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Sprawa pomnika Mickiewicza. 
Jak stoi sprawa pomnika Mickie- 

wicza? 

Przedewszystkiem—zarząd Komi- 

' tetu Głównego Budowy nie dał zejść 
sprawie ani na moment z plaszczyz- 

ny, na której domniemanie długo 

jeszcze stać będzie, mianowicie nie 

ustaje w zbieraniu składek i wszelkie- 

mi sposobami najgoręcej zachęca do 

zapisywania się na listy, któremi cała 
już Wileńszczyzna obficie jest zasi- 

lona. 

Bo czy ten lub inny ma stanąć 
w Wilnie pomnik Mickiewicza, bez 

pieniędzy to się wogóle nie da zro- 
bić. Najpierw pieniądze—potem osta- 

teczna decyzja! 

Zresztą—zarząd Komitetu Głów- 

nego bynajmniej jeszcze ostatecznie 

nie postanowił: jaki ma stanąć w 

Wilnie pomnik Mickiewicza? Kwestja 
otwarta. Udzielenie przez sąd kon- 
kursowy pierwszej nagrody p. St. 
Szukalskiemu bynajmniej nie przesą- 

dziło, że właśnie według jego modelu 

ma stanąć w Wilnie pomnik Mickie- 

wicza, : 

Nawet—na ostatniem posiedzeniu 

arządu, odbytem pod przewodnict- 

wem prezesa Komitetu Głównego, 

generała Żeligowskiego — poruszono 
kwestję: kio ma wogóle ostatecznie i 

nieodwołalnie zadecydować i rozstrzy* 

gnąć: jaki ma w Wilnie stanąć pom- 
nik Mickiewicza — zarząd Komitetu 
G»wnego na własną rękę czyli też 

sam Komitet Główny in corpore? 
Zarząd jest niewątpliwie pełno- 

mocnikiem Komitetu, jest jego ekspo- 
zyturą i jest jego organem wykonaw- 
czym. Z tego tytułu mógłby, otrzy- 

mawszy z góry wotum zaufania .Ko- 
miteiu... „wziąć*, jak się to mówi, i 

postawić pomnik — jaki mu się po- 
dobai 

Zapewne... zapewne... Ale sprawa 
zbyt jest wielkiej wagi, aby ją wolno 

było traktować jedynie z punktu czys- 

tej formalistyki. W skład zarządu 
wchodzi osób 12-cie, a obowiązki 

członków Komitetu Głównego  przy- 

ięło na siebie około 130 osób. Q 
wiele Iżej jest dźwigać odpowiedzial- 

ność za pomnik Mickiewiczą w Wil: 

nie w 130 osób niż we dwanaście. 

Odpowiedzialność — dodajmy---wobec 
Polski całej, która daje pieniądze na 

wileński pomnik twórcy narodowej 
epopei! 

Zarząd Komitetu Głównego wcale 
daleko posunął pomnikową sprawę. 

Doprowadził ją aż do rozstrzygnięcia 
konkursu i sporą sumę (składkowych 
pieniędzy uzbierał. Gdy atoli naj- 
wyższe konkursowe odznaczenie pad- 

ło właśnie na model Szukalskiego, 
nastąpił, aż nadto widoczny, sprzeciw 

znacznej części opinji publicznej prze-   ciwko stawianiu pomnika według te- 
go właśnie projektu, odznaczonego 
pierwszą nagrodą. Zarząd Komitetu 

znalazł się jakby na rozdrożu. Czy 
opierając się na swojem pelnomocni- 

| ctwie oraz ma wysokim autorytecie 
(sądu konkursowego: stawić pomnik 

według projektu Szukalskiego, nieo- 

glądając się na nice Czy też czekać 
cierpliwie i z pełnym godności stoi- 
cyzmem na wypowiedzenie 'się co do 

modelu Szukalskiego szerszej o wie- 

ie opinji publicznej niż wileńska, mia- 
nowicie innych jeszcze dzielnic Pol- 
ski, biorących przecie składkami udział 
w budowie wileńskiego pomnika? Czy 
Pc, już teraz, odwołać się do 

ania i postanowienia in pleno Głów- 
nego Komitetu Budowy? Zasięgnąć 

Głównego Komitetu: co robić? 
cząć? 

N a pierwszą ewentualność, na 

pierwszą drogę, na arbitralne rozcięcie 
spiąqwy własnym mieczem zarząd Ko- 

itetu nie zdecydował się. 
Po drodze drugiej uczynił krok 

amienny. Postanowił wysłać w o- 
jężną po Polsce źournee do War. 
kamy, Poznania, Krakowa,. Lwowa, 
pe Lublina, może Bydgoszczy, u- 
ądzając tam kolejne wystawy: /pięć 

wyróżnionych przez jury wileńskiego 

  

    

  

     

  

    

    

   

konkursu projektów, _ mianowicie 
Szukalskiego, Jachimowicza i Lubel- 
skiego tudzież wyróżniony (nagroda 
moralna, gdy już fundusz pieniężny 
był dla trzech pierwszych nagród wy- 
czerpany) model pod godłem „Gra- 
nit* i polecony przez jury do zakupu 

(też nagroda—in spe) model pod 

godłem „Oda do Młodości*. Razem 
pięć. Niech się opińja publiczna wy- 
powie, za pośrednictwem np. prasy 

miejscowej i w Warszawie i w Kra- 

kowis i w Poznaniu: etc. Wówczas 
przecie depiero będzie zarząd Głów 

nego Komitetu wiedział jaka jest opi- 
nja całej Polski, Opinja wyłącznie 
wileńska nie może być oczywiście 
miarodajną w sprawie—ogólnopoiski:j, 
wszechpolskiej, jaką jest sprawa wzniee 
sienia właśnie w Wilnie pomnika 
Mickiewicza: 

I — o ile mamy prawo przewidy- 
wać — zarząd Komitetu Głównego, 
kierujący całą sprawą pomnikową, tą 

właśnie drogą pójdzie konsekwentnie 
do końca, 

Dopiero zgromadziwszy z całej 
Polski potrzebny, ba, niezbędny mu 

materjał, zebrawszy wszystkie głosy 

„za” i „przeciw* mające prawo wa- 

żyć w pomnikowej sprawie; dopiero, 

wysłuchawszy opinji ludzi najbardziej 
kompetentnych w całej Polsce — za- 
rząd, jak wolno mniemać, zdą szcze- 
gółową sprawę ze swej działalności 
przed plenarnem posiedzeniem — Ко- 
mitetu Głównego i odwoła się do 

jego dyrektywy: jak ma akcję pomni- 

kową dalej prowadzić. 
Jak to rychło może nastąpić? 
Kwestja drugorzędna. Trzeba So- 

bie z góry powiedzieć, że postawie- 
nie w Wilnie pomnika godnego Mic- 
kiewicza nie da się zrealizować... z 

pośpiechem amerykańskim. Tedy: 

miesiąc, dwa, trzy — nie mają zasad- 
niczego znaczenia, 

Potrąćmy o szczegół. Oto prakty- 
ka wykazała, że przewożenie z miej- 
sca na miejsce gipsowych modeli, u- 

stawianie ich, znowu demontowanie— 
naraża je na dotkliwe nieraz uszko- 
dzenia. Sam np. remont przywiezio- 
nych modeli na wystawę  wileńską 
sporo pochłonął czasu — i atłasu. 

Przeto też p' Szukałski zabrał z sobą 

do Paryża swój modeł, właściwie fi- 

gurę Mickiewicza, aby ją odlać z 
bronzu i tem samem zabezpieczyć 
od ewentualnych uszkodzeń podczas 
wędrowania z wystawy na wystawę, 
z Wilna do Warszawy, z Warszawy 

do Krakowa etc. Zanim model wróci 
w bronzie do Wilna upłynie domnie' 
manie niemniej dwóch miesięcy. Na- 

stępnie zarząd Komitetu pragnie — 
drogą odezwy w gazetach — poro- 

zumicė się z twórcami modelu 

pod godłem „Granit* i pod godłem 
„Oda do Młodości*. Nazwiska i 
adresy ich są—ale w zamkniętej kon- 

kursowej kopercie. Warunki konkur- 

sowe nie przywidywaly otworzenia 
kopert dołączonych do projektów 

tylko „wyróżnionych*. Może obaj ar- 

tyšci upowažnią do otwarcia kopert i 

do publicznego ujawnienia ich nazwisk? 
Sądzilibyśmy, że nic nie stoi temu na 

przeszkodzie. Przeciwnie! Twórcy 

„Gianitu* i «Ody do Młodości» są 

przecie też laureatami konkursu Mi- 

ck.ewiczowskiego. 
Jedno z drugiem, okrężna wystawa 

pięciu modeli nie wyruszy wcześniej 
z Wilna — jak wolno wnosić—niż w 
jakich pierwszych dniach maja. Oczy- 
wiście, najpierw do Warszawy. 

Zanim w jakich pięciu, sześciu 

miastach wystawa się wygości, zanim 
ukażą się w pismach krytyczne o niej 

sprawozdania i uwagi, zanim wróci 
do Wilna, a zarząd Komitetu wszyst- 

kie komentarze w prasie oraz w  li- 
stach prywatnych pod adresem Komi- 

tetu zgromadzi, zanim wygoiuie—moż. 
na sobie wyobrazić jak obszerny— 

memorjał dla przedłożenia go Główne- 

mu Komitetowi Budowy, najniewątplie 
wiej upłynie całe lato. 

Dopiero przeto nie wcześniej jak 
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ul. Ratuszowa 1 
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STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
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ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 
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W n—ch świąteczny: 

Zamkniecie dyskusji budżefowej. 
Na wczorajszem posiedzeniu Izby 

vice-premjer Bartel wygłosił następu- 

jące przemówienie, obejmujące cało- 

kształt działaności rządowej: 
Wysoki Sejmie. Zabieram dzisiaj 

głos, aby zreasumować w pewnej 

mierze rzeczy najbardziej ważkie. któ- 

re poruszone zostały w dyskusji bud- 

żetowej, aby dotknąć spraw, które tak 

czy inaczej wysuwają się na czoło 

dyskutowanych przez Panów zagad- 

nień. Przedstawiając Panom budżet 

państwa na rok 1927—28, oparliśmy 

„go na wyłącznie skrupulatnej analizie 

zadań i obecnych możności finanso- 

wych państwa. Nie kusiliśmy się ani 

o przedstawienie Panom naszego 

poglądu na możliwie racjonalny—po- 

Wzmocnienie władzy. 

Co do pierwszego zarzutu, pro- 

szę Panów, to stwierdzam z całą 

stanowczością, że walka z parlamen- 

taryzmem jako takim istnieje tylko 

albo w wyobraźni i głęboko dotknię- 

tej miłości własnej niektórych pos- 

łów, albo w wyobraźni krewkiej a 

mało orjentującej się publicystyki, W 

istocie, już w dniu 1 czerwca roku 

zeszłego miałem zaszczyt oświadczyć 

Panom z całą otwartością, że za jed- 

no z naczelnych zadań postawiliśmy 

sobie wzmocnienie władzy wykonaw- 

czej i «usunięcie złych nałogów sej: 

mowych». Bardzo stopniowo, ale co- 

raz pełnej i coraz dokładniej, zadanie 

to zostało przez nas zrealizowane. 

Podjęliśmy je w najgłębszem przeko- 

naniu, że należyte rozwiązanie tego 

problemu jest istotnie podstawą pań* 

stwa. Powtórzę, co już mówiłem, że 

w Gkresie przedmajowym naszej hi- 

storji posiadališmy 7amiast ustroju 

e swoistą formę Oli- 

garchji. Tam gdzie powinna rozstrzy- 

gać odpowiedzialna wola i inicjatywa 

jednostki, czy równie odpowiedzialna 

kolektywna decyzja rządu, rozstrzy- 

gały konwentykie przywódców wpły- 

wowych klubów sejmowych. Czy 

mam przypomnieć, że wobec tego 

systemu każda decyzja była z konie- 

czności wypadkową sprzecznych dą- politycznych parlamentu codzienną, 
nosićżmudną pracę rządu. żeń partyjnych i że nosiła i 

Czy społeczeństwo jest rozbijane? 

Przechodzę teraz do drugiego wy- 
suwanego przeciwko rządowi zarzutu, 

który zdaniem niektórych z Panów, 
a w szczególności pos. Bilnera i Wi- 
tosa, ma być zarzutem ciężkim. Oto 
rzekomo rząd obecny zarówno po- 

średnio, jak bezpośrednio przyczynia 
się do rozbijania społeczeństwa, do 

oslabiania jego zwartości, do osła- 

biania woli zbiorowej. Wyznaję, że z 

tej wysokiej trybuny trudno mi jest 

jasno określić o co włsściwie tym 
Panom chodzi. Nie mam zamiaru 
taić, że poczynania większości о- 
tychczas istniejących partyj politycz 

nych, nie przejmują nas żadnym en- 

tuzjazmem i nie widzimy w nich 

właściwych kryterjów dla organizacji 
społeczeństwa. Pogląd ten płynie z 

prostego faktu, że stronnictwa w 
Skali państwowej zrozumiane muszą 
być niczem innem jak szkołą państwo- 
wego myślenia dla społeczeństwa. 

Reorganizacja aparatu państwowego. 

Trzeci, wysunięty przez Panów za- 
rzut, motywowany obficie przez sze- 
reg mówców, dotyczy systemu obsa- 

dzania przez nas aparatu państwowe- 

go. Naprawy naszego aparatu admi- 
nistracyjnego żądał Sejm. Padały tu 

oddawna słowa najostrzejszej krytyki. 
Wzywano rząd do energicznych TE- 
form. Naprawy aparatu administracy|- 
nego żądało społeczeństwo. Załedwie 

SET NT TAIP VSENTANIA SET, 

w jakiej drugiej połowie września bę- 
dzie mógł zarząd Komitetu stanąć 

wobec walnego (należycie przygoto- 

wanego) zgromadzenia Głównego Ko- 

mitetu Budowy, stanąć uzbrajony w 

pełny materjał mogący służyć za grun- 

towną podstawę — dla generalnej dy- 

skusji i zbiorowej decyzji. 

Tymczasem zaś — do składek! Do 

zapełniania list! Do „organicznej pra- 

cy u podstaw”. Najpewniejszym, naj- 

mocniejszym fundamentem pod pom- 

nik Mickiewicza jest mocny, poważny 

kapitał. 
Zakładajmy zbiorowo ten funda- 

ment. 

A reszta... znajdzie się w porę i, 

da Bóg, zostanie tu w Wilnie po nas 

piękna; wspaniała pamiątka! 
Gż.J. 

Przemówienie vice=premjera Bartla. 
wiedziałbym, inealny—budżet dla Pol. zapowiedzią uczynioną w lipcu, rząd 
ski, ani też wzoru takiego budżetu kładzie największy nacisk na prawo- 
nie mieliśmy zamiaru Panem zade- rządność, która musi cechować dzia- 
monstrować. Zarzucają Panowie obec- łalność całej administracji i której 
nemu rządowi walkę z parlamenta- wykładnikiem jest należyty stosunek 
ryzmem i obciążają go  wszystkiemi, 
wynikającemi z takiej walki, konse- 
kwencjami. Zarzucają nam Panowie Co do stanowiska rządu w naj- 
dalej, że przez niechęć do ugrupowań ważniejszych zagadnieniach aktualnych 
partyjnych „rozbijamy społeczeństwo”, polityki zagranicznej,p. minister spraw 
zaś dzięki rzekomemu nieujawnianiu zagranicznych dwukrotnie sprecyzo- 
programu i niewskazaniu celów, do wał już w miesiącu styczniu stanc- 
których państwo prowadzimy, przy: wisko rządu polskiego, zwłaszcza 
czyniamy się do zaniku woli narodu. odnośnie do naszych najbliższych 
Nie dogadza Panom wreszcie nasz sąsiadów. Mam wrażenie, że oparte 
sposób obsadzania aparatu państwo- na ścisłem poszanowaniu traktatów 
wego międzynarodowych, stanowisko na- 

sze w dużym stopniu przyczyniło się 
do wyjaśnienia atmosfery. 

Pomimo wiadomości o zawiesze- 
musiała tak wybitne piętno kompro- niu na żądanie strony niemieckiej 
misu, że aż treść kompromisu właś. prac komisji dla uprawnień osób fi- 
nie, a nie celowość objektywna, о- zycznych i prawnych w Berlinie, rząd 
kreślała i wypełniała treść każdego polski nie chce wierzyć, aby rząd 
aktu władzy. niemiecki doprowadzić zamierzał do 

Czyniąc przegląd wszystkich wy- zupełnego zerwania rokowań o  tra- 
padków, jakie zaszły od blisko 10 ktat handlowy, używając jako pretek- 
miesięcy na tle stosunków pomiędzy stu sprawy odmówienia prawa pobytu 
rządem a Sejmem, odrzucam z całą w Niemczech 4-m obywatelom nie- 
stanowczością zarzut walki z parla+ mieckim. Stan faktyczny, prawny w 
mentaryzmem, deptania Sejmu i t. d. powyższej sprawie niemoże podlegać 
Stwierdzam, że nomenklatura ta po- zakwestjonowaniu, to też gdyby mia- 
wstała z ogromną szkodą dla imienia lo dojść do przerwania rokowań z 
Polski zagranicą, a naprawdę bez tego powodu, zgóry oświadczyć mu- 
żadnego pożytku na wewnątrz. Niech simy, że cała wina za to spadiaby 
więc panowie nie tłumaczą społe- na obecny rząd niemiecki. 
czeństwu, że rozszerzenie włądzy pa- Rząd polski z prawdziwem 
na Prezydenta Rzeczypospolitej przez 
nadanie mu prawa rozwiązania Sejmu 
i Senatu jest rzeczą nieistotną, bo w 
tej właśnie rzeczy nieistotnej tkwi 
podstawa uniezależnienia władzy wy- 
konawczej od kapryśnej dowolności 
politycznych: fluktuacji sejmowych i 
tkwi zapewnienie ciągłości pracy TZą- techniczne zaopatrzenie armji. 
du, dotąd w Polsce nieosiąganej. Propozycja jednego z panów 

Żądając pslnomocnictw, nie łudziliśmy zmniejszenia sfanu liczebnego wojska 
nikogo zamiarem dokonywania prac godzi w obecną organizację armji, 
herkulesowych i tworzenia cudów. w obecny program szkolenia i przy” 
Wzięliśmy pełnomocnictwa od Panów, gotowania rezerw, które bez gruntow- 
bo były i są one jeszcze potrzebne, nych studjów i bez zmiany planu 
aby uniezależnić znowu od fluktuacji mobilizacyjnego nie mogą być prze- 

robione. Względy te są tak ważne, że 
administracja wojskowa raczej zgodzi 
słę na zmniejszenie rezerw zaopatrze- 

SZW? nia technicznego aniżeli na tak dałeko 
Tymczasem obserwujemy ciągle jeszcze idącą reorganizację szkolenia. 
znaczny przerost myślenia partyjnego Zarzut, że przysposobienie woj- 

ponad myślenie państwowe. Należy skowe dzieli społeczeństwo na części, 
więc powiedzieś jasno, że nie wierzy- żę oficerowie iastrukcyjni są agitato- 
my i wierzyć nie możemy w trwanie pami, jest niesłuszny. Przeciwnie, przy- 
i rozwój organizacyj politycznych, sposobienie wojskowe dąży do а- 
które swojej zasadniczej funkcji po- godzenia różnic i antagonizmów 
litycznej spełnić nie mogą. Jest rze- rniędzy stowarzyszeniami, wychodząc 
czą nieuniknioną, że społeczeństwo z założenia, że pod względem służby 

dążyć będzie do powierzania przed- wojskowej dla państwa nie może być 
stawicielstwa swych interesów goSpo- zasadniczych różnic w  zapatrywa+ 
darczych, zawodowych i klasowych 
organizacjom politycznym, mniej po: 
chłoniętym przez ekskluzywizm par- _ Przeciwko działalności Minister- 
tyjny. W żadnym jednak wypadku stwa Spraw Wewnętrznych podnie- 
rząd nie może być wykonawcą w siono w debacie budżetowej cały 
pracy krystalizowania się organizacji szereg szczegółowych i ogólnych za* 
społeczeństwa. Maximum jego roli rzutów, których niepodobna trakto- 
polegać może na  niepopieraniu, wać równomiernie, oraz szereg żalów 
względnie na  przeciwstawianiu się j skarg na poszczególne fakty 
krystalizacjom zbyt pośpiesznym lub nadużyć lokalnych władz administra- 
wadliwym. cyjnych i organów policji. Niepodob- 

: na mi ich tutaj rozpatrywać szczegó- 
łowo. Muszę poprzestać na stwier- 
dzeniu, że żaden z konkretnych za- 

zdzi- 

Analiza budżetu Ministerstwa 
Spraw Wojskowych wykazuje, że 
składa się on w dwuch trzecich z 
wydatków konsumcyjnych, a tylko 
jedna trzecia część zużyta jest na 

jednak ni wkroczył na drogę reor- 
anizacji i naprawy tego aparatu, za- ; S 

dwie dada As zmian Nie možna przeprowadziė grun- 
organizacyjnych, stanowiacychį dopie- townej zmiany organizacji administra- 

ro wstęp do dalszych reform, na. cji państwowej bez równoczesnego 

tychmiast odezwały się słowa prote- wkroczenia w sferę samorządu. W 

stu i potępienia pod adresem refor- tegorocznej dyskusji budżetowej mó- 

matorów. Rząd uważa te zbyt po- Wiono o sprawie samorządów więcej 

Śpiesznie ferowane wyroki za nie- Niż W latach poprzednich. Zasadnicze 

uzasadnione i oświadcza, że tą samą W niej stanowisku rządu So pe 
drogą reform, dotyczących aparatu możność podać do wiadomości Pa- 

administracyjnego, kroczyć nadał mu- nów kilka miesięcy temu. Stan obecny 

si i będzie. Rząd zdaje sobie sprawę Samorządu, wyrażający a kb jego 
z motywów atakującej strony, która dezorganizacji, jest Bo = 

poczuwa się zagrożoną w posiada- Względem fatalny. ef a 

nych przez nią w sferach urzędni- W jakich samorząd w tej chwi co 

czych wpływach, dla nikogo bowiem znajduje, nie może on Oczywiście 

nie jest tajemnicą rola niektórych par- pelnić swojej roli w życiu państwo- 
tyj politycznych przy obsadzaniu wem: Diatego szybkie odświeżenie 

miejsc kierowniczych w poszczegól- organów samorządowych i urucho- 
nych województwach. Z tego stanu mienie samorządu staje się postula- 
rzeczy specjalnie groźnego dla pań- tem pierwszorzędnego znaczenia. W 
stwa rząd zdawał sobie sprawę i drugiej połowie stycznia Ministerstwo 

przystąpił do zmian. Czynił to bardzo Spraw Wewnętrznych otrzymało teksty 
ostrożnie i raczej zbyt powoli, aniżeli Ustaw samorządowych, ustalonych w 
zaprędko. Celem tych zmian jest drugiem czytaniu przez komisję 

wyzwolenie administracji z pod terro- administracyjną. Nie mogą być one 

ru partyj politycznych, odświeżenie Uznane za ostateczne, stanowią jed= 

kadrów urzędniczych przynajmniej na nak w pewnej mierze podstawę do 

kierowniczych stanowiskach przez wypowiedzenia sądu. Niestety różni- 

wprowadzenie ludzi nowych, niesko- ce poglądów rządu i „piątki* po- 
rumpowanych przez partje i nie zdła- Selskiej są zasadnicze. 222 
wionych przez biurokratyzm. Chcemy _ Prace nad gruntowną kodyfikacją 
stworzyć typ urzędnika, któryby słu- prawa komunaliego Rzeczypospolitej 
żył państwu i życiu, a nie pariji i SA przez rząd rozpoczęte i będą prze- 
biurokratycznej doktrynie. Zgodnie z 

urzędnika do obywatela państwa. Z 
tego także punktu widzenia niezbędne 
były i są zmiany personalne w na- 
szej administracji. 

Polityka zagraniczna rządu. 

wieniem śledzi niesłychanie obecnie 
ozpowszechnione wśród szerokich 
kół ludneści rosyjskiej pogłoski o 
rzekomo agresywnych zamiarach ze 
strony Polski. Wieści, szerzące panie 
kę odegrywają nadzwyczaj szkodliwą 
rolę we wzajemnych stosunkach pol- 
sko-sowieckich. Tyle razy już zaprze- 
czaliśmy z tej trybuny istaieniu ja- 
kichkolwiek zaczepnych zamiarów w 
stosunku do któregokolwiek z sąsia- 
dów naszych, że dalsze stwierdzanie 
tego z naszej strony byłoby zupełnie 
zbyteczne. Polityka polska kieruje się 
wyłącznie interesem Polski a jest 
oczywistem, że Polska nie ma žad- 
nego interesu w jakimkolwiek konfli- 
kcie z Z.S.S.R. Jeżeli uważamy że do 
zagadnienia paktu gwarancyjnego na- 
leży przystępować po odpowiedniem 
przygotowaniu i wyjaśnieniu wzajem- 
nych stanowisk, to powoduje się tu- 
taj jedynie chęcią stworzenia podstaw 
racjonalnych i rzeczowych dla wszel- 
kiego porozumienia tego rodzaju. 
Wszelki pośpiech byłby tutaj szko- 
dliwy i nie prowadziłby do celu. Ma: 
my najlepszy dowód tego w rokowa* 
niach prowadzonych nad Bałtykiem. 

M, S, Wojsk i przysposobienie wojskowe: 

niach, że obrona granic państwa jest 
otowiązkiem każdego obywatela. Aby 
uniknąć zarzutu faworyzowania przez 
władze wojskowe któregokolwiek ze 
stowarzyszeń, Ministerstwo Spraw 
Wojskowych wydało rozkaz zabrania- 
jący należenie personelowi wojsko- 
wemu przysposobienia wojskowego 
do któregokolwiek ze stowarzyszeń, 
pracujących na polu P' W., i pełnie- 
nia jakichkolwiek tam funkcyj. Mini- 
sterstwo Spraw Wojskowych wydało 
zarządzenie prowadzenia wspólnych 
ćwiczeń wojskowych, mających na 
celu zatarcie antagonizmu między 
stowarzyszeniami i przyzwyczajenie 
ich do zgodnej pracy na polu woj- 
skowości. Minister spraw  wojsko- 
wych kategorycznie przeciwstawia się 
bojkotowi wzajemnemu stowarzyszeń 
w wystąpieniach wspólnych w zakre- 
sie prac przysposobienia wojskowego. 
Wszelkie zażalenia stowarzyszeń na 
personel wojskowy są drobiazgowo 
badane, a o rezultatach ; dochodzeń 
zawiadamiane są odnośne stowarzy- 
szenia. 

Min. Spraw Wewnętrznych. 

rzutów tego rodzaju bez względu na 
to kogo dotyczy nie pozostanie bez 
zbadania i odoowiedniej reakcji ze 
strony rządu. Co do zmian p*rsonal- 
nych stwierdzić należy kategorycznie, 
że przytłaczająca ich większość ma 
swe źródło w redukcji. W sprawie 
zmian na stanowiskach kierowniczych 
należy stwierdzić, że z gruntu fał- 
szywe są wieści o partyjności nowo- 
mianowanych urzędników. 

Samorząd. 
prowadzone intensywnie, ale z natury 
tej pracy wynika, że kodyfikacja taka 
nie może być ukończona w ciągu 
paru miesięcy. Rząd sądzi, że do uru- 
chomienia samorządu należy przy- - 
stąpić możliwie szybko przez doraźne 
poprawienie obecnego ustroju tam, 
gdzie to jest nieodzowną koniecz- 
nością oraz przez zniesienie tych za- 
pór, które dzisiaj uniemożliwiają od- 
šwieženie organów samorządu. Z tej- 
go powodu, zdaniem rządu należy 
znieść ustawę 1922 roku przedłużającą 
na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej 
kadencję organów samorządu, do 
czasu wprowadzenia w życie nowych 
ustaw samorządowych, wprowadzić 
pewne zmiany organizacyjne w usta- 
wie gminnej w byłej Kongresówce, 
usuwające dzisiejszy stan bezprawia, 
rozszerzyć na obszar Małopolski po- 
stanowienia dekretu o samorządzie 
powiatowym, obowiązujące w b. dzie!- 
nicy rosyiskiej i zmodernizować ordy- 
nację wyborczą do gmin w  Mało- 
polsce. Program ten odpowiada mniej 
więcej t. zw. małej ustawie samorzą- 
dowej, wniesionej do Sejmu przez 
grupę posłów, Ażeby przyśpieszyć 
sprawę, rząd gotów jest tę inicjatywę 
poselską poprzeć, zastrzegając sobie 
jednakże wolną rękę co do szczegó- 
łów projektu poselskiego, zwłaszcz. 

(Dalszy ciąg na str. 2-ej).
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Sejmik Nieświeski. 
— Korespondencja Słowa — 

Ogólną wadą naszych samorządów 
jest ich zbyt wielkie zbiurokratyzo- 
wanie. 

Nietylko członkowie rozmaitych 
sejmików, ale nawet [nieraz członko- 
wie wydziałów powiatowych nie bio- 
rą czynnego udziału w życiu gospo- 
daiczem powiatu i są bardzo powierz- 
chownie oznajomieni ze sprawami 
samorządowemi, co rozumie się mija 

się z zadaniem instytucji, do których 

należą. — Jedną z głównych tego 
przyczyn jest, konieczne # innych 

względów, zbyt silne zespolenie or- 

ganów administracyjnych, rządowych 
z samorządowymi. Prawdopodobnie 
zupelnie stosunki inaczejby się uło- 

żyły, żeby starostowie byłi jedynie 

przewodniczącymi wydziałów, sejmiki 
zaś żeby wybierały przewodniczące- 
go z pośród swego grona. 

Nie chcemy tu jednak poruszać 
teoretycznie sprawy ustroju samorzą- 
dowego, a jedynie markujemy pe- 
wien brak z pośród wielu innnych. 
Chodziłoby nam natomiast o pod- 
kreślenie, że przy dobrej woli i dziś 
możnaby nieźle postawić samorząd, 
jednakże do tego konieczne jest wyj- 
šcie z ramek, w których dziś się 
mieści, czy nawet dusi, Tu niezbgdne 
jest bliższe zespolenie samorządów 
powiatowych i gminnych ze spole- 
czefistwem z jednej strony, a z dru- 
giej bardziej żywotny kontakt z wła- 
dzami nadzorczemi, które nie powin- 
ny poprzestawać jedynie na papiero- 
wej kontroli. 

Mam wrażenie, że poprawa sto- 
sunków w tym zakresie robi u nas 
dość znaczne postępy. Pisząc «u nas» 
myślę o wojewódziwie Nowogródz- 
kiem, a jeszcze bardziej 6 powiecie 
Nieświeskim. 

W życiu gospodarczem, w po- 
szczególnych jego gałęziach zwłasz- 
cza, przedewszystkiem głos muszą 
zabierać ludzie fachowi i dlatego sej- 
miki czy wydziały w niejednej kwe- 
siji są niekompetentne, o ile nie ma- 
ją fachowych doradców. Ci doradcy 
muszą być powoływani i to z pośród 
zainteresowanych, by rady nie były 
zbyt teoretyczne, a właśnie: ściśle Z 
życiem bieżącem zespoione.—A więc 
konieczne jest stworzenie organów 
doradczych, komisji fachowych. 

Wydział powiatowy Nieświeski z 
inicjatywy swego przewodniczącego, 
starosty Czarnockiego po: linji tej po- 
szedł już dawno. W poszczególnych 
wypadkach, zwłaszcza zaś przy ukła- 
daniu budżetów, powoływane były 
specjalne komisje, które debatowały 
nad danym działem życia samorzą- 
dowego i wydawały opinje służące za 
materjał dla wydziału. Szczególnie 
jedna komisja nabrała dużego zna: 
czenia, komisja rolna.—Prócz człon- 
ków wydziału należą do niej przede 
stawiciele istniejących w powiecie 
społecznych organizacji rolniczych, 
agronom sejmikowy,  zreszcie Za- 
proszeni wybitni rolnicy. 

Prace komisji obejmują całokształt 
spraw rolniczych powiatu, a więc 
szerzenie kultury i oświaty rolniczej, 
praktyczna pomoc dla rolników (sta- 
cje czyszczenia nasion, sprowadzanie 
nasion selekcyjnych, tworzenie pun- 
któw kopułacyjnyc*, meljoracje łąk 
i t. d.), wreszcie teoretyczny nadzór 
nad fermą samorządową w folw. Ha- 
nusowszczyznie. - Działalność komisji 
jeszcze może zamało rozwinięta w 
każdym jednak razie uważać można 
za bardzo pożyteczną. 

Obecnie p. wojewoda Beczkowicz 
chce wpłynąć na znaczną rozbudowę 
rozmaitych komisji, tworząc przytem 
podobne komisje wojewódzkie, har- 
monizujące działalność na terenie ca- 
łego województwa. W tym celu urząd 
wojewódzki opracowuje regulaminy 
szeregu sekcji, które rozesłane będą 
do sejmików, a po uchwaleniu staną 
się już ogólnie obowiązujące. Projekt 
regulaminu sekcji rolnych już nawet 
został rozesłany. 

  

Wrażenia teatralne, 
Tadeusza Rittnera: „Człowiek z 

budki suflera”, komedja w 4-ch aktach, 
wystawiona w gmachu. teatralnym 
na Pohulance; Coopera Megue i 
Waltera Hacketta , Potęga reklamy", 
zdarzenie komiczne w 3 aktach, wy- 
stawione na scene Teatru Polskiego 
w Lutni. 

Obie sztuki: Rittnera „Człowiek 
z budki sufłera* i Jewrejnowa „Sa- 
moje gławnoje* są typowym wytwo- 
rem—magalomanji Teatra. Wyražmy 
się precyzyjniej: sceny, Sztuki Teatral- 
nej, teatralności wogóle. 

Teatr stoi po nad Życiem.*) Czemże 
są możliwości Teatru wobec marnych 
możliwości Życia (czy nawst warto 
pisić j<życie» wielką literą!). į Dy- 
rektor woła u Rittnera: «Ach, co wy 
wiecie o granicach Teatru/» A ko- 
mentator sztuki Rittnera na progra- 
mie Reduty wprost wpada w trans 
wobec Teatru. «Wszyscy (1) wiemy i 
przyznajemy—pisze—że ani muzyka 
w oderwaniu, ani malarstwo, ani lite- 
ratura nie mogą działać tak wszech- Ž 

sy *) <Tieatralnost" była niekojewo roda 
prediskustwom» (Jewrejnow: «Tieatr kak ta- 
kawoj» str. 37). 

Nieśwież, 10 lutego. 
Jak zaznaczyliśmy już, będzie to 

bardzo dodatnią rozbudową życia 
samorządowego, gdyż zbliży go do 
społeczeństwa, a z drugiej strony da 
możność wyzyskania fachowych sił 
w powiecie. 

P. wojewoda Beczkowicz ma za- 
miar pójść i w drugim kierunku, t. j. 
w zbliżeniu urzędu wojewódzkiego 
do samorządów, co sprawi, że wła- 
dza nadzorcza będzie mogła napraw- 
dę wywierać dobry wpływ na życie 
samorządowe. W tym celu na każde 
ważniejsze zebranie sejmiku, wydzia- 
łu, czy jakiejś komisji delegowany 
będzie urzędnik odpowiedniego wy- 
działu. 

Braki samorządu powiatowego, 
które podkreślaliśmy, istnieją również 
iw samorządach gminnych, gdzie 
rady gminne są względnie mało ipo- 
informowane о pracach zarządów 
gminnych. Tu też należało poprawić 
stosunki. W naszym powiecie do pe- 
wnego stopnia zostało to zrobione: 
Wydział powiatowy polecił burmis 
strzom i wójtom, by na posiedze- 
niach rad składali dokładne sprawo* 
zdania, wciągając w ten sposób ra- 
dnych do czynnej współpracy. 

Bardzo dobry też jest wprowadzo- 
ny w naszym powięcie zwyczaj, że 
sprawozdania z działalności samorzą- 
du powiatowego i gminnego druko- 
wane są w miejscowem — piśmie 
„Wspólna Sprawa”, przez co stają 
się dostępne dla ogółu obywateli, 
wywołując nieraz pożyteczną krytykę 
i zainteresowanie. 

Niestety musimy stwierdzić, że 
samorząd u nas nie odegrał wybitnej 
roli i nawet musimy się przyznać, że 
dużo czasu zmarnowaliśmy, z tem- 
większą więc przyjemnością witać na- 
leży każdy krok zmierzający do po- 
prawy czy rozbudowy, który teraz 
widzimy. 2. D: 

BARANOWICZE. 

— (g) W sprawie budowy lot- 
niska. W dniu 5 lutego 1927 roku 
odbyła się komisja w składzie: preze- 
sa Powiatowego Komitetu L. O. P P. 
inż. M Laymana, delegata Deparia- 
mentu IV M. S. Wojsk. majora Wi- 
tolda Prosińskiego, delegata Zarządu 
Giównego LOPP inž. J. Kaweckiego, 
członka Zarządu Wojewódzkiego Ko- 
mitetu LOPP inž. L. Wilnika, w 0- 
becności zastępcy starosty p. Lubań. 
skiego i burmistrza p. Dembińskiego, 
która badała teren w celu urządzenia 
lotniska w Baranowiczach. Wybrano 
teren należący do Nadleśnictwa Ko- 
pienickiego, na trakcie Baranowicze— 
Darewo-Rusiny, jeden kłm. od dwor- 
ca Baranowicze—osobowe. Teren: jest 
dobry, robót przewiduje się mało, 
należy oczyścić tylko pozostały. skare 
łowaciały drzewostan, wykarczować, 
splantować i zasiać trawą. Roboty 
rozpocztą się w .1928 roku. 

BRZEŚĆ LITEWSKI 

— Mianowanie komisarza rzą- 
du dla pełnienia funkcji prezy- 
denta m Brześcia. Jak już poda- 
waliśmy, w nowoobranej w począt- 
kach stycznia r. b. Radzie Miejskiej 
m. Brześcia N/B, na skutek wspólnie 
zajętego frontu przez komunistów i 
P. P. S, doszto do ostrych starć za- 
kończonych demonstracjami komu- 
nistycznemi przeciwko ustępującemu 
prezydentowi miasta p. Dmow* 
skiemu. 

Komuniści w liczbie 15 mimo u- 
silnych zabiegów ze strony. władz i 
presji społeczeństwa w postaci opi- 
nji publicznej uniemożliwili obiór no- 
wego prezydenta, pozostawiając Radę 
Miejską aż do chwili obecnej bez 
prezydenta, 

Jak się dowiadujemy, obecnie Mi- 
nisterstwo Spraw. Wewnętrznych wy- 
znaczyło komisarza rządu urzędnika 
M: S W. p. Całuna, który natych- 
miast po przybyciu z Warszawy ob- 
jał funkcje prezydenta miasta. 

stronnie i jednolicie jak połączenie 
ich w Teatrze». A zaś — woła tenże 
bezimienny . komentator wystawianej 
sztuki Rittnera—nad pisarzem _poetą, 
który daje kanwę dla pracy Teatru, 
nad publicznością, tłumem zakocha- 
nym w Teatrze... bez wzajemności, 
góruje mądrą dobrocią, siłą znajo- 
mości życia i najczystszą miłością 
Sztuki Teatru— Dyrektor! 

Oto słowa jakby wyjęte z ewan- 
gelji—objawienia Reduty! Oto jakby 
Kwintesencja Nauki, którą się głosi 
na wzgórzach Pohulanki. 

Ostatni frazes Dyrektora zamyka- 
jący sztukę Rittnera: <Ja wasz Bógl» 
powinien być gdzieś wyryty— choćby 
nad frontowym portykiem teatralnego 
gmachu, będącego świątynią adoracji i 
chwały Sztuki Teatralnej. 

U Rittnera ostry atak magalomanji 
Teatru w «Człowieku z budki suflera» 
był tylko kaprysem - przypadłością, - 
czemś w rodzaju grypy, U Jewrejnowa 
rmagalomanja Teatru przeszła w chro* 
niczną chrobę, w znaną jego tezę. 
Niemal zadaniem życia stało się dia 
Jewrejnowa: zacjeranie granic między 

yciem a Teairem na... kwrzyść zawsze 
tego ostatniego. 

Przypomnijmy sabie tezę  Jzwrej- 
nowa. Złuda teatru jest rzeczywisto- 

(Początek n. 

w punkcie dotyczącym ordynacji wy- szczyźnie zarządzeń natury gospodar 
borczej do gmin w Małopolsce. 

Przy ocenianiu działalności admi- 
nistracji zwrócili Panowie szczególną 
uwagę na województwa wschodnie i 
mówili o panującym tam jakoby w 
dalszym ciągu ucisku administracyj- 
nym. Zwracam uwagę Panów, że 
wszystkie zmiany personalne poczy- 
nione na wyższych stanowiskach ad- 
ministracyjnych na Kresach zostały 
przeprowadzone pod kątem widzenia 
Sprawiedliwego traktowania wszyst- 
kich obywatełi bez różnicy narodo- 
wości- Rząd stoi na stanowisku, że 
sprawa ustalenia normalnych stosun- 
ków i współżycia mniejszości ze spo- 
łeczeństwem polskiem leży w  pła- 

SŁOWO 

a str. 1-ej) 

czej, samorządowej i administracyjnej. 
Zarządzenia te będą stopniowo  rea- 
lizowane. Wszystkie sprawy będą 
rozwiązywane w drodze równości 
konstytucyjnej i naszą zasadniczą 
tezą na okres bieżący jest świa- 
dome  nieodrębnianie sprawy 
mniejszości jako takiej. Stąd 
wszystkie pogłoski, kolportowa- 
ne w kołach politycznych o za- 
miarach stworzenia bądźito pod- 
sekretarjatu stanu, bądź to wo= 
góle jakiegoś specjalnego orga- 
nu administracyjnego dla spraw 
mniejszości jako takich, pozba- 
wione są podstawy. 

Oświata i opieka społeczna. 

W dziedzinie szkolnictwa prowa- 
dzone są poważne prace, które znaj- 
dą wyraz w projektach ustawowych, 
przedłożonych ciałom  ustawodaw- 
czym. Sytuacja w szkolnictwie na 
Górnym  Słąsku i' województwach 
wschodnich jest 'objektem naszej 
szczegółnej troski, 

Na zarzuty podniesione podczas 
dyskusji pod adresem ministerstwa 
pracy i opieki społecznej podkreślę 
niektóre sprawy w związku z ота- 
wianym całokształtem polityki rządu. 
Przedewszystkiem należy zaznaczyć, 

że jeżeli chodzi o sprawy ustawodaw- 
cze, to rząd uważa za konieczne 
przeprowadzenie tych ustaw, iktó- 
rych brak jest w Polsce, a które 
muszą unermować poszczególne dzie- 
dziny. Omawiając sprawę opieki spo- 
łecznej wicepremjer zaznaczył, że rząd 
uważa za najwłaściwsze wykonać 
ściśle ustawę o opiece społecznej i 
podzielić prawa i obowiązki pomię- 
dzy rozmaite stopnie samorządów z 
jednej — a państwo — z. drugiej 
strony. 

Ciągłość władzy rządu. 
Obok ustabilizowanej ma czas 

dłuższy sytuacji gospodarczej mam 
także drugi czynnik nie mniejsi] 
wagi—ustabilizowanie ciągłości wła: 
dzy rządu. Nie umiałbym Panom do: 
statecznie podkreślić wybitnej wagi 
tego czynnika nietylko na wewnątrz, 
ale przedewszystkiem na zewnątrz 
kraju. Ta właśnie trwałość i nieza- 
leżność jest jedną z najcenniejszych 
naszych zdobyczy, podstawą @а 

lepszej przyszłości kraju. W obecnym 
wysiłku fnaszego gospodarczego od- 
rodzenia odciągnięcie uwagi i sił spo: 
łeczeństwa od jałowych sporów po- 
litycznych, a natomiast wciągnięcie | 
tych sił w orbitę olbrzymiej pracy 
gospodarczej państwa stanowi trzeci 
czynnik zasadniczy. Stąd znaczenie, 
jakie przywiązujemy dó zagadnienia 
samorządu. 

Konieczność państwowa—na dziś, 
Zarzucano także rządowi, że па 

wzór Mussolinizmu nie zmienił w 
sześć miesięcy gospodarczego ustroju 
Polski. Zastanawiałem się nad tym 
argumentem i wyznaję, że analizując 
warunki Polski, doszedłem do prze- 
konania, że eksperyment takiej prze- 
budowy równałby się dla Polski kata- 
strofie. Niektórzy z Panów mają nam 
za złe, że nie kładziemy u podwalin 
"naszego działania jakiejś określonej 
doktryny politycznej. Panowie chcieli- 
by, abyśmy zamknęli stopniowy po- 
wrót do zdrowia w jakiś określony 
kierunek, nadali mu zgóry przewidzia- 
ną furmę i bieg. Otóż proszę Panów 
dla organizmów powracających do 
zdrowia takiej doktryny politycznej 
niema. Jesteśmy jeszcze ciągle i będzie- 
my jeszcze czas dłuższy w  oktesie, 
że tak powiem, obronnej działalności 
raczej negatywnej, zmagania się z rze. 

czywistością i usuwania najpotężniej- 
szych kłód, leżących na drodze do 
naszego rozwoju. Układanie  teore- 
tycznych programów jest zajęciem 
wdzięczaem dla polityka, mogłoby 
jednak tylko być szkodłiwe obecnie 
ze strony rządu. Naczelne wskazania 
naszej działalności podawaliśmy do 
wiadomości ogółu niejednokrotnie. 
Za cenne uważamy jednak te tylko, 
któte w zetknięciu z rzeczywistością 
dają się zrealizować, Nie mamy га^ 
miaru rozbijać spokojnej pracy spo: 
łeczeństwa przez popieranie autoryte- 
tem i wpływem władzy įednostron- 
nych haseł politycznych. Być może, 
że przyjdzie czas kiedy luksus zma: 
gań wewnętrznych stanie. się dla Pol- 
ski dostępnym. Na dziś konieczno- 
a państwową jest uchwalenie bud- 

želu. 

Posiedzenie Sejmu. 
Przemówienie ministra skarbu, 

W dalszym ciągu rozprawy nad. 
budżetem min. Skarbu przemawiał 
szereg posłów, poczem na posiedze- 
niu popołudniowem zabrał głos min. 
Czechowicz wyrażając zdziwienie z 
tego powodu, że poprawa sytuacji 
finaosowej w państwie spotkała się 
w pewnym odłamie opinji publicznej 
z ocerą beznadziejnie pesymistyczną. 
Biłans handlowy w tym roku wyka- 
zał czynne saldo 409 miljonów. zło- 
tych w złocie lecz w latach poprze- 
dnich były znaczne deficyty. 

Zasadnicze tezy planu finansowe- 
go przedstawionego już przez mini- 
stra w roku ubiegłym są takie: rów- 
nowaga budżetu bez uciekania się 
narazie do podwyższania stawek po- 
datkowych, obniżenie stopy procen- 
towej, reforma systemu podatkowego, 
starania o pożyczkę zagraniczną i sta- 
biłizacja wałuty. Plan tea jest przez 
rząd wykonany konsekwentnre. 

W sprawie reformy podatkowej 
ministerstwo odpowiednie projekty 
już przygotowało. 

Kontakt z zagranicznemi grupami 
finansowemi potrzebny jest dla wpro- 

ścią równie realną jak ta, w _ której 
żyjemy życiem codzienuem. Człowiek 
zatracił świadomość udawania. Pa- 
wstała najpiękniejsza rzeczywistość 
Sztuki: realność przeżyć w Sztucel 

Also spielen wir Theater, 
Spielen unsre eignen Stiicke, 
Friihgereift und zart und traurig, 
Die Komó die unsrer;Seelen, 
UasresFiihlensheut und gestera.. 

—ak powiedział, niepamiętam kto, 
na lat sporo przed Jewrejnowem. 

Jewrejnow poszedł oczywiście 
znacznie dalej niż Rittner, Jego Duch- 
Pocieszyciel, Paraklet, doktor Frzgoli, 
dyrektor Schmidt, mnich i arlenia w 
jednej osobie, jest głosicielem na 
świat cały cudów  uszczęśliwiania 
ludzkości i człowieka, jakich dokortać 
może Sztuka—przeżywana. Żyjcie ży- 
ciem aktorów na scenie a będziecie 
szczęśliwi! 

Wywód stąd prosty: nic niema na 
kuli ziemskiej ważniejszego nad Te- 
atr. Ach, czemu to życie nie jest jed- 
nym, wielkim teatreml 

A może nim—jest? 

Mniejsza, Nie będziemy przecie 
rozpisywali sę o sziuce Ritinera? 
Dość się o niej napisano ad daty u. 
kazania się jej w roku wybuchnigcia 

wadzenia Polski na rynki zagraniczne, 
jako klijenta, do którego ma się za- 
utanie. Zasługą tego rządu jest, że 
nikomu się mie narzucał z prośbą o 
poźyczkę, lecż tworzy wpierw wa* 
runki kredytowe. Szanse są dziś 
lepsze niż były. 

Faktyczna stabilizacja waluty już 
nastąpiła. Narazie walucie polskiej nic 
nie grozi. Mamy dostateczne rezerwy, 
lecz w kraju rolniczym bilans zależny 
jest od urodzaju, musimy więc stwo- 
rzyć warunki, które nas od tego u: 
niezależnią i dlatego powiększyć re- 
zerwy Banku Polskiego. Główną pod: 
stawą są wpływy z danin i monopo- 
łów, Mają one tendencję zwyżkową i 
wzrastają z roku na rok. Prelimino- 
wana więc cyfra dochodów może być 
nawet większa. 

Grozi nam niebezpieczeństwo dro- 
żyzny. Żądania pracowników w więk- 
szości słuszne, zmuszają jednak do 
zwrócenia im uwagi na tu, żelos ich 
jest nierozerwalnie związany z losem 
państwa i trwała poprawa ich bytu 
nastąpi wówczas, gdy finanse będą 
ugruntowane trwale. 

wielkiej wojny po dziś dzień, bo imć 
pan z lekką sfiksowany Henryk Wi- 
zelin, człowiek z czwartego wymiaru, 
nie przestaje wylazić raz po raz z 
budki suflera po wszystkich seanach 
polskich. Hm.. Doskonały feljston 
niedzielny wielkiego dziennika mię- 
dzynarodowego—jak wyraził się, jeżeli 
mnie pamięć nie myli, Feidman. Nie 
sziuka atoli Ritinera jest zbyt feljeto- 
nowo lekką; sąd o niej Feldmana 
jest zbyt lekceważący. Sztuka jest 
wyśmienita; z ogromną zigcznošcią 
zacierająca granicę między postycką 
fikcją a pikantną rzeczywistością. 

Pascal był też—ściśle rzecz bio- 
rąc—feljetonistą. Feljeton to nie żaden 
„rodzaj“ (genre)—to metoda, spsób, 
styl. Daj Boże aby każdy tom cięž- 
kiego a nudnego aż do  zaśnięcia 
dzieła miał. tyle głęboko filozoficznej 
treści, ile jej ma czteroaktowy teljeton 
Rittuera. 

Ozląda się na scenie co? Stosu- 
nek do Życia i Sziuki ludzi teatru, 
postów piszących dla sceny, interpre- 
tatorów ich sztuk, teatromanów w 
Sztuce teatrainej rezkochanych... Lecz 
to tylko parawan. Przez ter wcale 
przezroczysty parawan kto ma dobry 
wzrok zobaczy stosunek utajony 

  

  

Того! w rohownniach polsko-niem. 
BERLIN, 11II, PAT. Dziś popołudniu nastąpił wyraźny zwrot w sY- 

tuacji w rokowaniach polsko-niemieckich. Charakterystyczną jest rzeczą, że 
obecnie żaden z polityków nie mówi już o zerwaniu rokowań. Zmiana 
stanowiska nastąpiła w pewnej mierze pod wpływem glosów prasy angiel- , 
skiej i fraacuskiej, która wskazywał a na łączność pomiędzy utworzeniem 
rządu prawicowego a zaostrzeniem się stosuaków polsko-niemieckich. 

Bezpodstawne oskarżenia, 
BERLIN, 11 li. Tel. wł. Związ 

wystosowały do rządu Rzeszy zbiorowy protest, 
ki ojczyźniane Niemców górnosiąskich 

w kiórym  uskarżają się 
na rzekome prześladowanie zamieszkałej w Polsce mniejszości niemieckiej. 
W proteście tym, którego tendencje najlepiej oświetła twierdzenie, jakoby 
Polska wydalić miała miljon Niemców ze swych granic, rząd Rzeszy we- 
zwany został do natychmiastowego przedsięwzięcia zarządzeń celem 
ochrony ludności niemieckiej oraz jej iastytucyj kulturalnych na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Autorzy protestu zwracają uwagę 
Niemcy muszą uzyskać w Polsce pełną swobodę działania, 

to; Że 
ponieważ 

rządu niemieckiego na 

obywatele polscy korzystają z podobnych swobód w Niemczech i żądają, 
aby rząd Rzeszy tak długo nie zawierał z Polską traktatu handlowego, 
dopóki rząd polski nie przyzna obywatelom niemieckim prawa osiedlania 
się i nie wyrzeknie się likwidacji majątków niemieckich. 

Setki ofiar w Portugalji. 
LONDYN, 11—lIi Pat. Do „Daily Mail* donoszą z Lizbony, że ko- 

mendańnt rewolucjonistów pułk, Mondosrcis został zabity podczas walk. 
Do tegoż dziennika donoszą z Vigo, że gen. Sousa Diaz, główny przy” 
wóddca rewolucjonistów w Porto, gen. Fereira, 50 oficerów i 80 podofice- 
rów wywiezieni zostali do Lizbony, 
postępowanie sądowe. 

gdzie będzie wszczęte przeciwko nim 

LIZBONA, 11—II. Pat. W walkach wojsk rządowych z powstańca- 
mi zostało zabitych 196 osób w Lizbonie, a 76 w Porto. Ogólna liczba 
rannych wynosi 350, aresztowano 37 oficerów. Rewolucjoniści zabili mjr. 
Amerigo Olavo, byłego ministra wojny. Minister spraw zagraniczttych zo- 
stał uwolniony. W Lizbonie walki wyrządziły jak się zdaje znaczne szko- 
dy. Urzędy i instytucje prywatne są dotąd nieczynne. Po ulicach miasta 
krążą patrole i przeprowadzają rewizje. 

Newy nunejusz papieski na Litwie. 
Z Kowna donoszą: Nuucjuszem papieskim mianowany został arcy- 

biskup Lorenzo Chiope. 

Szalona epidemja grypy w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Epidemja gryp; 

całym kraju. W niektórych miejscowość 
steczku Szawlach zachorowało ogółem 

szerzy się w sposób zastraszający w 
ch choruje 70 proc. ludności. W mia- 

3000 osób. W miejscowości Kielmie pod 
Szawlami zachorowali wszyscy bez wyjątku policjanci. W Kownie zamknięto 
szkołę średnią i uniwersytet, a też przeważną ilość szkół powszechnych. 

Nowa prowokacja „Hramady'. 
Niedawne zaburzenia w Miorach. 

W miejscowości Miory, człónkowie tamtejszego <hurtka» Białoruskiej 
Hramady usiłowali wywołać zaburzenia. Hasłem do wystąpień posłużyło are- 
sztowanie pijanego swanturnika, niejakiego Józefa Stupienko. W chwili gdy 
pollcjant odprowadzał aresztowanego na posterunek, napadła nań banda zło- 
czyfńców, usiłując policjanta rozbroić. Ten dał kilka strzałów w górę na alarm. 
Natychmiast przybyła pomoc policyjna rozpędziła demonstrantów, przytem 
aresztowano kilka osób. Wszyscy o! 
Hramady, znani komuniści. 

  

  wykonuje wszelkiego rodzaju rysunki 
piórkiem i więglem, jekto," reklamy, 
winjety, ilustrację książek i t. p. 
rzeczy.  Dowiedzieć się można, 
kawiarnia-piekarmia <Udziałowa» róg 

Mickiewicza i Garbarskiej. 

Rysownik „DUNCIO* 

zali się członkami <hurtka> Białoruskiej 

D-rzy Bujatski,  Obiezierski 
i tow. kuj. (ożnice l | WaszkieWicZ chate z cierpie- 

niami kobiecemi 
; w Zakładzie Położniczym 

| uł. w. POHULANKA Nr 31. 
(W nowym lokału).   
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mniej więcej wszystkich mas do— 
ycia. 

Popatrz pan, kochany panie z któ- 
regoś tam krzesła na parterze, na 
owego rozkosznego Kudeliusa, co w 
czwartym akcie siedzi w kącie w ja- 
dalaym pokoju przybity, przerażony 
wobec tego... co się, bywa, w życiu 
i na Świecie dzieje. Ten zgnębiory, 
zbity z pantałyku, znany Kudielius— 
to pan, 

A ta młoda niewiasta, co w dru- 
gim akcie tak niemiłosiernie „leci* na 
dyrektora-półboga? To pani, co tam 
gdzieś w głębi parteru dostałaś. wy- 
piekow i powieki ci zadrgały gdy On 
ukazał się na scenie... 

Nic nie szkodzi, To było też sni 
generis przeżycie.  Wystrzegać Się 
trzeba jedynie udawania. Nie na Ssce-- 
nie, broń Boże, 
nem. 

A jeśli niema być, podobno, gra- 
nicy między fikcyjnem a realaem ży- 
ciem? 

No... to jest właśnie przekonanie, 
które w nas wpaja metedą pogiądo- 
wą sztuka Rittnera. 

Wystawiona—z wielką starannoś- 
cią, nie banalnie, ślicznie; wyreżysero- 
wana—że aż patrzeć miło; grana... 
Kropki, Niechże i recenzent choć na 

tylko w życiu  real- 

ROLNICY! 
Kupując nawozy sztuczne, pamiętajcie, że najlep- 

niezastąpionym nawozem azotowym 

pod wszelkie rośliny uprawne, a zwłaszcza pod buraki 

cukrowe, jest oryginalna 

którą nabywać można po najniższych cenach w firmie: 

Barański, Barcikowski i 9-ka 

RZANOZNANANESSNZZNNANSNNNNA 006R00000595600032008000540080000606646 

Chilljska, 

Teiefon 131—62, 101—37. 
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krzynkę symboliki sobie pozwoli. 
Dyrektor,'sam bohater sztuki, Ku- 

delius i stara Wizelinowa—oto kwar- ‚ 
tet stojący na wysokości sztuki, bar- 
dzo trudnej do grania. Dotkliwy za: 
wód dla autora i teatru sprawiła 

„pani dyrektorowa*, w intencjach 
Rittnera wiełka artystka, gwiazda, Ewe- 
lina Corelli. Artystka, której powie- 
rzono tę nad wyraz odpowiedzialną 
rclę, nietylko nie možė przecie jeį za- 
grać ale zdaje się nie mieć pojęty 
jak należy grać partnerkę człowiekA - 
zjbudki suflera. 

Lecz ensemble grał jak z nut i to, 
rewanżowało w wielu razach nie 
starczalność poszczególnych solistó| 

® 

W Teatrze Polskim, w filji Redu- 
ty na ulicy Mickiewicza, dano nieggl 
po kolei trzy amerykańskie kroto 
chwile: „Dzień bez kłamstwa”, „Po 

ciąg: Widmo* i „Potęgę reklamy*. 
Są ludzie, ze siery najpoważniej 

szej inteligencji, którzy biorą się Z 
głowę wołając: 

— Niel Niel Ja takich bzdur słu 
chać nie mogę. Ла na takie nonsens 
nie mogę patrzeć! 

Na fo jest jedna odpowiedź: 
— A byłby paa (lub pani) w sta- 

     

    

   

    

  

     

     
   
   

        

   
 



KURIER GOSPODARCZY | 355 
Obrót drzewem opało- 

wem 
na terenie wojew. Wileńskiego i 

Nowogródzkiegó w r. 1925, 

W roku 1925, na terenie w-wa 

Wileńskiego podobnie jak w roku 

poprzedzającym, drzewo opałówe, ja- 

ko artykuł wywozowy, nie odegrało 

żadnej roli. Odwrotnie, znaczna kan- 

sumcja drzewa przez gośrodek życia 

przemysłowego, & j. miasto Wilno, 

sprawia, że wwo Wileńskie w ebra- 

cie drzewem opałowem w dalszym 

ciągu ma bilans ujemny. Import z 

pobliskich województw, przeważnie z 

terenu w-wa Nowogródzkiego,. wyno- 

sił w roku 1925 — 9967įtonn, w tem 

do Wilna 9191 tonn (reszta: do Pod- 

brodzia — 316, Porubanka — 300, 

Mołodeczna — 160). Eksport do in- 

nych w-w wyrażał się cyfrą 1920 ton 

(ze stacji Usza — 763, Rudziszki — 

465, Stasiły — 420, Gieładnia 116, 

Oikieniki — 63, Podświlje — 40, Gu- 

dogaj — 30, Łyntupy — 23). Eks- 

port zagranicę, w porównaniu do ro- 

ku 1924 znacznie zwiększył się, Osią- 

gając (w miejsce niklej cyfry 60 tonn) 

— 4198 tonn, w item do Łotwy 4148 

i do Prus Wschodnich — 50: 
Stacja nadania Łotwa Prusy Wsch. 
daszuny 1832 — , 
Stasiły 1520 — 
Gieładnia 630 35 
Usza _ 166 15 

аьар ов всо оаиа 
Razem 4148 50 

Ujemny bilans dla w-wa Wileń- 
skiego w abrocie drzewem opałowem 

w przewozach kolejswych zamyka 

sie zatem w roku 1925 cyfrą 6118 

tonn. W roku 1924 za ostatnie 9 

miesięcy ujemny bilans wynosił 9586 

ton — czyli žė nastąpiła pewna po- 

prawa bilansu. 

O konsumcji przez m. Wilno 

drzewa dowożonegó koleją, poza 

przytoczonemi wyżej cyframi drzewa 

importowanego z zewnątrz  woje- 

wództwa, można orjentować się na 

podstawie następujących danych w 

obrocie wewnątrz w-wa. Obrót wew- 

niętrzny, wynoszący za okres 9 mie- 

sięcy w r. 1924 — 41505 tonn, w r. 

1925 spadł do 27187 tonn. Na Wil- 

mu z tej iłości przypada 24865 tona 

dowozu (w r. 1924 za 9 miesięcy — 

36861 tónn), pozatenm na Giębokie 

— 1076,N-Święciany — 608, Podbro- 

dzie --500, Landwarów — 138 ionn, 

Odńośnie do województwa No- 

wogtódzkiego rozważany bilans, tak 

jak w r. 1924, kształtuje się nadal 

dodatnio. —Import z terenu sąsiednich 

województw wynosił w r. 1925—5891 

tonn, w tem do st.st. Baranowicze— 

2822, Słonim—1286, Lida—1050, Ho- 

rodziej—733 tonn. Natomiast eksport 

do innych województw osiągnął cyfry 

22633 tonn, w tem ze st.st, Orany— 

4827, Leśna—4698, Domanów—4046, 

Słonim—3764, Juraciszki-—- 1702, Budy 

705, Bieniakonie—576, Niemen—473, 

Różanka—330, Lachowicze—315, Że- 

rebiłówka—248, Lida—160, Stołpce 

—102, Skrzybowce i Gawja—po 30, 

Połoczany—15 i Bastuny—12. Eksport 

zagranicę byl nieznaczny—iylko 665 

tom 
Stacja nadania Łotwa Prusy Wsch. 

Bieniakonie 625 = 
Orany — 25 

Lachowicze - 15 

Rażem 65 40 

E Celem porównawczego zestawienia 

tych danych z obrotem w r. 1924 r. 

nałeży przypomnieć, że przywóz z 

  

  

SŁOW 3 

ZIEM WSCHÓD RICH. ws o i syg 
a ZA ы 3 Londyn 43.52 43, ; 

innych województw za ostatnie 9 mie- OE. rż Aka Ko Nowy-Yaa 835 895 7 › 
ч у . pi a 10—15 (pęczek), buraki 15—20 gr. Paryż - 35,25 35,34 35,16 * 

sięcy 1924 r. wynosił 9621 tonn, WY- żę tkg, 'braklew 15—20, ogórki kwasz. Pragn 2657 26/63 2551 Wincenty RAD WAN PRZYGODZKI 

wóz do innych województw — 45019 as BEE zi o gr. w 17250 17298 172,07 в 
й ь за 1 kg., fasola 60—65 gr. za apusta Wiedeń 126.31 26.6 , ścici . į й н wywóż zagranicę 105 tomm, 22,1 ke, fasola 60-65 gr. za vis kapas 2 26.36 126 88 126.04 właściciel maj. Projektowicze, senjor ziemi 

co stanowi: 35503 tonn bilansu czyn- 120—150 za sztukę. : A POPOENNA Papiery Procentowe 
nago. Natomiast w r. 1925 Czynny spy Ogoe jabłka 60-120 gr. za] kę. gra- „ 0 pożycz. konw. 6150/6250 62,25 
bilans jak widzieliśmy wyżej spadł do = go kodiał 1 = ap a S WER. konw. e ; 

i : myka ; letalu), kostką w hurcie w Hożyczka dolarowa 88 S 
17407 tonn, jakkolwiek wzrósł nieco gętalu) gr. za 1 kg. : Pożyczka kolejowa 101,50 101,00 — 

eksport zagranicę i zmniejszył się | Ryby liny żywe (brak), śnięte (brak) 5 |Pół proc. listy kred. ziems. 50,00 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Bogu epatrzony Ś, Sakra" 
mentami dnia 6 lutego 1927 r. w mieście Horodyszczu przezywszy lat 64: 

o czem zawiądamizją krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni 
w głębokim smutku ` 

  

import z terenu sąsiednich woje- Za.1 Ka, szczupaki żywe 300-320, Śnięte 5 Proc. listy wars, zł. 60,00 i i 
2 dia: а i 200 256, okonie „żywe, 320-350 niee 250 GIEŁDA WILEŃSKA. ‚ Żona i Synowiec, 

Obrót węwnętrzńy był nieznaczny karpie żywe (brak), śnięte (brak), leszcze Wilno, dnia 1I lutego 1927 r. 

—3136 tonn (w 1924 r. za okres 9 ies a so zy 120 "150, D PETA ona . ‚ Wąsacze żywe (brak), miętu —150, ŁZE A i i 

miesięcy—5338 tonn); dowóz miał A 120—150, płocie 120180, drobne 1 S Par 302 Dalsze szczegóły masowego zatrucia się w pów. 

miejsce do st. st. Baranowicze—1350, Drób: kury 3,00 — 7,00 zł. za sztukę, Wil. B. Z 24.100 35.80—35,30 Mołodeczańskim. 

Lida—543, Pogorzelce—523, Horo- p žie 0. Das a „8 Rubie 4,74: (Ai Onegdaj podawaliśmy. wiadomość Antidotum stosowane przez leka« 
ы „0U, й 3 $ o masowem zatruciu się spirytusem rzy nie odnosi pożądanego skutku dziej—462 i Słonim — 258 tonn (ZE sziykę. : ё : Akcje. : 

stacyj: Domanów, Leśna, Niemen, La- Wil Pryy. Bank ZOE. 0.0834 0,08 drzewnym (mentylowym) uczestuików gdyż zbyt późno ujawniło się Za 
uczty weselnej we wsi Rekuciew- trucie. 

chowicze i in.) ZCYZERZYCEOZZSEOOEROIE 
L aks ad dane oh o A Marja Z obecnie już 

ROPIE PRE E 2 isk pieina na zmarłego Szuszko, ma którzj to 
ke k i R мма Wileńskiego A Na R 0 N osób zmarłych, są to: Bazyli Szuszko, godach siai rastapilo aa 

: g kiego, muszę zaznaczyć, że nowożeniec, A. Szeligowski, W. Tra- nie jest chora, bowiem nie piła zu- 

tak zw. nieuchwytne pozycje w „Rocz- dała, Balbina Karoszewicz, T. Gajew- pełnie. 

niku Statystycznym przewozu koleja- | SOBOTA AKADEMICKA. $!* Emilja Boszko, T. Czajewski, E. . Sopoćko, dostawca trucizny osa- 
mi“, ktore nie dają możności ustalić, i2 Dziś Wsch, sł. o g. 6 ma. 58 — Zarząd Akademickiego Koła Ma- E TT bai ios nieks iui ok) si > x ZOSDIAR ZARA AA 8 mA, T. Uiežyc, Marja Pawlowicz, A. Cho- Straszny ten wypadek będzie chy- 

Ža aa asies a we Zach. sł. o g.16 m. 41 b, m. o-godz. 8'więcz. w sali I Gmachu biTicz.. Nazwisk dwóch zmarłych ba dostatecznie wyraźnym viskažai: 
go wajew. dztwa, wynoszą przeszio || „JU A Głównego Uniwersytetu S. B. ul. Šw. Jai- wczoraj na razie nie posiadamy. kiem niebezpieczeństwa wypływające- 

4700. tonm. Nieścisłość ta jednak, jak Szawirzezzkla meteotot ы NOZ A - Walne Zebranie - - Prócz tego dziesięć osób znajduje go z picia spirytusu skażonego, szko- 

można sądzić stanowczo, dotyczy Meteorologji uć Ss B a Na porządku išlai szereg ważnych f Asas as pinasi ns > LA sis L alų go EOJERR . : s spraw, jak. wybó h Wład: p zmarłych powięk- do picia nie czyta 
pi e ćbrotu wewnętrznego, nie z dnia 11—1I 1927 r. spraw, Jak wsbór nowych Władz'Koła, sz; sie jeszcze znacznie. picia tie czytają gazet, 
ma więc większego wpływu na wy- Siśnienie | : Za i i 

pośrodkowanie bilansu sis s w p wszystkich członków, Fak | tych To Sia” Krwawe zakończenie przedstawieni: 1 
* Temperatura SA: dentów Małopolan, którzy dotychczas swe- 3 p зизулеша amatorskiego 

ъ o akcesu d i i i i Z. H-—ski. | šrednia g u do Koła nie zgłosili. Siaraniem miejscowego  nauczy- tarli na niegościnnych gospodarzy. 
RÓŻNE cielstwa we wsi Worobjs, gm. Bud. = Zawrzała bójka, podczas której Opad за do* 

INFORMACJE. bę w mm, | brak a waż z Nie- slawskiej per Kino, zorgani- obydwaj policjanci otrzymali lekkie 
Z Ga ‚ Ё о, wieckiego. zowane zostało przedstawienie ama- rany kłót i 

2 a» przew -żający | Północno-wschodni W ubiegłą niedzielę z racji kończące- torskie, na które komenda policji de- nich Kościński Okzymał: kika 700 
Ministerstwo Reform Rolnych a- U w ag i: Pogodnie, Minimum za go się sezonu fa terenach _dzierża- legowała dwóch posteruńkowych. nychszadraśnięć. 

pracowało projekt noweli do ustawy dobę —80C. Tendencja barometryczna stały wionych przez Nieświeskie Towarzy- Podczas przedstawienia młodzież Policjanci zawołali pomócy i are- 
z dn. 20 czerwca 1924 r. o uwłaszcze- wzrost ciśnienia stwo Łowieckie, staraniem prezesa te- wsi Worobje podkreśliła swoje nieza- sztowali trzech najbardziej ae asimėė 
niu wieczystych czynszownikow, wol- — go Towarzystwa p. Olgierda Šwidy, dowolenie z racji przybycia mtodziežy jących się, a mianowicie: J. Zachar- 
nych ludzi i długoletnich dzierżawców URZĘDOWA odbyło się polowanie na zające. ze wsi Kulikowo. czyka, J. Malpo i P. Czertoryskiego 
fa Ziemiach wschównich. — (0 Powrót Pana Wojewody. W polowaniu wzięło udział 15 „ Kulikowiacy wyszli z gmachu, którzy mocą decyzji RK śled: 

myśliwych. Padło 27 zajęcy. gdzis odbywało się przedstawienie, a czego w Krzywiczach osadzeni zostali Projekt tej noweli. został przesłany W dniu 11 b. m. powrócił z. Warsza« 
do Pana Ministra Sprawiedliwości ce- wy i objął urzędowanie Wojewoda gy >; Z Towarzystwa Przyjaciół następnie zebrawszy się razem, na- w więzieniu w Wilejce. 
lem poddania go opinji Rady Praw- Wileński p. Władysław Raczkiewicz. waz W niedzieię 13 b. m. prof. a х 
niczej, — (1) Odznaczenie nacz. Sza- M: Zdzizchowski wygłosi pogadankę Kto dziś powinien zgłosić się do komisji prze- 

: niawskiego i insp. Kotkorow- В: * »Wraženia z Budapesztu“ \№ 
KRONIKA MiEjSCOWA. skiego. Wczoraj o godz. 15 min, 30 wasiacumi p (Uniwersy- meldunkowych. 

— (6) Sprawa protestowania P+ Wojewoda Raczkiewicz w obecno- a 5 w bramie) o godz, 5-ej p.p. — Do I Komisarjatu, właściciele lub rząd- wi 
weksli przez pocztz. Jak się do” Ści vice-Wojewody p, Malinow- Goście są miłe: widziani. „| cy domów przy ul Słowackiego: 1% 1 19 _ Do III, Komisscjatu ul: Porłowa Nr 
wiadujemy, sprawa / protestowania Skiego i Naczeiników Wydziałów U- — Ząbawa taneczna. W dniu (Czyli Piłsudskiego 40), Piłsudskiego 18 16, 18, 20, 22, 24,$zauł. Portowy NF 2, 4, 10. 
weksli przez urzędy pocztowe została rzędu Wojewódzkiego wręczył odzna- 13 lutego rb. Koło Palesiaa Akade- (Saepiyakisgo 3. Sea o = ada Do IV Komisarjatu, wsi Jerozolimka. 

już definitywnie przesądzona. Opłaty, ki Krzyża Oficerskiego orderu „Od- sis U. S. B. urządza w lokalu 15 (4, Szoron:ona), 15 (d. mr 15 (A. sa V komisarjacie nie prze- 

jakie pobierać będą urzędy pocztowe rac yt o m w dniu zaa RPO Rh W B 172 R mų 39 (d. Dąbrow- Do VI Komisariatu, ut: Złoty róg 5 

za wykonywanie tej i i istopada ub. r. Naczelnikowi Wy- 3 oczątek o godz. 22. skiego), 39 (d, Antonowa), 47, 57, oraz po- 6,16, B iej 21, © 
ykonywanie tej czynności, mają p czelnikowi Wy: Cena biletu dla gości 1 zł. 50 gr., dla Sesje: Tworogola, Siemionowa „i EPO ОрЫ 0 + 

być równe opłatom rejentalnym, któ- działu Roinictiwa p. Szaniawskiemu i E kas imoka c cad l spektorowi Lasów Państwowych p. Ek a A AK SIT T SESI RESTA TSS IS ITA ONNN ANK IRIOS ENN 

obszarze kraju. Wobzc powyższego Kotkorowskiemu. a i y E — Koncert Józefa Śliwińskie i й 
sis. > 

Н 
go w r 

już w najbliższym czasie rozpocznie _ —,,Spodziewane zmiany w Niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę Teatrze Polskim. Wyst komitego pia- 
I y P y władz policyjnych na niedopuszczal- nisty, który odhędić sie w niedsisią 18. "L RNAOAŁ WILEŃSKI. 

się szkolenie do tej czynności urzęd- policji. Dowiadujemy się, że Ko- : : 
: o menidant WoW mej naketuo. ność tolerowania hazardu ulicznego, . ° в. 6-е] w. w sail Teatru Polskiego 

ników pocztowych, gdyż przy naj. ant wojewódzki policji państwo- który obliczony na frekwencję sód (<Lutniss), obudził żywe zainteresowanie Bai Wojewódzki. 
mniejszem uchybieniu skerb państwa Wej p. inspektor Praszałowicz w naj- 47, i и zwolenników naszego mistrza, Każdy wy- 
nosi może poważne straty. We- Dližszym czasie e: S 7 a aż dek aa s mło- st p cenionego m ag artysty jest iebijno- ” Wybiera się dziś do Pałacu Reprezen- 
u Z DISZGZEĆ. я wanego stanowiska, by ol podob- r : aknajgorsze Ścią przeżycia wysoce podniosłych chwil. tacyjnego przy placu Napojeona — 

8. Przyp eń, już od dnia 1 8 ‚ В оОЙ ! skutki. Dyrekcja Teatru uprasza 5 wcześniejsze na- ta wiłeśskiego airius ETZ. 

* kwietnia pocz: ) i ją. ne w okręgu iwowskim. у е КЕ кзеро to! 
se yi ści Tłółdtów wekali Na minios Ta Dallalėus 4 Wszelkie kręcące się stoliki z cu: ae Z 2 A natłoku przy 12 piramidalny tłok, Ale i zabawa 

A = desygnowany będzie jeden z inspek- Kierkami (Bóg jeden wie z czego fa- się punktialnie 0 g. G-ej e. BY 73 Korzystamy z «ostatniej chwili» aby о- 
— (n) Ceny w Wilnie x dnia 11 torów z Komendy Głównej. brykowanemi), lotne strzelnice i t. p. programach i afiszach, Kasa czynna jest od Strzedz, że bal dzisiejszy «Wojewódzki» roz- 

ikego 1 1 4 Nadinspektor S. Graf ma bvč za- wszystkie te Pe stano- £- pades at przełwy. о Росъ%ю się Koza o jedenastej. 

lemiopłody: loco Wilno 42.50 — i i wczo powinn, ropi i likwi — Poranek-koncert S. B T. o nie žaden pusty frazes. Tak komitet 

аз атр żyto loco Wilno 4250 stępcą komendanta wojewódzkiego: gowane оРО likwh pmae pezęąekkonęert S. Benoni W Ke palowy postanowił i, ręczyć możaą, że na 
mień browarowy 38 — 40, na kaszę 32 — JAZ Placyk | B m. 30 pp. wystąpi па poranku wokalnym w Swojem postawi. " 

34, otręby żytnie 27 — 29, pszenne 28—30, MIEJSKA. Placyk przy ul. Końskiej (tuż pod Teatrze Polskim wybitny bas-baryton Sergjusz Kto przeto pragnie oglądać wtasnemi 

(my? paz? Tendencja spokojna. — (0) Szkoły prywatne nie > miasta) jest głównem mjr R e. etacji tego utalentowane- OCzyma acz sa się bal 

* z a T siedliski 3 i о ам ustys: ji ,„ rozpocznie, niech o Il-ej ju. е п i 

„Maka. pózenna. amełykańska 90.100 (w Płacą podatku Gd. szyliów: URBA я wątpliwe Spro», «Cyrulik + Sewiih. | <Pajate>, balowej! „AA 
hurcie), 100 — 110 (w detału) za 1 kg, kra. Wojewódzki polecił Magistratowi za- w y pryciarzy, <Faust», «Carmen», Mefistofel», «Don Juan», Nie pożałuje. 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, niechać pobierania podatku szyldo- ystarczy „popatrzeć na gorejące <Eugenjusz Oniegin», Dama Pikowa», <Sad- Pewni państwo, obawiając się przyje- 

ia 50 proc, 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, wego od szkół prywatnych od zacietrzewienia oczki „strzelca” ko», «Wesele Figara», «Don Carlos» oraz Chać na bal pierwsi... przyjechali na bal” - 

FA BRANN > gryczana C= bi z pierwszego oddziału szkoły po» romanse i pieśni rozmaitych kompozytorów. aż cj 2 3 : 

CH REESE SiE Ai a PRACA | OPIEKA SPOŁECZNA Wszechnej, usiłującego „wybić złotów- Cen is £. Bengal Ais tali podobnego: oma: 

55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 klg. — Nowe normy zapomóg dla kę”, aby przyznać nam  najzupełniej- tetesowgnie. : ‚ 

į szą rację. — Wieczór Poezji. Jutro (niedziela) Czarna kawa. 
Kasza manna amerykańska 150 -160 gr. za i 

1 kg, krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, gz OE Ministerstwo Pracy 13:go b. m. o godz. 8 ej wieczorem odbędzie 5 * 

przecierana 85—05, perlowa 80—05, pzozak pieki Społecznej w związku z róż- TEATR i MUZYKA. Si w. gimnazjum im, Ad, Mickiewicza, ul. Prosimy dobrze zapamiętać: nie «biała» 

"aj Jagiana 080. Ь norodnem komentowaniem ostatnia : ; * Dominikańska 3, ostatni wieczėr poezj: Zna- ona a kaj podawana — wraz 

celę "wołowe 200 -_ 220 gr. za 1 kg, wydanej instrukcji zapomogowej dla  — «Reduta» na Pohulance «Człowiek ni a A Mandy Modze- Paucie в tańcami, Es ės odėlias M p 
rzowe 250—280, schab 280—300, boczek bezrobotnych umysłowych wyjaśniło z budki suflera». Dziś, po róż tneci kome- towąną artystka w sztukach Mia gzenie Re. 'onach Klubu Śzłacheckiego w zapustay, 

780-300, okólnikiem swym, nadesłanym do Biu- yć iu T. Ritinera «Człowiek z qyty na Pohulance. © „ostatni: wtorek, dn. l-go marca — pod pro- 

Tłuszcze słoniną krejova + gai: 400 — «га funduszu. bezrobocia, że bezrobot-. **piętnor w: komedji tej-omawia stosunek аао 7 Czy REWII «Kakadu». Dziś o Pawi PoE: 

4.20, Il gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy ni, którzy stracili pracę w 1923 roku autora, <człowieka z budki suflera», do te- 8 ZCRRA 15 doi óce spółki wi ah 
450-480, sadło 380—400. Sud : f L 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 Iitr, šmię- zostają wyłączeni z liczby uprawnio- atru, stosunek teatru do publiczności i od- z nį е I $ pikis 

tana 220--230, twaróg 100--150 za 1 kg, NYch do pobierania zasiłków, ||| ои wreszcie—teatra w życiu i życia w RE one O R kg z SE 

ser twarogowy 180 — 200, masło nieso: _ Obecnie losem ich powinny zająć "problem ten poruszany *przeż Jewreińo- B Karola Hanusza. Ceny miejsc List do Redakcji. 
K szgł% solone 550 — 600, desera: 516 mc gminne wzgiędnie magi- wa w sztuce <To, co najważniejsze> posta- 
O siraty. : \ wit Ritiner o całą głowę wyżej, tak talen- 

ja: 230—250 za 1 dziesiątek. Jednocześnie z tem ustalona zo- tem. jak i sposobem ujęcia. , RADIO. W. «Kurjerze- Wileńskim» z dnia 21 st a » 2 а sty- 
Warzywa: kartofle 8—10 gr. za 1 kg. i * w ; $ я A Dzisiejsze przedstawienie odbywa si i stała norma zasiłków dla bezrobol- rzecz Kasy Zapomogowej Stud. Medyków — Program stacji warszawskiej. 15.00 Cznia r, b. umieszczono korespondencję © 

Szanowny Panie Redaktorze! 

ią иии ПБ ROA nych inteligentów. Najmniejsza staw- Polaków 0. $. В. —15.25. Komunikaty: gospodarczy i meteo- rzekomtem uprawianiu poiityki w kościele 

ni słuchać dwojągnej, t Artyści zaś Teatru P. ka dia W ało będzie 0- sk tuo dwa przedstawienia <Człowiska z PIO ZĘ 1645; Stach ni Raz a = miejscowego — рго- 

is wysluchač... przedwojennej, fars rtyści zaś Teatru Polski - becnie zł, najwyższa dla obarczo- Pudki suflera»: o g. 4-ej pp. po cenach naj-  *15:30—16.45, Stacja nieczynne. oszcza ks. Kurpis-Garbowskiego. My niż 

pi р y ego, Ze- DCCI sBOJWY, czo niższych od 15 mi o 8 Bi LEDER: Eni 16.45—17.10. Odczyt p. t. «Wrażenia z podpisani, niniejszem oświadczamy: r н 
z paryskiego bulwarowego repertuaru? 
Albo lekkiej komedji w typie fars w 
rodzaju „Fłotelu pod Goląbkami“, 
„Kontrolera wagonów  sypialnych“, 
„Damy od Maksyma", „Opiekuj się 
Amelją“ czy jak tam się one wszy- 
stkie nazywaly? To ja przeciwnie za- 
protestuję: nie, nie i niel Co? A nie 
dość że już było tych żon zdradza: 
jących mężów... też wiarołomnyck, 
tych teściowych, tych zięciów,. tych 

łóżek na honorowsm miejscu na Sce- 

miel.. Wszystko to przecie umiało się 
na pamięć i dałoby się wiele aby 

mie umieć. 
Owóż przyjść musiała reakcja. I 

przyszła. 1... bynajmniej nie wpadliś- 
my z deszczu pod rynnę. Owszem. 
Naiwne to („Dzień ;bez klamstwa”), 
simple comme bon jour, bezpreten- 
sjonałne jak... sekretarz, cenzurowany, 
ciuciubabka, lotto i temu podobae 
miłe gry i zabawy tewarzyskie, ale, 
gdy dobrze Ka z werwą i talen- 
tem mogą nawet być szczerze zabaw» 
ne (kilka np. scen w „Potędze rekla- 
my“), a trafić się może taki np. „Pa: 
Ciąg-Widmo“ kinematograf parlć — 
co istotnie „swołe robi" i dobrze 
tobi. 

Coś nowegol To i tak wiele. 

spół posiadający w swoim: skladzie nych rodziną składającą się z pię: i imi : 
Е 3 l kłe od 20 gr. > pobytu na Jawie» wygł. p. Dr, Kazimierz „1. Znamy ks. pob. Kurpis wskii 

kilka weałe nie przeciętnych talentów, ciu osób sto złotych. — «Rediita na Pohulance. W środę Rougpert (dział <Podróże—przygody). ke) jako“ kapłana $toją 
a niezmieinie pracowity, zgrany, z pu- : 16 b' m. odbędzie się koncert taneczny Jad- 17.40—18.40. Koncert. cego wyłącznie na stanowisku obrony praw 

bliką na najlepszej siopie — gra te KRONIKA ŻAŁOBNA. wigi Hryniewickiej, kocowalcś działu keč _ Koncert popołudniowy. Wykonawcy: Or- i interesów sościoła Rz. kutolickiegoj : 

delarowosiznęsowe, amerykańszęzyz DAR aa RJ Brorakgwi GR nie Gd pda, Kupidkons 
r icz-Winh. at 2 й z - Taniec Hryniewickiej stoi: na bardzo wy- аца T piew) i Tadeusz Mi- > nie należał do żadnej partji, lecz 

ny bardzo dobrze. P. Wyrwicz-Wich Pogrzeb Ś. p. por. Aleksan- soy poziomie a dia. chalowicz (violoncz.). | starał” się zawsze podkreślić uwojj qpoli- 
18.40—19.00 Rozmaitości. tyczność. 

rowski ma. nawet z przyrodzenia dra Zawiszy. W dniu wczorajszym tnie spotykał si jast poty się z entuzjastyczną wprost 19.00—19.25. Odczyt 

humor angielsko-amerykański. odbył się smutny obrządek pogrzebu oceną sfer fachowych. * 00 p.t. <Zenon Prze- 3. Jest niepraw koby wymieniał 
* ami Hryniewicka odbywała studja u $myCki (Miriam) wygłosi ied. Zdzisław Dę- ambony po ais šūdas należących do 

P.p. Piwiński i Purzycki do cha» Ś. P. Aleksandra Zawiszy, por. 3 p. Ą 
: ; +. i słynnej Mary Wigman w Dreźnie i wpro- bicki. ) & <partji pracy», natomiast jest d; 

rakterystycznych ról jak stworzeni; ala, ZWEO 30 stycznia 1919 I. wądzła Starck a ур акеа oi 1930--10.45: Kamunikśt rolniczy. z amocny ostzozał AE “E e 

p. Jasińska do szarży i niewybred- P czas kontrataku przy obronie Bełza. wizowarego-z towarzyszeniem insirumentów 19.45—20.10. Pogawędka z działu <Ra- jakim emisarjuszem, który swoją agiiacją 

nego humoru; p. Opolski coraz z — Prochy ś. p. por. Zawiszy spoczy- perkusyjnych. ч ° djokronika> wygł. Dr. Marjan Stepowski. = rozpoczyna od wymyślań katolicki - 

е p Y 5P Ostatnio koncertowała w teatrze Pol- 20.10.—20.30. Przerwa, Przypuszczalnie Ściołowi i klerawi. > A 

większym temperameniem i coraz le- Wały RA NA POWĄZKACH War oo eyjnie przyjmowana. komunikaty. 
] i zaw i i ь; szawie, katy. 

i Ža 

piej gra, p. Wołłcyko poważna siła SZawskich i w dniu wczorajszym PO- zrzęz krytykę i Pabifnaść. 20.30—20.50, <Polowane na głuszca» piss ao, . — wój 
aa w rolach salonowych p.p. chowane zostały w grobie roczinnym — Z Teatru Polskiego. «Potęga re- fragment z «Puszczy» Józefa Weyssenhoffa, й 

renklówna, Perzanowska, Piaskow- ma cmentarzu Aatokolskim. klamy», amerykańska krofochwila o zawrot- w Optacowaniu redjofonicznen i d:koracjach F. Andrzejewski 

ska; w lirycznych i rezolutno-naiw- , ZWIoki przybyły w wagonie Spe* RYM iempie, Świetnie napisanyca syiwacjach Alwstyczagch JB Akndraėjs, Vegaininsaiigoi S L pala Ambžos, 
nych p. A е » de i В i i szczerym dowcipie, grana będzie dzisiaj. z udziałem artystów sc<n warszawskich. Vastępuje 12 podpisów sołtysów gmin: 

ych p. Kusziówna; w lekkich naiw- cjalnym, udekorowanym zielenią, Ciału «Codziennie o 5-ej»—farsa fanbiska, w 20.55—22.00. Koncert muzyki lekšiej. solskiej oraz 4 przedstawicieli tasttacyj spo- 

no-subrętkowych p. Pilatti; nie za- towarzyszyła delegacja korpusu ofi- ytórej humor panuje niepodzielnie przez ca- 22.00—22.30. Sygnał czasu. Komunikaty. fecznych w Sołach. 

  

pomnijmy o p. Rychłowskiej, nie cerskiego pułku, Kondukt pogrzebo: łe trzy akty, grana będzie w poniedziałek. 22.30—23.30, Transmisja muzyki tanecz- 

zawodzącej nigdy w charakterystyce i wy rozpoczynała orkiestra 23 puł. uł. „„, <Pociągzaiómo-sensaczjne to. wiłowi. NeW OBIE Wielka ACAR? Z SĄD Ów 
artystycznym komizmie, A Milie. oraz dwa szwadrony honorowe. Dalej sko pełne niespodzianek i tajemniczych dre- * 

rowa? A p. Malinowski, ktąremu się podoficerowie pułku nieśli ki szczów, grane będzie jeszcze dwa razy na Ad Es 
Ra lowski, któremu się PO0C p „nieśli krzyże qaszej scenie, t. į. w niedzielę o g. 3 m. 30 | który posłada żonę i troje drobnych Sąd doraźny nad mordercami 

na tem miejscu niejedną gorącą po- kościelne oraz odznaki bojowe zmar- pp. (zaczęcie punktnalne bez względu na dzieci prosi o jakąkoiwiek pracę. Juljana Komarowskiego 

chwałę wypisało? Byle się trafiła do- łego. spóźniającą się pubilczność) oraz we wtorek. | Prosi też o łaskawe dopomożenie mu ‚ ; go. 

bra sztuka — dobra obsada zawszę Trumna spoczywała na katafaiku — Premjera nejbliższa. <Płomienna |  materjalnie (drzewo, chieb i t. p.) Od ‚ \ dniu 28 I rb. w pobliżu wsi Bojary 

się znajdzie, Teatr Polski jest Z wiszionym przez cztery koni noc Antonji» — sztuką Lengyelą (autora 1 Vil2 b.r. nie mam posady, znajduje Szki gm. Solecznicziej na przejeżdżającego 

Mi o S ula St z naj- Do “ są katat re e. „‚ «Тайспа»), którą obecnie wystawiać będzie | się w nędzy, wszystko co miał z. | Juljana Komarowskiego, handiującego mie: 

р g ta. 200 ataiaiku  postępowali Teair Poiskl, jest widowiskiem - niezmiernie mebli 1 ubrania wysprzedał na rogacizną napadło trzech zbirów, którzy rar 

= A OYRWACN to też a: Line A mimi ciężko W: z KAS 

a iruran { i olski w Warszawie <Płomienną noc gra enryk Bulanda, zabrali sanie ze znajdującemi się w ni 

Cz. J. ą postępowała rodzina sezon letni (ubiegły) 3 na e rzędu. Antokol, ul Letnia 12 m, 5. trzema bitemi wiecej i zbiegii” w stronę 
Wilna. 

  i bliscy znajomi.



Na drugi dzień ujęto ich w chwili gdy 
pod halą miejską usiłowali sprzedać pasero- 
wi Zenobjuszowi Wierszyłowskiemu tusze. 
Aresztowano ich. Są to: Juljan Baranowski, 
Jan Krywas i Jan Ri AMI 

Wszyscy czterej staną w dniu 24 bm. 
przed sądem doraźnym. Trzem ostatnim bio- 
rącym bezpośredni udział w mordzie, grozi 
najwyższy wymiar kary — śmierć. 

Coś dla dam. 
Premjera w „Kakadu“. 

Wtorkowa premjera +Coš dla dam> 

wypadła naogół dość mizernie. Tytuł «Coś 
dia dam» jest nieco paradoksalny, bo właśnie 
dla dam (tych prawdziwych) niemasz w nim 
nic. 

Ukaranie niesumiennego sołtysa. 

Sołtys gm. Niemenczyńskiej pow. Wil. 
Trockiego Ż. Raczkowski jeszcze w 1925 r. 
obierał od mieszkańców gminy różne na- 
eżności podatkowe. Zebrało się tego 150 zł., 
przyszły tarapaty pieniężne, pieniądze roze- 
szły się, a tu tymczasem wójt przynagla 
i prosi o pieniądze. Pieniędzy na razie nie 

było, ta napisał raport i sprawa oparła 
się o sąd. 

Oskarżony o sprzeniewierzenie skarbo- 
wych pieniędzy sołtys Raczkowski przyznał 
się do winy, tłomaczy się jednak, że pie- 
niądze te zanim zostały wpłacone do kasy 
gminnej nie były rządowemi, więc on nie 
może być karany za sprzeniewierzenie sum 
skarbowych znajdujących się w jego rękach 
z tytułu służby. 
„Sąd skazał Raczkowskiego na trzy mie- 

siące więzienia. 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. Pa 

i 

  

Oczywiście głównym atrakcyjnym czyn- 
nikiem jest w dalszym ciągu Hanusz. Publicz- 
ność formalnie znęca się nad nim bisowa- 
niem. P. Hanusz mimo strumieni potu, ja- 
kie go zalewają, w uprzejmości swojej po- 
kijkakroć wraca na scenę. 

Szczególniejszą łaską publiczności cie- 
szą się «Grube» i <Fijołki», które p. Hanusz 
aterpretuje z prawdziwą maestrją. 

Zupełnie Gobrze wypadła Wylęgarnia 
Piskląt», Mimo znanych dowcipów, sketch 
ten może liczyć na powodzenie. Piosenki p. 
Wołowskiego — <Wekselek> szczególniej — 
nie były dostatecznie wykorzystane. 
Krukowssi z warszawskiego 
tej właśnie piesence zawdzięcza swoją ol- 
brzymią popularność w Warszawie. 

an 
<Qui pro quo» 

Niezły był Chinofown. Oczywiście, przy 
porównaniu z Koszutskim, który wystawił 
tę sztukę w swcim czasie w Warszawie p. 
Pawłowski wyeląda nieco blado. W każdym 
razie robił co mógł. 

Conferencier'em był p Wołowski. Fun- 
kcje swoje spełniał z umiarem i z humorem. 

Reżyserja naogół wzorowa. Dekoracje 
urozmaicone. Ilustracja muzyczna dobra. 

SŁ OSW О 

  

Dowiadujemy się ze <sfer zakulisowych>, 
że kryzys, jaki przeżywał chwilowo teatrzyk 
«Kakadu» minął. Jeszcze onegdaj teatrzyk 
ten wpadł na a — golizny, która 
groziła rozbiciem się. W czas jednak zlikwi- 
dowano kłopoty. 

„ Organizacja teatru uległa ponoć pewnym 
zmianom. Zmieniono ją o tyle, że gaże ma- 
ia być wypłacane proporcjonalnie do docho- 
dów, wprowadzono system udziałowy. 
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Urząd Województwa Wileńskiego ogłasza niniejszem przetarg na wydzierżawienie 
niżej wymienionych objektów rolnych i wodnych. 

Ilość cent. metr. ży-|o & " 
Obszar ob- |'a rocznie względ- ŻE В Termin dzierżawy 

й NAZWA OBJEKTU GMINA JJ. nie kig. ryby od |5 25 
e jektu w ha |których rozp: cznie|> 52 Od D 
= . się licytacja *š ® 

O B-J E-K T. Ą ROL NE 
Powiat Wilejski (przetarg w Starostwie w Wilejce powiatowej dn. 10 III 27 r. o godz. 10-ej). 

1 Maj. Poniatyczć Wiażyńska 147,75 83,08 q żyta 625 į .15.111.27 15.111.33 
2. Adamaryn (parc. szkolna) Rakowska  (Eks- 

poz. w Moło- 
decznie) 20,37 13 q żyta 100 » »» 15.11.28 

Powiat Święciański (przetarg w Urzędzie gminy Duksztańskiej dn. 10 III 27 r. o godz. 10-ej). 

3. Maj. Tumalin z folw. Wieliciszki Duksztańska 122,67 75 д żyta 600 Sw. 15.11.33 
4.| maj. Symoniszki Ruskie » 102,50 | 75 q żyta 600] „»»» "na 

Powiat Brasławski (przetarg w Starostwie w Brasławiu dn 5 III 27 r. o godz. 10 ej. 

5. fol. Łakino Pluska 39,33 27 q żyta 180 bw wa 
6. fol, Skawroniszki Dryświacka 38 11,50 q żyta 90 0 SC 
4. fol. Wejkszy Smołweńska 57,0 26 q żyta 180 o w Anos 
8. kol. Polanka Nr 6 Rymszafiska 36,93 3,40 q żyta 25 8% sis 

Powiat Oszmiański (przetarg w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie pl. M. Magdaleny Nr 2 pok. 27 dn.8 III 27 r. o godz. 10-ej) 

9. Osinówka (stawisko) Smorgońska 5,40 8 q żyta 60 „nn 15.111.28 

Powiat Wileńsko-Trocki (przetarg w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie pl. Magdaleny Nr. 2 pok. 27 dń. 8III270 godz. 10-ej 

10. Grunta przy maj. eCrazią Worniańska 51,90 45 q żyta 387 A TAE 15.11.30 
11. Grunta przy wsi Działuny-Dunajówka | Szumska 29,39 30 q żyta 270 „”” » nm 

OB JEKTA.W-O р № Е 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 III 27 r. o godz. 10-ej w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie w Wydziale Rol- 

nictwa i Weteranji pl. Marji Magdaleny Nr 2 pok. Nr 27), 
Grupy Powiat Wileńsko-Trocki 

10.| Jez. Lowis Orańska 60 | 60 klg. ryby 30]  11V.27 1.1V.38 

Powiat Święciański 

8. Jez. Siowry I, Aszyrynis, Bałtagoła, 
Linomerk i Łokajła AA 90,34 181 kig. ryby 90 SPARE AA 

22. Jez. Kreton i Kretoniszcze abłociska 931,18 2000 kig. ryby 1000 ono p nė 
55. Jez. Giruciszki i Kierocie (wstęp) Łyngmiańska 92,5 92,5 klg. ryby 50 a RZA WARE 

Powiat Brasławzki 

40. Jez. Eglinka Smołweń ska 115 23 klg ryby 10 ои S 
144, Jez. Dziśniszcze, Róża (wstęp), Olk- a 
: sna, Żyłma, liga, Gulbinka, 

Żyłmajtis, Lunelka, Wisoginia i 
Lunajcie Rymszańska 1295,04 | 3800 kig. ryby | 18003 „„„ "1 

Powiat Wilejski. 

83-a Rzeka Wilja od Świetlan do Zalesia Żodziska 13 1,5 klg. ryby 5 „»» „»» 

Powiat Dziśnieński 

148. Jez. Dołhoje (wstęp) Prozorocka 32 15 kig. ryby 15 5 Pas 

Powiat Postawski 

54. Jez.Spory, Switka, Swita, Worwiero- 
wo, Głuboczyca i Swietłość Jasiewska i Mań 

t asiewska i Mań- 
"m kowicka 16647 | 90 kig. ryby L   

  

LEON DAUDET. 
a) kREW WŚRÓD NOCY. 

Znudzony przykrościami, które 
pociągnęła za sobą tragiczna śmierć 
jego przyjacieła, Reverchot przyjął 
biedną milijarderkę gderaniem: „Co... 
taką sumę dla tych łotrów, dla szefa 

tych łotrzyków! Ależ ani grosza, czy 

rozumi sz mnie, droga przyjaciółko, 
ani groszal Czy wie pani, że wydzie- 
dziczam mego siostrzeńca Jakuba. 
Jest to błazen i niewdzięcznik. Wolał- 
bym wrzucić do studni całą moją 
fortunę, niż zostawić ją dla tego 
głupca. Kiedy myślę o jego wykręt. 
nych odpowiedziach, o jego bladości, 
zaczynam doznawać fizycznego bólu*. 

derał tak przez kwadrans, nie 
dając przyjść do słowa gościowi. 
Zmęczona tem gadaniem, panna Ce- 

lestyna udała się do La Platiere'a. 
Tutaj posłyszała wręcz odwrotną pio- 
senkę: „Musi pani dać i to natych- 

miastj sumę, której ci ludzie żądają. 

Niema pani pojęcia jakie przykrości 
czekają panią, w razie odmowy. 
Zresztą wymaga tego prosia spra- 
wiedliwość. Aresztowanie mordercy 
po kilku zaledwie dniach poszukiwa* 
nia, jest czynem godnym pochwały. 
Jest to wielką zasługą Clavisse'a. 
Posłałem mu bilet z powinszowa- 
niem*. 

Pozostali doradcy. byli również 
zdań sprzecznych, to też Celestyna 
Сопеге!, będąc kobietą inteligeniną, 
postanowiła pestępować jedynie we- 

      
Wszelkich informacji, dotyczących warunków przetargu mdziela Inspektorat 

Wydziału Rolnictwa i Weto nai od godz. 11 do 13 codziennie, oprócz dni imi 

dług własnych przekonań. Istotnie 
od dnia tego zadziwi”ła mieszkań 
ców Lugduna odwagą, z jaką dawała 
inicjatywę w różnych wypadkach. 
Zaraz po aresztowaniu Tressana, od- 
byla się narada tajemnicza pomiędzy 
prokuratorem, a Sędzią Śledczym. 
Przeczuwając ukryte jakieś sprężyny, 
które w sprawie Gonereta łączyły 
wspólnym węzłem interesów policję 
polityczną i kryminalną, postanowili 
oni unikać wszelkich niebezpiecznych 
dla siebie nieporozumień Zz policją, 
zamykając oczy na pewne fakty, wy- 
raźne, a wysoce podejrzane. 

— Wakacje dadzą nam możność 
powrócenia do tej sprawy, gdy 
umysły ludności będą już spokojniej- 
sze,—rzekł Maufre. — Sprawa ta w 
tej chwili emocjonuje wszystkich, lecz 
uspokoją się powoli. Możliwem jest, 
że aresztowanv jest prawdziwym 
mordercą, byłaby to okoliczność bar- 
dzo szczęśliwa. Musimy jednak przy- 

gotować sobie wolny odwrót, w ra- 
zie pomyłki. jak pan myśli? 

Faktycznie obaj mieli pewne po- 
dejrzenia i domyśłali się dobrze tego. 
Nie dzielili się jednak swemi myśla- 
mi, bojąc się ryzyka, oraz popełnie- 
nia fałszywego kroku, szkodliwego 
dla karjery. 

— Nie mogę nic twierdzić, do- 
póki nie rozmówię się z aresztowa- 
nym,—odrzekł Desarnaud, poprawia- 
jąc binokle, Jest to mistyk, czyli czła- 
wiek bardzo nerwowy, poddający się 
afektom. Czasem takiego człowieka 

„Maufre bezdžwiecznie, 

      
Majątków Państwowych 

ątecznych. 4054-V 1. 

trudno jest zbadać. Postaram się go 
poznać do głębi. Potem będziemy go 
marynować. Najprostszem wyjściem 
z tej sprawy byłby fakt powieszenia 
się jego w więzieniu, pod wpływem 
wyczerpania psychicznego, lub roz- 
paczy, jak to często się zdarza 
wśród więźniów. 

— Hm! Mogłoby to być interpre- 
towane jako morderstwo, a my byli- 
byśmy oskarżeni, — odrzekł Maufre, 
głosem niepewnym. Wolałbym raczej 
dlugie śledztwo. 

— Czy pewien pan jest, zupełnie 
pewien co do niedyskrecyj wszelkiego 
rodzaju, któremi groził personel La 
Pocholle. 

— Pewności nie można mieć żadnej. 
Zdaniem Claviss'a są tam trzy piękne 
dziewczyny o bardzo niskiej etyce, 
Clavisse uważał że są zdolne do 
najgorszych czynów. 

— Ależ, co one mogą wiedzieć? — 
zapytał niespokojny Desarnaud, 

— To co my wiemy — odrzekł 
jakby mówił 

© pogodzie. › 
— Która jest agentką policji? 
Maufre odpowiedział: 
— Loisel. 
— Brabant również? 
— Nie, to nie Brabaut. 
— A Estancelin? 
— Alez nie, to dziwak, sadysta 

sądząc z tych danych, które zebraliś- 
my. jest to człowiek wykształcony. 
Obiecał wszakże pomóc w  poszuki- 
waniu mordercy. 

1927r. 6 godz. licej wiecz. w Salach teatru „KAKADU” Dąbrowskiego 5. B 
p) B 

a Wielka maskarada Rendez-vous tatoo Oa B 
a Maski nie obowiązują. Bufet na miejscu. Wstep 3 złote. Bilety wcześniej 
= do nabycia w kasie tealru „K AK A DU“, Dabrowskiego 5. a 
  

  

   
   

Kino-Teatr 

„Polonia“ $ 
ul. A, Micklewicza 22, 
  

W rolach 
głównych 

  

DZIŚ premjera największego 
fllmu świata! 

w naturalnych kolorach. 

UWAGA: W celu uniknięcia natłoku uprasza się o przybycie na wcześniejsze seansy. Bilety honorowe nie ważne. 
Początek o godz. 3 ej. Ostat. 10.15. 

„BIAŁE NOCE" 
(PRYMABALERYNA JEGO CESARSKIEJ MOSCD. 

Monumentalne arcydzieło w 12 aktach z życia Carskiej Rosji lat ostatnich oparte 
na tle głośnej powieści LAURIDS BRUUNA, 

Realizacja genjalnego reżysera rosyjskiego Dymitra Buchowieckiego 

Hulaszcze orgje otimerėw Carsk. Gward.—Rewelącyjne szczegóły z za kulis Carskiego Baletu. —Hulanki —Tańce.—Tajne rewo. 
lucyjne stowarzyszenie.— Walki morskie.—Rewizja i aresztowania—Rosyjska Akademja Wojskowa.—Okropności ros. więzień i td. 

LAURA La PLANTE, Pat O'Maley, Raymond Keane, Michał Wawicz i inni. 
W obrazie udział przyjmuje rzeczywisty zespół Carskiego Baletu oraz 3.000 statystów, Częściowa realizacja   
  

diejski Kinamatograi 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

Dziś będą wyświetlane filmy: 

„D E L E i N F R A N CJ Į* dramat w 6:ciu aktach. 
i nad program <DEDEKTYW w SPODNICY» komed a w 6 aktach. 

CENA BILETÓW: Parter — 60 gr, Balkon — 30 gr. 
Ostatni seans o godz, 10. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego 

KASA CZYNNA; w niedzieję i Święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inue dnie od godz. 4 m. 30. 

POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. 5-tej. 
  

  

  

  

= 

: Zarząd Oficerskiego Kasyna Garnizonowego zawiadamia, iż w soboty 5 DOKTÓE r 
a 

: dnia 12 i 19 lutego b. r. urządza w Kasynie Garnizonowem :[D, ZELDOWIGZ 
" В dla P. P. Cłonków, m| chor. WENERYCZ- 
ю ! 8 Ža * 2 NE, MOCZOPŁC. 
2 Oleczór Towarzyski 2 tofcami ich Rodzin i Znajomych: : x SKÓRNE, 
m & = , -0 w. | 

: Początek o godzinie 22-giej. Strój wieczorowy. : "E žė 

- $.Zeldowiczowa 
BI ) 1 dzień + LEŚNIK ‚ ф | KOBIECE, WENE. 

l Ę y « lat średnich. Katolik, żonaty, z małą rodziną, były nad- RR sg jų 
d 10 do 20 luteżo SY. leśniczy lasów państwowych, wszechstronnie teoretycz: + 12 2 i od 16 

s o a > Ki + HE w lewicę i aa kóz Mi skiewiczażć 
. 47 ksztalcony, energiczny, pracowlty i uczciwy władający 

D. H. Bławat Wileńs ! -- igzykami: polskim, e niemieckim i rosyjskim * tel. 271. 
ul, Wilefiska 31, tel. 382. + będący, a ekapioataci Jaś A Hajnówce Ф w. Zdr. Nr. Bi. 

# i t ы rzyjmie O ažde; czasu a: sai nadleśnego IM 

WyBtaęda? a R + Giiczego za łosczga wnodbodzenikki. Łaskawe € Akuszerka 
rów po cenach bardz 9 zgłoszenia do «Słowa» Wilno, ul. Adama Mickiewicza 1% Wj Smiałowska 

Tylko za gotówkę. a Nr_4. dla Leśnika. s peziióticżGd: odė, 
Obejrzenie nie obowiązuje do kupna.   do 19. Mickiewicza 
  

  

SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, ktėra 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
rzyszłość, sądowe sprawy, o miłości 

Pe d. wyzdrowiała; odnawia przyję* 
cia, od godz. 10 zrana do 8:ej wiecz., 
ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie ma schody i 

na lewo, 

(TT 
    

ÓMIEZAWODNY ŚRODEK 

KASZLU 
DUSZNOŚCI i CHRYPKI. 
EG | AL UBS UL US 

  

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
Gudi у farbą @о ЫеПш'у 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia. 78 

  

ODCISKI 

   

  

    
   

  

LSK RZ 
SO M 

4 ZOT IRON WC AT Y 
+ „AP.KOWALSKI”" 

WARSZAWA 

— Chodzi o to, żeby Notredame 
nie wymknął się nam i żeby wśród 
kłótni o spadek nie ukazała się jaka 
pułapka na wilki. Zrobię wszystko, 
co jest w mojej mocy, by opóźnić 
wypełnienie testamentu. 

W przedpokoju prokuratury czekał 
adwokat Petitbelin. 

— P. Goneret pragnie widzieć się 
z Notredame'em. 

— Niema przeszkód żadnych. Po- 
jutze więc o drugiej, przed konfron- 
tacją z p. Monzin i Audibieem, będzie 
mogła się z nim zobaczyć, Potem u- 
czynimy małą przerwę do piętnastego 
września, pozostawiając mordercę w 
samotności z wyrzutami sumienia i 
duchami, gdyż podobno żyje on po- 
śród duchów... jest to niezawodną 
oznaką nieczystego sumienia. 

Od pierwszej chwili rozmowy z 
adwokatem swym, Tressan zrozumiał 
z jakiego rodzaju człowiekiem miał 
do czynienia Spokojny, nietylko dzię- 
ki przekonaniu o swej niewinności, 
lecz i z natury swego charakteru, 
przyjął cios, który spadł nań tik nie 
oczekiwanie, z całą powagą, lecz nie 
brał go tragicznie. Na pytania obroń- 
cy swego odpowiadał spokojnie i me- 
todycznie. Adwokat jednak nie mógł 
w żaden sposób zrozumieć powodów, 
które skłoniły Tressana do opusz- 
czenia po śmierci córki domu i 
dziecka i osiedlenia się; w Lugdusie, 
pod obcem nazwiskiem. Opuszczenie 
syna wydawało mu się złem Świa- 
dectwem dla człowieka, którego miał 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redakvor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

wozach 
dostarczą 

Na lufy! 
wykonanie okólnika M. W, R. i O. P. 
Nr 1 — 18528/26 z dn. 14/XII 1926 

ułatwia broszurka 

Biklioteki 
Szkolne 

zawiera jąca instrukcję ministerjalną 
1 katalog odpowiednich wydawnictw 

Szkołom i P. T. Nauczy- 
cielstwu 

BEZPŁATNIE WYSYŁA 

Księgarnia M. Frcta 
Warszawa, Nowy Świat 35. 

— 3 1 15 1 10 ЛЕ LK M KL. py 

| Fortepianų I planina 
zagranicznych firm 

ww M, Gierwiatowska 
Zamkowa 3. 

bronić. Zadawał sobie pytanie, czy 
człowiek ten nie był niespełna rozumu. 
Postanowił więc poprosić o zbadanie 
Tressana przez doktora Edmonda, 

Pierwsze spotkanie Notredame'a 
i Desarnauda odbyło się w obecnoś- 
ci milczącego Petitbelina. By! to praw- 
dziwy pojedynek słów pomiędzy czło* 
wiekiem głęboko i szczerze wierzą- 
cym, ateuszem zmuszonym do wy- 
krętów i kłamstw. Wchodząc do ga- 
binetu sędziego, Tressan wyczuł od- 
razu wrogą atmosferę. 

Pozostawiając na stronie zarzut 
porzucenia syna, sędzia śledczy róz- 
począł badanie odrazu od wspomnień 
pamiętnego wieczoru lipcowego. 

,— Czy zechce mi pan odpowie- 
dzieć, panie 'Tressan,—a proszę pa- 
miętać, że teraz odpowiada pan jako 
oskarżony: jaki był prawdziwy cel 
pańskiej wycieczki do parku La Po- 
cholle? 

— Była to chęć nagła, której nie 
przypisywałem i nie przypisuję obec- 
nie głębszego znaczenia. 

— Czemu więc zeznał pan pier- 
wetnie, że wycieczka ta miała na ce- 
lu ogiądanie ogni sztucznych, których 
od pięciu już godzin nie było. 

— Opowiem więc panu sędziemu 
wszystko, po kolei. Zostałem zamie- 
szany, wbrew mym intencjom, do dra- 
matu, który rozegrał się wśród cie- 
mnošci, a z którego zdołałem uchwy- 
cić tylko krzyk i hałas nieokreślony. . 

_ — Proszę dalej, słuchamy uważ- 
nie. Panie sekretarzu, zredagujemy 

NIEMA TAKICH 
którzy nie wiedzą, że najlepszy węgiel z kopalni 
«HRABIA RENAKD> o 30 proc. oszczędności paliwa 
po cenach najniższych w zaplombowanych 

Duehnowski i S-ka, 
Zawalna 21 (wejście od Drew. Rynku) loh 15. a Žo książkę 

Ja a s 

wojskową, wy d. przez 

  

Wiszniew 

Lida na imię Wacława 

46 m. 6 
WZP. Nr 63 

tarszy robotnik 
rolny ogrodnik 

potrzebny 
z rekom. i RE 
Królewska 9 m. 2, 
od 8 do 9 g. rano. 

  

  

wojskową wyda 
„ną przez +, K. U. «а 

Święciany na imię 
Aleksandra Bobrow= 

skiego ze wsi Niedże 
wiądki, gminy Głę- 
bockiej unieważnia się: 

— 

Dr Cz. KONECZNY. 
Choroby zębów, 

chirurgja jamy ustnej. 
Sztuczne zęby, Porce- 

kradziono 
zaświadczenie 

Magistratu m. 
Lidy, i książeczkę 

  

P. K. U. Równo. na 
imię Leona-Lejby 

Gordona, 
unieważnią się, 

E oszukuję dzier-  janowe korony. a żawy mniej- Mickiewicza 11 — 8- 
szego majątku, Wojskowym i urżęd- E ‹ łaskawe oferty proszę nikom zniżka i na 

a skierować pod PRE 
  

raty. 
вет: Еи%‘ Pawluč 

owogródz 
Woložyfiska 59. ; 3 103.000 . 
gubiono książkę wydzierżawię  docho- 
wojskową wyd. 
przez P. K.U. dewy interes na рго- 

wincji. Informacje: 

Garbarska 14 m. 6. 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca oświa- 
tę pozaszkolną pomiędzy ludem 
wsi i miasteczek, oświecając ten 
lud utrwala granice Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś jej członkiem. — (ut 
Zygmuntowska 22 od g. 6do 8 

Błażewicza, 
unieważnia się. 

   

pilnie to zeznanie. 
Nostradamus opowiedział kolejno 

wszystkie epizody tragicznego wie- 
czoru. 

Desarnaud słuchał zeznania z gło- 
wą spuszczoną, bawiąc się nożem do 
rozcinania kari. Sekretarz miał minę 
zdumioną, opowiadał potem, iż sądził, 
że po takiem zeznaniu, z tak widocz- 
ną szczerością: wypowiedzianem, sę- 
dzia uzna natychmiast swój błąd i 
zwolni aresztowanego. 

‚ — Czem wytłómaczy pan faki, że 
nie zeznałeś panj tego natychmiast, 
nawet w chwili aresztowania przez 
Clavisse'a. Czemu nie chciał pan 
przyjść z pomoćą sprawiedliwości, 
poszukującej mordercy. 

— Obawiałem się tego, co się sta- 
ło, bałem się, że gdy się wmieszam 
w te sprawę, wykrytem zostanie mcje 
prawdziwe nazwisko, w tym właśnie 
okresie mego życia, kiedy chćiałem 
pozostawać w ukryciu. Przyznaję, że 
nie miałem racji. 

— Jaki był powód ukrywania się. 
— Był to powód osobisty, zwią- 

zany z nedprzyrodzonemi zjawiskami. 
Miałem przeczucie, a raczej prze” 

strzegano mnie przed jakiemś niebez- 
pieczeństwem, Muszę dodać, że opo* 
wiedziałem to wszystko memu słudze 
Janowi Vetu. 

— To samo co nam? 
— Najzupełniej. 
— Proszę wprowadzić Jana Vetu, 

zwrócił się sędzia do sekretarza. 
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