lon- 
dyńskiej Spółki Transportowej, z któ- 
rym poprzedniego dnia rozmawiałem 
na zebraniu. 

Zadał mi mnóstwo pytań, ale ja iak 
bardzo pragnąłem odnaleźć Marję i roz 
począć przerwaną rozmowę, że, zdaje 
mi się, obraziłem tego miłego człowie- 

ka pośpiechem z jakim go zbyłem. 
Dwa razy obszedłem salę, pełną 

gości, szukając napróżno Marji. Nie by 
ło jej również w jadalni. Pozostała je- 
szcze oranżerja. 

Zbiegłem ze schodów, błagając Bo- 
ga, by nie zesłał mi na „drodze znów 
jakichś znajomych Norscotta. 

Ku memu zdumieniu, w oranżerji 
nie znalazłem nikogo. Usiadłem więc 
na chwilę na ławce przy drzwiach, wio 
dących do gabinetu Sangatta i zapali- 
łem papierosa. 

Zapewne Marja wyjechała już do 

domu. Postanowiłem raz jeszcze po- 
szukać jej wszędzie i pójść za jej przy 
kładem, jeśli już opuściła bal. 

Miałem przeczucie, że Billi czeka 
na mnie i nadzieja spotkania z przy- 
jacielem wprawiła mnie w doskonały 
humor. 

Nagle, doleciały do mnie dziwne 
dźwięki. Co to? Za drzwiami, wiodą- 
cemi do gabinetu, rozległ się słaby 0- 
krzyk, następnie hałas upadającego 
krzesła. Zerwałem się i nadsłuchiwałem 
Znów okrzyk... O Boże! Był to głos 
Marji! Rzuciłem się ku drzwiom i tar- 
gnęłem niemi. Nie otworzyły się jed- 
nak. Nie namyślając się dłużej odsko- 
czyłem i z całej siły runąłem na drzwi, 
wysadzając je z zawiasów. 

Na środku pokoju stał Sangatt z 
czerwoną wykrzywioną twarzą. Przy 
ścianie stała oburzona i wzruszona Mar » 
ja. Moja nagła interwencja oszołomiła 
lorda. Kilka sekund stał nieruchomo, 
przenosząc wzrok z mojej osoby, na 
wyłamanie drzwi. Nagle skoczył ku 
mnie z okrzykiem wściekłości. 

— Czego pan tu chce?... 
Nie zwróciłem na niego uwagi. 
— Miss Rosen, — rzekłem z u- 

grzecznionym ukłonem, — pani zapo- 
mniała, że mam obiecany następny ta- 
niec? 

Marja uśmiechnęła się blado. 
— Tak, zapomniałam. 
Podałem jej 1amię. Sangatt chciał 

mnie zatrzymać  'ale widocznie jego 
anioł stróż szepnął mu coś do ucha, 
gdyż nagle cofnął się do biurka. ‚ 

—Przebaczy mi pani, że tak 
późno panią odnalazłem. — zwróci- 
łem się znów do Marji. 

Ruchem, pełnym ufności, 
dłoń na mem ramieniu. 

oparła: 
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