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Rok Wi. 
  

Marszałek 

czyli 
W zeszłym roku, gdy zapadłem 

na niewyjaśnioną dotąd chorobę 

i gdy grupa lekarzy badała mnie 

ze wszystkich stron zaglądając w ta- 

jemnice choroby, która mnie dręczy- 

ła, nagle jeden z nich tonem zupeł- 

nie zwyczajnym zawołał do swoich 

kolegów: „Oto zapomnieliśmy, trzeba 

jeszcze panu Marszałkowi zbadać 

dno oka, zrobimy to jutro". 

Wyznam że struchlałem, powiedz- 

my otwarcie stchórzyłem, nie wie- 

działem że oko ma jakieś dno. Lecz 

gdy pomyślałem, że moje biedne 

oko gdzieš:w swojem dnie będzie 

dotykane czy rękami czy instrumen- 

tami, bałem się wprost panicznie 
takiej operacji. I chociaż pan doktór 

mówił o tem zupełnie obojętnym 

tonem, to mnie nie uspakajało. 

To o czem ci panowie lekarze zu- 

pełnie obojętnie mówili, — należy 

do ich fachu. Odczucie mego tchó- 

rzostwa, do którego otwarcie się 

przyznaję było mnie niezmiernie 
przykre i wstydziłem się ich, jak 

jakieś głupie dziecko—a wiedziałem, 

że w tej chwili pobiegły już jakieś 

telefony zamawiające jakieś nieznane 

mi maszyny, czy instrumenty uma- 

wiające się o czas, kiedy moje nie- 

szczęsne oko ma być w jakiś dziwny 
sposób może wyjmowane z orbity, 

dotykane jakiemiś instrumentami czy 

rękami. Powtarzam byłem i przera- 

żony i zawstydzony tem że mogę 

tak stchórzyć. Wstydziłem się pytać 

dokładnie o tę sprawę, gdyż czułem, 

że obudził się we mnie dziki bunt 

w obronie mego nieszczęsnego oka. 

Było to może dziecinne i. śmieszne, 

lecz niestety tak było. Nazajutrz już 

rano miałem to badanie—przyszed- 

łem na to badanie cały spotnialy, 
spotkałem zaś tak miłego doktora 

w wojskowym mundurze, gdyż ba- 

danie odbywało się w szpitalu Ujaz- 

dowskim, że to nieco mnie uspo- 

koiło, gdy sobie powiedziałem, że 

wreszcie w ostateczności strachu 

mogę tego doktora postawić na bacz- 

ność i nie pozwolę mego oka 

ruszyć. 

Niedoświadczenie moje mijało 
i serdeczne ujęcie sprawy przez 

doktora i brak jakichkolwiek ostrych 

insrumentów, co odrazu sobie zano- 

towałem po obejrzeniu gabinetu, 

zaczęło mnie uspokajać do tego 

stopnia, że już bardziej odważnie 

siadłem na wskazanym mi fotelu, 
a z zupełnym już odetchnięciem 

i ulgą usłyszałem wyjaśnienie, że 

zostawia mnie w zupełnej ciemności 

z jednym obowiązkiem nacelowania 

oka w jednym tylko kierunku i pa- 
trzenia przez pewien czas w jakieś 

śmieszne aparaty przypominające 

aparat fotograficzny. „To, to po- 

trafię" pomyślałem już z zupełnym 

spokojem i po kilku chwilach pa- 

trzenia w jakieś światełka operacja 

została zakończona. | poco używać 
takich strasznych nazw dla prostej 

zupełnie operacji, i poco niepo- 

trzebnie straszyć ludzi taką okrop- 

nością jak badanie dna oka. Czy 

nie można tego zrobić rozumniej 

bez narażenia na strach ludzi! 
Jeżeli tę całą śmieszną, należącą 

do historjj personalnej anegdotę 
opowiedziałem, to dlatego, iż w 

czynnościach większości Sejmu ist- 

nieje także to straszne dno oka w 

postaci Trybunału Stanu. Nigdy do” 

tąd w Polsce pomimo i wielkich na- 
dużyć, nawet powiedzmy lajdactw, 

żaden minister nie był zaczepiony 

grożbą Trybunału Stanu oprócz 

znanych wielkich brudów, związa- 
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ózef Piłsudski o sesji budzetowej 
Wczoraj otrzymaliśmy drogą telefoniczną z Warszawy poniż- 

szy artykuł Marszałka Piłsudskiego. ; 

wrażenia człowieka chorego z sesji budżetowej w Sejmie. 
nych z ministerjum finansów Ku- 

charskiego, które zresztą nie zosta- 

ły odesłane do prania w Trybunale 

Stanu, gdyż większość sejmowa z 

tem się nie zgodziła. Jedynie zacię- 

ty poseł Moraczewski, który spra” 

wę przeciwko Kucharskiemu  pro- 

wadził, został i wyśmiany i zlekce- 
ważony za chęć dotknięcia jakie- 

gokolwiek ministra Trybunałem Sta” 

nu. Zdarzyło się to jednak po raz 

drugi w naszej historji w stosunku 

do kolegi mego pana ministra fi- 

nansów Czechowicza, człowieka, 
który pracą swoją uporządkował o- 

trzymany w zupełnym nieporządku 

system podatków i doprowadził 
swoją pracą państwo do tego, że 

przykładem świecić może wszyst” 

kim innym państwom, gdyż Polska 

przy jego zarządzie skarbem dotąd 

bilansuje swój budżet nie deficy- 

tem, lecz przewyżką dochodów nad 

wydatkami. ; 

Czyżby więc obecny Sejm się- 

gając do tak wyjątkowych spraw, 

jak Trybunał Stanu chciał w ten 

sposób powiedzieć, iż woli brudy i 
nadużycia niż uczciwą pracę? Nie 

mogę nie powiedzieć także, że ta 

próba Sejmu ma jedną stronę któ* 

ra zaprzecza wszelkiemu poczuciu 

najzwyklejszej, najprostszej spra- 

wiedliwości. 
Byłem wtedy na nieszczęście 

ciężko chory, tak, iż przypuszcza- 
łem, iż jedną nogą stoję po tam- 

tej stronie życia, i dlatego byłem 

mocno zabojętniały na wszystkie 

zjawiska tego świata. Pamiętam jed- 

nak dobrze, że przyjechał do mnie 

pan Bartel szef naszego gabinetu, 

stwierdzając mi początek owej o- 

peracji straszącej Trybunałem Sta- 

nu, pytając mnie o moje zdanie w 

tej sprawie. Odpowiedziałem mu, 

że uważam siebie osobiście jako 

szefa byłego gabinetu za odpo" 

wiedzialnego za te przekroczenia 

tak zwanej ustawy skarbowej, któ” 

re są związane z budżetem inwes- 

tycyjnym. Pamiętałem bowiem dok- 

ładnie, iż całe moje staranie, bardzo. 

usilne, kierowałem zawsze dla zgwał- 

cenia p. Czechowicza, aby wszystko 

to co jest inwestycją nie szło pod 

obrady sejmowe. Zawsze bowiem 

obawiałem się, że wtedy będzie 

nie inwestycja, ale zgodnie z tra- 

dycją Sejmu lekkomyślne trwonie- 

nie pieniędzy podatkowych. 

Pan Bartel mnie odpowiedział, 

że on to dobrze rozumie, i że nie 

może także jako szef obecnego ga- 

binetu pozwolić na oskarżenie jed- 

nego z ministrów bez swojej za 

niego odpowiedzialności. Dodał przy- 
tem, że będąc głównym czynnikiem 

pracy gospodarczo-finansowej, nie 

mógł takżetczęsto nie gwałcić pana 

Czechowicza, który u nas w gabi- 

necie należał do najostrożniejszych 

ministrów pod względem funduszów 

skarbowych. Zakończył zaś krótką 
wizytę u mnie stwierdzeniem,. że 

zgłosi natychmiast swoją solidar- 

ność z oskarżonym ministrem i że 

będzie żądał raczej Trybunału Sta- 

nu dla siebie niż dla ministra Cze- 
chowicza. 

Gdy ja myślę o sądach, jako o 

próbie wymiaru sprawiedliwości, to 

odrazu stwierdzę, że niema w świe- 

cie takiego sądu, któryby się ośmielił 
znegliżować oświadczenia czyjego- 

kolwiek, że oskarżony nie jest wi- 

nien, a winien jest oświadczający. 
Jest to tak zgodne z wymiarem ja- 
kiejkolwiek sprawiedliwości, że gdy- 

by znalazł się sąd, któryby tej pro- 

stej prawdzie sprawiedliwości za- 

przeczył, toby otrzymał nazwę nik- 

czemnego sądu, igdyby w ucieczce 

od skutków nikczemności schował 

się w mysią dziurę, to tam jeszcze 

nadeptać go nogą trzeba, ażeby 

znikł i zdechł jako próba wymiaru 

sprawiedliwości. | czy wezmę naj- 

wyżej rozwinięte sądy jak w anglo- 

saskiej rasie, czy w dzikiem i krwio- 

żerczem plemieniu jakichś Zulusów 

czy Botokudów, wszędzie sądy ta- 

kie byłyby nikczemne. Nawet przy 

krwawych rozprawach sądów wo- 

jennych podczas wojen li walk bra- 

tobójczych, walk domowych, taka 

niekczemność nie jest i nie była 

dopuszczalna. Może jedynie wśród 

ludożerczych plemion Papuasów czy 

innych im podobnych wybierają przy 

takich sądach dla wspólnej uczty 

tłustszych, a akurat pan Czechowicz 

był tłustszy. 
l gdy pomyślę co może prowa- 

dzić ludzi do tego rodzaju znikczem- 

nienia, to nie mogę niepowiedzieć, 

że usprawiedliwić i wyjaśnić to 

znikczemnienie może jedynie przy- 

zwyczajenie do wogóle nikczem- 

ności zwyczajów i obyczajów Sejmu 

w Polsce. W tych zwyczajach i oby- 

czajach leży wychowanie posła w 

sposób najbardziej nieprzyzwoity, 

najbardziej hultajski, jaki sobie wy- 

obrazić można, gdyż główna myśl 

i główne staranie tych panów jest 

zawsze o utrzymanie zupełnej bez- 

karności posła za wszystkie jego 

czynności, chociażby najbardziej nie- 

przyzwoite i najbardziej sprzeczne 

z najelementarniejszem poczuciem 

honoru. Polska przecież chowała 

swych posłów w pierwszym Sejmie 

tak zwanych suwerenów, w bez- 

karności zdrady państwa podczas 

wojny, bezkarności płatnego szpie- 

gostwa w stosunku do armii będą- 

cej w polu i umierającej za Ojczyznę. 

W drugim zaś Sejmie, w którym 

bodaj połowa posłów pochodziła 

z owej kuźni zdrady państwa, ро- 

słowie wychowywali się w korupcji 

tak dalece sięgającej, tak często 

uprawianej, że głos posła kosztował 

niekiedy nie więcej jak 50 zł. 

Z tej zaś błotnistej prawdy Sejmu 

wyszło przecie do 110 posłów i w 

obecnym Sejmie. 

W tej amoralnej 

w tej atmosferze moral insanity, 

słabe głowy tak przesiąkają swoją 

niczem _nieusprawiedliwioną wiel- 

kością, że staje się dość niemożli- 

wem obcowanie z takimi ludźmi, 

tak, powiedzmy, jak dość trudnem 

jest obcowanie nawet dla lubiących 

bardzo dzieci, z dziećmi z zakładów 

poprawczych.Cipanowie konkurujący 

zjedynym suwerenem państwa, gdyż 

sami czują się suwerenami, dochodzą 

w swoim postępowaniu—powtarzam 

przy bardzo słabych często głowach 

—do mniemania, że jeżeli brzuch go 

zaboli i jest z tego powodu w złym 

humorze, to to jest najważniejszy 

wypadek dla całego państwa. A gdy 

się pan taki zafajda, to każdy po- 

dziwiać musi jego zafajdaną bieliz- 

nę, a jeżeli przy tem zdarzy mu się 

wypadek, że zabździ, to to jest już 

prawo dla innych ludzi, a najbar- 

dziej dla ministrów, którzy muszą 

niepracować dla państwa, ale obsłu- 

giwač i fagasować tym zafajdanym 

istotom. 

W sposobie zachowania się wy- 

chowanych w moral insanity panach 

jest coś tak bezczelnego i tak zciem- 

niałego pod względem umysłu, gdyż 

idjotyzm jest bezkarny—a 

atmosferze, 

nawet 

nieszczęsna Polska i to szanować 

musi—że każdy cokolwiek rozumny 

człowiek z trudem wytrzymuje to 
towarzystwo, gdy wymagają od nie- 

go, żeby szanował głupstwa, cho- 
ciażby pluł sobie potem w oczy, że- 

by milczał, gdy go obrażają i lizał 

ich zafajdane ubranie. 

Do tego prowadziło to gwałtow- 

ne staranie o bezkarność za wszelką 

zbrodnię, do tego prowadziło czy- 

nienie z Sejmu związku zawodowe- 

go ludzi chorych na. fajdanitis- 

poślinis. | trzeba mie mieć wstydu, 

zatracić go _ zupełnie, ażeby 

w tym  fajdanitysie  poślinim wi- 

dzieć główny prestige Sejmu. 

Jednym z moich licznych pro- 

jektów dla ulecżenia tego raka ży- 

cia polskiego była myśl o daniu 
przed wysłuchaniem ministra kore- 

pytytorów dla panów posłów dla 

nauczania jak rozumnie stawiać py- 

pytania. Lecz porzuciłem tę myśl, 

gdyż nie wątpiłem, że panowie po- 

słowie odmówią wycofania części 

ich gaży dla opłaty korepytetorów 

iw dodatku: przy chorobie fajda- 

nitis — poślinis nie można jeszcze 

nedagoga bez rózgi postawić dla: 
nauczania. 

W tych warunkach praca tych, 

co krajem rządzą i którzy tyle ro- 

boty swojej wkładają w (swoje re- 

sorty, że praca ich przewyższa naj- 

częściej przeciętnie wymaganą ilość 

pracy ludzkiej — w tych warun- 

kach — powtarzam życie takich 

ministrów z panami chorymi na faj- 

danitas poslinis, stać się musi jakąś 

katorgą nie do zniesienia to też 

nigdy nie zapomnę określenia jedne- 

go z najinteligentniejszych naszych 

ministrów, że po rozmowie musowej 

dla niego z panami posłami ma on 

wrażenie, że wyszedł z menażerji, 

zapełnionej złośliwemi małpami, za- 

łatwiającemi wszystkie swoje potrze- 

by publicznie i niestarającemi się 

wcale być podobnemi do ludzi. 
I doprawdy, nigdy nie rozumiem, 

jak w takim fajdanitis poslinis szu- 

kać jakiegoś prestige'u Sejmu, kiedy 
to tylko obniżenie człowieczeństwa. 

Przy takiej charakterystyce pa- 

nów z większości sejmowej może i 

można znależć wytłumaczenie tak 
nienaturalnie skonstruowanej praw- 

dy o sprawiedliwości, jaka była za- 

stosowana w Sejmie do pana Cze- 

chowicza, z jakimś bezczelnem ne- 

gliżowaniem oświadczenia p. Bartla, 

do czego ja będąc tak ciężko cho- 

ry przyłączyć się nie mogłem. Ta- 

ka nikczemna sprawiedliwość nie 

może być wytlumaczona inaczej 

jak nabytemi przez dłuższy czas 
przyzwyczajeniami do ludożerstwa, 

gdzie wybór pada na tłustszego, 

tembardziej, gdy rozporządza wor- 

kiem złota. 

Przechodzę jednak do wrażeń 

człowieka ciężko chorego, który 

powtarzam był mocno zobojętniały 

na wszystko prócz może własnych 

dzieci. Pan Bartel jako szef gabine- 

tu, przyszedł do mnie raz jeszcze 

na krótką chwilę, chcąc przed ga- 

binetową Radą Ministrów wziąć i 

moją opinję: o sytuacji parlamen- 

tarnej. Powtórzyłem mu swoje zda- 

nie wyżej wymienione raz jeszcze i 

radziłem, ażeby pan Czechowicz 

jako oskarżony, neglizował całą sy- 

tuację tak dalece, że nie chodziłby 

na jakiekolwiek posiedzenia zwią- 

zane z jego oskarżeniem. Dodałem, 

iż należy przypuszczać, że budżet 

będzie odrzucony i że wobec tego 

musi nastąpić zmiana gabinetu i 

cały kłopot spadnie na głowę Pana 

Prezydenta. Prosiłem więc, aby 

powiedział Panu Prezydentowi, że 

wydaje mi się, iż wszelkie niebez- 

pieczeństwo życia zaczyna się ode- 

mnie już odsuwać, i że Pan Prezy- 

dent w zupełności liczyć może na 

mnie, jako tego, co gabinet popro- 

wadzi. 
Jakież było moje zdziwienie, kiedy 

nazajutrz, czy w dzień potem, wpadł 

do mnie pan Bartel z przerażeniem 

stwierdzając, że na Radzie Gabine- 

towej ministrowie nie dali sobie ra- 

dy z samym panem Czechowiczem, 
który chciał widzieć swój honor 

urażony, gdyby nie stanął do odpo- 

wiedzialności, gdy jego właśnie mo- 

gą oskarżać o jakieś nadużycia skar- 

bowe. Stwierdził mi, że pan Cze- 

chowicz jest tak rozdrażniony i tak 

się czepia uraz swego honoru, że 

sesja skończyła się niczem. Wzru- 

szyłem na to ramionami, gdyż gdzież 

szukać honoru u jakichś małp. Od- 

powiedziałem jednak, że my nie 

możemy stanąć w takim razie na 

innem stanowisku jak, że honor jest 

zawsze indywidualnie pojmowany i 

że my w żadnym wypadku honoru 
swego kolegi narazić nie możemy. 
W ten sposób stanął pan Czecho- 

wicz do rozpraw Sejmu. Ja nie chcę 

urażać honoru pana Czechowicza, 

lecz doprawdy poco honor w brud- 

nych miejscach umieszczać!! 
yznam, że będąc chorym prze- 

czytywałem dwa pisma ot tak dla 

zabicia czasu i dlatego mogę spo- 

kojnie postąpić odpowiednio do ty- 

tułu, że piszę tylko o wrażeniach 

chorego człowieka. Albowiem w kwe- 

stji zasadniczej oczekiwałem jako 

prostej logiki zdarzeń, odrzucenia 

budżetu panu Bartlowi i więcej my- 

šlalem — о tem, jak postąpię przy 

formowaniu gabinetu niż o de- 

talach pracy panów ministrów 

w Sejmie.  Posyłałem codziennie 

panu Prezydentowi zapewnienie, 

że czuję, iż powracam do zdrowia i 

że z zupełnym spokojem na mnie 

będzie mógł złożyć obowiązki for” 

mowania nowego gabinetu. Nie mo- 

gę jednak nie powiedzieć, że różne 

perypetje, które się zaczęły dziać z 

panem Czechowiczem w ludożer- 
skiem towarzystwie, niezmiernie mnie 
bawiły. 

Po pierwsze wyskoczył 

nagle jakiś Liebermann jako głów” 

ny tenor w tej smrodliwej operce. 

Pan ten ciągle stawiał jakieś tezy, 

tak jakgdyby był Lutrem, chcącym 

tę tezy przybić do wrót kościelnych. 

Gdy starałem się zrozumieć cęl i 

treść tych tez, co kilka dni wyrzu- 

canych na świat, tom ani razu nie 

mógł dojść do ich pojęcia i zrozu* 

mienia. Gdym zmęczony chorobą 

wieczorami niekiedy sobie  przy- 

pomniał tę śmieszną komedję, to 

zawsze widziałem jak ten Lieber- 

mann występuje jako fakir i stwier- 

dża, że on zaraz tak się zakręci, że 

/ 
tam 

nóg nie będzie widać wcale, a tylko 

kręcący się w młynku tułów, lecz, 

za to skądś wydobędzie tezę, którą 
rzuci zdumionemu światu. | widzia- 
łem istotnie, jak Liebermann powoli 

tracił nogi, nie opierając się zupeł- 

nie na ziemi, jak widocznemi były 

poły fraka adwokackiego unoszące 

się nad jego brzuchem i odwrotną 

częścią ciała, i jak to z gęby, to z 
innych części ciała wydobywał ja- 

kieś kulki, rzucając niemi dookoła 

siebie. Liebermann był to komiczny 

dyszkant opery sejmowej. Ciężkim 
zaś i bardzo ciężkim tenorem był 
niejaki pan Wożnicki. 

Ten pan, jak zresztą i Liber“ 
mann już posłuje w trzecim Sej- 
mie, jest więc żelaznym posłem i 
do niego w całej rozciągłości zasto- 
sować można to, co mówiłem o 
chorobie fajdanitis poslinis. Znałem 
tego pana od dawna, gdy w  pier- 
wszym jeszcze Sejmie zajmował 
stanowisko tak zwanego mego sym- 
patyka. Był już wtedy bardzo cię” 
żki na umyśle tak, że _ nieraz ro- 
zmowę kończyłem propozycją, aby 
może zechciał o swoich wysokich 
myślach pomówię z moją Wandą, 
wówczas jeszcze dwuletnią, zamiast 
rozmawiać ze mną. Gdy zaś stał 
się już teraz ludożercą, polującym 
czy na tłuszcz pana Czechowicza, 
czy na jego worek, to stężał moc- 
no w swoim umyśle. Przypominam 
sobie z bardzo dawnych . czasów, 
gdym wypadkowo zastępując swe” 
go kolegę, miał na czemś w rodza* 
ju  karepetycji chłopca, chcącego 
złożyć egzamina z czterech kłas 
gimnazjalnych i pamiętam dobrze 
jak musiałem jemu wykładać alge* 
brę, która rozpoczynała swą węd-- 
rówkę po główkach chłopców już 
w klasie trzeciej. Osobiście będąc. 
bardzo zdolnym chłopcera nie mo- 
głem sobie przypomnieć, aby. 1е 
początki algebry stanowiły dla mnie 
jakąkolwiek trudność. Jakież jednak 
było moje zdumienie, gdym nie- 
mogł tego biednego chłopca prze” 
konać, że jeżeli dodamy do a b, to 
suma będzie a +-b, gdyż ten nie- 
szczęśliwiec uważał, że to będzie 
ab, czyli zmieniał dodawanie na 
mnożenie. Pracowałem nad tem 
zagadnieniem cierpliwie dwa długie 
tygodnie ccdziennie, tracąc z dniem 
każdym cierpliwość i możność po- 
siadania jakiejkolwiek względności 
dla tego biedaka. Biedny chłopak 
wkońcu drugiego tygodnia przy 
podejściu do tej tak prostej dla 

mnie kwestji, zaczynał potnieć tak 

gwałtownie, że zdawało mi się za” 
cznie mdleć. - 

Sama jednak kwestja nieszczę- 
snej abstrakcji, związanej z pojęciem 

wielkości „a i b* nie udawała mu 
się ani razu, gdyż jego biedny umysł 

przerabiał to ciągle na zwykle litery 

aib. A mój kolega nie przyjeżdżał 
i z obowiązku musiałem to nieszczę- 
ście ciągnąć dalej. Wkońcu po 2-ch 

tygodniach straciłem zupełnie cier- 
pliwość i ja, który nigdy dziecka” 

palcem nie dotknął, zdecydowałem, 

że jedyną formą nauczania takiego 

hebesa jest siec go rózgami tak, by 

przynajmniej mechanicznie odzwy- 

czaił się od głupiego mieszania liter 

z wielkościami matematycznemi. 

Ten nieszczęsny biedak żywo 

mnie przypomina pana Wożnickie- 

go, posła z trzech sejmów i ludo- 
żercę polującego niewiadomo czy 

na tłuszcz pana Czechowicza, czy 
na jego worek. Naturalnie, zdarzają 

się takie wypadki, że Wielki Stwór- 

ca świata komuś zapomni zawiesić 

w głowie latarnię. | cóż na to po- 

radzisz? Czyż można Panu Bogu 

zaglądać w jego kuchnię ludzką, 

A może Wielki Stwórca w swem 

miłosierdziu nad naszą biedną i sko- 

łataną ojczyzną chciał z tego dur- 

nego hebesa stworzyć ilustrację bo- 

daj najjaskrawszą jźk fajdanitis po- 

slinis jest nietylko nikczemnem, ale 

i idjotycznem. Niewątpliwie wielkie 

przysłowie polskie twierdzi, że le- 

piej z rozumnym przegrać niż z dur- 

niem wygrać. Przysłowie słuszne 

(Dokończenie na str. 2-ej). 
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(Dokończonie artykułu Marzałka 
Piłsudskiego). 

i dlatego fajdanitis poślinis, gdy 

jeszcze jest piekielnie głupim, jest 

najbardziej wstrętnem i obrzydliwem. 

Bo trudno, latarnia w głowie nie za- 

wieszona i może się stworzyć przy- 

słowie „głupi jak Woznicki“, ale 

zato każdy minister ma słuchać 

z powagą glupstw tego pana, 

paskudnych jego oskarżeń i ma 

zafajdaną i zapoconą od wysiłku 

myslowego zawodowego idjoty bie- 

liznę jeszcze lizać. 

Kiedy więc przy 

gorączce radja sejmowego, w któ- 

rem to komiczny dyszkant Lieber- 

manna, to tępy do niemożliwości 

tenor Wożnickiego się rozlegał, my- 

ślałem wciąż, że logicznem zakoń- 

czeniem tej fajdanistycznej opery 

musi być odrzucenie budżetu. Tym- 

czasem w tej nieodpowiedzialnej a 

zafajdanej dostatecznie atmosferze 

i logika nie obowiązuje. Zamach na 

Czechowicza, który może trochę 

tłuszczu straci, lecz worka nie po- 

puścił, został zakończony tryumial- 

nym marszem fajdanów poselskich 

z protestem nowego prądu zbaw- 

czego dla Polski, a reprezentowa- 

mego przez klub bezpartyjny. 

Natomiast ;budżet rządu, 

się solidaryzował i ciągle to powta- 

rzał z oskarżonym przed Try- 

bunałem Stanu panem Czechowi- 

czem, budżet tea został uchwalony 

i w ten sposób rząd otrzymał tak, 

jak votum zaufania. Cała więc spra- 

wa stanęła tam, gdzie istnieje faj- 

danitis poslinis, to jest w jakimś 

błocie, To znaczy marsz tryumfal- 

ny dla prestige'u fajdanitis poslinis, 

dla jego wielkości i znaczenia, na- 

tomiast umizg do jednego możliwe- 

go obecnie rządu może o worek pie- 

niężny. 

W ten sposób jakoby rosnie pre- 

stige Sejmu i chorych na fajdanitis 

poslinis posłów. Najciekawszem jest, 

że rząd, którego główni przedstawi- 

ciele solidaryzowali się z oskarżo- 

mym mają teraz dla większego pre- 

stige'u fajdanitis poslinis organizo- 

wać Trybunał Stanu na jednego ze 

swoich kolegów i mają siebie tak 

zhańbić jak się zhańbiła większość 

sejmowa ze swoją sprawiedliwością. 

Rząd ma się postawić na równi jed- 

słabnącej już 

który 

'nakowej ze śmierdzącym fajdaniti- 

sem. Jeżeli, czegobym zresztą w tym 

wypadku sobie życzył, miałbym być 

prezesem Gabinetu, to oświadczam 

publicznie, że Trybunał Stanu nie 

ośmieli misię zebrać ani razu, gdyż 

takiej równi z fajdanami ja sobie 

nie życzę. 

Dodatkowy zupełnie przysmaczek, 

całkiem już oryginalny, o którym 

się dowiedziałem, jest ten, że do 

ostatniego posiedzenia budżetowego 

Sejmu, jakby dla upiększenia cho- 

rych na fajdanitis poslinis ludzi 
ściągano do Sejmu jakieś bojówki 
partyjne. Żałuję mocno, że byłem 

tak chory, że nie mogłem być czyn- 

nym w tym dniu, gdyż nie mógłbym 

poprostu wytrzymać bez ataku na 
te bojówki, złożone z bandytów, 

którychbym posiekł publicznie na 
podwórzu Sejmu. Cóż to za nowe 

magnaty polskie, zbierające swoje 

wojska, dlatego, by Polska nie- 

rządem stała, cóż to za takie pra- 

wa przyswaja sobie fajdan poselski, 
żeby bandyckie sfory czynić udzia- 

łem w pracach państwowych. Wyz- 
nam, że podziwiam pana ministra 

spraw wewnętrznych, że mógł poz- 

wolić na takie bezeceństwa. Uspra- 

wiedliwienie może jedyne ma pan 

Składkowski w tem, że zastępować 

musiał chorego szefa gabinetu, lecz 

że fajdanizm 

w tym wypadku idzie za daleko i że 

pan fajdan wraz z bandytami może 

znacznie więcej odpowiedzieć niż 

sobie wyobraża za takie bezecne 

czynności. 

osobiście ostrzegam, 

bohaterski bas 
bandytów fajdanistycznych cała afe- 

ra sesji budżetowej skończyła się ko- 

mizmem, który jak mówiłem już jest 

obrzydliwy i wstrętny. Ośmieszono i 

znieważono wszystko: i Sejm i rząd 

i nieużywane dotąd słowo Trybunał 

Stanu, wymalowano wszystko na 

kolor fajdanów. Teraz, gdy niekie- 

dy spokojnie na tę bzdurę patrzę 

to jednak przypomina mi się moje 

biedne dno oka. Ten Trybunał Sta- 

nu jest zdumiewająco podobny do 

dna oka. Przepraszam zaś zgóry 
jaknajmocniej i najsilniej sympa- 

tycznego doktora ubranego w mun- 

dur, że go do jakichś fajdanów 

przyrównuję. Nie chciałbym go w 
żadnym wypadku tak głęboko o- 
brażać. | naturalnie różnica dna 

oka, tego tajemniczego dna zwy- 

czajnego człowieka, nie może być 

podobna do stwardnialego uży- 

wanego oka do wszelkich nadu- 

Żyć i łajdactw, z którymi my mamy 

do czynienia przy fajdanitis poslinis, 

oka, które kary żadnej niechce mieć. 

Pomijając ten 

Kto wie może przy użyciu sta- 
meski i młotka takie dno oka da 

także jakieś tajemnice nam dotąd 

nieznane. A chowane tak gorąco w 

cieple upragnionej bezkarności i 

nieodpowiedzialności nawet hono- 

rowej, której żądają i życzą stale 

panowie posłowie, jeszcze raz z 

zaszczytnym wyjątkiem największe- 

go Klubu Sejmowego, Klubu Blo- 

ku Bezpartyjnego, gdy zazna odpo- 

wiednich instrumentów, może się 

nauczy choć wstydu i przyzwoitości. 

Józef Piłsudski, 

DEC KOT DECO CEE DWODE WIĘ AEO KRANTO I IST TATTO 

Organ papieski o sytuacji kościoła w Rosji. 

RZYM, 6. IV. (Pat). „Osservatore Komano* ogłasza artykuł, w któ- 

rym stwierdza, że koła watykańskie rie wiedzą nic o żadnych dążeniach 

rządu sowieckiego do rozpoczęcia ze Stolicą Apostolską rokowań, mają 

cych na celą uspokojenie rel gijne w Sowietach, jak to zapowiadały osta- 

tnio niektóre agencje telegraficzne. 
„Osservatore Romano“ przypomina ciągłe prześladowania, którym 

podlegają na terenie Z. S. S. R. kongregacje religijne i osoby duchowne, 

przytaczając np. przyjęcie biskupa katolickiego z Władywostoku oraz sze- 

reg wystąpień antyreligijnych w czasie minionych świąt Wielkanocnych. 

Pismo stwierdza, że Stolica Apostolska modli się za niezliczone ofiary 

bolszewizmu wyznania katolickiego, a także i prawosławnegó. Stolica Apo- 

stołska pragnie zawsze pokoju i uspokcjenia sumień. Z. S. 8. R nie spro- 

wadzi jej ze swej drogi insynuacjami, które z łatwością dają się dostrzec. 

PASAULIS TD UN KETTLER SANT TE I USE 

Wyjazd P. Prezydenta do Špaly. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

wyjechał w dn. dzisiejszym na pa- 

rodniowy pobyt do Spały. 

Długi polskie wobec Francji. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). | 

W dniu 8-go b. m. rozpoczynają 

Się w Paryżurokowania między rzą- 

dem polskim i francuskim 0 zawar- 
cie układu konsolidujących długi 

wojenne Polski wobec Francji а- 
ciągnięte w latach 1918/21 Z tytułu 

organizacji armji gen. Hallera i za- 

kupu materjałów wojennych dla 
armji polskiej. Według prowizorycz- 
nego obiiczenia dług wynosi przeszło 

858 milj, fr. francuskich. 

Pan. Zaćwilichowgki w Warszawie. 
(Tel, od wł. kor. z Warszawy). 
Przybył z Paryża do Warszawy 

na kilkudniowy pobyt porucznik 
Zaćwil cnowski, 

E IT ii 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Wyszedł z druku Nr 7 „Relnika Eko- 

nemisty” organu Związku Polskich Organi- 

žagpį Rolniczych. Iš 
umer zawiera w treści: artykuły p, p. 

prof. Władysława Grabskiego p.t. „Reformą 

agrarna wstecz" i p. Jerzego Grściekiego 

p.t. „W poszukiwaniu nowych dróg", uchwa- 

ła konf-rencji przedstawicieli organizacyj 

rolniczych Czechosłowacji i Polski, sprawo- 

zdanie z działalności Związku Polskich Or- 

ganizacyj Rolniczych, kronikę krajową, 
kronikę zagraniczną, przegląd pism:enni- 
etwa, recenzje i sprawozdania oraz staty- 
stykę. 

Wystawa „Stulecia malarstwa 
polskiego”, 

KRAKÓW, 6.IV (Pat). Dziś w po- 
łudnie odbyło się w pałacu sztuk 
pasa otwarcie wystawy „Stu- 
ecie malarstwa polskiego". Na ot- 
warcie przybyli między innemi p. wo- 
jewoda krakowski dr. Kwaśniewski, 
dyrektor departamentu kultury i sztu- 
ki p. Jastrzębowski, prezydent miasta 
sen. Rolle oraz reprezentanci uni- 
wersytetu, akademji górniczej, liczni 
artyści i malarze, literaci i prasa. 

Otwarcie nowych wystaw 
w. Warszawie, 

WARSZAWA, 6.IV (Pat). W so- 
botę dnia 6 kwietnia r. b. odbyło 
się w Zachęcie otwarcie nowych 
wystaw. Na otwarcie przybył p. min. 
Składkowski z małżąką, p. min. Nie- 
zabytowski, komisarz rządu Jaro- 
szewicz, poseł czechosłowacki Girsa 
oraz wielu innych zaproszonych 
gości ze sfer artystycznych i towa- 
rzyskich stolicy. 

Giełda warszawska 2 dn. 6.IV. b m. 
WALUTY i DEWIZY: 

Ро!агу —- 3 4 ч ё 8,90—8,88 
Belgja 123,92!/, — 123,61 
Kopenhaga 237,80 237.20 
Londyn 43,29—43,18 
Nowy Jork > 8,90—8.88 
Paryż . 34,85:/,—34,77 
Praga 26.391/,—26 33 
Szwajcarja 171,65— 171,24 
Wiedeń . 4 + 125,27—124,96 
Berlin w obr. nief. й 5 211,48 
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NADZWYCZAJNY TELEGRAM! 

  

  

Wczoraj w 24 dniu ciągnięcia 5 klasy 18 Loterji Państwowej padła w naszej kolekturze 

Wielka wygrana zł. 60.000 na Ne 70991 3 
Szczęśliwych posiadaczy ćwiartek tego numeru upraszamy o zgłoszenie się do kolektury naszej celem odbioru wygranej. 

Najstarsza, największa i najszczęśliwsza kolektura w Polsce 

E. LICHTENSTEIN i S-ka 

| NADZWYCZAJNY TELEGRAM! 

  

  

  

  

  

  

  

  

WARSZAWA 
egz. 0d 1835 r. 

  

Oddział w Wilnie 
SZCZĘŚLIWE LOSY 19 LOTERJI PAŃSTWOWEJ SĄ JUŻ U NAS DO NABYCIA. 

  

    

WIELKA 44. TEL. 425 
P. K. O. Nr 81.051. 

  

OD ZARAZ 
potrzebni zdolni, energiczni młodzi ludzie dla Wlkpolskiej Sp. Akc. 

Fachowe wiadomości niekonieczne. Łatwość pracy daje moż- 
ność zarobku miesięcznie 800 i wyżej złotych. Przy zdolnoś- 
ciach awans. Zgłoszenia z dowodami osobistemi w dniach 8 i 9 b.m. 

— od 10—13. Garbarska 5—26, (prawa oficyna, parter). —   
  

  

Kowarski, Himeliarb i Fejgin 
TELEFON 562 еч WILNO : RP 

wiajnae. DUSZ, Dra, de, Basa, gta, Wołożyn, Kodu 

KONICZYNĘ i TYMOTKĘ | 
T Ai e. | J 
  

  

  

Automobilišci! Lotnicy! Motocykliści! 
  

S CZYTAJĘIEĄWTO 40 
HTYCODNI// WLOT = 

Redakcja i4A;djmii niiśsit rzazcjj ja: ,.,, Warszawa, 
   

Zgon zbrodniarza sowieckiego Apanasewicza. 
Tel. od wł. kor. z Baranowicz. 

Sprawca zabójstwa w Baranowiczach Apanasewicz zmarł 

dzisiaj o godzinie 10-ej rano na atak serca w szpitalu miej- 
scowym, gdzie znajdował się od chwili aresztowania go przez 

władze sądowe. s5mierć Apanasewicza poprzedzały od samego 

rana silne ataki. — Śmierć nastąpiła w obecności lekarza szpi- 
talnego oraz władz sądowych. 

Dochodzenie w sprawie Fipanasewicza. 
Wczoraj wyjechał do Nowogródka prokurator przy sądzie apela- 

cyjnym w Wilnie, p. Józef Przyłuski, który prowadzić będzie dochodze- 

nie w sprawie zamachu dokonanego ostatnio w Baranowiczach przez 
członka sow. misji handlowej, Apanasewicza, 

B. pos. Baczyński skazany na 6 lat c. więzienia, 
SOSNOWIEC, 6.IV. (Pat). Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał na 5 

lat ciężkiego więzienia posła komunistycznego Władysława Baczyńskie- 

go, wydanego przez Sejm władzom sądowym. Akt oskarżenia zarzucał 
Baczyńskiemu prowadzenie akcji przeciwpaństwowej. 

Przesilenie rządowe w Austrji. 
WIEDEŃ, 6. 4. Pat. Dziś rozpoczęły się pertraktacje między koalicją 

stronnictw mieszczańskich a socjaldemokratami celem ustalenia programu 

prac na najbliższe miesiące. Program ten obejmuje ustawę o ochronie 

lokatorów, ustawę o popieraniu ruchu budowlanego, ustawy zasadnicze 
i budżet, › 

Znowu aresztowania oficerów w Hiszpanii. 

WIEDEŃ, 6. 4. Pat. Dzienniki donoszą z Lizbony, że aresztowano 

tam wielu oficerów i żołnierzy z powodu agitacji przewrotowej. 

Rozstrzelanie b. prem. Guerra. 
WIEDEŃ, 6.IV. (Pat). Dzienniki donoszą z Madrytu, że były prem- 

jer Guerra, aresztowany w czasie ostatnich rozruchów rewolucyjnych 

w Walencji, został obecnie zastrzelony. Delegacja oficerów udała_się 
natychmiast do króla celem wyrażenia protestu. 

Dezorganizacja w szeregach powstańców meksykańskich. 
MEKSYK, 6. 4. Gen. Calles, dowodzący kompanją przeciwko pow- 

stańcom, doniósł, iż oddziały powstańcze w stanie Chihuahua są calko- 

wicie zdezorganizowane, co ułatwia wojskom związkowym okupację po- 
szczególnych miast i całego terytorjum tego stanu. 

Litwinow jedzie do Genewy. 
Dziś przejedzie przez Warszawę. 

MOSKWA. 6.IV. (Pat). Litwinow wyjechał do Genewy, gdzie weźmie 

udział w pracach komisji przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej, 
która rozpocznie swe obrady w dniu 15 b. m. pod przewodnictwem Lou- 
dona. 

WARSZAWA. 6.IV. (Pat). Jutro w niedzielę pociągiem moskiewskim 

o godz. 18 min. 30 przybywa do Warszawy Litwinow i niezwłocznie udaje 
się w dalszą drogę do Genewy przez Wiedeń. 

Sesja komitetu ekonomicznego Ligi Narodów.| 

GENEWA, 6. IV. (Pat.) W poniedziałek 8 kwietnia r. b. zbierze się 

tu na 20-tą zkolei sesję komitet ekonomiczny Ligi Narodów dla zbadania 

spraw, związanych z polityką handlową. 

Ofiara walki Stalina z Trockim. 

BERLIN, 6.IV 'Pat). Organ opozycjonistów komunistycznych, to jest 

niemieckich trockistów donosi, że jeden z 63 opozycjonistów sowieckich, 

internowanych w  Tobolsku, którzy w marcu rozpoczęli głodówkę, mia- 

nowicie zasłużony działacz bolszewicki z czasów wojny domowej, dwu” 

krotnie odznaczony orderem Czerwonego Sztandaru, Drejzel zmarł w 

więzieniu. : 

  

Skutki huraganu w Ameryce. 
NOWY-YORK, 6.IV (Pat). Według ostatnio nadesłanych wiadomości 

ofiarami tornada, który nawiedził stan Visconsin, padło zgórą 30 zabi- 

tych i koło 50 rannych. Zniszczenie, spowodowane przez huragan, daje 

się zauważyć na przestrzeni około 50 mił szerokości, zwłaszcza w zasie- 

wach i plantacjach. 

Zamiecie śnieżne „w Szwajcarji. 
ZURYCH, 6.IV (Pat). W całej Szwajcarji z wyjątkiem południowych 

stoków Alp panują silne zamiecie śnieżne. Na wysokości 2 tys. metrów 

temperatura spadła do 20 stopni. 

ul. Poznańska Nr 22. 

Prenumerata: kwart. 3.50 zł., rocznie 14 zł. 
  

Konto czekowe w P. K. O. 16.940 

Telefon 85-68. 

Obrady egzekutywy międzynaro- 
dowej federacji dziennitarskiej 

w Pradze, 

Dnia 4 kwietnia otwarte zostały 
w Pradze Czeskiej obrądy komitetu 
wykonawczego międzynarodowej fe- 
deracji dziennikarzy. Międzynarodo- 
wa federacja dziennikarzy, założo- 
na w roku 1926, należy dzisiaj do 
najpotężniejszych międzynarodo- 
wych organizacyj zawodowych i li- 
czy ogółem 25.000 członków, repre- 
zentujących zawód dziennikarski w 
22 państwach. Federacja wywiera 
silny wpływ na kształtowanie się 
stosunków pomiędzy organizacjami 
dziennikarskiemi poszczególnych 
państw, na rozwój współpracy mię- 
dzy narodami i na konsolidację sto- 

' sunków pokojowych. Z drugiej stro- 
ny działalność federacji polega na 
regulowaniu prasowych problemów 
technicznych, t. j. na popieraniu roz- 
woju prasy i na dążeniu do jej jak- 
najdalejidącego udoskonalenia. 

Na konferencję praską federacji 
zgłosił swój udział cały szereg naj- 
wybitniejszych przedstawicieli prasy 
światowej. W pierwszym rzędzie wy- 
mienić należy prezesa federacji, pro- 
fesora G. Bernharda, naczelnego re- 
daktora „Vossische Zeitung“, dalej 
wice-prezesa federacji A. Beaupre, 
naczelnego redaktora krakowskiego 
„Czasu*, drugiego wice - prezesa fe- 
deracji i prezesa niemieckiego związ- 
ku dziennikarzy redaktora Richtera. 
Francję reprezentuje 7 delegatów z 
generalnym sekretarzem francuskie- 
go syndykatu dziennikarskiego pa- 
nem G. Bourdon i redaktorem Va- 
lot na czele. Z ramienia Anglji bie- 
rze udział w kongresie praskim Mr. 
H. M. Richardson, generalny sekre- 
tarz „Union of Journalist". Polskę 
reprezentuje obok redaktora Beuapre 
p. Kazimierz Smogorzewski, jeden z 
najwybitniejszych _ przedstawicieli 
prasy polskiej w Paryżu i p. Kraw- 
czyńska, sekretarka syndykatu dzien- 
nikarzy polskich. 

Zastępcami prasy rumuńskiej są 
na obradach praskich pp. J. Nadej- 
de, M. Conitz i znany krytyk Gołe- 
stan. Jugosławję reprezentują p. p. 
Smodej, prezes Zrzeszenia dzienni- 
karzy jugosłowiańskich i dr. Ikonicz, 
sekretarz Zrzeszenia, Belgję — czte- 
rech delegatów z redaktorem Dod- 
sem na czele, Szwajcarję — również 
czterech delegatów, Austrję i dzien- 
nikarzy, akredytowanych przy Lidze 
Narodów, — po dwóch delegatów, 
Grecję, Łotwę, Bułgarję i Finlandję— 
po jednym delegacie. Czechosłowa- 
cję reprezentują na kongresie egze- 
kutywy Federacji pp. Gustaw Win- 
ter i K. Kraus. 

Dnia 4 kwietnia obradowało tyl- 
ko prezydjum komitetu wykonaw- 
czego. Wieczorem tegoż dnia Syn- 
dykat dziennikarzy czeskosłowackich 
i związek dziennikarzy niemieckich 
w republiee czechosłowackich wy- 
dały w salonach praskiego Klubu 
RR recepcję na cześć 

gości zagraniesnych. Dnia 5-go i 6-go 
obradować będą poszczególne komi- 
sje Federacji, ponadto odbędą się 
dwa plenarne posiedzenia komitetu 
wykonawczego. Dnia 6-go kwietnia 
gości zagranicznych podejmować 
będzie w swych salonach recepcyj- 
nych minister spraw zagranicznych 
Czechosłowacji, dr. Edward Benesz. 

Przewodniczącym komitetu orga- 
nizacyjnego przyjęcia gości zagrani- 
cznych w Pradze jest dyrektor Svi- 
hovsky, nacz. red. Cntropressu. 

PRAGA, 6.IV. (Pat). Prezydent 
Massaryk przyjął na audjenoji dele- 
gację Międzynarodowej Federacji 

SIEWNIKI 
RZĘDOWE, RZUTOWE1DO 
NAWOZÓW SZTUCZNYCH 

poleea 
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Wilno, ul. Zawalna 11-а, & 

    

Zamówienie m saletrę 
Chilijską Wapniową i Nitrofos 

przyjmuje * 

Zygmunt Nagrodzki zaa 114. 
Kto zamówi wcześnie—ten będzie miał 

transporty w drodze. 501     
Dziennikarzy. Prezes Federacji Bern- 
hardt powitał prezydenta Massary- 
ka i pokrótce przedstawił mu zada- 
nia, jakiemi się Federacja obecnie 
zajmuje i próby przy pomocy, któ- 
rych stara się na forum międzyna- 
roiowem podnieść międzynarodową 
moralność dziennikarską i zapewnić 
pewne podstawy dla należytego u- 
regulowania stosunków prawnych i 
materjalnych wśród dziennikarzy. 
Audjencja trwała około godziny. W 
żywej rozmowie poruszono szereg 
tematów, dotyczących prasy. Po a- 
udjencji wydział wykonawczy roz- 
począł dalsze obrady nad kwestją 
zorganizowania międzynarodowego 
honorowego sądu dziennikarskiego. 

° 

Przykry objaw. 
Przykry dowód zaściankowej malostko- 

wości daje wczorajsze „Slowo“. Zarzuca nam 

ono, żeśmy zapowiedzieli ukazanie się na 

szpaltach „Kuriera Wileńskiego" artykułu 

Marszałka Piłsudskiego o obecnej sytuacji 

politycznej. Zdaniem „Słowa* jest to „nie- 

przyjemna autoreklama”, ponieważ artykuł 

ten ma się ukazać także w innych pismach 

popierających rząd, między innemi, w „Sło- 

wie”, 

Pretensja ta jest wręcz zdumiewająca 

i może być wytłómaczona jedynie zdener- 

wowaniem redakcji, iż ona sama tego nie 

uczyniła, wskutek czego grozi jej straszne 

niebezpieczeństwo, że „Kurjera Wileńskiego" 

będą na mieście kupowali więcej niż „Słowa”, 

Z przykrością trzeba na tym przykładzie 

stwierdzić jak dalece maleją, obniżają się 

interesy i ambicje pewnych kół wileńskich. 

Ale jest jeszcze rzecz gorsza w wystą- 

pieniu „Slowa“. Czytamy w niem dosłownie: 

„Kurjer Wileński" zamieścił wczoraj wiado- 

mość, że Marszałek Piłsudski pisze dla „Kur- 

jera Wileńskiego" artykuł" O kilka wierszy 

dalej znów to samo: „..Sprawiedliwość na* 

kazuje stwierdzić, że tylko jedno (pismo, 

t.j. „Kurjer Wileński" przyp. Red.) napisało: 

„Marszałek Piłsudski pisze dla nas artykuł”. 

Wystarczy przeczytać obie nasze zapo- 

wiedzi, aby stwierdzić, jak dalece zarzuty 

„Slowa“ mijają się z prawdą. Zapowiedź ' 

nasza brzmiała: „Korespondent warszawski 

donosi nam, że w najbliższych dniach, przy 

puszczalnie jeszcze w bieżącym tygodniu, 

Marszałek Piłsudski zamieści na łamach 

„Kurjera Wileńskiego" artykuł, omawiający 

obecną konstelację polityczną”. 

Dzisiejszy numer nasz potwierdza zapo- 

wiadany przez nas fakt. Jeżeli drukujemy 

dziś artykuł Marszałka, to nikt chyba nie 
wątpi, że dzieje się to za jego wiedzą. Nie 

mogliśmy natomiast wiedzieć czy i, ewentu- 

alnie, jakie inne dzienniki uzyskają to samo 

prawo. Odpowiadamy za siebie i zwracamy 

się do naszych czytelników, każdemu inne- 

mu pismu pozostawiając troskę o swoich. 

Zarzucane nam przez „Słowo* przypi- 

sywanie sobie wyłączności na artykuł Mar- 

szałka Piłsudskiego, jest, jak widać z po- 

wyższych zestawień, jaskrawem nadużyciem 

przeciwko prawdzie. Drugiem takiem nadu- 

życiem „Slowa“ jest twierdzenie, że żadne 

pismo, prócz nas, nie zapowiedziało ukaza- 

nia się tego artykułu na swoich szpaltach. 

Zapowiedź taką, w podobnej do naszej for« 

mie, zamieścił „llustr. Kurjer Krakowski”, 

„Głos Prawdy" i „Republika“. 

Wystąpienie „Słowa”, podyktowane ja- 

kąś nieznaną dotąd w Wilnie konkurencyjną 

małostkowością, wywołuje wrażenie niez- 

miernie przykre. Nietylko dlatego, że „Sło- 

wo“ jest organem jednej z grup, wchodzą 

cych w skład Bezpartyjnego Bloku Współ- 

pracy z Rządem, ale dlatego również, że 

to jego wystąpienie dowodzi obniżania się 

stosunków wileńskich w dziedzinie publiez- 

nej do poziomu głębokiej prowincji. 

i ii ii i iii 

Prusy pochłaniają mniejsze 
państewka, 

BERLIN, 6.IV. Sejm księstwa 
Schaumburg— Lippe upoważnił rząd 
do podjęcia rokowań o połączenie się 
z Prusami. 
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Czyżby morderstwo? 

Na pograniczu polsko-sowieckiem w rejonie odcinka granicznego 
Bronki-Kamień patrol KOP-u, 
ujawnił w przydrożnym rowie 
dokumentów, 

lustrując pas pograniczny przypadkowo 
zwłoki 

jak również i pieniędzy nie znaleziono, co 
starszego mężczyzny. Żadnych 

daje asumpt 
do przypuszczenia, iż zachodzi tu wypadek morderstwa w celach rabun- 
kowych. Przeprowadzone przez władze bezpieczeństwa śledztwo dopro- 
wadziło narazie do stwierdzenia, iż jest to Józef Kiełczowicz, mieszkaniec 
okolicznej wsi. 

Toczące się śledztwo wyjaśni na ile postawiona hipoteza morderstwa 
jest słuszna. 

ё 

Ujęcie międzynarodowego szantażysty. 
Onegdaj w Oszmianie władze śledcze ujęły od dwóch lat poszuki- 

wanego międzynarodowego oszusta i szantarzystę Stachosz-Kuleszow- 

skiego, podającego się za doktora praw, dyrektora banku i t. p. 
Sprytny ten oszust w ciągu swojej długoletniej praktyki zdołał w 

mistrzowski sposób wyłudzić od szeregu poważnych przedsiębiorstw i 
osób prywatnych zawrotną sumę 100.000 zł. 

Śzantażysta podczas 
zwiskami. 

swojej karjery posługiwał się rozmaitemi na- 

Metody granicznej straży sowieckiej. 
Onegdaj w rejonie W. Chutor władze sowieckie wysiedliły do Polski 

rodzinę Breckunów, którym przed wysiedleniem żołnierze sowieccy zabrali 
wszystkie pieniądze i kosztowności. W związku z powyższem poszkodo- 
wani zwrócili się do władz polskich z prośbą o interwencję. 

WYJAŚNIENIA PRAWNE, 
W jaki sposób przedsiębiorstwo han- 

dlowe może uzyskać odroczenie wypłat. 

W myśl postanowień ustawy o zapo- 
bieganiu upadłości z dn. 23 grudnia 1927 r. 
(Dz. U. Nr. 3 par. 20) odroczenie wypłat 
może być udzielone jedynie takiemu handlu- 
jącemu, który posiada dostateczne środki 
do zupełnego zaspokojenia wierzycieli i któ- 
ry wskutek wyjątkowych, a niezależnych 
od niego okoliczności zaprzestał czasowo 
wypłat, lub przewiduje konieczność czas0- 
wego ich zaprzestania. Odroczenia udziela 
sąd właściwy do ogłoszenia upadłości, a 
zatem dla firm wileńskich właściwy będzie 
wydział handlowy Sądu Okręgowego w Wil- 
nie, do którego też firm» starająca się o 
odroczenie wypłat wnieść winna podanie z 
załącznikami. Załączniki te są nader istot- 
ne,gdyż orjentują one sąd w sytuacji dłuż- 
nika. Do podania załączyć należy: 1) wy- 
ciąg z rejestru handlowego, 2) bilans z wy- 
kazem aktywów i pasywów, 3) spis wierzy- 
cieli, 4) wykaz udzielo ych poręczeń, 5) wy- 
kaz niewykonanych wyroków zapadtych 
przeciw dłużnikowi, 6) plan sanacji przed- 
siębiorstwa i wreszcie 7) oświadczenie 
piśmienne dłużnika o rzetelności wszystkich 
powyższych danych. Po wpłynięciu powyż- 
szego podania prezes sądu wyznacza nie- 
zwłocznie termin najdalej miesięczny do 
rozpoznania sprawy, 

Przed rozprawą prezes sądu może ро- 
Jecić jednemu, lub kilku biegłym zbadanie 
stanu przedsiębiorstwa. Biegli składają 0- 
pinję na piśmie. 

W terminie wyznaczonym do rozprawy 
sąd przy dzwiach zamkniętych wysłuchuje 
dłużnika i biegłych poczem orzeka o podą- 
niu w formie wyroku używajac, jak mówi 
ustawa, „władzy swej z wielką oględnością*. 

Wrazie odmowy odroczenia wypłat dłu- 
žnikowi służy skarga apelacyjna, w razie 
zaś udzielenia odroczenia wypłat skargę 
wnieść może niezadowolony z wyroku wie- 
rzyciel. Odroczenie wypłat udzielane jest 
na 3 miesiące, przyczem termin ten może 
być przedłużony o dalsze 3 miesiące naj- 
wyżej dwukrotnie. 

Konferencja w sprawie ochrony 
roślin. 

WARSZAWA. 6.IV. (Pat). Dnia 
b. m. wyjeżdżają delegaci mini- 

sterstwa rolnictwa pp. prof. Ryszard 
Błędowski i radca ministerjalny p. 
Witold Hoyer na międzynarodową 
konferencję w sprawie ochrony ro- 
ślin, która rozpocznie się w Rzymie 
dnia 10 b. m. 

Zamiecie śnieżne i mrozy w Polsce. 
WARSZAWA. 6.V. (Pat). Z 

wielu okręgów dyrekcyjnych dono- 
szą o silnych opadach śnieżnych. 
Między innemi w radomskiej dy- 
rekcji kolejowej na odcinku Koniec- 
pol-Częstochowa i Kielce-Częstocho- 
wa z powodu zamieci śnieżnych 
pracował pług odśnieżny. Zamieć 
trwała 3 godziny. W lwowskim 
okręgu przy temperaturze od—4 do 
—10 stopni padał śnieg. W wileń- 
skiej dyrekcji kolejowej zanotowano 
nocą—l15 stopni. Również w stani- 
sławowskim okręgu padał śnieg przy 
temperaturze—4 stopnie. 

BIAŁORUŚ SOWIECKA. 

Qkołe 50 tysięcy dzieci chorych 
na świerzb. 

Jak donosi mińska „Zwiezda“, 
w/g ostatnich danych ludowego ko- 
misarjatu zdrowia, w B. S. R. R. 
znajduje się około 50 tys. dzieci, 
dotkniętych ciężkiemi wypadkami 
świerzbu i liszaju. Dla zwalczania 
tych chorób, komisarjat zdrowia po- 
lecił uruchomić w wszystkich kie- 
runkach miast Białorusi sow. spe- 
cjalne oddziały dla dotkniętych 
świerzbem. / 

Tydzień czystości w Mińsku. 

Okręgowa inspekcja sanitarna, 
przy udziale przedstawicieli biało- 
ruskiego czerwonego krzyża i przed- 
stawiciela wszystkich instytucyj spo- 
łecznych, organizuje w Mińsku w 
ciągu 7 dni (7—14 kwietnia) t. zw. 
tydzień czystości. W ciągu tego ty- 
godnia, komisja złożona z przedsta- 
wicieli tych instytucyj, ma skontro- 
lować stan sanitarny miasta i wydać 
zarządzenia regulujące na przyszłość 
sprawy sanitarne w m. Mińsku i 
okręgu. 

L iai 
Systematyczne wykradanie pie- 

niędzy z listów poleconych. 
W okresie od połowy 1924 do 

marca 1925 r. wileńska dyrekcja 
poczt i telegrafów zasypywana wprost 
była reklamacjami o zaginionych li- 
stach poleconych, a najczęściej o 
wykradzeniu z nich pieniędzy. 

We wszystkich tych wypadkach 
dane wskazywały, że nadużycia po- 
pełniane są na głównej poczcie, t.j. 
w urzędzie pocztowym Wilno I. 

Kierownictwo tego urzędu po- 
częło bacznie obserwować personel, 
mający do czynienia z nadawaną tu 
korespondencją poleconą, co też do- 
prowadziło do powzięcia poważnych 
podejrzeń o złodziejskie operacje na 
wożnego ekspedycji Stanisława Le- 
szczewskiego. 
Ażeby zdobyć konkretne dowody 

ekspedytor Pakutinis spreparowal 
kilka listów z drobnemi kwotami w 
banknotach i wysłał je do nieistnie- 
jących osób. 

Podstęp się udał. Nazajutrz w 
jednym z listów brakowało 5-zło- 
tówki, przeprowadzona zaś rewizja 
osobista u dyżurujących w tym cza- 
sie ekspedytora Chaleckiego i woż- 
nego Leszczewskiego, ujawniła u 
tego ostatniego wyjętą z listu 5-zło- 
tówkę, a nadto ukryte w kaloszu 
20 dolarów i 10 złotych, co do po- 
siadania których L. nie umiał się 
jasno wytłomaczyć. 

W czasie indagowania pomysło- 
wy woźny usiłował wplątać do spra- 
wy urzędnika Okołokułaka, a nastę- 
pnie urzędnika M. Chaleckiego. któ- 
rego kiedyś rzekomo zastał na go- 
rącym uczynku wybierania pienię- 
dzy, jednak na jego prośby zataił 
to przed władzą. 

Urząd prokuratorski nie uwierzył 
tłomaczeniom Leszczewskiego i wy- 
stosował przeciwko niemu oskarże- 
nie o przywłaszczenie pieniędzy z 
sześciu listów, a mianowicie: z listu 
wysłanego przez p. Cedrowskiego— 
100 zł., ks. bisk. K. Michalkiewicza 
—100 zł., p. Bolesława Skirmunta— 
10 dolarów, inż. Bromisława Gumow- 
skiego z jednego listu—17 zł. i z 
drugiego—10 zł. i wreszcie z listu 
umyślnie wysłanego przez p. Pokul- 
tinisa—5 zł. 

Wczoraj sprawa ta była przed- 
miotem rozprawy: przed I-szym wy- 
działem karnym sądu okręgowego 
w składzie p.p. sędziów: Sienkiewi” 
cza, jako przewodniczącego oraz 
Skindera i Jacewicza. 

Po zbadaniu kilkunastu świad- 
ków i wysłuchaniu oskarżenia pod* 
prokuratora p. R. Rauzego, który 
domagał się wymierzenia surowej 
kary oskarzonemu, oraz obrony mec. 
Engla, dowodzącego braku dowo* 
dów winy podsądnego, sąd powziął 
wyrok skazujący osk. Stanisława 
Leszczewskiego na 2 lata domu po” 
prawy z zaliczeniem 3 miesięcznego 
aresztu prewencyjnego. 

Dobrodziejstwa amnestji nie do- 
tyczą winnych nadużyć, popełnio- 
nych przez funkcjonarjuszów pań 
stwowych na szkodę skarbu. 

Ка-ет. 

  

Rozmaitości. 
Siedemnaście miljonów dolarów 
kosztowały ostatnie wybory prezydenckie 
w Stanach Zjednoczonych. Według ogło- 
szonych obecnie ostatecznych sprawozdań 
finansowych, Krajowy Komitet Republikai-' 
ski i inne organizacje i grupy prowadzące 
agitację za Hooverem, zebrały ogółem 
10.662 604 dolary, zwolennicy zaś Smitha 
7.152.511 dolarów, razem więc na kampanję 
wyborczą wydano 17.214.621 dolarów, czyli 
około 150 miljonów złotych. Ciekawe, że 
zwycięskich republikanów każdy głos, zło- 
żony na Hoovera kosztował 44 centy, gdy 
każdy głos, który padł na kandydata de- 
mokratów, Smitha kosztował 48 centów. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

` 

K UR JE R 

Wilno пеле! 10-lecie swego 
wyzwolenia. 

Posiedzenie komitetu organiza- 
cyjnego. 

Z inicjatywy p. wojewody Racz- 
kiewicza, posła Jana Piłsudskiego i 
prezydenta miasta Folejewskiego 
odbędzie się w środę dnia 10 kwiet- 
nia o godz. |8-ej w wielkiej sali 
konferencyjnej urzędu wojewódz- 
kiego posiedzenie komitetu organi- 
zacyjnego obchodu 10-lecia wyzwo- 
lenia Wilna. W najbliższym czasie 
rozesłane zostaną zaproszenia na 
wspomniane posiedzenie. 

Walka z żebractwem. 
Szereg miast w Polsce przystą- 

pił ostatnio do walki z żebractwem. 
Lecz metody tej walki wobec bra- 
ku doświadczenia, są często nie 
odpowiednie i nie dają pożądane- 
go efektu. Wobec tego min. pracyi 
opieki społ. wyda w najbliższym 
czasie dokładną instrukcję ze wska- 
zówkami, w jaki sposób walkę tę 
należy prowadzić. Instrukcja opie- 
rać się będzie na doświadczeniu i 
wynikach praktycznych Warszawy i 
innych miast. (—) 

Zjazd lekarzy powiatowych 
wojew. wileńskiego. 

Lekarze powiatowi przybyli na 
zjazd do Wilna zwiedzali wczoraj 
po południu tutejsze instytucje sani- 
tarno-lecznicze. Zebrali się o godz. 
I6-ej w przychodni pomocy lekar- 
skiej dla funkcjonarjuszów państwo- 
wych przy ul. Wielkiej 51, poczem 
udali się na zwiedzenie miejskiego 
zakładu badania żywności przy ulicy 
Hetmańskiej 3. 

W toku dalszej wycieczki lekarze 
wyrażali się z wielkiem uznaniem 
o wzorowych urządzeniach poradni 
sportowo-lekarskiej tutejszego okrę- 
gu W. F. i P. W. oraz stacji opieki 
nad Matką i Dzieckiem przy ulicy 
Wielkiej 46. Zwiedzano w końcu 
miejską wodociągową stację pomp 
w ogrodzie Bernardyńskiem. W dniu 
dzisiejszym w sobotę zwiedzono w 
godzinach popołudniowych — рггу- 
chodnię Wil. Tow. Przeciwgrużli- 
czego przy ul. Żeligowskiego Nr. 3, 
przychodnię sanitarno - obyczajową, 
przychodnię Wil. Tow. Przeciwalko- 
holowego, oddział gruźliczy przy 
miejskim szpitalu zakaźnym na Zwie- 
rzyńcu i nowówybudowaną miejską 
szkołę powszechną przy ul. Szep- 
tyckiego. 

W sobotę przed południem obra- 
dował zjazd lekarzy powiatowych 
w dalszym ciągu pod przewodnict- 
wem naczelnika d-ra Rudzińskiego 
w urzędzie wojewódzkim. Referaty 
wygłosił dr. A. Safarewicz: „Zna- 
czenie sanitarne analizy wody”. 
Inspektor lekarski dr. Przyałgowski 
o środkach zdrowia. Naczelnik wy- 
działu opieki społecznej Konrad 
Jocz o „Skoordynowaniu pracy Ко- 
mitetów opieki nad matką i dziec- 
kiem z pracą organów służby zdro- 
wia", następnie inspektor starostw 
p. Aleksander Żyłko „O organizacji 
doraźnej akcji sanitarno - porządko- 
wej ze strony samorządów”. Dr. A. 
Borowski kierownik przychodni prze- 
ciwgruźliczej w Wilnie o zwalczaniu 
zapobiegawczem gruźlicy, inspektor 
lekarski dr. L. Błahuszewski w spra- 
wie czynności lekarza powiatowego, 
wreszcie inspektor farmaceutyczny 
Hrynaszkiewicz o nadzorze nad apte- 
ami w powiecie. 

Po załatwieniu spraw administra- 
cyjnych zjazd zamknięto. 

SPORT. 
Siódmy dzień turnieju gier. sport. 

Ośr. W. F. Wilno. 

W siódmym dniu turnieju gier 
sportowych Ośr. W. F. Wilno od- 
były się następujące mecze koszy- 
kówki: 

Makabi— Ognisko (zespoły żeńskie) 
14:1, Drużyna Makabi lepsza tech- 
nicznie i taktycznie i bardziej ruch- 
iwa zwyciężyła zasłużenie. 

A. Z. S, — Pogoń (zespoły męskie) 
20:10 (4:7). Mecz powyższy nale- 
żał do b. interesujących ze względu 
na żywą i ambitną grę obydwóch 
zespołów. Zdecydowaną przewagę 
do pauzy miała Pogoń po pauzie 
A. Z. S. 

Ognisko — Makabi (zesp. męskie) 
(57:17 (30:10), Drużyna Ogniska 
odniosła gładkie zwycięstwo nad 
nieźle grającym zespołem Makabi. 

Gra była chwilami b, ostra. Świet- 
nie strzelający atak Ogniska uzys- 
kał jak zwykle rekordową ilość 
pktów. 

Badania lekarskie w poradni sp. 
Lek. 

Okr. Ośrodek W. F. Wilno usta- 
lił następującą kolejność badań 
członków klubów sp. i organizacji 
„w. w poradni sportowo lekar- 

skiej (ul. Hetmańska 3) na najbliż- 
szy tydzień (od 8—13 kwietnia b. r.). 

Poniedziałek — Kl. Sp. Ognisko 
(panie). Wtorek—Zw. Mł. Wiejskiej 
(panowie). Środa — Zw. Strzelecki 
(panie). Czwartek—Zw. Mł. Polskiej 
(panowie). Piątek—Makabi (panie). 
Sobota—R. K. S. „Siła" (panowie). 

Badania przeprowadza kier. po- 
radni kpt. dr. Gołyński w godzinach 
od 18—20. 
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OSOBISTE 

— Prezes wileńskiej Izby Skarbo- 
wej p. Jan Malecki po kilkudnio- 
wym pobycie w Warszawie powró- 
cił i objął w dniu wczorajszym u- 
rzędowanie. 

— Przedstawiciel prowincjonalnej 
prasy niemieckiej. P. wojewoda wi- 
leński Raczkiewicz przyjął w dniu 6 
b. .m. przedstawiciela niemieckiej 
prasy prowincjonalnej p. Eekarta 
Petericha, który przybył do Wilna 
na kilka dni, 

Redaktor Peterich w czasie po- 
bytu swego w Wilnie złożył wizyty 
Hachamowi Seraju Chan Szapszało- 
wi i prezesowi syndykatu dzienni- 
karzy wileńskich p. Czesławowi Jan- 
kowskiemu. 

URZĘDOWA 
— Konferencja w sprawie potrzeb 

gospodarczych i kulturalnych woje- 
wództwa wileńskiego. W dniu 5 b.m. 
w urzędzie wojewódzkim odbyła się 
dłuższa konferencja pomiędzy p. wo- 
jewodą Raczkiewiczem, a posłem na 
Sejm p. Janem Piłsudskim. Przed- 
miotem narad była sprawa potrzeb 
gospodarczych i kulturalnych lud- 
ności województwa wileńskiego. 

— Przypomnienie na czasie. W 
swoim czasie władze centralne zwró- 
ciły uwagę wojewodów na braki w 
dotychczasowym sposobie koordy- 
nowania działalności wojewódzkich 
i powiatowych władz administra- 
cyjnych oraz podały szereg wska- 
zówek, eo do sposobów usunięcia 
tych braków. W związku z powyż- 
szem M-wo Spraw Wewnętrznych 
zwróciło się obecnie do urzędu wo- 
jewódzkiego w Wilnie o nadesłanie 
informacyj w jaki sposób wskazów- 
ki te praktycznie zastosowano. 

ADMINISTRACYJNĄ 
— Kary za antysanitarne utrzy- 

mywanie hoteli. Wileńskie starostwo 
grodzkie skazało, administratora ho- 
telu „George'a* na karę grzywny w 
wysokości 500 zł., Zelika Kowar- 
skiego — właściciela hotelu „Bri- 
stol* na zapłacenie 500 zł. kary oraz 
Sende Goldberga właśc. hotelu „Er- 
mitaż* (Biskupia 12) na karę grzy- 
wny w wysokości 200 zł. i Rebekę 
Małyszkiewicz wł. hotelu „Wersal* 
(Zamkowa 26) na karę. 300 zł. — 
wszystkich za utrzymanie swych za- 
kładów w antysanitarnym stanie. 

MIEJSKA 
— Wieści z Wilji. W dniu wczo- 

rajszym stan wody na Wilji wyno- 
sił 290 cntm. (54 ponad poziom nor" 
malny). 

Wilja płynie od mostu Santoki 
i jest wolna od kry. 

— Nowa troska magistratu. Wo- 
bec nowych obowiązków naložo- 
nych na magistrat w związku z roz- 
porządzeniem o zwolnieniu policji 
państwowej od czynności admini- 
stracyjnych, sądowniczych, egzeku- 
cyjnych, jakoto: doręczania wez” 
wań sądowych, ściągania kar, asy- 
stowania przy licytacjach i t. p. — 
magistrat będzie musiał w celu wy- 
konywania nowych czynności po- 
większyć dotychczasowy personel, 
a w niektórych wypadkach stwo” 
rzyć specjalną straż miejską. 

związku z powyższem wła- 
dze miejskie poszukują obecnie 
źródeł pokrycia tych wydatków. 
Specjalne na ten cel kredyty wsta” 
wione zostaną prawdopodobnie do 
budżetu dodatkowego miasta na 
rok 1929/30. 

SAMORZĄDOWA 

— Posiedzenie wydziału powiato- 
wego. We wtorek 9-go b. m. odbę- 
dzie się posiedzenie wydziału powia- 
towego sejmiku wileńsko - trockiego. 
Na posiedzeniu omawiane będą 
sprawy drogowe oraż plan pracy na 
okres najbliższych 8 lat. 

UNIWERSYTEC 

— Wykład profesora Rittlera z 
innsbrucku, o którym  donosilišmy 
wczoraj, odbędzie się we wtorek, 16 
b. m. o godz. 7 i pół wiecz. w Auli 
Kolumnowej (a nie, jak podano po- 
przednio, we środę), 

LITERACKA 

—- Dzisiejszy odczyt J. Kaden-Ban- 
drowskiego. Dziś o godz. 1-ej p. p. 
wielce utalentowany pisarz i publi- 
cysta Juljusz Kaden-Bandrowski wy- 
głosi odczyt na temat „Faszysta czy 
komunista* (Czarne skrzydła). 

Zainteresowanie olbrzymie. Pozo- 
stałe bilety sprzedaje kasa Teatru 
Polskiego od godz. 1i-ej rano, 

ARTYSTYCZNA 
Kursa fotograficzne Wileńskiego 

Т-мо МИ. Fot. W poniedziałek 8 
b. m. o godz. 6 wieczorem w lokalu 
„Śród Literackich* (ul. $. Anny 4). 
rozpoczną się kursa fotograficzne 
dla początkujących wykładem inż. 
Władysława Krukowskiego na te- 
mat „Jak powstaje obraz fotogra- 
ficzny". Wykład poprzedzi słowo 
wstępne ks. kapelana Piotra Śle- 
dziewskiego. 

Wstęp dla członków T-wa Mi- 
łośników Fotografji bezpłatny. 

WOJSKOWA 
— Przed poborem rocznika 1908. 

W związku z rozpoczynającym się 
w pierwszych dniach maja poborem 
rocznika 1908-go dowiadujemy się 
że zwyczajem dorocznym przede- 
wszystkiem zwracać się będzie u" 
wagę na czystość poborowych. 

Przed przeglądem lekarskim 
brudnych w asyście policji odsy- 
łać się będzie do łażni. Pozatem 
poborowi, którzy przychodzić będą 
w bardzo brudnych ubraniach i bie” 
liżnie, będą zatrzymywani, ubranie 
odda się do dezynfekcji i w ten 
sposób pozostaną oni pod nadzo- 
rem władz policyjnych, aż do chwi- 
li doprowadzenia ich do porządku. 

ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ 
— T-wo popierania przemysłu lu- 

dowego w Wilnie. Walne zgromadze- 
nie członków T-wa popierania prze- 
mysłu ludowego w Wilnie odbędzie 
się w niedzielę dnia 21-go b. m. o 
godz. 6-ej popoł. w lokalu muzeum 
etnograficznego (ul. Zamkowa 11). 
Porządek obrad: 
Wybór przewodniczącego. 3) Spra- 
wozdanie zarządu oraz komisji rewi- 
zyjnej. 4) Plany działalności na przy-= 
szłość. 5) Wybory nowych członków 
zarządu na miejsce ustępujących. 6) 
Wolne wnioski. 

— Ze stowarzyszenia kupców i 
przemysłowców chrześcijan w Wilnie, 
Na odbytem w dniu 5-go b. m. ze- 
braniu nowego zarządu stowarzysze- 
nia kupców i przemysłowców chrześ- 
cijan w Wilnie dokonano wyborów 
prezydjum. 

Na prezesa zarządu wybrano p. 
Mieczysława Żejmo, na I wicepreze- 
sa p. Edmunda Kowalskiego, na II 
wiceprezesa p. Michała Brzostow- 
skiego, na sekretarza p. Ksawerego 
Zapolya-Zapolskiego i na skarbnika 
p. Stanisława Jeśmana. Członkowie 
zarządu pp. Jan Rochowicz, Jan Ro- 
dowicz, Kazimierz Rutkowski i To- 
masz Krassowski. 

Pierwsze zebranie zarządu było 
poświęcone przeważnie omówieniu 
spraw Izby przemysłowo-handlowej 
w Wilnie, w organizacji której, jak 
wiadomo, stowarzyszenie dotych- 
czas odegrywało poważną rolę. 

Dotychczasowa linja postępowa- 
nia przedstawicieli stowarzyszenia w 
tymczasowej komisji doradczej zo- 
stała jednogłośnie zaakceptowana. 

W dniach najbliższych odbędzie 
się plenarne zebranie radców sekcji 
handlowej poświęcone omówieniu 
spraw, znajdujących się na porząd- 
ku dziennym pierwszego zebrania 
Izby, którego termin przewidywany 
jest na dzień 5-go maja r. b. 

Jak słyszeliśmy dotychczasowy 
dyrekter stowarzyszenia p. E. Jut- 
kiewicz opuszcza swoje stanowisko. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Zebrania informacyjne Stow. 
Rez. i b. Wojsk. Zarząd Koła Wileń- 
skiego Stowarzyszenia Rezerwistów 
i b. Wojskowych zawiadamia swych 
członków, że w dniu 7 b. m.o godz, 
12-ej odbędzie się zebranie informa- 
cyjne w lokalu Z. O W. przy ul. 
niwersyteckiej 6/8. 
— Polskie T-wo Teozoficzne Oddz. 

w Wilnie. W niedzielę dn. 7 b m. 
o godz. 5 p. p. w lokalu T-wa przy 
ul. Kasztanowej 2 m. 1l odbędzie 
się kolejna pogadanka na temat: 
„O realnem znaczeniu życia ducho- 
wego”. Wstęp wolny. 

RÓŻNE 
— Zasady ubezpieczeń pracow- 

ników umysłowych. W końcu przy” 
szłego tygodnia przybędą z Warsza” 
wy do Wilna przedstawiciele zakła- 
du ubezpieczeń pracowników umy- 
słowych: prezes komisji organizacyj- 
nej dr Adamczak i naczelnicy wy- 
działów Sasorski i Kotarbiński ce- 
lem wygłoszenia w naszem mieście 
kilku prelekcyj o zasadach ubezpie- 
czenia pracowników umysłowych i 
© działalności Z. U. P. U. w War- 
szawie, któremu podlega także wo- 
jewództwo wileńskie. 

Wykłady te przeznaczone będą 
dla: przedstawicieli Kas Chorych tu- 
tejszego okręgu, którzy w liczbie 
kilkudziesięciu przybędą do Wilna 
oraz dla reprezentantów pokrew- 
nych urzędów. Z. U. P. U. posiada 
od niedawna w Wilnie swoją pla- 
cówkę w postaci inspektoratu okrę* 
gowego, obejmującego wojewódz- 
twa wileńskie, białostockie, nowo- 
grodzkie i poleskie. 

Na czele placówki wileńskiej stoi 
inspektor p. Arcimonowicz. Lokal i 
inspektorat mieści się przy ul. Pił- 
sudskiego 29 tel. 17—08. 

— Podziękowanie. VIII Oddział 
Towarzystwa Pań Miłosierdzia Ś-go 
Wincentego a Paulo, składa niniej” 
szem Stowarzyszeniu Oficerów prze” 
niesionych w stan spoczynku ser- 
deczne „Bóg zapłać" za hojny dar 
75 złotych na najbiedniejszych wy* 
żej wymienionego oddziału. 

— Sekretarjat Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem na 
wojew. wileńskie podaje niniejszem 
do powszechnej wiadomości, że w 
zajmowanym przezeń lokalu przy ul. 
Zawalnej | m. 4, tel. 12 —95, nie 
mieściła się i nie mieści redakcja 
gazety p. t. „Wieczór Wileński, a 
podanie tego adresu, jak również 
godzin przyjęć redaktora w powyż- 
szym lokalu zostało uczynione bez 
wiedzy i woli sekretarjatu. 
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TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Złota kaczka*. Dziś premjera ory- 
ginalnego widowiska H. Zakrzewskiej p. t. 
„Złota kaczka”. W przedstawieniu bierze 
udział eały zespół Reduty. Bajka ta — @& 
dzieci, młodzieży i dorosłych otrzymała no- 
wą oprawę dekoracyjną, soraz ilustrację mu- 
zyczną, skomponowaną przez Eug. Dziewul- 
skiego. 

Początek o godz. 15-ej (3-ej) popołudniu. 
Bilety w cenie od 20 gr. rano do na- 

bycia w „Orbisie* i od godz. 13ej (1-ej) w 
kasie teatru. 

— „Włamanie*. Dziś o godz 20-ej po 
raz 4-ty głośna sztuka A. Grzymały-Sie- 
dleckiego p. t. „Włamanie* w premjerowej 
obsadzie. 

Koncert ku czci Czajkowskiego. 
Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne 

przypomina miłośnikom muzyki, że w po- 
niedziałek, dnia 8 b. m.o g. 20.30 odbędzie 
się koncert poświęcony twórczości P. Czaj- 
kowskiego. 

W koneercie tym odegrane zostaną ta- 
kie utwory, jak. trio a moll, koncert skrzyp- 
cowy oraz wariacje na tematy rococo na 
wiolonczelę przez świetny zespół, złożony z 
pp. prof. prof. M. Kimontt-Jacynowej, H. So- 
łomonowa i A. Kaca. Przy fortepianie p. 
Szapsaj. 

Bilety do nabycia w „Orbisie* — ul. 
Mickiewicza 11. 

REDUTA (za prowincji). 
— Dziś w Białej-Podlaskiej komedja 

A. Słonimskiego p.t. „Murzyn warszawski” 
z Stefanem Jaraczem w postaci Hertmań- 
skiego. 

Wieczór Toni Kleczkowskiej w Reducie. 
Korzystając z pobytu w Wilnie głośnej 

pieśniarki p. Toni Kleczkowkiej z Paryża, 
Związek Pracy Obywa'elskiej Kobiet upro- 
sił ją o urządzenie w naszem mieście wie- 
czoru na rzecz ochronek Związku. 

Wieczór ten odbędzie się we wtorek 
dnia 9 kwietnia o godzinie 8-ej wi+czór w 
Redueie. Program obejmuje 6 cyklów pie- 
śni. Cykl pierwszy wypełnią pieśni z epoki 
XVIII wieku. Cykl drugi pieśni z okresu 
romantyzmu. Cykl trzeci stare melodje an- 
gielskie. W drugiej części wieczoru odśpie- 
wa pieśniarka pieśni hiszpańskie, francu- 
skie oraz polskie pieśni ludowe i dziecinne. 

Wiadomość o wieczorze p. Toni Klecz- 
kowskiej sprawiła w Wilnie prawdziwą 
sensację. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“), 
— „Dwaj panowie B*. Dziś po raz drugi 

najgłośniejsza komedja Marjana Hemara 
„Dwaj panowie B*, która po premjerze wy- 
wołała formalną burzę wśród nadobnych 
przedstawicielek publiczności, obiecujących 
sobie Marjana Hemara ścigać, jakby za 
obrazę osobistą, zaś wśród męskiej połowy 
widzów przemawiał jakby zgodny raczej z 
autorem pogląd na te intymne sprawy. W 
każdym razie powodzenie komedji jest za- 
pewnione. 

— Dzisiejsze pepołudniówki „Kwadratura 
koła”, niezmiernie ciekawa i wesoła awan- 
tura małżeńska na stosunki bolszewickie, 
grana będzie dziś nieodwołalnie po raz 
ostatni o g. 3-ej pp. 

— „Hulaka* — farsa M, Hennequina 
grana będzie również po raz ostatni dziś 
o godz. 5-ej pp. 

Ceny miejsc na oba widowiska popo- 
łudniowe najniższe od 20 gr. 

Walki zapaśnicze w cyrku. 
Fenomenalny atleta-amator student 

z Chorwacji Stibor w Wilnie. 
Wileką sensację wśród licznie zebranej, 

wczoraj w cyrku publiczności, wywołało 
ukazenie się na ringu słynnego w Europie, 
fenomenalnego [zapaśnika-amatora z Chor- 
wacji Uxa Stibora. Sympatyczna powiera- 
chowność i inteligentny wygląd dżentel- 
meńskiego zapaśnika zjednała mu z miej- 
sca sympatję publiczności, która go owa- 
cyjnie powitała. : 

Stibor oświadczył, iż przybył właści- 
wie, by wyzwać mistrza Polski Sztekkera i 
jest zdziwiony, że go tutaj niema, wówczas 
wyskoczył Garkowienko i oświadczył, że 
tam gdzie on jest — to Sztekker nie przy- 
jedzie i że on Garkowienko pierwszy może 
stanąć ze Stiborem do walki. Po wciągnię- 
ciu przybyłego Stibora na listę zapaśników, 
rozpoczęły się walki. 

Czech Motyka nie nie mógł wskórać w 
ciągu 20 m. z silniejszym od siebie Poo- 
schoffem. 

Rosjanin Petrowicz w 4 min. pokonał 
wiedeńczyka Marko. 

Sympatyczny Szczerbiński przez 20 m. 
dzielnie stawił opór ciężkiemu bawarczy- 
kowi Wolkemu, walka nierostrzygnięta. 

Klasycznie zbudowany murzyn Siki w 
1l m. pokonał „Vogmana. Murzyna gorąco 
oklaskiwano. 

Dziś w niedzielę walezą: Pooschoff — 
Wolke, Kohier— Marko, murzyn Siki — Gar- 
kowienko i budząca specjalne zaintereso- 
wanie decydująca Szczerbiński—Motyka, 

Na wileńskim bruku. 
— Dzieciobójczynie. W domu Nr. 

15 przy zaułku Warszawskim poli- 
cja ujawniła zakopanego w sionce 
trupa dziecka. Okazało się że winną 
dzieciobójstwa jest zamieszkała w 
tym domu Wincentyna Masłowska, 
panna, która chcąc się pozbyć dzie” 
cka udusiła je a następnie zakopa- 
ła w sionce mieszkania. 

Masłowską aresztowano. 
Jednocześnie policja natrafiła na 

podobny wypadekw jednym z do- 
mów przy ul. St. Grodzieńskiej, gdzie 
wyrodna matka również udusiła 
swe dziecko, a następnie pogrzeba” 
ła na podwórku. Dochodzenie w 
celu ujawnienia winnej prowadzą 
władze śledcze. 

— Zatruł się denaturatem. Na u- 
licy Trockiej znaleziono nieprzyto- 
mnego Michała Tytusa który jak 
stwierdzono uległ zatruciu denatu- 
ratem. Ze względu na stan uloko- 
wano go w szpitalu żydowskim. 

— Ujęcie poszuk'wan: go. Funkcjo” 
narjusze policji ujęli Klemensa Ja- 
nulewicza  (Nikodemski 6), któ 
podczas pobytu w Oszmianie okra 
aplikanta adwokackiego Koczana. 

— Włamanie. Onegdaj wieczo- 
rem do mieszkania Anny Sienkie- 
wiczowej (l Szklana 4) dostali się 
złodzieje którzy wynieśli garderobę 
wartości 2 tysiące złotych. 

— DOxradzenie kier. oddz. taryf w 
Dyr. Kol. Na szkodę kierownika od- 
działu taryfowego P. K. P. Józefa 
Szmidta skradziono palto wartości 
kilkaset złotych. Kradzież miała 
miejsce w pokoju Nr. 33 w Dyr. 
Kolejowej.         
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Dyplomowani złodzieje. 
Stary Dickens znał doskonale 

Whitechapel i wiedział przeto, że 
znajdzie wśród ludności tej paryaso- 
wej dzielnicy londyńskiej takie ty- 
py, które z najbardziej realistyczną 
skrupulatnością skopjowane piórem 
wprowadzą do jego powieści nie- 
zbędny pierwiastek fantastyczności. 
Fenomenalnie rozwinięty zmysł ob- 
serwacyjny odgrywał rolę przekształ- 
cającej prawdę wyobrażni twórczej. 
Spełniał ją z nieporównanem mi- 
strzostwem, dzięki czemu powstała 
bogata galerja nieśmiertelnych wprost 
postaci. 

1 dlatego też przychodzą odrazu 
na myśl i stają, jak żywi, w pamięci 
niektórzy bohaterowie Dickens'ow- 
skiego „Olivera Twist'a", gdy czyta 
się — podany przez wielce poczyt- 
ny „Hamburger Fremdenblait“ — 
opis zawodowej szkoly... kradziežy, 
istniejącej w Berlinie, w stolicy pan- 
stwa bojažni Božej. Nie, nie jest to 
ani kaczka dziennikarska, ani kawal 
prima-aprilisowy! — ot, po prostu, 

sumienny reportaż z pewnem za- 
barwieniem  literackiem, na które 
sam temat w zupełności zasługuje... 

Oczywiście, wstęp do szkoły nie 
jest wcale łatwy, choć nie posiada 
ten oryginalny zakład naukowy żad- 
nych praw rządowych, nie wydaje, 
po ukończeniu pergaminowego dy- 
plomu doktorskiego i nie -mieści się 

w gmachu o wspaniałych audytor- 
jach. Kandydaci, rekrutujących się 
z różnych warstw społeczeństwa 
niemieckiego, przyjmowani są z bar- 
dzo dużemi trudnościami, choć wy- 
maga się od nich nie specjalnego 
cenzusu naukowego, lecz jedynie 
dowodów... niemoralności, dostatecz- 
nie wiarogodnych. Nie bacząc na te 
ważkie „ale“ wszelkiego rodzaju, 
„akademja“ prosperuje šwietnie, o 
czem najwymowniej świadczy po- 
kažna ilość zgłoszeń, odrzucanych 
na początku każdego „roku szkol- 
nego“. Naležy wykazač się referen- 
cjami powszechnie i zaszczytnie 
znanych rzezimieszków, by nie być 
narażonym na usłyszenie odmownej 
odpowiedzi, uniemożliwiającej syste- 
matyczne nabywanie złodziejskiej 
wiedzy teoretycznej i praktycznej. 

Tak jest! — w ciągu trzech se- 
mestrów musi „student“ pilnie u- 
częszczać na cały szereg wykładów 
i niemniej starannie odrabiać zaję- 
cia bardzo, nieraz, skomplikowane... 
Skargi na opieszałość w studjach 
są niesłychaną rzadkością—wszyscy 
rywalizują pomiędzy sobą pod wzglę- 
dem intensywności pracy! Zjawisko, 
nawiasem mówiąc, zupełnie natu- 
ralne: każdy pragnie jaknajlepiej i 
jaknajszybciej posiadać kunszt kra- 
"dzenia, gdyż otwiera się przed nim 
wówczas droga do... fortuny. Nau- 
ka odbywa się nocną wyłącznie 
porą, dyrektor bowiem szkoły—sta- 
ry w. osiwiały w długoletnich 

          
  

wędrówkach po cudzych kiesze- 
niach—jest przeświadczony, że wła- 
dze nie patrzą życzliwem okiem na 
jego dzialkiaość pedagogiczną. Dzien- 
ne zaś godziny poświęcone są za- 
rabianiu na kawałek chleba—ucznio- 
wie wprawiają się w  żebraninę, 
idealnie uzupełniającą wyławianie 
pugilaresów. 

Wiele, bardzo wiele wiadomości 
musi zdobyć człowiek, zanim wyz- 
wolony zostanie na samodzielnego 
złodziejal... A więc, w ciągu całego 
semestru pierwszego zapoznaje się 
z różnemi właściwościami psycho- 
logicznemi „ofiary*, z najskutecz- 
niejszymi sposobami uśpienia jej 
czujności i nawet pozyskania wiary 
w czystość swoich zamiarów. „Ka- 
tedrę" psychologji kradzieży zajmu* 
je międzynarodowej sławy rzezi- 
mieszek, który, naskutek nieszczę- 
śliwego wypadku przy „pracy“: zła- 
manie ręki, może już tylko kształ- 
cić nowe pokolenia. Zajęcia drugie- 
go semestru odbywają się pod o- 
sobistem kierownictwem samego 
dyrektora i polegają na kopjowaniu 
ruchów mistrza, pokazującego sztu- 
kę dyskretnego szperania po garde- 
robie bliżnich. Obdarzony wyjątko- 
wą cierpliwością mistrz każe swoim 
adeptom tak długo powtarzać każ- 
dy gest, aż symulowana kradzież ta 
dokonana zostanie z pomyślnymi, 
zdaniem jego, wynikami. 

Wykłady teoretyczne prowadzo- 
ne są w dalszym ciągu i obejmują 

  

  

wszelkie zagadnienia, oraz formy 
„pick-poket owstwa“ — až do sto- 
sowania _„giletteki*, narkotyków, 
„jiu-jitsu“, etc. włącznie. Należy 
przewidywać najrozmaitsze ementu- 
alności: a nuż „ofierze" wpadnie na 
myśl bronić swojego pugilaresul... W 
programie zajęć ostatniego seme- 
stru figurują już tylko ćwiczenia 
praktyczne: najtrudniejszej katego- 
rji — uczniowie muszą okradać je- 
den drugiego i to w niezwykłych 
okolicznościach. Probierżem świad- 
czącym o postępach uczynionych 
w szkole jest egzamin końcowy, 
uderzająco podobny do scen z „Oli- 
vera a Twista" — uczeń powinien 
zdołać wyciągnąć pugilares z kie- 
szeni pana dyrektora bez wzbudze- 
nia najmniejszych podejrzeń! Sztu: 
ka, istotnie, nielada... 

Kto przez tę próbę ogniową 
szczęśliwie przebrnie, ten bezzwło- 
cznie przystępuje już do „pracy“, 
zazwyczaj szukając pierwszych swo- 
ich zarobków w Pradze, uznanej 
przez wytrawnych fachowców za 
najwdzięczniejszy teren do rozpo- 
częcia karjery złodziejskiej. Normal- 
na marszruta takich „W anderjahre" 
obejmuje miasta Wiedeń, Budapeszt, 
stolice państw bałkańskich, etc. — 
Berlin zaś stanowi kres tej okrężnej 
wędrówki kształcącej. Bardzo ambit- 
ne jednostki spędzają cały rok w 
Budapeszcie, gdzie znajduje się, po- 
dobno, jeszcze lepsza szkoła, ale 
do niej mają dostęp już tylko praw- 

Stała komunikacja morska między Polską a Anglją. 
Uruchomienie Polsko-Brytyjskiego T-wa Okrętowego. 

GDANSK, 6. IV. (Pat). W dniu 6 kwietnia r. b. polsko-brytyjskie to-- 
warzystwo okrętowe w Gdańsku rozpoczęło stałą komunikację statkami 
polskiemi między Gdynią i Gdańskiem z jednej strony, a Londynem i Hul- 
lem z drugiej. Statki będą kursowąć co tydzień z Gdańska 'i Gdyni do 
Hullu i z powrotem. — Polsko brytyjskie tow. okr. zostało założone przez 
państwowe przedsiębiorstwo żeglngi Polskiej w Gdyni i znane angielskie 
towarzystwo żeglugi „Eiermaa Wilson*, przyczem żegluga Polska ma 
znaczną większość udziałów. Statki polsko-angielskiego tow. okr. posiada- 
ją szybkość 12 węzłów na godzinę tak, że podróż do Londynu, względnie 
do Hullu trwać będzie trzy doby. Kapitanowie, 
ków są wyłącznie Polakami, 

oficerowie i załogi stat- 

Aresztowanie słynnej „królowej szpiegów”. 
PARYŻ, 6. IV. (Pat.) Dzienniki donoszą z Berlina o internowaniu 

tajemniczej kobiety nieznanego nazwiska, która, będąc bardzo piękną i 

posiadając wielką inteligencję, kierowała akcją szpiegowską na rzecz 

Niemiec w czasie wojny i otaczała ścisłym. nadzorem poszczególnych. 

agentów, 

działalności. 
trzech żołnierzy straży pogranicznej. Kobieta ta, zwana 

doprowadzając ich do zguby, gdy nie była zadowolona z ich 

Przypisywane jej jest również własnoręczne morderstwo 

„królową szpie- 
gów”, narkotyzowała się od dłuższego czasu i ostatecznie wpadła w 

szaleństwo, nie zdradziwszy nigdy swego prawdziwego nazwiska. 

Król bułgarski Borys w Berlinie. 
BERLIN, 6.IV (Pat), Przybył tu król bułgarski, Borys: 

dziwi wybrańcy losu. Dlanich może 
nawet stworzą tytuł „Doktora wszech- 
nauk złodziejskich"... Tak, kraść nie 

może już dziś pierwszy lepszy cham 
bez wykształcenia! 

Z. Kl. 

  

  
  

      

  

  

  

  

     

   

  

    
  

  

  

  

  

       
      
    

Kim Miejskie Od dnia 5 do 9 kwietnia W zruszający dramat 

1929 r. włącznie będą “ Ja k gdy by l idz dwojga serc. Aktów 8. L. ŚWIATOWEJ SŁAWY 

an VERA REYNOLDS | KENNETH wa: Współ tery cudne t u zie Ba. m: 1). „Wlalkie za- Bi T i Handl | 
SALA MIEISKA wody narciarskie w Wilnie w 1929 r. 2) 0 AZ Koll. Wh akt kasa kalis ol Godzinę 3 ik 30. 1uro echniczno - an owe i MIUMULATONY | i MM Ostrobramska 5. P е į 

R: seansów od godziny 4-ej. — — — — — — Następny program: „BANDYTA“. ° ! а; kod 
i radjowe, samochodowe i inne. 

KINO - TEATR DZIŚ! — — Film upajający jak wino! Piękny jak miłość! Płomienny jak krew CZE kat Zuza A. KAWENOKI, Inżynier | sa starych bat. akum. anodo- | | RAPSODJA WĘGIERSKA - wies ||| „HELIOS przeżyć, wrażeń 1 Wilno, Wielka 66. Tel. 13-80 i 10-48. || wanej jakości 22 Ag. produkcji 19Z9%. 
iais leństw... Noc rozkoszy. Wspaniała obsada: kusząca piękna LIL DAGOWER rozkoszny kwiat DITA PARLO NAJPEWNIEJSZY i NAJDOGODNIEJSZY j FACHOWE ŁADOWANIE | NAPRAWA. 

enska 30. i bożyszeze kobiet WILLI FRITSCH. Wszechświatowy sukces rekordowy. Seansy o godzinie 4, 6, 6 i 10.15. $ 5 5 9 i MICH AL GIRDA Ę 

KINO Dziś! Wielkie Święto Twórczości Polskiej! Najnowszy film ze, złotej serji 1929 roku. 2 S l į I 1 k „DEUTZ* Diesel a i WILNO, SZOPENA 8. TEL. 16-72. = | 

p : dill Jadwiga Smosarska, Jerzy Marr, Kazimierz JUSCjAn czesnym © 13 wielk. akt na le przej: на GaliażuójoZ'G0B06. drzewa tola. > 2 
106401У | =э* Tajemnica st jų Ža ai PE : EPEE area num aa оН 

Wielka 42. jezd JB nic $ areqo ro U udział bierze 1 Pułk Szwoleżerów im. Marsz. Piłsudskiego. Wielki Złoty Medal wi onie w Pt 1923. Wilenkin LEKARZE 

ECASEEWOEOABMI 
KINO DZIŚ! Podwójny NOREK Nura ganė Żądajcie spis ustawionych silników. 

L U že świąteczny program! |) Król wa: (hale (napi ac „Boki Ы so OCR a, O LUMOW 
ramat sensacyjny w 8 akt. w roli gł. bohaterski B 

2) Ryto Dajkiej Miny RED HOWES i LAY pies „REX* IGZ 

Mickiewicza 11. Dla_ młodzieży dozwolone. { PROSZEK OD ,BGŁU GŁÓWY DLA DOROSŁYCH | PL Take: © 
72 Kino Kolejowe Dziś 1 dni 2 (Tajemnica lorda Reginalda) 10.cio akto- 209) WA L S 16 | | Ą jadal 1 ы 

0 GN I S KO następnych! DZOKEJ £ LON DYN U wy alekesonawi okejów [a a, 2 Binetowe, kredensy, dą gialka 2! 8 
W rolach у Dada tasai <"Cisk treść! LĄ stoły, szafy, łóżka i td. м 

worasch Estella Barry, Artur Roberts i Ernest HOfMAN pocz Peżecaw w A mie i awiącc ść! 4 pp. PE wkr dja © Wykwintne, Mocne. | , TSet 92). 620 
(obok dworeakolejow.) | Całkowity dochód z seansów kina w dniu 5IV 1929 r. przeznacza się na rzecz Polskiej Macierzy Szkolnej. SZĄ 80L £ GŁ OWY NIEDROGO. DOKTÓR 

Na dogodnych wa- D 7 Id i 
oczka. 1057 runkach i na raty. @ OWICZ 

Nadeszły nowości. choroby weneryczne, By- 
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Nagrodzone na I-ch Targach Pėlnocnych 
i Wystawie Rolniczo-Przemysłowej 

w Wilnie—1928 r. 

| Wielkim Złotym Medalem | 

  

(TA ЕГЕ ten 
również TAŚMY MIERNICZE i RULETKI w wielkim wyborze 

SKŁAD FABRYCZNY w POLSCE | 

„OPTYK RUBIN*, Wilno, | 
Dominikańska 17, telefon 10.58 105 

ul. NIEMIECKA 19 
IN O Z tel. 890. 

MATERJAŁY na sezon WIOSENNY i LETNI 

Wełna, Jedwab, Kamgary, Szewioty e. t. c. 

Portjery Dywany 
„ Й 

Ogłoszenie o przetargu. 
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na 

dostawę 4000 m* kamienia brukarskiego 
oraz 650 m* kamienia budowlanego. Termin 
składania ofert 'w Kancelarji Sekcji Tech- 
nicznej Magistratu pok. 3 upływa o godzi- 
nie 12-ej dnia 10 kwietnia 1929 r. Do ofer- 
ty dołączyć należy kwit Kasy Miejskiej na 
złożone wadjum w wysokości 5%/, wartości 
oferowanej ilości kamienia oraz deklarację, 

  

  

Teodolity, 

  

oferty składać dla W. 

PIENIĄDZE 
na oprocentowanie w 
każdej kwocie lokuje- 
my solidnie, na abso- 
lutnie pewne gwaran- 

cje. 1058-3 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

Jl potojowe 
mieszkanie 
do wynajęcia 
ulica Targowa 11. 

  

  

  

niwelatory. , | iż znane oferantowi warunki przetargu i do- Don „drewniany 
astrolabje, aaa przyjmuje i za obowiązujące groista wody wnya 2 
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PIERWSZORZĘDNY ZAKLAD "KRAWIECKI 

L. KULIKOWSKIEGO 
WIELKI WYBÓR MATERJAŁÓW, UBRANIA GOTOWE I NA Gas ania: 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogła- 

sza ofertowy przetarg publiczny w dniu 30 kwietnia 
r. b. na szycie umundurowania. 

Warunki przetargu otrzymać można w Wy- 
dziale Zasobów pokój Ne 38 (ul. Słowackiego 2) oso- 
biście lub pocztą po zgłoszeniu pisemnej POS 

13.   

Przy zakupach prosimy powoływać się 
na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim".   

AGENCI 
do sprzedaży narzę- 
dzi rolniczych za wy- 
soką prowizją  po- 
szukiwani. Zglosze- 
nia: Zakłady rolnicze, 
Lwów, Skrytka po- 
cztowa 174. 903—7 

Wszelkie £ 
oszczędności 
lokujemy najpewniej 
pod gwarancje hipo- 
teczne i wekslowe. 

Dom H-K „ZACHĘTA* 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 

jojojojojojajojojojojofojojo| Е 

a ZGUBY в 
jolojojojcjojajojojojcjcjojo(cj 

i kartę woj- Igubioną scówą wyda: 
ną przez P.K.U. Wilno, 
kat. E, roez. 1899 na im.   Kazimierza  Albowicza, 
unieważnia się, 1050   

(gacjalista Centralnego Ogrzewania 
i Wodociągowo - Kanalizacyjnych 
względnie technik potrzebny. Szczegółowe pismienne 

robót inżynier, 

S. Portowa 8 m. 3. 1 

Jadłodajnie 
kawiarnie do sprzedania. T 

„INFORMATOR“ 
Jagielloūska 8/14. 1009-1 

Do ulokowania 
1000, 2000 i 3000 dolarów 

„INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14. — 1007-0 

  

Folwark 
w pobliżu Wilna, z do- 
bremi zabudowaniami, 
ślicznie położony mię- 
dzy jeziorami sprze- 
damy za 4.500 dolarów 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 
104571 

Natychmiast potrzebny 

LOKAL i: biuro 
20 pokoi parter i I piętro. 
Dłuższy okres dzierżaw- 
ny, koszta remontu i 
ewentualne odstępne, 80- 
lidne wypłacanie czyn- 
szu. Zgłoszenia „Infor- 
mator" Jagiellońska 8-14. 

1022-1 

iipólnicj - (zli 
z kapitałem od 1000 zł. 
do 3000 dolarów do po- 
płatnych interesów po- 

szukiwani. 

„INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14, — 1024-1 

Odnajmę 
1-2 pokoje 
umeblowane. Dowiedzieć 
się: ul. Jagiellońska 9-1-a. 

1013-0 

MAJĄTKI 
folwarki, młyny, do sprze- 

dania. 

„INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14. — 1006-1 

  

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6— 

zamiejscowe — 25% drożej. 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z 

Dla poszukujących pracy 30% zniżki. 

przyjmuje od godz. 12—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domn lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., 

katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenie mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem majace 1-26 drożej, w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

Za nnmer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu drukn ogłoszeń. 

„Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* Wilno, ul. „Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. ogr. odp. 

  

  

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie naj- 
lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 
wapna i celów malar- 
skich. Oznaczona na 
wystawach w Brukse- 
li, Medjolanie i Pary- 
żu złotymi medalami, 
Biuro Fabryki Ch. 
Perimuttera, Lwów, 

Słoneczna 26. 
Wszędzie do nabycia. 

MIÓD 
PSZCZELNY 
z kwiatów lipy i różnych, 
znakomity jako Środek 
leczniczy prawdziwy pod 
gwarancją, w beczułkach: 
5 kg. 18 zi, 10 kg. 54 
zł., 20 kg. 62 zł. Podol- 
ski lipcowy 5 kg. 16 zł., 
10 kg. 29.50 zł., 20 kg. 
56 zł. wraz z beczółką i 
ópłatą pocztową wysyła 

atoka* Kupczyńce, po- 
czta Denysów. 557 

najtaniej nabyć 
można 

w D/H 

H.Sikorski 
Zawalna 30. 
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1 KAWIARNIA z 
„KROLEWIANKA“ 
Wilno, Królewska 9 

Zakąski zimne i go- 
rące. Piwo. Obiad z2-ch 
dań z chlebem zł. 1.30. 
Abonament miesięcz- 
ny zł. 32. „Gabinety“, 

KPRZEDNI 
ZEM EC 

dwa domy 
na Zwierzyńcu przy 
ul. Dzielnej i Giedy- 

minowskiej. 
Dowiedzieć się: ulica 

Lwowska 13—4. 

    
  

  
  

7 wiecz. we wtorki i piątki, 
Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

w tekście I, il str. — 30 gr., 

  

    
BENT 2093 

Na ogólne żądanie „In- 
formator* uruchamia z 
dniem dzisiejszym dział 
Matrymonjalny, łaskawe 
zgłoszenia WWPP prag- 
nących uwić gniazdko 
rodzinne przyjmuje Admi- 
nistracja „Informatora* 
w godzinach urzędowych, 
Jagiellońska 8 m. 14. 

1045-2 

kaza) 

Akuszerki B 
|ojolojojajolcjojajolojajajojajoj 

Akuszerka 

Maja Arzeina 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 30 m, 4. W. Zdr. 
Nr. 8093. 

[ojolojolojojajo(ojojajojajajojo] 

E INFORMATOR 
GRODZIEŃSKI 
[ojajojojojofojojstojojcjcjej E

B
 

  

M. Miszewska 
LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od g. 9 do 11 
i od 4 do 6-ej. 

Grodno, ul. Kołożańska 8.   

tilis, narządów moczo- 
wych, od 9—1, od 5—8 

wiecz. 

Kobieta-Le Lekarz 

DL. Zeliowiczowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów. moczow. od 12—2 

1 ой 4 — 6 
ul. Miekiewicza 24, 
624 W. Zdr. Nr 152, 

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GTMGLER 
CHOROBY  WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 625 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 I 5—7. 

Ur.kenigsherg 
CHOROBY WENKRYCZ- 
NE, SKÓRNE 1 analizy le- 
karskie. pęzim 9-12 

8. 

Mickiewicza 4 
tel. 1090. W. Z. P. 73. 

  

  

  

  

  

KAŻDE OGŁOSZENIE 
SKUTECZNE JEST TYLKO 

KURJERZE WILEŃSKIM 
          

  
  

Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

III, IV, V, VI —35 gr, za tekstem — 15 gr., 

Oddział w Grodnie: ul. Bankowa 14. 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 
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