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(4 Zjazd wszechbiałoruski, 
Bez echa przeszedł w prasie pol- 

skiej X Wszechbiałoruski—jak brzmi 
oficjalna nazwa — zjazd partji komu- 
nistycznej, który się odbył w Mińsku 
pomiędzy 7-mym a 15:tym ubiegłego 
miesiąca. Większość referatów  spra- 
wozdawczych poświęcona była spra- 
wom gospodarczym, Odrzuciwszy ca' 
łą frazeologję komisarską, z mów wy: 
głoszonych na zjeździe wyłania się 
przerażający obraz nędzy, w której się 
znajduje Białoruś Sowiecka. 

łndustralizacja — hasło rzucone 
przez Stalina na XV konferencji 
wszechrosyjskiej partji komunistycznej 
jako konieczność państwowa, — na Bia: 
łorusi nie ma najmniejszych widoków 
powodzenia. Przemysł istniejący przed 
wojną zniszczony prawie doszczętnie 
w latach wojny i rewolucji, obecnie 
bez dopływu kapitałów nie może się 
podźwignąć. Kooperacja zawodzi rów- 
nież. Zbiednienie ludności zarówno 
w miastach jak na wsi ogromne. Nie- 
zadowolenie robotników z powodu 
niskich płac i zwiększonej intensywno- 
ści pracy przybiera coraz większe roz- 
miary, paraliżując wysiłki partji komu- 
nistycznej zmierzające do stworzenia 
trwałego oparcia o proletarjat fabrycz- 
my. Na dobitkę wzrasta ciągle bezro- 
bocie. Na rok bieżący w budżecie 
B. S. S. R. wstawiono kwotę jednego 
miljona rubli na walkę z bszrobociem 
—czy wystarczy niewiadomo. 

Wszystko to wytwarza nieprzy* 
chylne nastroje dla rządów komuni- 
*stycznych. Sprawozdawcy na zjeździe 
szczerze przyznali się, że mimo zwięk- 
szenia się liczby proletarjatu jakościo- 
wo pozostawia on bardzo wiele do 
życzenia z punktu widzenia partji, 
Rola klasy robotniczej w tych masach 
jako przywódcy i hegemona w kraju 
nie jest dostatecznie uświadomiona. 
Znaczna ilość elementu zdeklasowa- 
nego oraz napływ nowych warstw ro- 
botniczych, przeważnie rekrutujących 
się ze wsi, demoralizuje proletarjat, 
utrudniając niezmiernie robotę orga- 
nizacyjną partji komunistycznej. 

Położenie na wsi również nie 
przedstawia się lepiej. „Smyczka” bie- 
dniaka z sredniakiem mimo wysiłków - 
partji komunistycznej i rządu nie przy- 
niosła jeszcze żadnych pozytywnych 
rezultatów, o ile chodzi o umocnienie 
wpływów partji na wsi. Organizacja 
mas bezpartyjnych, pod okiem partji 
komunistycznej nie ma powodzenia, 
W wielu wypadkach—jak stwierdzono 
na zjeździe—ujawnia się niezrozumie- 
nie kogo trzeba zaliczać do bezpar- 
tyjnych a kogo nie, i natem tle prze- 
nikają z łatwością do aktywu bezpar- 
tyjnego elementy nieprzychylne dla ko- 
munistów. Taktyka partji komuni- 
stycznej na wsi w obecnym okresie 
zmierza w kierunku: ku opanowaniu 
biedniaka i sredniaka drogą organi 
zowania tk. zw. aktywu bezpartyjnego, 
pozostającego pod kierownictwem 
partji komunistycznej. Kierownicy partji 
komunistycznej nauczeni doświadcze- 
niem nie pragną. aby szeregi partji ko- 
munistycznej były bardzo liczne, prze- 
konano się już bowiem, że wielka licz 
ba członków partji daje iłuzję siły, lepiej 
więc niechybędzie mniej, lecz ludzi na- 
prawdę ideowych, a ci dobrze ;zorga* 
nizowani i karmi zawsze zdołają pod- 

rządkować sobie masy, które są 
ierne i któremi trzeba kierować. Wy- 

chodząc z tego założenia propaganca 
komunistyczna dąży do zorganizowa- 
nia mas bezpartyjnych dookoła partji. 
Na wsi liczba komunistów nie prze- 
kracza 8-miu tysięcy ibez stworzenia 
bezpartyjnego aktywu włościańskiego, 
jak oświadczył wybitny komunista na 
zjezdzie Krynicki, zadanie kierownicze 
proletariatu nie może być urzeczy- 
wistnione. Należy nadmienić, że masy 
chłopskie na Białorusi sowieckiej bu- 
dzą się z uspienia, ich aktywność po- 

lityczna ujawnia się coraz  jaskrawiej 
i te objawy własnie niepokoją kierow- 
ników pariji komunistycznej. Obawy 
te pozatem potęguje fakt, że sympatje 
włościaństwa idą w kierunku prądów 
„Narodowo-demokratycznych*. Niebez- 
ieczeństwo kułaka istnieje nadal. 
ułak, mówiono na zjezdzie, przysto= 

sowuje się do nowych warunków wsi, 
walczy o średniaka i stara się prze- 
kupić biedniaka. Taktyka kułaków po- 
lega nie na bezpośredniem działaniu 
lecz na pośredniem, za pomocą pod- 
stawionych sredniaków lub przeku- 
pionych biedniaków. 

Najciekawszą jednakże rzeczą są 
przemiany wśród inteligencji. Te są 
dla nas najważniejsze. „Oficjalna oce* 
na sytuacji ogłoszona w enuncjacji 
Cika B.S,S.R. na początku roku 1926 

Wyniki narad poufnych Reichstagu. 
BERLIN, 18—!. Pat. (Teł. wł.). Pół-oficjalny organ Wilhelm- 

strasse „Tigliche Rundschau* zaznacza, iż pomimo pouinego cha- 
rakteru wczorajszych obrad komisji spraw zagranicznych, po- 
święconych sprawie przerwania polsko-niemieckich rokowań 
handlowych, o wyniku tych obrad stwierdzić należy co nastę- 
puje: Przedstawiciele wszystkich partyj zgodnie wyrazili życzenie, 
aby zarówno w toku negocjacyj dyplomatycznych jak i na wy- 
padek ewentualnego wznowienia rokowań handlowych wzajem- 
ne zabezpieczenie stanowiska prawnego obywateli obu państw 
OWE było jako nieodłączna część składowa traktatu han- 

wego. 
Germanja w dyskretnej formie podkreśla, że przedstawicie- 

le partyj środka krytykowali w pewnych granicach postępowa- 
nie rządu. Dziennik wyciąga stąd wnicsek, że rząd Rzeszy do tej 
Ra7 Mad ustali] jeszcze jakiej taktyki ma się w przyszłości 
rzymać. 

E„Vorwaerts« o informacjach „Germanii. 

BERLIN, 18 Il. PAT. Nawiązując do podanej przez Germanję wiado- 
mości o przebiegu wczorajszych narad komisji spraw zagranicznych Reich- 
stagu w sprawie przerwania rokowań handłowych z Polską, Werwarts 
stwierdza, że ponieważ Polska wyraziła ze swej strony już poprzednio 
zgodę na łączne traktewanie sprawy osiedlenia z rokowaniami o traktat 
handlowy, rząd Rzeszy obecnie musi się tylko oświadczyć za stanowis- 
kiem jakie zajęła Germanja, a rokowania handlowe mogą niebawem być 
znowu podjęte. 

EV 

Rozkwit stosunków gospodarczych Polski. 
W oświetlenia prasy gdańskiej. 

GDAŃSK, 18 II. PAT. Omawiając ostatnie wynurzenia ministra 
Skarbu Czechowicza w sprawie rokowań. o pożyczkę amerykańską dla 
Polski, tutejsza prasa niemiecka podkreśla, że wiadomości te nie są żadną 
niespodzianką, albowiem rozwój polskich finansów i rozkwit stosunków 
gospodarczych Polski w roku ub. dają podstawę do tych rokowań, któ- 
rych nie można nazwać niekorzystnemi. 

W dalszym ciągu dzienniki niemiecko - gdańskie wskazując na fakt 
przywrócenia równowagi w budżecie państwa polskiego, na nadwyżkę 400 
miljonów w bilansie handlowym, na aktywność bilansu płatniczego oraz 
stabilizację złotego i utrwalenie się pozycji Banku Polskiego, stwierdzają, 
że jest rzeczą zrozumiałą, iż Polska przystąpiła w tych warunkach do 
rokowań. o uzyskanie pożyczki. 

Wywody swoje kończą dzienniki oświadczeniem, że już najbliższe 
tygodnie przyniosą decyzję co do tego w jakiej wysokości i na jakich 
warunkach Polska otrzyma pożyczkę zagraniczną. Dopiero wówczas moż: 
na będzie stwierdzić czy Polska uczyniła postęp na drodze sanacji. 

Poincare o prawnej stabilizacji franka. 
PARYŻ, 18, Il. Pat. Podczas dyskusji nad interpelacjami w sprawie 

bezrobocia i kwestji monetarnej w lzbie Deputowanych zabrał głos Poin- 
care i oświadczył: W obecnej sytuacji prawna stabilizacja waluty jest 
rzeczą niemożliwą. Zdaniem premiera, konieczne jest z punktu widzenia 
gospodarstwa narodowego utrzymanie stabilizacji faktycznej. Natomiast 
natychmiastowa stabilizacja prawna nie dałaby rezultatów praktycznych, 
gdyby nie towarzyszyły jej niezbędne gwarancje wprowadzenia spokoju 
w dziedzinie polityki finansowej i gdyby nie była ona przeprowadzona 
w Odpowiednich warunkach. 

Traktat handlowy Niemiec z Litwą. 
BERLIN, 18 II. PAT. Preussische Kreuzeitung donosi na podstawie 

informacyj Zz litewskich ko! politycznych, že posel niemiecki w Kownie po 
powrocie z Berlina prowadził z rządem litewskim rokowania w sprawie 
zawarcia na szerszych niż dotąd podstawach traktatu handlowego między 
Niemcami a Litwą oraz w sprawie zbliżenia gospodarczego między obu 
państwami. Litewskie ministerstwo spraw zagranicznych miało już opraco- 
wać odpowiedni projekt traktatu. Po zatwierdzeniu tego projektu przez 
gabinet, delegacja handlowa litewska wyjedzie do Berlina. ,.. 3 
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Sukcesy wojsk poludniowych w Chinach.į 
LONDYN, 18.1 PAT. Agencja Reutera dowiaduje się z Szanghaju» 

że armja Szun-Szuan-Fanga cofa się. Wojska południowe zajęły Hang“ 
Czou bez walki. Komunikacja pomiędzy tem miastem a Szanghajem została 
przerwana. : 

SZANGHAJ, 1811 PAT. Agencja Reutera dowiaduje się, że wojska 
poludniowe zajęły miasto Ning-Po znajdujące się w odległości 90 mil 
angielskich od Hang-Czou. Wojska Sun-Szuan-Fanga, które opuściły 
miasto, na statkach przybyły do Szanghaju. 

Atak Chińczyków na przytułek. 
LONDYN, 18—II. Pat. Times donosi z Hong-Kongu, że w Hoi-Nou na 

wyspie Hai-Nan tłum zaatakował przytułek dia sierot prowadzonych przez 
misję francuską. 16 zakonnic oraz starsze wychowanki zakładu zostały 
uprowadzone, 
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krystalizację nastrojów Wszystkich grup inteligencji bialoru- 

  

SRB —н 

  

stwierdzala 

W sprzedaży detalicznej cena pojezyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszc ona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówdionych nie zwraca. 
  

„farodowo - dmokratycznych* dzieląc 

całą inteligencję białoruską na 4-ry 
kategorje, Pierwsza podzielająca po- 
glądy partji jest bardzo nieliczna; dru- 
ga, skłaniająca się do współpracowni= 
ctwa z Sowietami i partją, ale nie u- 

miejąca w praktyce zastosowywać 
wskazań partyjnych, wystawiona jest 
na wpływy prądów „narodowo-demo- 
kratycznych*; trzecią grupę, politycz: 

nie bierną, stanowi t. zw. „polityczne 
blotko“ i ostatnia zaś, wroga polityce 
Sowietów, aczkolwiek często maskują- 
ca „się lojalnością wobec Sawietów 
reprezentuje „narodowy - demokra- 
tyzm“, 

Przytoczoną tu charakterystykę po- 
twierdzono w całej rozciągłości па 
zjezdzie styczniowym, konstatując po» 
nadto dalszy wzrost działalności 

skiej a zwłaszcza ożywienie nastrojów 
nar..demokratyczaych. Pozatem zjazd 
stwierdził wzmożoną aktywność ele- 
mentów  kapitalistycznych: nepmań- 
skich w mieście—kułackich na wsi. 

* 

Katastrofalne położenie ekonomicz- 
ne na Białorusi sowieckiej wskazuje 
wyraźnie, że aby się zabezpieczyć 
przed propagandą komunistyczną, 
przed polityką białoruską Sowietów, 
należy przeciwstawić dobrobyt mas 
na naszych Kresach Wschodnich 
nędzy i biedzie łudności w  Mińsze 
czyznie. Dobrobyt ten będzie naj- 
większą siłą atrakcyjną i żadna naj- 
bardziej wydoskonalna propaganda 
nie da rady. 2 

z. 

Kłopot z wyborami. 
Przyszłe wybory francuskie odbę- 

dą się dopiero w maju 1927 roku, 

ale i rząd, i stronnictwa już mają z 

niemi kłopot. Rząd p. Poincare'go 

duże usługi oddał Francji w zakresie 
uporządkowania finansów francuskich. 
Skarb francuski dobrze się teraz mie- 

wa, normalnie trawi i nie gorączkuje. 

Potrzeba mu przęcież jeszcze kilku- 
miesięcznej conajmniej konwałescen- 
cji, a kiedy wzmocni się na siłach— 

Dr. Poincare przeprowadzi operację 

stabilizacji zapewne po 100 za funta. 
A potem jeszcze musi mieć skarb 

zapewniony dłuższy okres spokoju... 

Teraz jeszcze jest wszystko dobrze. 
„Dzieci się nie biją u łoża chorej 

matki" — powiedział niedawno p. 

Herriot. Bieda w tem, że nadchodzą 

wybory, czyli okres walk i rozpętania 
namiętności, stan sprzeczny z poję- 
ciem jedności narodowej. 

P. Poincare i niektórzy jego ko- 

ledzy z prawicy obawiają się, że na» 

miętności te wybuchną za wcześnie, 

że sanacja finansów nie będzie jesz- 
cze ukończona, że „polityka” może 

zmarnować owoce ošmiomiesigczneį 

zgody. | oto zrodził się pomysł 

przedłużenia obecnej lzby na dwa 
jeszcze lata, t. jį. odsunąć wybory do 

roku 1929-go. 

Teoretycznie jest to możliwe, Dłu- 
gość mandatów poselskich nie jest 
we Francji zawarowana w Konstytucji; 
określa ją ustawa, która już dwa ra- 

zy była zmieniana: raz w roku 1801, 

kiedy : przedłużono kadencję Izby jo 
pół roku z powodu przeniesienia wy- 

borów z jesieni na maj; drugi raz w 

czasie wojny, kiedy wybory z roku 
1918 odłożono aż do zawarcia po“ 

koju. 

Praktycznie byłoby to także mo- 
żliwe, gdyby posłowie głosowali tak, 

jak Lim to interes osobisty dyktuje. 

A;w tym wypadku jak słodko jest po- 
myśleć, że interes osobisty zbiega się 

z interesem państwowym... No, bo 
ponownego wyboru żaden „suweren* 

nie jest pewien, a zawsze dwa lata 

spokoju nie są do pogardzenia. Ale 

tu wchodzą w rachubę „zasady*, to 

znaczy taktyka partyjna. 

Socjaliści nie mają najmniejszego 
zamiaru poparcia tej „antydemokra- 
tycznej sztuczki*, chociażby dlatego, 

aby radykałów nie przyzwyczajać 

zbytnio do owocnej mimo wszystko 
współpracy z prawicą; następnie soc- 

jaliści są dziś bardzo pewni siebie 

i liczą,” że w maju 1927 masy będą 
jeszcze dotkliwie uczuwały nieuniknio- 

ne skutki sanacji, $a zatem socjaliści 
wrócą do lzby we dwustu, zdwojeni 

w liczbie. ; 

Radykalowie jako partja wierni są 
nadal pomysłowi kartelu wyborczego 

z socjalistami 1 wobec tego muszą 

zwalczać myśl przedłużenia mandatów. 
Prawdopodobnie więc do przedłużenia 

nie dojdzie, aczkolwiek Rząd nad 

sprawą jeszcze rozprawia i ostatecznie 

jej jeszcze nie pogrzebał. 

Należy się przecież liczyć z tem, 

że najbliższę wybory odbędą się je- 
dnak za rok. Partje już walczą z 
sobą o rewizję ordynacji wyborczej. 

Obecna ordynacja wyborcza Francji, 
jest dziwaczną mięszaniną dwu sprzecz- 

nych z sobą zasad: systemu większo- 

ściowego i systemu proporcjonalnego, 

Posłowie są obecnie wybierani z list 

departamentalnych albo większością 

absolutną, ałbo—jeśli większości nie- 
ma— drogą niedoskonałego  zastoso- 

wania zasady proporcjonalności. 

Socjaliści tego systemu nie chcą. 
„Wolimy wszystko inne, byle nie ten 

system”-—mówił nam kilka dni temu 

p. Leon Blum, Albowiem system o- 
becny zmusza partje do sojuszów, 
a p. Blum uważa, że niema nic cen- 

niejszego ponad niezależność. 

„Domagamy się powrofu do daw* 
nego systemu okręgów jednomanda- 

towych" — oświadczył sen. Maurycy 

Sarraut, prezes partji' radykalnej, współ- 

pracownikowi Matin'a. „System pro- 

porcjonalny pomnaża ilość stronnictw 

i daje izby niezdolne do rządzenia. Sy- 

stem obecny faworyzuje stronnictwa 

skrajne i [rozbija stronnictwa środ- 
a".. Ciekawe jest, że p. Sarraut 

uważa się za środek. Tak jest istotnie, 

ale w praktyce radykałowie lubią się 

podawać za lewicę bardzo radykalną 

i socjalizującą. 

Brat wodza radykałów, p. Albert 

Sarraut, minister spraw wewnętrznych, 
wypracował projekt reformy wybor- 

czej, który w praktyce sprowadza się 

do powrotu do okręgów jednoman- 

datowych: Odpowiada zatem  żąda- 
niom nietylko radykałów ale i socja- 

listów. Ci ostatni bowiem sympatyzue 
ją teoretycznie z proporcjonalnością, 

ale — ponieważ niema dła niej w 
Izbie większości — godzą się na 
okręgi jednomandatowe z drugiem 
głosowaniem w braku większości abe 

solutnej w pierwszem. Tą drogą „nie- 
zależność” socjalistów jest w dużym 
stopniu zapewniona. W _pierwszem 
głosowaniu każda partja wysuwa 

swego kandydata i „liczy* swe siły, 
a w drugiem robi się osobiste kom- 

promisy: zarówno prawica jak i lewi- 
ca wysuwa kandydata, który otrzy- 

mał największą ilość głosów. 

Otóż prawica boi się bardzo Sy- 
stemu okręgów jednomandatowych 
(serutin d'arrondissement). „Wszystko 

co kto chce tylko nie ten system* — 
powiedział minister Ludwik Marin mi- 

nistrowi Sarraut'owi, kiedy rada mi- 
nistrów nad tą sprawą dyskutowala, 
Prawica wolałaby już zasadę propor- 
cjonalności (R. P., czyli reprėsenta- 

tion proportionnelle), a jeśli ona nie 
przejdzie, to w takim razie system 
„obecny. 

Sprawa jest nierozegrana. Wobec 
Oporu Federacji Republikańskiej (100 
posłów), bez której nie ma p. Poincarė 
większości, sprawa została odsunięta 

až do marca, a Rząd zapewne z żad- 

nym projektem reformy wyborczej 

przed Izbą nie wystąpi. 

Kazimierz Smogorzewski . 
PETRAS IA 

Budžet Ministerstwa 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej я 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa iub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 

W n—ch świąteczny: 

odbędzie się DNIA 20 LUTEGO 1927 r, w howourządzonym lokalu przy uliey Zawalnej Nr I. 

Dochód przeznaczony na wyjątkowo biednych znajdujących się pod opieką Związku Kresowego. Początek o godzinie 10-tej wieczorem. 

Sejm i Rząd. 
Audjencja u premjera Mar. 

szałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 18. Il (żel, wź. Słowa) 
Premjer Marszałek Piłsudski przyjął 
dziś na przeszło godzinnej audjencji 
Ministra Sprawiedliwości p. Aleksan- 
dra Meysztowicza, w godzinach zaś 
popołudniowych posła niemieckiego 
p. Rauschera, 

Nieprawdziwe pogłoski 0 u- 
stąpieniu min, Czechowicza. 

WARSZAWA, 18 II (fel. wł Słoway 
W niektórych pismach ukazały się 
wiadomości o mającej rzekomo па- 
stąpić dymisji Ministra Skarbu p. Cze- 
chowicza oraz o ustąpieniu prezesa 
Steczkowskiego. Wiadomości te, jak 
się dowiaduję ze źródeł miarodajnych, 
pozbawionych są podstaw. 

Senacka komisja budżetowa, 
WARSZAWA, 1811. PAT. Senacka 

komisja skarbowo-budżetowa pod 
przewodnictwem sen. Adelmana (Ch. 
D.) na podstawie referatu sen. Buzka 
(Piast) obradowała dziś nad budże- 
tem cługów państwowych, rent i 
emerytur. W dyskusji przemawiali se- 
natorowie Szereszewski, Kłuszyńska, 
Adelman i Popowski, który wniósł 
o skreślenie kwoty 20.000 prelimino- 
wanej na koszta statystyki emerytal- 
nej. Sen. Adelman domagał się sku- 
pienia wszystkich spraw emerytalnych 
w jednem ministerstwie skarbu. W 
głosowaniu obydwa budżety przyjęto 
bez zmiany. 

Z kolei komisja będzie rozpatry- 
wała budżet M-stwa Spraw Wojsko- 
wych. Referentem jest sen. Januszew- 
ski ( Wyzw.) 

Strajk w kopalniachjniemiecko- 
siąskich. 

KATOWICE, 18 Il. PAT. Kato- 
witzer Zeitung donosi: Wałka o 8-go- 
dzinną zmianę w górnictwie niemiec- 
kiego Górnego Sląska przybrała bar- 

dzo poważne formy. Rokowania prze- 
prowadzone do tego czasu między 
organizacjami górników wszystkich 
odcieni doprowadziły do złożenia de- 
klaracji solidarności. W dniu jutrzej- 
szym o godz. 12-ej w południe ma 
być przerwana praca we wszystkich 
niemieckich kopalniach górnośląskich. 

Obrady związków lotniczych. 

WIEDEŃ, 18.1 PAT. Dziś popo- 
łudniu rozpoczęły się tu obrady mię- 
dzynarodowego towarzystwa związków 
lotniczych, w których biorą udział 32 
przedstawiciele wszystkich państw 
europejskich. 

  

Spraw Wojskowych. 
Debata w senackiej komisji budżetowej. 

WARSZAWA, 18— ll. Pat. Senacka 
komisja skarbowo - budżetowa  przy- 
stąpiła na popołudniowem  posiedze- 
niu do omawiania budżetu M-stwa 
Spraw Wojskowych. Sprawozdawca 

sen, Januszewski domagał się wnie- 

sienia ustawy o funduszu obrony na- 
rodowej, któraby dała „możność usta- 

lenia planu gospodarki wojskowej na 

szereg lat i uniknięcia szkód płyną 
cych z braku tego planu, 

"_ Marszałek Trąmpczyński podniósł 

z ubolewaniem, że minister spraw 
wojskowych w lecie ub. roku wystą- 
pił z oświadczeniem, jakoby Senat 
nie miał prawa do wywierania żadne- 
go wpływu na tok spraw tego mini- 
sterstwa. Oświadczenie to nie zgadza 
się z Konstytucją, która daje Senato- 
wi prawo głosu przy budżecie i pra- 
wo interwęcji także w zakresie spraw 
wojskowych. Marszałek podniósł na- 
stępnie sprawę usuwania z wojska 
szeregu wybitnych fachowców, dia 
której nie może wprost znaleść inne- 
go umotywowania jak animozje poli- 

tyczne. Wprawdzie min. Składkowski 

bronił w komisji seuackiej prawa 

rządu do swododnego usuwania U- 

rzędników, jednak szczególni w mi» 

nisterstwie spraw wojskowych, które 
najdalej powinno stać od polityki 
względy takie nie są dopuszczalne. 

Sen. Zdanowski (Z. LN.) wyraził 
oburzenie, że pismo popierane moral- 

nie przez sfery urzędowe jak «Polska 
Zbrojna» było tem, które w  najbar- 
dziej gwałtowny sposób występowało 
przeciw władzy prawodawczej. Postę- 
powanie takie podważa autorytet Pań- 

stwa. Mówca zapytywał kiedy zostały 
wydane okólniki nakazujące równo- 

rzędne traktowanie rozmaitych orga- 
nizacyj przysposobienia wojskowego 
i pytał jakim organizacjom tego u- 
prawnienia udzielano. Zwrócił uwagę 
na niedawno wydany okólnik do 
gmin w sprawie placów ćwiczeń, któ- 
rego treść wykazujejwspółpracę M-stwa 
Spr. Wojsk. a który nie ma żadnych 
podstaw prawnych. 

Podniósł wreszcie, że w tej chwili 
toczy się przed sądem marszalkow- 
skim głośna sprawa, w której jedni 
zaznaczają, że do M-stwa Spraw 
Wojsk. wpłynęły fundusze na agi- 
tację wyborczą, a inni zarzucają, że 
spowodowały one prowokację. Tak 
czy inaczej w każdym razie używanie 
w ten sposób funduszów uznać па- 
leży za nieodpowiednie. W końcu 
przemówienia zaznaczył, że wpraw* 
dzie umieszczenie rezerwy zaopatrze- 
nia w wydatkach zwyczajnych może 
być uznane za słuszne, jednak suma 

o takiem przeznaczeniu, o tak wyso- 
kiej cyfrze winna stanowić osobny 

dział. ; 
Przedstawiciel _ M-stwa Spraw 

Wojskowych gen. Górecki wyjaśniał 
stosunek M-stwa do poruszonych 
zagadnień. Co do polityki osobowej 
oświadczył, że M-stwo zawsze kieru- 
je się względami rzeczowemi, a po 
wodów związanych z poszczególnemi 
nazwiskami tutaj wymienić nie noże, 
bo nie uważa, żeby to było wskaza- 
ne nawet w interesie osób o które 
chodzi, komisja zaś nie może być 
instancją miarodajną do oceny posta- 
nowień władz w tych wypadkach. 
Dalszy ciąg rozprawy odroczono do 
następnego posiedzenia, które odbę- 
dzie się dn. 19 bm.



MINISTER ZALESKI 
o przerwaniu rokowań polsko.niemieckich. 

WARSZAWA, 18,11 (PAT). Pan 
minister Spraw Zagranicznych Zaleski 
udzielił dziś prasie następujacych wy- 
jaśnień: 

Okoliczności w jakich doszło do 
przerwania rokowań gospodarczych 
polsko-niemieckich prowadzonych od 
dwuch lat w Berlinie, sądzę, są Pa- 
nom dostatecznie znane. Stanowisko 
zajęte przez rząd polski w tej spra- 
wie zostało tak wyražnie i jasno о- 
kreślone w ostatniej mowie p. vice- 
premjera wygłoszonej w Sejmie, w 
piśmie d-ra Prądzyńskiego do p. Le- 
walda z dnia 15 lutego oraz w kilku 
komunikatach. urzędowych polskich, 
iż nie może chyba istnieć  najmniej- 
sza niejasność co do naszej linji po- 
stępowania i naszych zamiarów. Dla- 
tego też nie potrzebując zagłębiać się 
w szczegóły dyskusji, pragnę tylko 
w kilku słowach wskazać na zasadni- 
cze punkty i przedstawić Panom mo* 
ja ocenę sytuacji. 

Nie chcę bynajmniej szukać przy- 
czyn i pobudek, dla których obecny 
rząd niemiecki zdecydował się na 
przerwanie rokowań wysuwając jako 
motyw nieprzedłużenie przez władze 
polskie pozwolenia na pobyt na te- 
rytorjum Rzeczypospolitej Polskiej 4 
funkcjonarjuszom kolejek śląsko dąb- 
rowskich. Co do samego postępo- 
wania w tym wypadku władz  pol- 
skich niezbicie udowodniliśmy, iż by- 
ło ono z punktu widzenia prawnego 
najzupełniej uzasadnione i że pozatem 
nie mogło być «mowy o nieliczeniu 
się z interesami gospodarczemi same- 
go Towarzystwa, ponieważ zarządzenia 
zostały z jego wiedzą i zgodą wydane. 

Stwierdzić należy, iż decyzja rządu 
Rzeszy zaskoczyła najzupełniej za- 
równo naszą delegację w Berlinie w 
toku jej normalnych prac komisyj- 
nych: (które nawiasem mówiąc w ©- 
"statnim czasie, zwłaszcza o ile chodzi 
o uprawnienia osób fizycznych wyka - 
zywały pewne zbliżenie poglądów obu 
stron) jak i sam rząd polski. Decyzja 
ta znalazła swój wyraz w liście pełno- 
mocnika niemieckiego p. Lewałda do 
d-ra  Prędzyńskiego, pełaomocnika 
rządu polskiego, z dnia 12.lutego, w 
którym zostało  skonsłatowane, iż 
strona niemiecka uważa za wskazane 
czasowe zawieszenie rokowań prowa-. 

"dzonych w Berlinie. Nie chcę się roz- 
wodzić nad różnicą jaka istnieje mię- 
dzy zawieszeniem, przerwaniem i ze- 
rwaniem rokowań. Chodzi w' danym 
wypadku więcej o rzecz samą niź o 
grę słów. Z faktu zawieszenia  roko- 
wań bez określonego terminu * rząd 
polski nie mógł oczywiście wyciągnąć 
innego wniosku, niż odwołanie  sweį 
delegacji z Berlina. Ani/dlawzględów 
budżetowych ańi słażbowych nie by- 
ło do 'pornyślenia, by członkowie de- 
legacji przebywali w dalszym ciągu w 
Berlinie bez zatrudnienia. Muszę za- 
rem sprostować * pewne twierdzenia, 
które się pojawiły po stronie nie- 
mieckiej, jakoby wyjazd naszej  dele- 
gacji miał być niespodziewany i był 
iaterpretowany jako chęć z naszej 
strony zerwania rokowań. Bylo to 
niczem innem jak oczywistą konsek- 
wencją wynikającą z zajętego: przez 
rząd Rzeszy stanowiska. 

Zawieszając rokowania rząd nie- 
miecki wysunął równocześnie postulat, 
by przed ich ponownem wznowie- 
niem ustalone zostały w drodze dy- 

« płómatycznej między obu państwami 
zasady, któreby je zobowiązywać mia- 
ły w kwestji wydaleń. nośnie do 
powyższych propozycyj zaznaczyć na- 
łeży, iż wysunięcie podobnego wa- 
rupku — question preałable — w to- 
ku rokowań handlowych, które między 
innemi normują również uprawnienia 

jednej strony na terytorjura drugiego, 
jest niewłaściwe. г 

Rozważając sprawę z punktu wi- 
dzenia meryjoryczńiego wyjaśnić, trze-; 
ba, iż kwestje wydałeń ogólnie wyzna- 
wane są jako należące do ustawo- 
dawstwa wewnęirznego danego pań- 
stwa. Ustawodawstwo polskie w tej 
materji ściśle określa uprawnienia 

  

Wrażenia muzyczne. 

Recital GJózefa Śliwińskiego — Występ 
śpiewaczy Sergjusza  Benoni'ego— 
"Wieczór taneczny Jadwigi Hrynie- 

wickiej. 

Gdy mistrz Józef Śliwiński zapo- 
wiada występ, stary i młody miłoś- 
nik muzyki fortepjanowej szykuje się 
do prawdziwej uczty duchowej, jaka 
go oczekuje. Nastrój odświętny pa- 
nuje w zapełaionej sali, a w miarę 
coraz intenzywniejszych wrażeń od 
gry rozgrzewającego się artysty, Za- 
chwyt powszechny, jak fluid przesy« 
cający wszystko, coraz się bardziej 
wzmaga, jeżeli koncertant—jak to by- 
ło tym razem—jest szczęśliwie uspo- 
sobiony. 

Jako jeden z największych współ- 
czesnych odtwórców muzyki roman- 
tycznej, wykonał Śliwiński prześlicz- 
nie znakomitą sonatę (fismol) Schu- 
manna, której trochę przydługi finał 
w swej formie niezupełnie dorówny- 
wa pięknością skceńczoną częściom 
poprzedzającym, z których «arja» w 
tak pięknej interpretacji wzbudzała 
szczegółnie szczery zachwyt. Oczy- 
wiście Szopen zajmował miejsce ho- 
norowe w programie; uroczo zagrane 
Ińtermezzo (A-dur) Brahmsa oraz 
wiązanka utworów Liszta, z prześ- 
wietnie wykonaną fantazją z „Rigolet- 
ta*, wdzięcznie dopełniały dobór u- 

wszystkich endzoziemców przebywa: 
ących na terytorjum Rzeczypospolitel 
olskiej a ustawa o cndzoziemcach 

zawiera wyliczenie wypadków w jakich 
wydalenie obcokrajowców nastąpić 
może. W toku rokowań w Sprawie 
uprawnień osób fizycznych i praw- 
nych przyjęta została zasada, iż obie 
strony komunikują sobie wzajem: 
ne rozporządzenia obowiązujące w 
ich państwach, _ dotyczące cu- 
dzoziemców, co służy jako pod- 
stawa do opracowania odnośnych 
klauzuł traktatowych. Nasze ustawo- 
dawstwo okazało sięw porównaniu z 
niemieckiem bardziej liberalne w tej 
dziedzinie i nie może być narażone 
na zarzut, iż odbiega w jakimkolwiek 
punkcie od norm zachodnio-europej- 
skich. Z powyższych względów oraz 
z uwagi na suwerenne prawo i jego 
bezpieczeństwo, związanie się ukla 
dem międzypaństwowym w tej dzie- 
dzinie dającym przytem pole do sta- 
łych sporów międzynarodowych, u- 
znane być musi jako niecelowe i nie- 
właściwe. Zresztą Polska nie posiada 
ani jednego precedensu podobnego 
traktatu z któremkolwiek z państw 
związanych z nią układem  handlo« 
wym. Praktyka wykazała, iż w  na- 
szych stosunkach z innemi państwa- 
mi nie zaistniała nigdy potrzeba po- 
dobnego układu. jestem przešwiad- 
czony, iż o ile rządy polski i nie- 
miecki uregulują sprawę wjazdu, po- 
bytu i osiedlenia w ramach traktatu 
handlowego, znajdą obywatele obu 
stron dostateczne podstawy do swo- 
bodnego rozwijania swych interesów 
gospodarczych na terytorium drugie- 
go państwa. 

Nie godząc się na propozycję tra- 
ktatowego załatwienia kwestji wyda- 
lań, rząd polski dał równocześnie wy- 
raz swej gotowości podjęcia w każdej 
chwili dalszych pertraktacyj nad cało- 
kształtem zagadnienia gospodarczego. 
Należy tutaj nadmienić, iż strona nie- 
miecka nie przestawała kłaść głównego 
nacisku w toku rokowań na uprzed- 
nie dojście do porozumienia w zasade 
niczych punktach w komisji dla osób 
fizycznych i prawnych, uzależniając 
od powyższego posunięcie się na- 
przód prac komisji taryfowo-celnych, 
O ile przy wznowieniu rokowań w 
przyszłości ma zajść możność ich 
śpiesznego sfinalizowania, to nieza- 
wodnie leży w dobrze zrozumianym 
interesie obu stron i byłoby celowe, 
by prace nad traktatem przybrały for- 
mę całkiem pozytywną i konkretną 
przez uprzednie nakreślenie i przyję- 
cie w ogólnych zarysach zasadw naj-- 
ważniejszych materjach traktowanych 
zarówno w dziedzinie celnej jak i w. 
dziedzinie uprawnień osób fizycznych 
i prawnych, na których to zasa- 
dach zostałby oparty traktat. 

Nie jestem w stanie przewidzieć 
dzisiaj, jaki * dalszy "obrót przybiorą 
powyższe sprawy, chociażby dla tej 
prostej przyczyny, iż przerwa w ro- 
kowaniach została nie przez nas spo: 
wodowana i że dlatego oczekiwać 
musimy propozycji ze strony niemiec- 
kiej. Stanowisko rządu polskiego jest, 
jak Panowie z powyższego widzą, 
całkiem rzeczowe, pozbawione wszel- 
kich elementów ubocznych nie mają- 
cych nic wspólnego z uregulowaniem 
samych kwestyj gospodarczych. Wy. 
tyczną dla nas jest chęć polep- 
szenia stosunków  polsko-nie- 
mieckich, do czego w naszem 
mniemaniu prowadzić może w 
pierwszym rzędzie porozumie- 
nie gospodarcze. Jeśli wtej dzie- 
dzinie powstał obecnie kryzys, 
nie należy go uogólniać prze: 
nosząc na całokształt stosun- 
ków polsko-niemieckich. Rząd 
polski z przerwania rokowań 
handlowych nie wyciąga konse- 
kwencyj ani politycznych ani 
gospodarczych i posprecyzowa: 
niu swego stanowiska odnośnie 
do tego zagadnienia oczekiwać 
będzie z całym spokojem dal- 
szego rozwoju tego problemu. 

tworów, hojną ręką nam zaproduko- 
wanych. 

Może się to wydać paradoksalne, 
wobec takiego mistrza doświadczone: 
go i opromieniońego wieloletnią sła- 
wą, a jednak nie wahano się zazna- 
czyć, a choćby dla przykładu mło- 
dym, że Śliwiński wciąż czyni postę- 
py, nie przestając pracować i nie 
spoczywając na zdobytych wawrzy- 
nach, Nigdy jeszcze ton Śliwińskiego 
nie był tak potężnie brzmiący w fer: 
te i nie przypominam sobie tego ar- 
tystę, grającego z równie siinem udu- 
chowićniem i polotem, jak tym ra- 
zem,  kiedy—naprawdę—przewyższył 
siebie. 

Rozentuzjazmowana publiczność 
słuchałaby jeszcze długo naddatków, 
które koncertant chętnie byłby zagrał 
(jak sam mówił), gdyby nie koniecz- 
ność uwolnienia sceny dla przedsta- 
wienia teatralnego. 

* 
Ostatni poranek niedzielny, jeden z 

najudatniejszych, urządzony przez dy- 
rekcję Teatru Polskiego, dał sposob- 
ność do stwierdzenia stale czynio- 
nych postępów w śpiewie, jakie wy* 
kazuje zawsze Sergiusz Benoni, ob- 
darzony bardzo ładnie brzmiącym 
bas barytonem. Ogromny program 
świadczył o wielkiej wytrzymałości 
bardzo pracowitego i muzykalnego 
śpiewaka. Jeżeli się artyście uda osta- 
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Prezydent Moscicki © Poznaniu. 
Drugi dzień pobytu, 

POZNAŃ, 18. II, Pat, Po powrocie z Sądu Apelacyjnego do Zamku, 
Pan Prezydent wypoczął przez chwilę, poczem udał się ze świtą do 
ks. prymasa, u którego zabawił blisko godzinę. Po przyjęciu na audjen- 
cji przedstawicieli tymczasowego komitetu wystawy powszechnej: mającej 
się odbyć w Poznaniu w r. 1929. Pan Prezydent spożył w otoczeniu 
rodziny i domu cywilnego obiad. 

O godz. 20 min. 30 przybył Pan Prezydent wraz z otoczeniem do 
Teatru Wielkiego na przedstawienie opery Walewskiego „Pomsta Jontko- 
wa*. Pan Prezydent ukazał się w czasie przerwy w loży. W tej chwili 
orkiestra odegrała hymn narodowy a publiczność urządziła Panu Prezy- 
dentowi serdeczną owację. Wysłichawszy Il aktu opery Pan Prezydent 
powrócił do Zamku i był obecny przez dłuższy czas na wydanym przez 
siebie raucie. Ogromne sale recepcyjne zaledwie mogły pomieścić uczę- 
stników,. których liczba dochodziła do 2,000 osób. Przybyli między innemi 
ks. prymas Hlond i otoczenie Pana Prezydenta. Bardzo licznie było repre- 
zentowane ziemiaństwo wielkopolskie oraz wszystkie sfery m. Poznania. 
Przy dźwiękach dwuch orkiestr wojskowych przyjęcie przeciągnęło się 
do późnej nocy. 

Pan Prezydent opuścił sale recepcyjne przed północą i udał się na 
specjalne zaproszenie na bał koła rolników przy Uniwersytecie poznań- 
skim wydanym w sali Bazaru, poczem powrócił do swych  apariamentów 
na spoczynek, 

Zwiedzenie fabryki „„Samolot*. 

FOZNAN, 18.1, PAT. Dzisiaj w drugim dniu pobytu swego w Po- 
znaniu, Pan Prezydent udał się o godz. 9. min. 30 w „towarzystwie mini- 
stra Niezabytowskiego, podsektetarza stanu M-stwa Spraw Wojsk. Gen. 
Konarzewskiego oraz swej świty ma zwiedzenie fabryki aeroplanów „Sa- 
molot* w Ławicy pod Poznaniem. Dyrektor zakładów oprowadzał Pana 
Prezydenta po urządzeniach fabrycznych, udzielając fachowych wyjaśnień, 
Pan Prezydent objawiając szczególnie zainteresowanie techniczną stroną 
produkcji samolotów, zadawał szczegółowe pytania, na które otrzymywał 
wyczerpujące odpowiedzi 
działów. 

W czasie zwiedzania zgłosiła się 
cowników zatrudnionych w eS z 

od kierowników technicznych poszczególnych 

do Pana Prezydenta delegacja pra- 
prośbą w imieniu ogólu zatrudnio- 

nych o wydatniejsze poparcie ze strony rządu fabryki „Samolot“ przez 
kierowanie większej ilości zamówień, co pozwoliłoby zatrudnić znaczną 
ilość bezrobotnych. Dzisiaj niestety praca w fabryce odbywa się tylko 
4 dni w tygodniu. Pan Prezydent życzliwie raczył wysłuchać przedstawio- 
negoj życzęnia i 
cowników w porozumieniu z rządem 

przyrzekł potraktować  jaknajprzychylniej postulaty pra- 
w ramach możliwości budżetowych. 

Następnie Pan Prezydent udał się do stacjonowanego w Ławicy 
3-go pułku lotniczego, gdzie zwiedził koszary i hangary tegoż pułku. W 
koszarach Pan Prezydent wstąpił do kuchni żołnierskiej, gdzie poczęsto- 
wano Pana Prezydentam z kotła żołnierskiego. O godz. 12-tej Pan Pre- 
zydent powrócił na zamek udzielając dalszych audjencyj. O godz. 1-ej Pan 
Prezydent wraz z ministrami orąz członkami domu cywilnego i wojskowe- 
go był podejmowany w apartamentach województwa śniadaniem wydanem 
na jego cześć przez p. wojewodę Bnińskiego. 

Po krótkim odpoczynku na Zamku udał się Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej w jaaa ministrów Niezabytowskiego i Romockiego na 
zwiedzenie fabryki egielskiego. Pan Prezydent zwiedził wszystkie oddzia- 
ły facryki począwszy od wytwórni szyn a skończywszy na warsztatach bu- 
dujących już wagony: 

O godz. 19-tej min. 30 odbył się na Zamku obiad wydany przez 
Pana Prezydenta. 

Obrady nad ustawą 0 pobo» 
rze rekruta w r. 1927. 
WARSZAWA, 18—ll. Pat. Posie- 

dzenie sejmowej komisji wojskowej 
odbyte w dniu dzisiejszem pod prze- 
wodnictwem posła Anusza poświęco- 
ne było obradom nad ustawą o po- 
borze rekruta w 1027 r. Ustawę tę 
zreferował pos. Mączyński (Ch. N.) 
przedstawiając równocześnie wyczer- 
pujące dane co do. ilości obowiąza* 
nych do służby wojskowej w każdym 
roczniku oraz tych, którzy faktycznie 
do wojska mogą być wcieleni. Nie- 
które cyfry przytoczone przez  refe- 
renta wywołały dłuższą dyskusję, w 
ciągu której stwierdzono, iż wstępu- 
jemy obecnie w okres kryzysu pobo- 
rowego, do poboru bowiem przycho- 
dzą roczniki t.zw. wojenne, t, į. rocz: 
niki mniejsze co do' ilości obowiąza* 
nych do służby wojskowej skutkiem 
zmniejszenia ilości urodzin i złego 
odżywiania dzieci w okresie wojen- 
nym. Stwierdzono również, że procent 

stawiennictwa do poboru polepsza 
Się z roku na rok. W dyskusji za- 
bierali glos pos. Lieberman (PPS), 
który zaproponował odmienną re- 
dakcję ustawy, pos. Polakiewicz (Str. 
Chł. P), który domagał się przedło: 
żenia ustawy o etatach i większej po- 
pularyzacji wśród ludności ustawy o 
powszechnym obowiązku służby woj- 
skowej oraz posłowie Załuska i Pie- 
niążek. Co do poszczególnych — Куе- 
styj wyjaśnień udzielał ppułk. Petra- 
życki, który między innemi stwierdził, 
że niesprawiedliwe są zarzuty pod 
adresem władz wojskowych jakoby 
nie chciały przyznawać stopnia ofice- 
ra rezerwy byłym austryjackim ofice- 
rom - żydom w Małopolsce, wskazu- 
jac przytem, iż władze wojskowe 
ściśle stosują postanowienia ustawy 
o obowiązkach i prawach oficerów 
wojsk polskich oraz, że krzywdy ni- 
komu się nie czyni, a ci którzy nie 
otrzymają stopnia oficera rezerwy Sa- 
mi ponoszą winę. 

Wystawa Bibljotek Wileńskich. 
Otwarcie zapowiedzianej już w 

prasie Wystawy Bibljotek Wileńskich 
odbędzie się w niedzielę dnia 20 lu- 
tego 1927 r. o godz. 1-ej w pol. w 
gmachu uniwersyteckim, a mianowicie 
w Sali przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 3 
(wejście z ulicy, obok Dziekanatu 
Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B.). 

W wystawie uczestniczą wszystkie 
publiczne bibijoteki wileńskie z Bi- 
bijoteką Publiczną i Uaiwersytecką na 
czełe. Obok niej występuje mało 
jeszcze szerokiej publiczności znana 
Bibljoteka im, Wróblewskich. Z więk- 
szych bibljotek naukowych bierze 
udział przedewszystkiem Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, następnie Synod 
Ewang.-Reform., oraz Bibljoteka Pe- 
dagogiczna Kuratorjum. Uniwersytet 
przedstawia swoje zakładowe bibijo- 
teki, a mianowicie Wydziału Sztuk 
Pigkcych i Kliniki Chirurgicznej. W 
grupie bibljotek oświatowych widnie- 
je na pierwszem miejscu Polska Ma- 
cierz Szkolna i Czytelnia im. Zana. 
Bibljoteka Reduty wreszcie jest przed- 
stawicielem  księgozbiorów — specjal- 
nych. 

Ugrupowane wedle bibljotek oka- 
zy mae obejmują w swej czę- 
ści historyczno - muzealnej portrety 
osób zasłużonych dla bibljoteki, wi- 
doki dawnych gmachów  bibljotecz- 
nych, stare katalogi i co najcenniej- 
sze księgi ze zbiorów. Część staty- 
styczna wykazuje ciekawe wykresy 
wzrostu bibljotek i korzystania z ich 
zbiorów. Część techriczna, na którą 
najsiłniejszy położono nacisk, zawie 
ra widoki współczesnych urządzeń 
bibljotecznych, zestawia w naturze 
meble i aparaty bibljoteczne, podaje 
przykłady gotowych katalogów i 
zobrazowuje używane w bibljotekach 
formularze. _Zgromadzono wreszcie 
komplety wydawnictw poszczególnych 
bibljotek, jako też literaturę, traktują- 
cą © księgozbiorach wileńskich. 

Organizujący Wystawę Zarząd 
Wileńskiego Koła Związku Bibljote- 
karzy Polskich wybrał bieżący mie- 
siąc luty na jej urządzenie ze względu 
na to, że Ministerstwo Wyznań Re- 
higijnych i Oświecenia Publicznego 

przeznaczyło ten okres na propagan- 
dę książki i czytelnictwa. Zarząd ży- 
wi też nadzieję, że szersze koła pu- 
bliczności, a w szczególności mło- 
dzieży, zainteresują się zgrupowane* 
mi na Wystawie okazami, które „zas 
znajamiają nietylko z bogactwem kšiąg 
i gotowemi wynikami działalności 
bibljotek, ale także z wewnętrznemi 
sprężynami cichej zresztą bibljotecz- 
nej pracy i jej współczesnemi dąże- 
niami. 

Oiworzyć Wystawę przyrzekł o: 
biście Pan Wojewoda Raczkiewicz. 
Zarząd Koła zaprosił na otwarcie 
przedstawicieli nauki, szkoły, władz 
duchownych i świeckich, jakoteż ose- 
by, zajmujące się książką. O ile ko- 
goś z zainteresowanych przez prze- 
oczenie pominął — zaprasza go ni- 
niejszem. Wystawa otwarta będzie 
codziennie (nie wykluczając świąt) w 
godzinach 11 przed południem do 6: 
więcz. wstęp (spowodowany konie- 
cznością pokrycia kosztów) wynośi, 
na otwarcie 1 zł., później 50 gr, a 
dla studentów i młodzieży 20 : 
Zorganizowane wycieczki szkolne pod 
opicką nauczyciela mają wstęp bez- 
płatny. Wystawa potrwa do pierw- 
szych dni marca. 

7 kilometrowy bieg w Zako- 
panem. ; 

ZAKOPANE, 18 II. PAT. W dniu 
dzisiejszym odbył się międzynarodo- 
wy T-kilometrowy narciarski bieg 
wojskowy z przeszkodami. Start na 
Gubałówce—meta na Lipkach. Pierw- 
sze miejsce zajął szeregowiec Berrau- 
er (Czechosłowacja) w czasie 27 mi- 
nut 28 sekund; drugie Władysław 
Czech, strzelec z 3-go pułku podha- 
lańskiego (27 min. 58 sek.), trzecie 
miejsce kapral Władysław Gąsienica 
z 3-go pułku strzelców podhałań- 
skich (28 min. 43 sek.) 

  

Jan Bułhak Jagiellońska 8 
zawiadamia że Nr jego telefonu 

jest 968.   
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ROLNICY! 
Kupując nawozy sztuczne, pamiętajcie, że najlep- 

niezastąpionym nawozem azotowym 

pod wszelkie rośliny uprawne, a zwłaszcza pod buraki 

cukrowe, jest oryginalna 

Saletru Chilijsku, 
którą nabywać można po najniższych cenach w firmie: 

Barański, Barcikowski i -Ка 
Warszawa, ul. Zgoda 1, Telefon 131—62, 101—37.     
  

  

SALA MIEJSKĄ 
ul. Ostrobramska 5. 

Dział Kulturaino-Ošwiatowy 

Magistratu m, Wilna, 
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tecznie uwolnić swą emisję od za- 
ciskania w gardle, objawiającego się 
zwłaszcza na początku, zanim prze- 
zwycięży tremę, będzie to już wielki 
krok w kierunku wyższego artyzmu. 

Brak środków na pojechanie do 
kogoś, dła nabrania ostatecznego szli- 
fu artystycznego, jest powodem  nie- 
wyzyskania wybornych warunków wro- 
dzonych na artystę operowego, jakie 
Benoni posiada. Czyż by się nie zna- 
lazło nikogo, kto zechciałby przyjść z 
czasową pomocą? 

Młody, bardzo obiecujący forte- 
pianista Wład. Trocki zupełnie arty- 
stycznie akompanjował do śpiewu. 

* 

Wieczór taneczny Jadwigi Hrynie- 
wickiej, cenionej u nas bardzo, шта- 
lentowanej kierowniczki działu pla 
styczno-tanecznego  <Reduty>  zgro- 
madził duży zastęp widzów, śledzą- 
cych z wiełkiem zainteresowaniem za 
produkcjami artystki i nie skąpiących 
wymownych oznak zadowolenia, które 
niejednokrotnie zachęciły artystkę do 
powtórzenia najbardziej oklaskiwanych 
numerów bogatego i urozmaiconego 
programu. 

2 przyjemnością można było stwier- 
dzić wszechstronny postęp nie tylko 
w technice niezwykle gibkich i bar- 
dzo estetycznych ruchów, lecz w po- 
głębieniu i wysubtelnieniu wyraziste! 
mimiki, a zwłaszcza w doskonałej 

Niedziela dnia 20 łutego 1927 roku 
VIIl"my poranek (dlą dzieci) „Wieszczka lalek ' widowisko 

baletowe 
ze $piewami z muzyką Beyera, układu Lidji Winogradzkiej-Gregorowej, poprzedzone 
prologiem płóra A. Ludwiga w wykonaniu 
gorową, W, Hendrichówną, J, Korsak Targow ską, Z. Gwoździkowską, A. 

Gre- artystów opery i baletu z p p. L 
udwigiem i 

Konterem na czele. W widowisku b'orą udział nasi milusińscy: Halinka, Marysia, 
Leszek i Zdzisio. Rozpocznie 1) «Jaś i Małgosia» scena z baśni muzycznej Humperdinka 
w wykonaniu p. Hendrichówny i Korsąk-Targowskiej. 2) «Dziad i baba» ballada 
Moniuszki w wykonaniu p. Ludwiga, przy fortepianie 
Początek punktualnie o g. 12 min. 45 po południu. Ceny miejsc: parter 80 gr., 
amfiteatr i balkon 40 ur. Dla uczącej się młodzieży za okazaniem legitymacji wstęp 
na parter 40 gr. a na balkon 20 gr. Kasa czynna w dniu 20-go lutego 1927;r. od 
goiz. 10-tej rano. 

dokładności ryimiczej. Niemalo się 
też przyczyniała do uzupełnienia о- 
gólnego wrażenia pomysłowość w 
gustownych  kostjumach i bar zo 
wdzięczne tło niebieskich kotar p'u- 
szowych, z blado-żółtemi kotarami 
po bokach, co łącznie » bardzo 
rozmaitą grą świateł różnokolorowych 
sprawiało niezmiernie efektowną. ca- 
łość. 

Wykonanie całego programu bylo 
wysoce artystyczne i zasługiwił by 
na szczegółowe omówienie, wszakże 
na szczególne wyróżnienie zasługują, 
skutkiem oryginalności pomysłów i 
siły wyrazu oraz brawury: Ekosezy 
Szopena,  Oberek Marczewskiego, 
walce Dziewulskiego i Debussy, gro- 
teska Ravela, a przedewszystkiem 
świetnie odtworzone „Czary“, a 
zwłaszcza „Taniec z czynelami*, w 
którym rozmaite ruchy i pozy dawały 
złudę do życia powołanych postaci 
z jakiegoś fryzu starogreckiego. 

W pięknie wygłoszonem przemó- 
wieniu, poprzedzającem przedstawie- 
nie, prof. Stef. Srebrny scharaktery- 
zował znaczenie kulturalne i wycho- 
wawcze iańca, jako przejawu w calym 
wszechświecie panującego rytmu i 
niezłomnych, wiecznych praw jego. 

liustracja muzyczna pokazów ta- 
necznych dobrze się dostrajała do 
artystycznej całości, 

Michał Józefowicz. 

apelmistrz p. Wł. Szczepański. 

Wrażenia teatralne, 

M. Lengyela: „Płomienna noc*, 
komedja w 3 aktach wystawiona w 
Teatrze Polskim. 

Że jednak wilk potrafi, gdy zechce, 
nie uledz swej naiurze, która ga do 
lasu ciągnie, mamy budujący przy- 
kład w sztuce <Plomienna noc» wy- 
szłej z pod pióra autora „Tajtuna“. 

Są lepsze sztuki w aktualnym, ro- 
dzimym repertuarze węgierskim, na- 
wet o wiele lepsze—wystarczy ,wspo- 
mnieć Fóldi'ego «Mnie masz kochać!» 
albo pani Hatvany „Pojedynek* albo 
przeróbkę z powieści Mikszatha „Przy- 
goda młodego Noszty'ego i Mary» 
sieńki Toth*. Ale moralniejszej sztuki 
nad „Płomienną noc* Lengyela niema 
chyba w całutkiej literaturze drama- 
tycznej świata. 

Pani Antonji Fancsy, należącej do 
wesołego światka przedwojennego 
Pesztu, udało się wyjść za mąż za 
młodego, przystojnego i wcale dobrze 
mającego się ziemianina. Jedyny feler, 
że jest, jak u nas mówią, nieco „lene 
ty*. To też od sześciu lat pani Antonja 
za męża gospodarzy—co/t amore i con 
brio. Ona rządzi we dworzel I do 
trzeciego z nią nie gadajl Opvściła 
się, biedaczka; chodzi w długiej spód- 
nicy, w przydeptanych sportowych 
bucikach...a jak uczesana! Ale—licho 
nie śpi. Pięknego dnia (o okazję i 

a, 
EAR E DA UA B KI E TS T BE a EI н @ В В 

s „Targowisko Żyda” 3 
Pieśń miłości o tęsknocie kobiety 

WKRÓTCE. H za mężczyzną. 

  

Taniej Książki dla Młodzieży 
ul, Św. Michalska 5,od g. 11 rano a 
"do 6 po poł, Wejście bezpłatne. a 

BEBEZZYZEUNUSUWYWANAGI 

  

pretekst mniejsza) porywa p. Antonję 
nieprzeparia chęć znalezienia się— 
choć na chwilkę, na jedną <ptomienną 
noc»—w tak dobrze jej zaanym wirze 
wesołego Pesztu. 

Staje sięl Drugi akt przenósi nas 
do wytwornej sali restauracyjno-dan- 
cingowo-kabaretowej, zaczynającego 
znów bawić się i hulać Pesziu. Tam 
oduzzona oszałamiającym  nasirojem 
pani Antonja pada w objęcia niesly- 
chanie iateresującego kapitana—Angli- 
ka (Czasy powojenne; Peszt pełny 
międzynarodowych rezydentów). Afzkt 
obustronny—piorunowy. Każda inna 
kobieta z takim jak p. Antonja tem- 
peramentem, nie wróciłaby już na 
wieś... uległaby zaklęciom pokocha- 
nego na Śmierć i życie Reginalda. 
Pozostała by z Niml Tymczasem pani 
Antonja wraca (akt trzeci) najprzy: 
kładniej na łono życia rodzinneg 
swego męża, swoich krówek 1 & 
nek... A i kapitan Reginald Barker, 
przejechawszy się autem z Pesztu na 
wieś, do majątku państwa Fancsy, 
jakoś arcychwalebnie — oprzytomniał. 
Przybywają, po nieprzespanej nocy, 
Wszyscy, pp. Pirzycki, stary, arysto- 
kratyczny radca i lowęlas,urocza Peri 
(p. Kuszłówna), młody „lampart* p- 
Opolski, dama niesłychanie dwuznacz- 
nego stanowiska i staau p. Molska— 
i całe towarzystwo zasiada cudnym 
rankiem, pełnym świeżości, rosy i 
świergotania piasząt, przed domem 
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KURIER GOSPODARCZY 

"* Przed zwołaniem Rady 

в 

ы 

ы 

naprawy ustroju rolnego. 
Naprawa ustroju rolnego unormo- 

wana jest odnośnem ustawodawstwem, 

dotyczącem wykonania reformy rolnej, 

likwidacji serwitutów, komasacji grun- 

tów i t. p. Dzieło naprawy poruczo- 
ne zostało miarodajnym urzędom, 

stanowiąc ich zakres kompetencji i 

obowiązków. Powstaje więc pytanie, 
w jakim celu powołują się obecnie w 

poszczególnych województwach spec- 
jalne wojewódzkie Rady naprawy u- 

„Stroit-Tolne 40 oraz Główna Rada w 

Warszawię, Odpowiedź na to zawie- 

rar Rozporządzenia Prezy- 
denta Rzed jpolitej z dnia 4, I. 

b. r. (Dz. F. 3, poz. 14): 
Do zsxtęsu działania Głównej 

Rady „należą zgodnie z art. 6 nastę- 
pujące s„rawy: ; 

    

   

   

a) o hie planu. działalności 
urzędów ich na najbliższy оК- 
res, jak projektowanie środ: 
ków, zmierz; ch do zrealizowania 
tego planu, 

b) omawianie sprawozdań z dzia* 
łalności urzędów ziemskich oraz u- 
chwalanie dezyderatów i zgłaszanie 
uwag, dotyczących tej działalności, 

c) wydawanie na życzenie Mini- 
stra Reform Rolnych opinji o przy: 
gotowanych w zakresie jego działania 
projektach ustawodawczych, projek- 
tach innych zarządzeń i przepisów, 

d) omawianie ogólnego planu wy- 
konania reformy rolnej w ramach obo- 
'wiązujących przepisów z uwzględnie' 
miem miejscowych potrzeb, 

€) rozważanie wniosków i uwag 
Wojewódzkich Rad. 

Sprawy objęte pierwszemi 3-ma 

pimktami tego artykułu stanowią Za- 
kres działania rad wojewódzkich. Po- 
stanowienia tych rad mają zatem cha- 

rakter opinjodawczy. Jeżeli nawiązać 
ta do składu rad, ido których oprócz 
6 delegatów "zainteresowanych _mini- 
sterstw wchodzi 6 osób — jak brzmi 
rozporządzenie — „z pośród wyDit- 
nych znawców stosunków rolnych i 
ustawodawstwa agrarnego oraz z po* 

śród biorących czynny udział w ży» 
ciu gospodarczem i samorządowem*, 
— staje się jasną zasadnicza i prze- 
wodnia myśł oraz intencja ustawos 
dawcy: stworzyć organ kolegjalny, 
którego opinja fachowa i bezstronna, 
osnuta na świadomości rzeczywistych 
wymogów "życia rolniczo-gospodarcze- 
go, ulegającega stałym przemianom i 
przeobrażeniom w _ miarę postępu 
przebudowy ustroju agrarnego, — 
mogłaby służyć dla powołanych do 
wykonania reformy rolnej urzędów 

wskaźnikiem i drogowskazem przy 
opracowywaniu i wykonywaniu planu 
działalności tych urzędów. 

Zamierzenia ustawodawcy, powta- 
rzamy, są jasne i nie podlegające co 
do swej celowości dyskusji, nie ulega 
bowiem wątpliwości, że tylko rzeczo- 
znawcy tiezwiązani formalistycznemi 
nakazami ani skrępowani martwą lite- 
Tą przepisów w stanie są spostrzec 
i sprecyzować usterki w wykonywa: 
niu płanu przebudowy ustroju agrar- 
mego przez urzędy ziemskie i co wa- 
źniejsze — celowość tego planu roz- 
ważyć z punktu widzenią zgodności 
mie tylko z obowiązującem ustawo- 

dawstwem ale i wymoganie realnego 
życia, dziś i w przyszłości. 

e EO W, 

państwa Fanscy, za stołem na mura- 
wie... do śniadania. Kawa z prze- 
pyszną śmietanką, sery domowe, miód, 
bułeczki prosto z pieca... Mój Bożel 
Tego się nie porzuca: raz, dwa, trzy. 

A i sam kapitan, widocznie pod 
wpływem tej kojącej atmosfery, przy- 
siadł się jaż do prześlicznej, jak się 
wyżej rzekło, młodziutkiej Peri. 

Kurtyna może „zapaść*. Nic już 
bardziej pięknego i budującego nie 
ujrzymy. 

Ten i ów pozytywista, człowiek 
myślący realnemi kategorjami, gotów 
wyrwać Się: „Ot, słaba sztuka, Tembar« 
dziej, że Lengyela*, My zaś przetrwa- 
my heroicznie akt pierwszy i zniesie- 
my najspokojniej akt trzeci by!e tylko 
z najżywszą przyjemnością wysłuchać 
i zobaczyć akt drugi. Powinszować 
przedewszystkiem pp. Rychłowskiemu 
i Wyrwiczowi doskonałego wyreżyse- 
owania—a tak trudnego— wszystkich 
tych mocno ożywionych i barwnych 
scen. Kabaret (wstawka) zlewał się 
wybornie z akcją komedjową; kapela 
cygańska, przez cały drugi akt na 
scenie, gra wyśmienicie, bardzo a bar- 
dzo, wyraziłbym się, inteligentnie; ża- 
den efekt nie sp'la na panewce; wszyst- 
ko idzie z najzupełniejszą precyzją a 
z bujnem życiem—atoli punktem bry- 
lantowym tego wyśmienitego na ogół 
aktu jest... piosenka o piance szam- 
pańskiego wina wręcz znakomicie za- 
interpretowana przez p. Lenę Piliati, 

SŁ O W 

kaczki żywe 4,00—8,00, bite 400—600, 7 

O rewizję ustawodawstwa Z drugiej strony przez powołanie 
mieszkaniowego. do życia rad naprawy ustroju rolne- 

go osiąga się inny znów cel: uświa- 

domienie szerokich warstw społeczeń- 
stwa co do przebiegu i wyników 
prac urzędów ziemskich powołanych 

do wykonania, zrealizowania reformy 
rolnej. Nie każdemu dostępne są cyfry 

statystyczne ogłaszane w specjalnych 
wydawnictwach Głównego Urzędu 

zny. Również i pierwsza połowa lutego nie 
przyniosła poważniejszych zmian i Kea: 

. smejawy WYŻki cen tych artykułów na rynku wileń- 
Opracowywany od kilku miesięcy skim.  Ńieznaczne podrokckie masła skom- 

przez związki lokatorskie złączone W pensowane zostało zniżką mleka. Kartofle 
komisji zjednoczenia memorjał w AMA teadcncję saa, e r omas Br 

sprawach: mieszkaniowych—został już wych. Również i w dziędzikie handiu kolo- ostatecznie zredagowany. njainego nie zaszły Żadne poważniejsze 
W przyszłym tygodniu delegacja zmłany : 

komisji zjednoczenia przedłoży me- й 
morjał ciałom ustawodawczym i czyn- GIEŁDA WARSZAWSKA 
nikom rządowym. 18 lutego 1447 1, 

Mamorjał ten domaga się rewizji Dewizy i waluty: Statystycznego 0 działalności urzę: Trana Sprz. Ku . ją: й pno. 
dów ziemskich. Czynniki społeczno- PDSCHego ustawodawstwa mieszkania Dolary 892 "804 8,00 d d d wego, walki z lichiwą i gtodem miesz- Hiolandja 359,05 35095 — 358,15 
gospodarcze powołane do rady WO- kaniowym. Londyn 43:51 4362 4340 
jewódzkiej stają się automatycznie = : 2 W 8,95 sk, = 

i i i 5 sprawie paszportów zagra- Paryż 35,17 5, ' właśnie tym łącznikiem między urzę pP aleznych g o". 2058 2065 2652 
dami ziemskiemi a szerokiemi warst- ё = p szeejcśrja =. z (= 

В * cnie omawiana jest sprawa upro- Wiedeń 126. 126. 3 
wami społeczeństwa, który tem bar szczenia wydawania aląowyci paszportów Włochy 38.97 39,07 38,88 
dziej jest niezbędny im więcej dany 

urząd ziemski jest skąpy do udziela- 
zagranicznych. 

Uproszczenie to polegać ma na przeka- & a i Papiery Procentowe 
zaniu przez urzędy wojewódzkie właściwym 

nia wiadomości o swoich pracach... starostom uprawnień do wydawania decyzji Dac iPOŻYCE KÓW 58,75 50,00 — 
jk-w sprawie przyznawania tych paszportów. ы si е Rzecz prosta, że konkretny wynik Odwołania od decyzji starostów byłyby kie- Pożyczka kolejowa 10050 — 

е „„B.proc. požyczka konw. 98.00 
ane wtym WYpAdKA „doj ZYdÓW WAJE 4,5 Sai zast. ziemskie 50,50 51,00 wódzkich. > 

Ostateczna decyzja powzięta będzie 4.1 pół proc: warsz. zł. 58,00 
przez p. ministra spraw „wewnętrznych w WRARAZERESG KONW SKIE 
porozumieniu z p. ministrem skarbu. 

Protestowanie weksli przez 
« pocztę. 

Sprawa protestowania weksli przez pocz- 
5 została już definitywnie przesądzona. 

płaty, jakie pobierać będą urzędy poczto: "SOBOTA - 
we za wykonywanie tej czynności, mają być : 
równe opłatom rejentalnym, które w naj- 19 Dziś 
bliższych tygodniach będą ujednostajnione 
na Całym obszarze kraju. Wobec powyższe: . |Konrada W. 
go już w bieżącym tygodniu rozpocznie się Jutro | 

rzą do tej A urzędników pocz- |Leona W. w, 
wych, co potrwa dość długo gdyż przy === 

najmniejszem uchybieniu stažo Sdstwa Bb” SE aa Et. Kakadu 
nosić może poważne straty. edług przy- rologji U. ь 
puszczeń już od 1 kwietnia r. b. poczta roz- z dnis 18—1 1927 r. 
pax załatwiać czynności protestów we- Ciśnienie 758 sli. Średnie 

Nowe ustawy i rozporządzenia. Temperatura 1 
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 12, z dnia ciuja 

dnia 5-1 1927 w sprawie zmiany ustawy To- Wiatr 
warzystwa Kredytowego Ziemskiego w War- „A i j Północno-Wschodni 

s £ wal Si u "y i Pochmurno. Snieg Mini. — Rozporządzenie Ministra Skarbu z w a g iż " T ania 29-XII 1024 wydane w porozumieniu z mum za dobę—110C. Tendencja barometrycz- 
M-rami: Spraw Wewn. i Spraw Wojsk. w na stały wzrost ciśnienia, 

zależy tu od „składu personalnego 

rad. Gdyby je konstruowano na mo- 
dłę np. komisji ochrony lasów, komi- 

sji ziemskich i t. p, t. į. z powoła- 

niem do udziału przedstawicieli pe- 

wnych warstw (mniejszej, większej 
własności i t. d,), odrazu powinniśmy 

byli powiedzieć, że tego rodzaju ra- 

dy są bezcełowe a nawet szkodliwe 

ze względu na zrozumiałe zaostrze- 

nie stosunków przy omawianiu np. 

tak bardziej politycznego i demagogi- 
cznego niż gospodarczego zagadnie- 
nia jak, dajmy na to, przymusowa 

parcelacja, Również skażeniem Roz- 

porządzenia z dn. 4 stycznia br. by- 

łoby skonstruowanie rad proporcjo- 

nalnie do stosunku liczebnego  po- 
szczególnych narodowości w danem 

województwie. Ustawa bowiem wy- 
raźnie mówi tylko o <wybitnych znaw- 
cach stosunków rolnych i ustawo* 
dawstwa agrarnego» oraz о «biorą- 

cych czynny udział w życiu gospo- 

Wsch, sł. o g. 6 m. 44. 

Zach. sł. o g. 16 m. 55 

  

— 10C 

17 lutego 1927 r.: Opad za do- 2 
— Rozporządzenie Rady Ministrów z bę w mm. 

darczem i samorządowem». celu wykonania ustawy z dnia 2-VIII 1926 o — 
odatku od lokali „ 95); L Przypuszczać więc należy, że rady P — Rozpomądzinie Miilstra Poczt | Te- URZĘDOWA 

legrafów z dnia 3 i 1927 r. w sprawie zmia- 
ny rozporządzenia z dnia 27-Vill 1925 r. o 
wprowadzeniu w obieg pocztowych znacz- 
ków lotniczych (poz. 98). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Z działalności Wil. T-wa Ogrod- 

spełnią zadania, do wykonania  któ- 
rego są powołane. Nie jest jednak 
wykluczony w poszczególnych wy- 

padkach niewłaściwy dobór człon- 
ków rad i to jest ujemną stroną roz- 

i ia 4 i В niczego. Wileńskie T-wo nicze zwró- 
porządzenia z dnia 4 stycznia br., że ciło e a z olaa „osad i 
nie daje ono wskazówek w jaki spo- wogółe ludności Ziemi- Wileńskiej 3 nastę- S syono AT = da si as odezwą: cel miejski ła sy bęż ładnej Н УРОНН УЕ że zł ROEE 66 аана о аЕ Оа alt, gtódnieżę, biorąc pod ogfaniczenia W ciągii ćałegó 

INFORMACJE. 
zateważająco niski poziom naszego grasując bezkarnie po 'najludniejszych 

Zasady oszacowania nierucho. 

— Nowe zarządzenie Komi- 
sarza Rządu. Komisarz Rządu Спа 
m. Wilno wydał zarządzenie, ustalające 
ścisłe godziny w których dozwolony 
jest połów psów przez rakarza  miej- 
skiego. : 

Jak wiadomo dołychczas, w. myśl 

uwa 

przy Łardzo umiejztnym deskretnym 
a<ompanjamencie kapeli dyrygowanej 
„jak z mut* przez p. Detkowskiego 
„prymasa“ cyganów. P. Pillati śpiewa 
prześlicznie prześliczną piosenkę, wnie- 
siona na scenę w dużym— kielichu. 

Ja jestem Iekka 
Szampańskiego wina pianka!... 

Z mego mieszkanka 
Spłoszono mnie. 

Słowa napisał p. Wyrwicz psd 
melodję znanego schimmy—a p, Lea 
Pillati mogłaby z piosenką o piance 
występować na  najwytredniejszej 
scenie kabaretowej. 

Cała sztuka — to akt drugi. Tam 
teź miała sposobność błysnąć piękną 
grą i ekstrawagancką tualetą p. Fren- 
klówna (pani Antanja), p. kuszłówna 
(już w pierwszym akcie bardzo ladnie 
grająca) miała sposobność błysnąć 
ujmującą szczerością (na co pragnę- 
libyśmy specjalną zwrócić uwagę), 
pp. Wołłeyko i Jasińska-Detkowska 
zdążyli dobyć sporo komizmu z pary 
powojennych «nuworyszów»; p. Pi- 
wiński utrzymał swego kapitana Bar- 
kera w charakterze po przez wszyst- 
kie momenty niełatwej roli, p. Ogol- 
ski, p. Perzanowska, p. Purzycki 
wszystko uczynili ze swej strony dla 
zupėluego powodzenia tego drugiego 
aktu. 

To też akt drugi zrobił Swoje. 
Uratował sztukę. Nawet zapewnił jej 
szęreg kasowych wisczorów. = 

z. J, 

Komisja wniosek ten uchyliła, na- 
tomiast uzsała za konieczne zmonto- 
wać ściślejszy dozór kontroli kinema- 
tografów. 

— (0) W sprawie kredytów 
dzi“ into: mowaio Koidlini na piekarnię mechaniczną. W 

= szerokie warstwy. społeczeństwa praso” swgim. cząsie przyznał rząd poważ- 
ie o Ceny w Wilnie z dnia 18 nieįszė krzdyly na akcję mechanizacji 

ute e sę и * za piekarń, przyczem nawet niektóre me 
PR mn ko A ias e miasta otrzymały na ten cel kwoty 
mień browarowy 38'— 40, na kaszy 32 — Od 70.000—100,000 zł. Jak się о- 
34, otręby żytnie 29 — 30, pszenne 30—31, wiadujemy, Wilno w tym „wypadku 
pienia 320 — 1000. Tendenoja spokojna. zostało pominięte. Okazuje się bo- 
*"UM/artydóś kartofle 8—10 gr. za 1 wiem, że uznanem zostało 2 wska: 
cebula šU-i.00, marchew 15—20 gr. za Lyg,, ZATe przyznać kredyty na piekarnie 

ee EAP 15—20 gr. mechaniczne tylko takim A 
za Ika DIUKEW 920, ogorki kwasz. przemysłowym, w których spółdziel- 
ааЕ ОООФ ао 7: ET kal Nie spożywców są Silniej rozwinięte. 
świeża 25—60 kwaszona 30 — 35, kalafiory 7 UWagi zaś na fakt, iž koopsratywy 
150—180 za sztukę. i spółdzielnie Wilna okazują bardzo 
sai 1 60—120 gr. zal kg., gru- słabe zainteresowania całokształtem 

Cakieri kryształ 130-135 (w hu), 135-140 ch zagadnień | nie_ rozwijają się 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w SI!NiE, miasio to przy rozdziale kre- 
Aaa PR = 1 kg. riki ię Gia dytów nie zosiało uwzględnione. 

yby: liny żywe (bra śnięte (brak, Gaz ы 
szczupaki żywe 300-320 za” 1 kg. Śniete н …рю““ 5'“::"“’ роШ'е 
250—28U, okonie żywe 320—350, śnięte 250 CHNiki warszawskiej. Kolo słu- 
—280, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), chaczy inżynierji lądowej politechniki 
karpie żywe (brak), śnięte (brak), leszcze warszawskiej zwróciło się w tych 

dniach z pisemną prośbą do Magi- 
stratu m. Wilna, prosząc o danie przez 
Magistrat zezwolenia na odbywanie 

lu nasienne; temb; iej - : sionami ogrodoweni, również nadzwyczaj ulicach, co w znacznym stopniu przy- 
niedbałe obsługiwanie klienteli przez niektó: czyniało się do obniżenia kulturalnego 
ik =; — pinu — się wygłądu miasta, w niektórych nawet z apel o szerokich wśtstw rolniczych, kach wywołując istne batalje mości ziemskich są w opra. ogrodniczych jak również i do miłośników WYPAd aaa ‚ V cowania ą pra ogrodnictwa, nabywających nasiona, jak i do między hyciem, a spółczującą prawie ‚ a ao aby w swoim własnym, zawsze łapanemu psu gawiedzią. s: z obrze zrozumiałym interesie, rozpoczęli wa(- Obecaie po wydaniu powyższego W ministerstwie reform rolnych ię z niesumienną sprzedażą nasion. zarzadzėnia, P chodzić bed jedynie prowadzone są bardzo intensywne _ Zadaniem osób, nabywających w bieżą- to, by organa raszej policji w spo» prace nad opracowaniem i wydaniem gym sezonie nasiona ogrodowe i kwiatowe, O to, by organa naszej policji w_Sp szeregu koniecznych ro dzeń do Pizie WYMmaganie od firm nasiennych wy- sób nałeżyty zwróciły uwagę na prze» k ych rozporządzen do kazi wariošci tyčhže z wyszczególnieniem strzeganie tego zarządzenia i by nie > ży: 2574 reformy rolnej z SZEŃ wykazu głorządzonego ра > było tak, jak z rozporządzeniem o . 28:XII- A ny Nasion w Wilnie. Wykaz taki musi i я i i „ | tak ustalenie zasad szacowania aa a Si i ni as iai nieruchomošci ziemskich „podległych Stacji Oceny Naslów. Da Uab arde ik. MIEJSKA, przymusowemu  wykupowi (w myšl sion wiekszemi parijami, naležy wymagač — — (o) Z posiedzenia miejskiej postanowienia cześci | art. 27 ustawy 94 firm nasiennych, aby worki z nasionami Komisji i Dnia 17 | o wykonaniu reformy rolnej) przeszło. PY*Y Zaktyte I opiombowane przez ię Stację, KOm sji rewizyjnej. Dnia 17 lute- już 2 stadja a mi e Ekt ód Szanujące się firmy nasienne muszą za- go odbyło się posiedzenie miejskiej 2 anowicie projekt Od- wczasu poddść analizie Stacji Oceny Nasion Komisji rewizyjnej. nośnego rozporządzenia został już ©- wszystkie swoje nasiona i wyniki tych ba- w sprawie organizacji w sekcji fi pracowany przez M.R.R. i zaopinjo- dań (przedewszystkiem chodzi o siłę kiełko- nansowej Magistratu specjalnego re- i S a ua erai осс вО Ali leno AB rzecie i ostatnie stadjum tej pra- wycofać. k › nation i 7 b в westratorów miejskich, komisja uzna- cy t. į. ustalenie ostatecznego tekstu Ażeby udogodnić szerszemu ogółowi łą sea ach tei 

rozporządzenia przez Ministrów Re- korzystanie z analiz Stacji, Wil. T-wo Ogrod- toró у Ini i wykł form Rolnych, Rolnictwa i D. P. oraz Ticze weszło z nią w porozumienie i uzyska. (9'ÓW Za zadawalniający i wykluczający ŚRED nasi ui ao RER: ło dia członków swych (a mogą nimi być i możebność defraudacji, a więc zorga* К: 1astąpi П‚ OCZE+ przedstawiciele firm nasiennych) rabat za nizowanie wzmiankowanego referatu kiwać więc należy, że rozporządzenie prace analityczne Stacji, wynoszący 75 proc. j A ' ё я о ący 5 p jest rzeczą zbyteczną. omawiane ukaże się w krótkim cza- od ceny normalnej. Następnie r żano kwestję kon- sie w Dzienniku Ustaw. 6 Wobec powyższego Wileńskie T-wo PROCE Wat AE grodnicze mniema, iż tak dogodne warun- troli opłat w kinematografach. 
ki, uzyskane od Stacji, zachęcą iirmy do _ Po wysłuchaniu obszernego refe- 
poddania analizie swoich nasion. Uchylenie ratu ze wskazaniem rozmaitych $ро- 

odowięzki uważać sę będe "za uiocjg Sobów nadużyć, uprawianych przeż 4 ę zie z С: į Anis $ nicuzesadrioną opieszałość i niedbalstwa: niektórych właścicieli _ kinematogra- Ażeby zapewnić wspomnianej akcji ży. fów, w celu uchylenia się od opłat 
Sb tk, os ian: wespół ze podatku miejskiego wpłynął wniosek 2 BE... r. r a= i dzić rejestr cję odnośnych firm Kiigniiieczy SODA „Eko, PSAS SK w Wilnie, z wyszczególnieniem tych, którzy 

się od tego Obow'ązku społecznego uchyli i. 
Również postara się sprawdzić, chociaż czę- 
ściowo, jakiej wartości nasiona sprzedawane 
były i czy zawsze odpowiadały sprawdzia- 
nom Stacji (czy nie były po dokonaniu ana- 
fizy uzupsłnisne materjałem Jichym i t. P.). 

O wyn'ku tej rejestracji i kontroli T-wo 

żywe 320-350, śnięte 250—28U, sielawa 150— 
180, wąsacze żywe 300-320, miętuzy 120—130, 
= 120—150, płocie 150—180, drobne 

Drób: kury 3,00 — 7,00 zł. za sztukę, | 
gęsi 

żywe 10,00—14,00, bite 7.00 — 11.00, zł, za 
sztukę. 

Już w okresie stycznia na wileńskim 
rynku artykułów pierwszej potrzeby, zwła- 
Szcza zaś artykułów spożywczych, zauwa- 
żyć się dało zahamowanie wzrostu droży- 

* Dolarówka—5 dot. 53 

  

"KRONIKA 

+ macyjnych kursów dla nauczycieli za- 

nchim Gorski . S =>, P. Jo 

inżynier chemik 
filister korporacji Welecji zmarł dn. 17 lutego 1927 r. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn, 19 b. m, o godz. 9 rano 

w Kościele Św. Teresy (Ostrobramskim). 

        
      

  

Wyprowadzenie zwłok na ementarz Bernardyński odbędzie się tegoż 

dnia o godz. 3 m. 30 po południu. 

O czem zawiadamiają FILISTRZY WELECJI. 
       

  
4 proc.ziemskie złotowe 43,50 43,75 

proc, warsz. zł. 82 83. 
5 proc. listy warsz. zł. 62,25 
6 proc. obl. m. Warsz. 1915—16 r. 31— 

GIEŁDA WiLEŃSKA. 

Wilno, ата 18 lutego 1927 r. 

-  RARNAOAŁ GILEŃSKI, 
Bal Akademicki. 

Dziś więc roztańczy się. rozwichrzy, roz- 
flirtuje i.do-białego dnia będzie trwał—Aka- 

Banknoży. demicki „bal. Li śwekiodsie 
у eszcze, podobno, można ać zapro- 

Dolary St. Zjedn. 8914: 8,91 2 u.pań gospodyń balu. Komitet Orga- 
Złoto. nizacyjny przeprasza panie proiesorowe 

Kempistową Stefanową i Janową Okową, za 
Opuszczenie ich nazwisk na liście gospodyń. 

Koledzy akademicy mogą otrzymać w 
Sekretarjacie Bratniej Pomocy akademickie 
karty wstępu po cenie 3 złotych. 

Wszystko gotowe! 

Reduta Artystyczna. 
Dochodzą do naszej wiadomości nastę- 

pujące o niej szczęgóły: 
Będzie... konkuts piękności pań obecnych 

na sali. Plebiscyt! 
Będzie koukurs... na najpiękniejszy  ko- 

um. 

Ruble 4,72 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł. 100 41.00 40,00 

Papiery Państwowe. 

Orkiestry grać będą aż — trzy: Balowa 
zwykła, Akademicka i Artystyczna (ta, z cu- 
kierni Artystycznej!) 

Co będzie jęszcze? 
Komitet Organizacyjny niechętnie „pu- 

szcza parę z ust. Chodzi mu aby każda przy- 
gotowywana atrakcja była istotną miespo- 
dzianką. 

Podobno ma być konkurs... na najoka- 
zalszą łysinę. Ktoby jednak dla zdobycia na- 
grody podstępem... ogolił sobie głowę, do 
konkarsu dopuszczony nie będzie. 

Reduta Artystyczna —28 b. m. 

Przybyli punktualnie powołani ku 
swemu zdumieniu na drzwiach urzę- 
du zobacžyli kartki: _ «interesanci 
przyjmowani od godz. 10 do 12», 

Wprawdzie po godz. 10 szybko 
zostali załatwieni. W poczekalni zja- 
wił się sierżant, na kartach powołania 
przybyłych wpisał ołówkiem 15 luty 
i kazał w dniu tym ponownie się sta- 
wić (nie wyjaśniając nawet w jakim 

praktyki inżynieryjnej podczas ferji 
letnich roku bieżącego przy prowa- 
dzonych przez Magistrat ma terenie 
m. Wiłna robotach ziemnych, jak prze- 
prowadzanie urządzeń asenizacyjnych, 
regulacji ulic i t. p4 

Jak sie dowiadujemy, Magistrat 
m. Wilna ustosunkuje się zapewne 
przychylnie do wniesionej przez stu“ 
dentów warszawskich „prośby. 

Liczby studentów jaka by się dała 
zatrudnić przy tego rodzaju] robotach 
narazie trudno ustalić. 

SZKOLNA 
— (t) Nominacja instruktora 

wychowania fizycznego w szko- 
'łach. Kurator okręgu szkolnego „dr. 
A. Ryniewicz mianował nauczyciela 
Państwowego Seminarjum Nauczyciel- 
skiego Męskiego w  Wilnię „p. В. 
Czyżewskiego instruktorem  wycho- 
wania fizycznego w szkołach matere- 
nie okręgu szkolnęgo AARD. 

Pan Czyżewski .prowadzić będzie 
dozór metodyczny prac -niauczycielį 
ćwiczeń cielesnych Oraz udzielsć im 
pomocy zawodowej, 

tvm geju zorganizowane zosta- 
nie szereg krótkich metodyczno-infor- 

„To samo było iw urzędzie PKU 
powiat, . Dnia 15 lutego powtórzyła 
się ta.sama historja, a pomieniony 
sierżant wpisał tym razem datę 21 
lutego. _ : 

Wywołało to słuszne oburzenie 
przybyłej ludności, zwłaszcza wiejskiej, 

х która nieraz dziesiątki kilometrów 
wodowych w celu da'SZEgO nrzejść musiala; — jednakże wszyst< 
kształcenia. 4 kich potraktowano jak rekrutów, ka- 

—t) W sprawie kwalifikacji żąc wynosić się za drzwi. 
refektów wyznania rzymsko- 'Ciekawe czy histotja z wpisywa- 
tolickiego w szkołach śred- niem będzie się przeciągała w nie- 

mich. Ministerstwo Wyznań  Religij- skończoność, czy też powołani zosta 
nych i Oświecenia piiblicznego po- ną wreszcie załatwies:!, 
wiadomiiło, że na terenie Wiłeńskiego Ё 
Okregu e m w taj ZBBRANIA I ODCZYTY. 
wie kwalifikacyj zawodowych duchow- ži : 
22 tzymsko-katolickich do maucza- „Co Wykład profesóra Szymań - 
nia religii w szkołach średnich ogól- Sk'ego. W związku z rozpoczętą ż 
nokształcących i prywatnych wydawać jnicjatywy i przy «współudziale prof. 
mają ordynarjusze, przyczem prefekci U S.B. ]. Szymańskiego akcją utwo- 
wykazać się muszą świadectwem z "zenia w Wilnie T-wa opieki nad o- 
ukończenia djecezjalnego seminarjum Sega ry się w dniu 20 duchownego. utego w uniwersytecie, Sali Sniadec- 

| W wypadku, gdyby na stanowisko kich o godz. zł wieczorem wykład 

prefekta wyznaczony został członek PIOf. Prymańskiego na temat: Ślepota 
kleru zakonnego, należy wówczas 1 ociemhiali, w którym szanowny pre- 
zwrócić się o wyjaśnienie do Mini. 'F8Ent poruszy odnośne zagadnienia. 
sterstwa W. R. i O. P : Sympatyczna akcja pomocy ociem- 

niałym niewątpliwie wzbudzi wśród — (() W sprawie popierania : i : 
krajoznawstwa. Zarząd wileńskiego Aa. sfer zainłeresowanie od 
oddziału Potskiego Towarzystwa Kra: 
joznawczego zwrócił się do Kurato- „, Odczyt w Stowarzyszeniu rium z prośbą o poparcie zamierzeń Techników. W niedzielę dnia 20 bm, 
; o godz. 10 i pół rano w lokalu Sto- Towarzystwa, : 
аатар szę. Waižysžėnia Techników (Wileńska 33) Ze względu na doniosły cel i „T ю 

rzenia znajomości kraju i miłości Oj- inż. W. Budkiewicz wygłosi odczyt 
<Mechaniczaa niwelacja na kolejach czyżny, pan kurator wystosował okól- 5 

nik do wszystkich podwiadnych mu żelaznych i drogach kołowych z za- 
zakładów naukowych zalecając zachę* stosowaniem fotografji» oraz będzie 

canie młodzieży do uczęszczania na pow model swego wyna- 
odczyty Towarzystwa. azku, Es ь - 2 

- — awa taneczna koła 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA, roliików stadjam rolniczego 

— ее robotników zatru. S. К niedzielę 4 „lutego w gali 

alk Piet Magistrat Mini- Stowarzyszenia Techników (Wileńska 
sterstwo pracy i opieki spolecznej po: 33) odbędzie się zabawa taneczna 
leciłó Magistratowi m. Wilna doko- *Kola Rolników» Pi oczątek o godz. 9 
nać szczegółowych spisów róbołników wiscż: Pozostałe zaproszenia ido na- 
zatrudnionych przez Magistrat przy bycia w sekretarjacie Koła (Zarzeczna 
prowadzonych na terenie Wilna ro- 1) "a 19 lutego od 7—8 wiecz, 
botach ziemnych-kanalizacyjnych it. „>, arząd wil. ogniska zrze- 
p., i nadesłać szczegółowe wykazy do SZEnia po'skiego nauczycielstwa masters szkół zawodowych niniejszem po- 

Sporządzenie wykażów koniecznie dzie do wiadomości, że dzisiaj w so: 
jest z tego względu, iż jak ustalono botę dn. 19 2 Stow. Tech- 
niektórzy robotnicy zatruddieni przy ników ul. Wileńska 33 — odbędzie 
robotach, prócz pobierania płac za SIĘ towarzyskie zebranie urozmaicóne 

wykonane roboty, otrzymywali jedno- Śpiewem i deklamacją, oraz tańcami 
cześnie zapomogi jako bezrobotdi z dia członków Zrzeszenia „i wprowa- 

funduszu beźrobocia w P. U. P..P., dzonych rzez nich gości. Początek 
przynosząc w ten sposób Skarbowi © godz. 9-ej wiecz. Biłety w cenie 
państwa straty i wywołując zrozumia: 1 zł. = ir inż 6 uć si 

i i i . — а onistów |. ©. je 

rób dh: walenie wst5d IANYCH. Bez dn. 20 i 27 b. litego p. Jerzy Wyszomirski 
wygłosi odczyty na temat <Charakterysty- 

W związku z powyższem pólece- R; o dorócej poezji z nawiązaniem do 
niem ministerstwa, Magistrat przystą- twórczości obcej».— Odczyty powyższe od- 
pił już do sporzązzenia wykazu, któ- będą się w lokalu seminarjum Polonistycz- 

i " : перо о g0dz.5 pp. 
'За;уу "Ё‘окг$22’2':;2;515 zostanić prze- "*E goście z .poza Uniwersytetu — za wpro - 

pelių, spoza. koła, AŻ 
— Posiedzenie T—wa Historycznego. WOJSKOWA pni BYE a 20 bm. w niedzielę o godz. 12 w poł. 

е w lokaiu Seminarjum Historycznego (Zam- 
— Załatwianie interesantów xowa 11) odbędzie się posiedzenie Oddziału 

w P.K.U. W początkach stycznia rb, T—wa Historycznego. 
rozesłane zostały karty powołania dla 
pewnej kategorji rezerwistów, z ter: 

Na porządku dzieanym sprawozdanie z 
działalności Towarzystwa, oraz odczyt Dr. 

miaiem stawienia się o godz. 9 rano 
dnia 15 stycznia. 

ich 

H. Łowmiańskiego p.t. «Stosunki gospo- 
darcze na Litwie w wieku X'll>.



Troje dzieci ofiarą pożaru. 
W  zaśc, Gać pow. Wilejskiego 

spałl się dom mieszkajny oraz chlzw. 
W logniu zginęło troje dzieci a mia- 
nowicie 6 letni Mikołaj, półtoraletni 
Bazyl i 6 miesięczna Zofja Czerniaw- 
scy, oraz dwie krowy. 

Dochodzenie ustzlilo, 1& pożar 

Kto dziś powinien zgłosić się do komis 

powstał wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem przez dzieci, 
które były same zamknięte w domu, 
ponieważ ojciec pojechał do lasu po 
drzewo, matka zaś wyszła do wróżki 
we wsi Korolewce. 

isji prze- 
meldunkowych. 

Do I Komisarjatu, właściciele [ub rząd- 
domów przy ul.: Słowackiego 18-a (czyli c 

Węglowa 18), Słowackiego 18, 20 i 22, Ma- 15, 17 
kowa 7 1 9. 

Do II Komisarjatu, ul.: Rossa NrNr 7, 
10, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 27, 29, 31 (d. Stan- 
kiewicza), 31, 33 i 83. Rossa zauł. Nr 5. 

Do III Komisarjatu ul.: Mickiewicza 
Nr 20 i 22. 

Do IV Komisarjatu, ul.: Pionerska Nr 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3,5, 7,9, 11, 13, 

Komisja przy V Komisarjacie nie prze- 
meldowuje. 

Do VI Komisarjatu, ui.: Ogińskiego 9 
(2 domy), 11, 13, 4, 10, 20, d. Galiny. Pięk- 
na 11, 17, 8, 10, 18. я 

) 

ŻYCIE BIAŁORUSKIE 
— (n) Zidzialainošci T-wa „Pra- 

šwieta“' Bialoruskie T-w0 Ošwiato- 
we „Prašwieta““ w Wilnie, celem 
owocniejszej działalności porozumiało 
się z klubem «Biełaruskaja Chatka», 
wyłaniając wspólne kolegjum  ošwia- 
łowe w składzie: prezesa Zarządu 
«Praświety» A. Jakimowicza, oraz p.p. 
B. Druckiego - Podberezkiego i T. 
Wiernikowskiego, 
jes Na wspólnem posiedzeniu zjedno- 
czonych towarzystw uchwalono co 
następuje: przystąpić natychmiast do 
zorganizowania 1) I-szej białoruskiej 
fundamentalnej publicznej bibljoteki- 
czytelni w Wilnie, 2) stałego, artystycz- 
nego, białoruskiego teatru objazdo- 
wego, 3) udzielić pomocy materjalnej 
gimnazjom białoruskim, drogą wy* 
płaty subsydjów miesięcznych, 4) roz- 
szerzyć akcję organizacji bibljoteczek 
białoruskich przy kółkach T-wa „Pra- 
šwieta“, o tą drogą powiększenia już 
założonych  bibljoteczek jak również 
wysyłania książek do innych kółek 
„Prašwiety“ (w tej liczbie i świeżo- 
powstałych), które bibljotek jeszcze 
nie posiadają, 5) zorganizować or- 
kiestrę białoruską, 'wyznaczając jako 
kierownika jej p. Wasilewskiego, 
członka „Bieł, Chatki*, 6) rozpocząć 
wydawnictwo ilustrowanego, literacko- 
artystycznego i naukowego miesięcz- 
nika białoruskiego w Wilnie i 7) przy- 

właściciela maj. Angleniki p. Górskiego. 
Pan Górski chcąc założyć truciznę 

na lisy, zatruł kilkadzięsiąt śledzi, a 
następnie jeżdżąc konno ze swoim 
ekonomem Sieradzkim rozsiewał je w 
okolicy wsi. 

Wynik był zgoła nieoczekiwany 
bowiem zamiast lisów potruły się 
wszystkie okoliczne psy, włóczące się 
obecnie po polach Z racji sezonu 
miodowego, wrony i sroki. 

Jeden jedyny lis, ofiara nieostroż- 
ności własnej zdechł na terenach 
chłopskich i skórka jego nie ozdobi 
zbiorów myśliwskich p. Górskiego. 

Sprawa ta przedstawia się o tyle 
poważnie, że obecnie śnieg przyptó: 
Szył pozostałe zatrute śledzie, a na 
wiosnę mogą one trafić do rąk dzia- 
twy, które jak to dzieci wiejskie—nie- 
zbyt wybredne mogą uledz zatruciu. 
Czyżby nie było przepisów regulują- 
cych sprawę zakładania trucizny na 
lisy. 

ze. Senator Nadrabin Rubinsztein 
prosi nas o zaznaczenie, że podczas Inter- 
wencji u Pana Wojewody w sprawie kol- 
portażu w Magistracie kajendarza o treści 
pogrornowej i antysemickiej, nie mówił ja- 
koby kalendarz ów był kolportowany z ze- 
zwolenia prezydenta Bańkowskiego. 

TEATR i MUZYKA. 

— «Reduta» na Pohulance. <Brat 
Marnotrawny». Dziś o g. S-e|] w., po raz 
trzeci komedja w 3-ch aktach Oskara Wildę'a 

SŁOWO 

konkurencję wszystkim kinematografom wi- 
leńskim. 

Dziś i jutro <Płomienna noc». Ceny 
miejsc od 20 gr. 

— «Codziennie o 5-ej» jako popołu- 
dniówka. Jutro w niedzielę o g. 3 m. 30 
yp. grana będzie świetna farsa Fennequina 

1 Vebera «Codziennie o 5-ej». Ceny od 20g. 
— «Pociąg-widmo>. Sensącyjna sztuka 

<Pociąz-widmo» ukaże się po raz ostatni w 
poniedziałek najbliższy. 

— «Potęga reklamy» — grana będzie 
we wtorek. 

— Najbliższa premjera. Zespół Tea- 
tru Polskiego codziennie próbuje doskonałą 
komedję z życia arystokracji rosyjskiej na 
emigracji «Wielka księżna i chłopiec hotelo- 
Wy» Savoira, w świetnym przekładzie Cze- 
sława Jankowskiego. 

— «Uśmiech losu». Jednocześnie od- 
bywają się próby z nejnowszej komedji W. 
Perzyūskiego <Uśmiech losu». 

— Laureat międzynarodowego kon- 
kursu im. F. Chopina L. Szpinalski w 
Wilnie. Jutro w niedzielę o g. 12 m. 30 
pp. pubiiczność wileńska zapozna się z 
pierwszorzędnym talentem muzycznym — 
pianistą wirtuozem Leopoldem  Szpinalskim, 
który otrzymał 2-gą nagrodę na konkursie 
międzynarodowym im. Chopina. W progra- 
mie: Chopin, Bach, Debussy, Ravel, Różyc- 
ki i inni. Ceny miejsc od 50 gr. 

Zainteresowanie koncertem olbrzymie. 
Doroczna Reduta Artystyczna, 

która jak już wszystkim wiadomo, odbędzie 
się 28-go lutego, zapowiada się wspaniale. 
Znakomite komplety orkiestrowe, cały sze- 
reg końkursów z nagrodami, wspaniała de- 
koracja sal, wykonana przezZielonego Kota», 
oraz udział bezpośredni w zabawie całego 
zespołu Teairu Polskiego w charakterze 
gospodyń i gospodarzy, wróżą zabawie 
wiełkie powodzenie. 

Bilety za okazaniem zaproszeń można 
będzie nabywać już od poniedziałku w Cu- 
kierni WP. Sztralla (Mickiewicza, róg Ta- 
tarskiej) w godz. 11—2 i 5—7 w, 

RADIO. 

— Program stacji warszawskiej. 
15.00—15.25. Komunikaty: gospodarczy 

i meteorologiczny. ^ 
15.30—16.45, Staoja nieczynna. 
16.45—17.10. Odczyt pt. <Žycie mrowek> 

wygł. prof. Adam Czartkowski. 
17.40 —18.40. Koncert. 
Koncert _ popołudniowy, Wykonawcy: 

Orkiestra P. R. pod dyr, Jana Dworakow- 
skiego oraz Juljusz Hoffman (špiew) i Se- 
weryn Śnieckowski — (obój). 

Część |. 1. Giordano: Fantazja «Fedora», 
wykona orkiestra. 2. a) Giordano: Romans 
z op, <Fedora», b) Goldmark: Romans z op. 
«Królowa Saba», odśpiewa p. J. Hoffman, 
3. a) Meyerbeer: Ага z op. «Robert Djabeł», 
b) Haydn: Menuet, wykona Seweryn Sniec- 
kowski. 

Część '1i. 4. a) Flotow: Uwertura do op. 
<Albin», b) F. Rybicki: Walc, wykona or- 
kiestra. 5. a) Niewiarowski: Na ligawce, b) 
Gall: Serenada, odśpiewa p. J. Hoffman. 6. 

Z SĄDÓW. 
Fabrykanci dwu-złotówek przed 

sądem. 
Sąd Okręgowy w Wilnie w składzie: 

przewodniczący sędzia Jodzęwicz w asysten- 
cji sędziów hr, Czapskiego i Chełstowskiego 
rozpoznawał sprawę grona fałszerzy papie- 
rowych dwuzłotówek. 

Na ławie oskarżonych zasiedli; Lejba 
Lewin, Eljasz Szamukler, Meszek Reznik, 
Hirsz Ajzensztadt i Piotr Tatola. 

Sprawa przedstawia się następująco: 
W maju 1925 r. w usironnym zaścian- 

ku Ciechanowiszki gm. Rzeszańakiej pow. 
Wileńsko-Irockiego odległego od Wilna o 
kilkanaście kilometrów do Franciszki Woj- 
ciechowskiej zgłosił się oskarżosy Lewin i 
wynajął część domu, na letnisko. 

Po pewnym czasie prócz Lewina i jego 
rodziny sprowadzili się do wynajętego mie- 
szkania Szmukler i Reznik obaj z rodzinami. 

W czerwcu posierunkowy R. Malawko 
będąc wypadkowo w zaścianku usłyszał od- 
głos miarowych uderzeń rozlegających się w 
pokoju położonym na poddaszu domu. Zdzi- 
wiony tem Malawko wszedł do mieszkania 
nk parterze gdzie zobaczył dwie kobiety. 
Jedna z nich wybiegła na podwórze i po- 
Częła krzyczeć: <gospodarzu, gospodarzu, po- 
licja». Była to Szmuklerowa. 

Malawko podbiegł do+drzwi prowadzą- 
cych z podwórza na strych jednak znalazł 
je  zatarasowane wozami, wobec czego 
wbiegł do sieni i przy pomocy drabinki 
wszedł do pokcjn. ' 

Tu spostrzegł trzech żydów, jak się 
okazało Lewina, Szmuklera i Reznika xaję- 
tych uruchamianiem maszyny litograficznej 

Zapanowała konsternacja. Trzęsący się 
ze strachu i blady Lewin zaproponował po- 
sterunkowemu początkowo 1500, a następnie 
3000 dolarów. W trakcie tego Szmukier 

zbiegt, 
Widząc to post. Malawko pod groźbą 

użycia broni zmusił Lewina i Reznika paść 
na ziemię a sam strzałami i gwizdkiem przy- 
wołał pomoc. 

„, Przybiegli wėjt i jeden z obecnych po- 
licjantów. 

Fałszerzy aresztowano, a pościg za 
Szmuklerem pozwolił rjąć go w życie za 
wsią. 

Przeprowadzono rewizję i ustalono, že“ 
w pokoju na poddaszu znajdowała się ma- 
szyna litograficzna, prasa oraz różne przed- 
mioty niezbędne do wyrabiania banknotów 
MOMPrócz tego znaleziono 451 arkuszy po 
16 i 355 po 12 sztuk gotowych już bankno- 
ET———Z TP ETO 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Ofiara alkoholizmu. Policja za- 

trzymaja Berka Alperowicza (w. Miadzioł), 
który sprzedał Aleksemu  Niescierowiczowi 
Spirytus drzewny i twierdził, iż napój jest 
lobry i nieszkodliwy dla zdrowia. 

Niescierowicz wskutek napicia się spiry- 
tusu zmarł. 

— Otrucie. W Dolhinowie pow, Wi- 

  

tów oraz większą ilość papieru specjalnego. 
Podczas śledztwa wyjaśniło się, że 

współoskarżony Hirsz Ajzensztadt jest wła- 
ścicielem zakładu litograficznego przy ul. Sa- 
wicz 10 i on to pożyczył spółce maszynę 
litograticzną. 

Do współki tej należeli jeszcze Mejer 
Sztejnberg i Bines Szterenfus, lecz obaj oni 
zdołali zbiedz, a pomimo rozesłania za nimi 
listów gończych dotychczas nie ujęto ich. 

W. trakcie Śledztwa zatrzymano przy 
Hali Miejskiej mieszkańca gm. Rzeszańskiej 
Piotra Tatola, który usiłował dać Mowszy ; 
Galantowi za kupiony towar kilka bankno- 
tów pochodzących z <«menicy» w Ciecha- 
nowiszkach. 

Do sprawy tej powołano 7: kilkunastu 
świadków, a między niemi dwóch bandytów 
R. Kazuro i J. Anszura skazanych za rozbój 
na pozbawienie praw stanu i karę ciężkie- 
go więzienia w prziciągu 6 fat. 

Obaj oni słyszeli w więzieniu jak Aj- 
zensztądt prosił Lewina przez jednego 
z współtowarzyszy niedoli, by ten zeznając 
u sędziego śledczego obronił go. Ci dwaj 
świadkowie jako pozbawieni praw składali 
zeznania bez przysięgi. 

Proces ciągnął się przez cały dzień i w 
rezultacie Sąd skazał Lewina, Reziuka i 
Szmuklera po pozbawieniu praw stanu na 
osadzenie w ciężkiem więzieniu: Lewina i “ 
Reznika na osiem lat, a Szmuklera na sześć 
lat więzienia ciężkiego. 

„ Ajzensztadt i Totola zostali 
unie »ianient. 

Obronę w tej sprawie wnosili adwokaci: 
Rngel, Neyman i apjikantka ae a 

całkowicie 

Trucizna w papierosie. 
„„ W nocy z 15 na 16 bm. patrol policji 
idąc od dworca kolejowego około godz. 12 
w nocy zauważył na rogu ulic Zawalnej i 
Trockiej leżącego bez przytomności jakiegoś 
osobnika bez kamaszy i palta. 

„Po przywróceniu do przytomności nie- 
znajomego odwieziono do Komisarjatu po- 
licji, gdzie okazało s'ę, iż jest to mieszkaniec 
wsi Tabolice pow. Lidzkiego Józef Litwi- 
nowicz. 
= "Przy spisywaniu protokułu Litwinowicz 
zeznał, iż w Sprawach osobistych przybył 
0 godz. 11.50 wieczorem pociągiem idącym 
z Lidy i po opuszczeniu przedziału został 
na dworcu kolejowym zączepiony przez įa- 
kiegoś osobnika żyda, który zaproponował 
Litwinowiczowi zatrzymać się w tanim za- 
jeździe mieszczącym się jakoby przy ul. Za- 
walnej, 

Wobec nieznajomości miasta Litwino- 
wicz przystał. 

W drodze do zajszdu nieznajomy po- 
Cczęstowsł Litwinowicza papierosem, po wy- 
paleniu którego natychmiast stracił on przy- 
tomność. Po zrealizowaniu podstępu z pa. 
pierosem nieznajomy obrabował Litwino- 
wicza. 

Jak ustalono nieznajomy zrabował palto, 
kamasze, 80 zł. gotówką, papiery wartościo- 
we również na sumę 80 zł. | dokurmenta. 

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMĄANTKA 
prawnuczka Lenorman, która 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
it d. wyzdrowiala; odnawia przyję- 
cia, od godz. 10 zrana do 8-ej wiecz., 
ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na schody i 

na lewo, 
  

  

Dr Cz. KONECZNY, 
Choroby zębów, 

chirurgja jamy ustnej. 
Sztuczne zęby. Porce- 

lanowe korony. 

DOKTOF 

D, ZELDOWICZ 
chor. WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE Wojskowym i urżęd- 

    

   

  

  skłac 3 Sdownia — 
drew jane. kryte 
dach. Po? Nawiąż 
od ilna 

Ww. Źdr. Nr. 31, 

  

    

„„Akuszerka sprz" - 
Wi Smiałowska k 6 SES | 

przyjmuje od godz. | AK. 
do 19, Miekiewlezs || — 284 „Iandi.-Kom., 

46 m. 6 „ZACHĘTA* 
WZP. Nr 63 Gdańska 6 *1. 905. | 

Lokujemy |= żę Aj uo książkę 

  

   
      

   

«ową wyd. 
P. K. U. 

" na imię 
14, ZAM, WĘ 

Brykiecie gm. 
Głębockiej, 

Lokujemy 
najdogodniej в 

gotówkę na opro- 
centowanie pod 
mocne zabezpie: |. 

czenia , 
D. H.-K. <Zachetas 
Gdańska 6 — 

tel. 9 — 05. 

solidnie ksždą 
sumę _ pieniężn 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo. 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

Buraki 
pastewne do spraeda: 

nia. Kalwaryjska 160, 

od 5—7-ej godz. 

4: 
Ei 

2 

  

   

          

     

| 

| 

y AS książkę: 
— ojskową TOCZ. | 

Już nadeszły josy 1804 A i | 
15 ej państw. Lo: | Kadziewicza Józefa | 
terji klasow. do wyd przez P. K, U 

lej klasy „Wilno, 
największa wy- Uniewažnia się: 

grana 600.000 zł. * 

  

Cena catego Iosu 
—40 14, 1/1—20 21, 
1/4—'0 zł. Koiektn- 
ra: M. Pohulanka 

wojskową _wy* 
daną przez P. K. 

U. Święciany, na imię 

  

  

gublono książkę \ 

« 
Mickiewicza 11 — 8. i 

od 10-1, od 5-8 w, | nikom a. i na 
— raty. 

DOKTÓR Folwark › 
S.Zeldowiczowa || , 100 dz. ziemi 
KOBIECE, WENĘ, || ono aa]: 
RYCZNE i chor. || „astwidy 367 la 
DRÓG MOCZ Ia ZEE 

i 1 30. Dom mieszk, 4 | 
is 104.46 pokoie: z kuchnią, 
ul. a SZ ch! 6... gamno, 

` 9 ” я > cay Э d Ч > : Policja po ustaleniu szczegółów rabun- 6, m. 16 
stąpić do drukowania książek biało- <Brat Marnotrawny» z udziałem J. Solskiej, a) Kraisler: Preghiera, b) Sulima: Serenada lejskiego w celu pozbawienia się życia otru- wani , m. Kajetana Macura, zam.. 
> h (dzieł ch „J. Zieliūskiej. M. Zarębińskiej, C. Niedžwiedz- d'amour, wykonywa p. S. Snieckowski. Ё _іед„„„д ОС[Ё_*‘ eis Nea Jaku- oem zanie sprytnego żyda, Dom. H.K. w żasć, Intoka gm.. 

oskkh (ariel. wyczecpanych w. преге- в) у Ойетку, St Lohmann, R. Glińskiego, | 1840—19.00 Rozmaitości. bowska. EE am rini S ZAC E TAS Komajskiej. 
daży, nowych, Oraz Uk A AE iM.Pilla. Ceny miejsc od 19.00—19: 25 Odczyt pr a. Lange ne GDY ZACIEBO TĘZUDACE „ _ |„Qdańska 6, tet. 9:05) Unieważnia się. 

RÓŻNE. у wygł. red. Zdzisław Dębicki (dział <Litera- Užas 
Jutro o g. 8-ej w. «Brat marnotrawny». turą Polska»). Mi а Р ejski Kinematograf Dziś będą wy- ы _ 

— Syndykat - Dziennikarzy AGS dee: FEG niedzie | 1930—1945. Komunikai rolniczy. o, i g świetlane filmų vKYybak Islandzki“ dramai w. 19 aktach podiug powieści 5 
Polskich w Wilnie ukonstytuował RA LPA le dia + EE śktach WŁ Eon 19.45—20.10. Odczyt NRA ki, adjo- Kulturalno-Ošwiatowy sarza Piotra Lottiego. W rolach głównych Sandra Milowanoif i Karol V adėls о о \ 
się wczoraj na walnem organizacyj- no «Lekkony tina siostra» z udziałeni koo K020 Praerea, i rypuszczalnie Sala Mie ska (ul. Ostrobramska 5), || NAD PROORAM: Noc atrachów» arcykomiczna farsa w 2 aktach. Ostatni seanso godzi 10; | = ww odbytem pod wieże Ё Solskiej i J. a komunikaty. 4 za = „pa a di P ya Patekiego: Kasa ana od godz. 4 m. 30: i 
nictwem tymczasowego zarządu. - ny miejsc gr. 20.30—22.00. Koncert. S З 2 A Er OCZĄCEK 0 godz, „Gej. ' 
bory do ślalego tad daty Nabi — # Тиііги Polskiego. <Płomienna 22.00—22.30. $ д'х'я:г czasu, Komunikaty.. = == Wi оо | alio lina Nėzėd Syndykatu noc». Sziuka Lengyela pod powyższym 22.30—23.30. L ansmisja muzyki tsnecz- * ы ег;‹:г „Helios ZAS premjera, czy: wnany Harry Liedtke, Czarująca Lil uagower w najnowszem, s | 

y в p L LU tytutem miešci w sobie wszystkie te czyn- nej z cukierni «Wielka Ziemiańska». i wiisnakóta8 JAR SiE „Królewicz Fiołków** Przepiękna symfonia miłości ż piękna. | AE 
powołano red. Czesława Jankowskie- niki, na które składa się w dużym stylu wi- 20.30—20.45. Koncert wieczorny. Djalog : . у 3 Seansy o g. 4. 6, 8 i 10 m. 15 w. B: 
go, na członków zarządu p. p. Stani- 
sława Kodzia, Helenę Romer-Ochen- 
kowską, kierownika wileńskiego od- 
działu Polskiej Agencji Telegraficznej 
Marjana Szydłowskiego i red. Bole- 
slawa Wścieklicę. Do Sądu rozjem- 
czego weszli: prezes Czesław Jankow- 
ski, p. Stanisław Węsławski i red, 

„ Bol. Wścieklica. Do Komisji Rewi- 
szyjnej: p. Józef Batorowicz, prof. St. 
Kozaryn i red. Janusz Ostrowski. 

Wśród wolnych wniosków zainie- 
49wano szereg spraw i projektów, 
które przyczynią się niemało do oży- 
wienia działalności Syndykatu. 

W niedzielę o 5-ej odbędzie się 
pierwsze posiedzenie zarządu. Statut 
42 zatwierdzenia panu wojewodzi: 

podany. 
— (1) Niefortuńńy ponysł my- 

śliwski. Żywe oburzenie wśród mie- 
szkańców gm. Rudziskiej pow. Wileń- 
sko-Trockiego wywołał nieopatrzny 

dowisko teatralne a mianowicie: treść, obfi- 
tująca zarówno w sceny humorystyczne, jak 
i sentymenialne, muzyka, śpiew i _ taniec, 
to też «Płomienna ńoc» niewątpliwie będzie 
clou sezonu karnawałowego i wytworzy 

  system polowania uprawiany przez 

  

na tle Junoszy Szaniawskiego w wykonaniu ' 
pp: Antoniego Bednarczyka 1 Henryka Ko- 
walskiego. 

20.50—22,00. Muzyka lekka. 

„M. GORDON" 
ul. Niemiecka 26. 

  

= 
  Kino: jar M и 46 (Prymabaieryna J cs; $ 

4 Teatr „Polonja m Ostatnie dni! „Białe Noce arcydzieło w 12 aktach z życia: Carskiej Rocfi lat ostatnich 4 al. A. Mickiewicza 22, 
Dymitra Buchowieckiego. 

WIELKA DOROCZNA 

Uprzedaž resztek 
WYSORTOWANYCH TOWARÓW. 

ceny wyjątkowo niskie, 

{ 
M oparte na tle głośnej powieści Laurids Bruna. Realizacja genjalnego reżysera kosi | 

› 

  
  

  

LEON DAUDET. 

2) KREW WŚRÓD NOCY: 
Coraz bardziej przygnębiony Quin- wiedniej chwili i odpowiednim rękom. 

carnon mruczał. 
— «Cóż za sytuacja! Przypomnij- 

cie sobie, panowie, słowa Claviss'a, 
groźby tej Julji, Gantaume'a i innych, 
nieskończone zawiklania, mogące wy* 
miknąć kz tej sprawy. Ach, któż nas 
uwolni od tej zgrai ajentow, konfi- 
dentów policji! 

— Czy nie należałoby zamknąć 
ich wszystkich, z Cavalcatem na cze- 
le? Nie brak nam pretekstów. Chodzi 

zaprzeczył Maufre—ze wszystkich żmij 
z La Pocholle jest to może najzja- 
dliwsza, potrafi bowiem, będąc wy- 
kształconym, napisać skargę w odpo- 

ją wręczyć. Wyzyskanie jego pamocy 
byłoby rzeczą świetną, natomiast wal- 
ka mogłaby stać się niebezpieczną. 

Prokurator zadzwonił i kazał chłope 
cu wezwać doktora Edmonda. 

Pięć minut później ukazał się 
jowialny doktór z uśmiechem na twa- 
rzy i z blagą na ustach. Uścisnął rę- 
ce obecnych, zapytując szybko, o co 
chodzi i witając ich serdecznie. 

— Oto,—zaczął Maufre— Tressan, 
o to byśmy mogli utrzymać na wo- którego aresztował Desarnaud, jako 
dzy prasę, w ciągu ośmiu dni. Potem 
wszystko będzie skończone. 

Maufre wzuszył ramionami. 
— Ależ to niemożliwe. Cavalcat 

ma stosunki w Paryżu, stanowisko 
jego jest dobrze ugruntowane. Wszys» 
cy przekonaliśmy się nieraz o tem na 
wwłasnej'skórze. Sytuacja była niezmier- 
nie trudna. Zbyt straszną wydawała 
się perspektywa ogłoszenia wiado- 
mości, znanych ajentom policji, zala- 
łyby one powodzią błota rząd, urzęd- 
ników poszczególnych, partje poli« 
lityczne... Należało więc przewlekać 
tę sprawę, przedewszystkiem nakazać 
doktorowi Edmondowi zbadanie o- 
skarżonego, jako podejrzanego o cho- 
robę umysłową. Tymczasem służba 
z La Pocholle uspokoiła się, pod 
wpływem Clavissea i Sauteniera. 

— A jednak, trzebaby aresztować 
przynajmniej owego dozorcę—Estan- 
celina — tłomaczył Desarnaud, pod 
wpływem swej Elodji zdolny jest do 
wszystkiego. 

L= Nie mogę się w tem zgodzić — 

obwinionego o morderstwo Gonereta, 
jest podobno egzaltowany. Rozjeż- 
dżamy się na letni odpoczynek. Lecz 
zanim zażyjesz, drogi panie doktorze, 
wczasów, które ci się słusznie należą, 
chodzi nam bardzo o zredagowanie 
przez pana raportu pewnego, po uprze- 
dniem zbadaniu oskarżonego. 

— Jaknajchętniej, drogi panie pra- 
kuratorze. 

Edmond zrozumiał, czego żądano 
od niego. 

Jednak pragnąlbym, by zdanie mo- 
je zostało poparte przez jednego z 
profesorów uniwersytetu, mógłby to 
być Pietrefretat naprzykład, 

— Czy jest pan jego pewien? 
— |Jak siebie samego. Jest to re- 

publikanin wypróbowany, który nie 
znosi „wurów z węglem”. 

Takiem mianem określał Edmond 
członków kleru, Należał on do tych 
wstrętnych jednostek, które w zmate- 
rjalizowaniu swych pojęć dochodzą 
do calkowitego zezwierzęcenia. 

Następnego dnia opublikowaną 

została następująca [wzmianka: „Wa- 
kacje letnie spowodują na czas jakiś 
przerwę w Sprawie tragedjiw — Га 
Pocholle, która narazie zakończoną 
została aresztowaniem Marcina Tres- 
sana, na zasadzie dowodów wynika* 
jących ze śledztwa. Jednak sędzia 
śledczy, p. Desarnaud nie zaniedbuje 
tej sprawy. Pewne zdania oskarżone- 
go i jego zachowanie wskazują na 
silne podniecenie nerwów, p. Desar- 
naud oddał go więc w ręce dokto- 
rów Edmonda i Pietrefretat, w celu 
zbadania czy władze umysłowe oskar- 
żonego działają prawidłowo. Co zaś 
do plotek o uwolnieniu aresztowane- 
go Tressana, które od paru dni kur- 
sują wśród ludności naszego miasta, 
jesteśmy upoważnieni do zaprzeczenia 
im, gdyż są one pozbawione wszel- 
kich podstaw, bowiem dowody ob- 

ciążające, na zasadzie których został 
on aresztowany, nie straciły swego 
znaczenia*. : : 

Natychmiast, po przeczytaniu tej 

notatki, p Goneret zjawiła się u Re- 

verchota, by uprzedzić go o zamiarze 

swym, zażądania ze strony powództwa 
cywilnego, by Reverchot został mia- 
nowany trzecim ekspertem, do zbada- 

nia Tressana. Zwabiony perspektywą 

pomieszania szyków dwum kolegom, 

doktór przyjął chętnie propozycję. 
Ceremonja ta błazeńska, a raczej 

skandaliczna, odbyła się w nieobec- 
ności Petitbelina w celi uwięzionego. 
Cela ta była zresztą dosyć porządna, 
dosyć duża i wysoka, bardzo czysta 
i ciepła, z dużym piecem, zbytecznym 
w tym sezonie. Umeblowanie składa- 
ło się z łóżka, stolu i krzesła. Świat- 
ło przenikało do celi poprzez duże 
okno okratowane, na którem przeła- 

mywały się promienie, tworząc tak 
zwaną w Lugdunie «ścieżkę aniołów», 
na której tańczyły złociste i delikatne 
atomy kurzu. 

Tressan szczęśliwy był, iż to no- 
we cierpienia uszlachetniając go dało 
mu możność wzniesienia się do 
wyższych sfer ducha. Dnie jego u- 
pływały na modlitwie, pełnej ekstazy, 
rozmyśleniach, czytaniu i pisaniu. 

Lecz dziwnem mu się zdawało to, 
że utracił tutaj częściowo zdolność 
przenoszenia się myślą do osób któ- 
re były mu bliskie, Pozostało mu 
tylko przeczucie niewyraźne wydarz:ń, 
które miały zajść w związku z kata- 
strofą 14 lipca. 

Dozorca więzienny, człowiek star- 
szy, ojciec rodziny, przywiązał się do 
tego dziwnego więźnia. Od niego to 
Tressan znał wszystkie wiadomości 
z gazet i z plotek pochodzące, on to 
informował więźnia o coraz głośniej 
rozlegających się wszędzie głosach 
protestów przeciw aresztowaniu  nie- 
winnego, przeciw jakiemuś nieznane- 
mu sprzysiężeniu policji i urzędników, 
którego celem było osłonięcie mor- 
dercy kosztem człowieka niewin- 
nego, 

Trzej doktorzy weszli do sali je- 
dnocześnie. Powitani zostali pełnym 
godności ukłonem Tressana. Natych= 
miast rozpoczęło się badanie: 

— Co pan czyta?—zapytał bardzo 
uprzejmie Reverchot, nastrojony przy- 
chylnie przez p. Celestynę, nie mo- 
gąc wyrobić sobie zdania o osobie 
oskarżonego. 

Tressan pokazał książki, które le- 
żały na jego stole, na których czyta 
nie dostał zezwolenie; był tam Dante 
Przyszłość Inteligencji, oraz księgi r 

ligijnej treści. 
— Czy pan rozumie te rzeczy? — 

zapytał Pietrefret wskazując na księgi 
religijne. 

— Staram się je zrozumieć, — ode 
rzekł Tressan skromnie. 

— Pro -proszę to wy - wytłoma- 
czyć, co to? — wskazał na jedną z 
książek. 

— Nie ma tu nic trudnego, ani 
skomplikowanego. Jest to opowiada- 
nie o wizjach mistycznych... 

Edmond, uśmiechnięty ironicznie, 
wmieszał się do rozmowy. : 

— A pan, czy nie miewa wizyj ja- 
kich? Czy nie miewa pan halucynacyj 
religijnych? 

— Nie, panie doktorze, widuję tyl- 
ko czasem bliskich swoich, którzy 
zmarli, niema to charakteru religij- 
nego. 

— Jest pan człowiekiem wierzą: 
cym i praktykującym. Odwiedza pan 
często misjonarza ojca Champier, rów- 
nież chorego. 

— Tak jest istotnie. 
— Cierpi on na manję mistycyz* 

mu, po-podałem go, jako przykład 
w mym dzie - dzie... 

— Panskiem dziele!—przerwal Re- 
verchot zniecierpliwiony. 

Stary uczony przerwał indagacje 
swych kolegów krótkim rozkazem: 

— Proszę się rozebrać — poczem 
dodał łagodnie — musimy pana zba- 
dać jaknajdokładniej. Ješii pan, do- 
ktorze Edmondzie, nie uważa tego za 
ciekawe, może pan odejść! 

Podczas gdy Tressan rozbierał się, 
iwaj doktorzy zaczerwienieni ze zło- 
ści rozmawiali cicho. Lecz Reverchof 
nie dbał © ich gniew, będąc człowie- 
kiem bogatym, niezależnym, znanym 

ze zdolności i cieszącym się dużym 
autorytetem, nie liczył się z niczyim 
zdaniem. Gdy Tressan stanął nagi 
przed nim, uczony obejrzał starannie: 
jego ciało jędrne, silne i muskularne, 
poczem zwrócił się do dwuch dokio- 
rów, na których dotąd nie zwracał 
uwagi więcej niż na dwie lalki, i || 
oznajmił tonem kategorycznym: ' 

— Ten człowiek jest najzupełniej 
zdrowy na umyśle i na ciele, zdrow- 
szy odemnie, od panów, panie Ed-« 
mond i Pietrefretat, Pan Edmond po- › 
siada wszystkie oznaki degeneracji 
semi-acromć galigue, a pan Pičire- 
fretat odznacza się niedostatkiem mo- 
wy. Oto typ okazowy: mens sana in 
corpore sano. Proszę się ubrać, przy» 
rac mógłby się pan  przeziębić. 
edyne co mogę zauważyć w panu, 

to lekkie zaburzenia w ustroju limfa- 
tycznym, które z łatwością dadzą się 
usunąć po kilku dozach iodu. Panom 
zaś musiałbym doradzić dłuższą ku- 
rację. 

Dwaj doktorzy byli źli niewymow- 
nie, ze wściekłością spoglądali na 
siebie, na więźnia, nie wiedząc, jak 
odpowiedzieć pogardliwie—spokojne= 
mu koledze, Nie było ratunku, raport 
przepadll Siracili się tak dalece, ż 
Pietref etat, jąkając się, potykając 
i kaszląc uścisnął rękę więźnia m: 
wiąc: „dowidzenia, kochany panie"; 
tonem niezmiernie serdecznym. Ed- 
mond zaś wycofał się mrucząc prze- 
kleństwa i wymyślając po cichu. Na- 
tychmiast pabiegł do Maufre'a, by 
zdać sprawozdanie z, nieudanej misji. 

DIE 
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