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Łybotyński, 

"AS dł)! przybył do Warszawy 
jeder: ©. -zyposch wodzów ruchu 
sjonistyczeć: N- +Órca legjonu żydow 
skieęge, W! „ai.siE wiełkiej wojny, ex- 
dziennikarz rosyjski Włodzimierz Ża- 
botyński„ | 

Żabotyćrii „ieprezentuje w sjoniz- 
mie t. ZW awia ycię rewizjonistyczną. 
Giośne | zjęm.*2Ed rokiem z „górą 
jego [er tyn, gfia wielkim kongresie 
sjonistyczty, jąc Wiedniu z  prezy- 
dentem eg. miywy  sjonistycznej 
Weizmanem i Nochumem| įSokotowemn, 

Na czem poiega rewizjonizm? 
W  sjenizmie poza różnicami w 

poglądach dajmy nato społecznych 
jak np. lewicowe Poalej Sion i ugru* 
powania prawicowe istnieje jeszcze 
kwestja taktyki w stosunku do budeo* 
wy  siędziby narodowej w Pa: 
lestynie. 

Rewizjonizm Zubotyńskiego właśnie 
repzezentuje te różnice taktyczne. 
Podczas gdy oficjałna reprezentacja 
sjonizmu—Egzekutywa  sjonistyczna 
na czele z prezydentem Weizmanem 
zmierza do osiągnięcia celu drogą ewa» 
łucji—Zabotyński chce to osiągnąć 
srodkami rewoiucojnemi, Dlatego two- 
rzył iegion żydowski w czasie wojny 
światowej, stąd płyną jego namiętne 
polemiki z innemi przywódcami ru- 
chu sjonistycznego. 

Żabotyński jest sztandarowym 
mężem kierunku który sam stworzył, 
Poeta, dziennikarz polityk i _ artysta 
porównywany jest przez żydów do 
Hierzla, tworcy sjonizmu. 

«Nikt inny w żydowstwie— pisze 
Appen- 

sząk—po Herzlu nie miał takiego 
zrykumienia dla potęgi gestu i patosu, 
dl. fmonumentainych form życia na- 
1ogowego—jak Żabotyński, A jedno- 
cząśnie jest w psychice tego człowie- 
ka jakaś roziegła, różnorodna, niekie- 
dy dysonansowa — podobnie jak u 
Herzla—gama właściwości, upodobań, 
instynkiów i talentów. Rycerz i po- 
eta, rewolucjonista, zdolny do naj: 
większych poświęceń—nawet do mę: 
czeńskiego samozaparcia się, chłodny 
statystyk i wytworny, subtelny sty- 
lista, autor 
piiny, pedantyczny prawie:. geograf, 
układający mapę Palestyny, dzienni- 
karz o rozmachu amerykańskim, dy- 
plomata a przytem militarysta, opie- 
rający się na dogmacie żelaznej dy- 
scypliny — a niekiedy wahający się 
Hamiet, uniwersalny, genialny dyle- 
tant—gotów siać się specjalissą w 
każdej dziedzinie, jeśli to będzie ni:- 
zbędne lub pożądane dlą sprawy». 

„Rewizjonizm—jak się to mówi— 
pisze dalej ten sam publicysia — stoi 
i pada wraz z tą niezwykłą osobi: 
stością... Wyraża tylkó wypromienio- 
waną energję Włodzimierza Żabotyń: 
skiego. Jest to sionismus  militans. 
Sjonzm walczący. Futuryzm  sjoni- 
styczny. I tak samo, jak futuryzm 
włoski w swych założeniach energe- 
tycznych łączy się w pewnej mierze z 
faszyzmem - rewizjonizm można uwa- 
żać za oryginalną formę faszyzmu 
sjonistycznego. 

Powolne tempo realizacji sjonizmu 
usjało wywołać niezadowołenie śród 

_ „łych wszystkich, dla których о- 
mizm jest zapoczątkowaniem  no- 
wego życia, ery heroicznej żydostwa. 

* 

Szereg rażących błędów kierow- 
Anictwa,  kunktatorsiwo _ niektórych 
przywódców, niewątpliwe dowody 
iekceważenia sprawy kołonizacji ży- 
dowskiej przez Anglę — wszystko ta 
musialo wywołać żywe niezadowole- 
nie w szeregach sjonistycznych. Nie 
należy jednak sądzić, że niezadowo- 
lenie panuje tylko w szeregach rewi- 
zjonisiów. Różnica polega tylko na 
mietodzie: określa ją dystans pomię- 
dzy oportunistycznym realizmem Pre- 

zydenta Weizmana a aktywizmem 
Żabotyńskiego. Podobnie jak. Weiz- 
mau — Żabotyński uświadamia so- 
bie że obecnie sjonizm realizować 
można tylko z pomocą Angij. Z 
Anglą oficjalną — myśli dr. Weizman, 
„Naszym partnerem jest Angija—po- 
wiada Żabotyński, lecz nie urzędnicy 

>£oloniai Office". Zabotyfski jest 
"grzekonany, że dla sjonizmu można 

zyskać opinię angielską. 
Siłę rewizjonizmu stanowi hasło 

ofenzywy politycznej dla pozyskania 
opinji angielskiej, dla wywalczenia 
koncesyj, należnych nam w myśl de» 
klaracji. Balfoura i zobowiązań władzy 
mandatowej”. 

Żabotyński ma wielu zwolenników, 
zwłaszcza wśród egzaltującej się mło- 
dzieży sjonistycznej żydowskiej, któ» 

finezyjnych wierszy i - 

| 

TRAKTAT POLSKOs=ESTONSKI, . 
TALLIN, 19—Il. Pat. W dniu dzisiejszym poseł Charwat i minister 

Spraw zagranicznych Ackel podpisali traktat handlowy polsko-estoński, 

oparty na klauzuli największego uprzywilejowania. Traktat ma duże zna- 
czenie dla zbliżenia ekonomicznego obu państw i utrwalenia istniejących 
między niemi serdecznych stosunków. 

"Francja płaci długi 
PARYŻ, 19.I! (PAT). «Echo de Paris» potwierdza wiadomość, jakoby 

Poincare miał zwrócić się do rządu Stanów Zjedu. z zapytaniem, czy 
Stany Zjędnoczone byłyby skłonne przyjąć dla uregulowania dwu  pierw- 
szych rat przewidzianych w układzie Mellona z Berengerem,—wpłat pro- 
wizorycznych, podobnych do tych, jakie Francja poczyniła Anglji, nie 
przesądzając bynajmniej sprawy ratyfikowania układu. 

Massaryk jedzie do Paryża. 
PRAGA, 19 II. PAT. Według «Narodni Poliiika» prezydent republiki 

czechosłowackiej Massaryk uda się w dniu 10 marca na południe 
Francji, gdzie spędzi 12 dni i zwiedzi kilka miast © znaczeniu historycz= 
nem, między innemi Avignon, poczem uda się do Egiptu. 

Grożba strajku w Niemczech. 
BERLIN, 19. Jl. PAT. Jednocześnie z olbrzymim lokautem w przemyśle 

metalurgicznym w Saksonji i w przemyśle cukrowniczym zagrożony został strej- 
kiem cały przemysł chemiczny w obwodzie Frankf.rtu na Menem, Wobec ka- 

tegorycznego odrzucenia przez pracodawców warunków robotników cały szereg 

miejscowych organizacyj zawodowych uchwalił ju: rezolucje jstrejkowe. Strejk 

ma wybuchnąć w najbliższych dniach i weźmie w nim udział około 40 tys. 

robotników, 

Bójka komunistów z nacjonalistami w Berlinie. 
BERLIN, 19-I. PAT. Wczoraj wieczorem we wschodniej dzielnicy Berlina przy- 

szło do bójki pomiędzy organizacjami nacjonalistycznemi a komunistami. Komuniści cb- 

rzucili kamieniami nacjonalistów i policję, eskortującą ich pochód. Policjanci dali salwę 

w powietrze. 5 komunistów uwięziono. 

Demonstracje w Bukareszcie. 
BUKARESZT, 19—Il. PAT. Zapowiedziane na wczoraj wieczorem przyby- 

cie francuskiego posła komunistycznego Cachina, jako świadka w procesie ko- 

munistów, doprowadziło do demonstracyj studentów przed dworcem. Musiała 

wkroczyć policja i wojsko. Przybyłegó na granice Cachina nie wpuszczono na. 
ziemię rumuńską. Władze policyjne aresztowały 75 komunistów. . 

Kurs złotego w Berlinie, 
BERLIN, 19-11. PAT. Przerwanie rokowań handlowych polsko-niemieckich nie od- 

biło się wcale na kursie złotego w Berlinie. Kurs ten notowany był w dalszym ciągu 

46.88 — 47.12. 

Strejk generalny w Szanghaju. 
SZANGHAJ, 19 II. PAT. Wybnuchł tu strejk generalny na znak protestu 

przeciw wylądowaniu wojsk angielskich i na znak sympatji dia kantończyków. 

Robotnicy domageją się ażeby wojska angielskie cpuściły Szanghaj.y 

LONDYN, 19-11. PAT. Według doniesienia z Szanghaju wczoraj rano wszyscy 
uizędnicy pocztowi i p:acownicy tramwajów i linji autobusowej, koncesji francuskiej po- 
rzucili pracę, Liczba strejkujących dochodzi 40 0C0, 

Straszna burza w Ameryce 
400 osób zabitych i 100 rannych. 

NOWY-YORK, 19 II. PAT. Według nadeszłych tu wiadomości strasziiwa 
burza która nawiedziła Stany Luisiana, Mississipi i Albana we czwartek i w 
piątek spowodowała śmierć 40 osób i poranienie 100 osób. | 

Sprawa pódprókuratora Hurczyna. 
Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę podprokuratora sądu apelacyjnego w Wilnie 

W. Hurczyna, oskarżonego o kradzież depozytów sądowych. Hurczyn przyznał się do 
nadużycia w 14 wypadkach, a m. in. do sprzeniewierzenia 4800 dolarów skonilskowa- 

nych u Lewinsona, karanego za przemycanie obcych walut, Sąd Apelacyjny skazał 
Hurczyna na 5 lat domu poprawy z pozbawieniem praw. Jsko Il-ga instaucja Sąd naj- 
wyższy wyrok ten zatwierdził. 

El s ko Loda a 0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

a uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 

a wnoszenie przedpłaty na LUTY 

Konto Czekowe Słowa P. K. O. 

Nr. i 

L ii iii 
rej jego pełne romantyzmu koncepcję Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
najsilniej przemawiają do wyobraźci: instytucją, która roznieca ošwia- 
Waika w obozie sjonistycznym toczy tę pozaszkolną pomiędzy ludem 
się ciągle są chwile kiedy przewagazdź« wej ; miasteczek, oświecając ten 
je się być po stronie Żabotyńskiego |vq  węrwała granice - Ziem 

źniej jednak zwyciężają głosy umiar- 

ok Żabotyński stale pozestaje Wschodnich Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś jej członkiem. — (uj w opozycji. Lecz opozycja jego, jak 
Zygmuntowska 22 od g. 6 do to słusznie stwierdzają żydzi nawet 

antagoniści Źabotyńskiego, jest Opo- wyg ykukNANNNNNNNANRNAMA 
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zycją twórczą, gdyż wnosi ferment, я " 

popycha stale ku intensywneį dzialal- gg | „Targowisko życia" a 

a p m: R dramat ludzkich namiętności: miłości— m 

M nienawiści — zazdrości — intrygi — M 

BR в zawišci i požądania m 

в JUTRO PREMJERA B 

р LJ w kinie <P O LO NJA>. 
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Nasi defetyści 
Pomniejszanie znaczenia naszego 

państwa w opinji Europy idzie nie- 
tylko od nieprzyjacielskiej propagan- 

dy zagranicą. Pracują nad tem zagra- 
nicą biura niemieckie, ale placówki 

nasze zagranicą utrzymują, że zwłasz- 

cza złośliwą propagandę dyskredytu- 
jącą Polskę uprawiają masi bracia 

czescy. Pomniejszanie jednak znacze- 
nia Polski tkwi w stanie umysłów 

wewnątrz Polski, umysłów własnego 
naszego społeczeństwa. 

To bardzo dużo znaczy takie sa- 

mopoczucie narodów Anglicy się 
uważają za pierwszą nację globu — i 

nią są—choćby dlatego właśnie, że 

się za nią uważają z tak głębokiem 

wewnętrznem i szczerem przekona- 

niem. Bitwa morska pod Jutlandem, 

w nomenklaturze niemieckiej pod 

Skagerrakiem. Dziś, gdy opadły już 

"filmowe barwy koalicyjaej propagan- 

dy, wiemy o niej prawdę. Była to 

bitwa strategicznie nierozegrana, ale 

była to jednocześnie wielka porażka 

angielskiego prestiżu na morzu. Anglicy 

wynieśli z niej o wiele więcej strat 

aniżeli Niemcy, i to nie z powodu 

jakichś nieszczęśliwych zbiegów oko- 

Jiczności, lecz dzięki istotnym walorom, 

które w tem spotkaniu wycazała flota 

niemiecka. A jednak nawet w opisach 

Jutlandu wyszłych z pod pióra ofice- 

rów niemieckich znać, że okręty nie- 

mieckie nawet strzelając do floty 

brytańskiej, strzelały jakby | Z „.uniże- 

niem, z szacunkiem, i z mistycznym 

podziwem dla tej niezwyciężonej ban- 

dery. 
U nas w Polsce, — gdy ludzie 

czytają, jak to Mussolini powiedział: 

„za lat sto. zapewne nie będzie w 

Europie małych państw*—to biorą te 

słowa do siebie, A przecież Mussoli- 

ni mógł myśleć © Jugosławii i Ru- 

munji, myślał o Czechosłowacji, Litwie, 

Łotwie, Estonji—ałe nie o Polsce. 

Mamy defeżystów wielu. 

Mamy i_ konserwatywnych, defe- 

tystów, aby od nich zacząć spowiedź 

publiczną. Ludzie, 

Jest tak doskonałym typem defstysty, 
że pozwoliłem sobie wymienić nawet 

jego nazwisko, co zresztą nie przeczy, 

że do jego talentu pisarskiego klasy 

pierwszej czuję wyjątkowy podziw i 
szacunek. Ale jest to defetysta z za- 
wodu, z inklinacji i z metody. Min. 

Sikorski wybrał go sobie na rzeczo- 
znawcę kwestji.. białoruskiej, Pan Sro- 
kowski napisał referat o polsko-bia- 
łoruskich stosunkach. Gdy się w tym 
referacie czyta stronice, poświęcone 

przyszłości Polski na naszym Wscho- 

dzie, to widzimy, że w przekonaniu 

p. Srokowskiego polityka polska nie 
mia tu wogóle żadnych widoków i ci 
którzy w nią wierzą i na niej budują 

powinni się właściwie powiesić. Gdy 

się znów czyta rozdziały poświęcone 
polityce białoruskiej, partjom  białe- 
ruskim, to ze zdziwieniem widzimy, 

że i dla strony przeciwnej p. Śrokaw- 

ski układa horoskopy jaknajfatalniej- 
sze, tak nawet fatalne i beznadziejne, 

że i działacze Białoruscy powinni 

byliby się również powiesić. Są takie 
umysły bezwzględnie  destrukcyjno= 
pesymistyczne. 

Do N. K. N. można mieć wiele 
sentymentu. Można go uważać za 
próbę budowy Polski niepodległej 
przez Pjemont polski. Za próbę rea- 
listyczną, ostrożną —- lecz ożywio- 

ną wiełkiemi nadziejami. Lecz oto 
pisze p. Srokowski, sekretarz ge" 
nerainy 'N. K. N, swoją książkę 

pod tytułem N. K. N. Książka ta jest 

tak pisana, że sprawia wrażenie, iż 

N. K. N. tylko dlatego powstał i 

działał, aby Piłsudski przez swoją 

warjacką akcję niepodległościową nie 

sprowadził klęsk na społeczeństwo. 

Nie potrzeba niepodległości, lecz po- 

trzeba hamowania zapędów Pilsud- 

skiego, — jest według p. Srokowskie- 

go genezą powstania N. K. N.. Ko- 

žmian pisał o 63 roku krytycznie, na- 

gannie, uważając powstanie za wielki 

bląd, lecz pisał bez sarkazmu. * Sro- 

kowski pisze o akcji Piłsudskiego 

których nonsensow tak jak Koźmian o 63-im, tylko doda- 

na nasza polityka ekonomiczna & jąc i przesycając swą książkę daleko 

socjalna tak irytuje, że aż „odbiera jdąc m Sar 

jm spokój i równowagę. Istotnie, gdy jest usprawiedliwiony, isał 

Grabski wygłasza powstaniu nieudanem i klęskowem, 
p. minister skarbu 

idącym sarkazmem. O ile Koźmian 

gdyż pisał o 

w Paryżu zdanie: «celem naszym jest, o, tyle Srokowski pisząc © akcji, któ- 

Polsce nić było ludzi bogatych», aby w 
jakieś konwulsyjne —gdy uchwala się 

(ustawodawstwo spadkowe, zwrócone 

przeciwko samej istocie tołasności, 

będącej kamieniem węgielnym naszej 

cywilizacji, gdy konstruuje się reformę 

rolną w przekonaniu, że należy zni- 

szczyć najlepiej u nas funkcjonujący 

warsztat produkcji i eksportu, gdy 

się wyrzuca pieniądze na cele nic z 

zadaniami ubogiego państwa wspól- 

nego nie mającemi, a jednocześnie 

wyjaławia się produkcję, przez śróbę 

podatkową, gdy buduje: się system 

biurokratyczny tak niedołężny, że po- 

trzebna jest armia urzędników, 

nością swą o wiele przewyższająca 

wojsko i to armię urzędników-nędza- 

rzy, którym się płaci głodowe pensje, 

jednocześnie tolerując a nawet popie: 

rając zawodowe związki urzędników 

państwowych, grożące strajkiem sa- 

memu państwu—to niewątpliwie ten 

i ów macha rozpaczliwie ręką, w:- 

krzykując z irytacją: „et, nic z tego 

wszystkiego nie będzie*. 

Oczywiście jest to objaw bardzo jest właśnie córą Polski. 

naganny. Błędy państwa nie rozgrze- 

szają bowiem zniechęcenia do pań: 

stwa. Wnikanie w usfrój i stosunki 

państw obcych wykazuje, że i one także 

toczone są wewnątrz chorobami, które 

może inne niż u nas równoważą częsio 

własne nasze słabości. 

Są także defetyści z zawodu. Ta: 

kim jest np. utalentowany publicysta 

krakowski p. Konstanty Srokowski. 

liczeb- 

ra się... udała, nie ma tych usprawie- 

dliwień za sobą. Jeremiasz biadający, 

że coś mogło się Udać, nie wszystkim 

swoim smutkiem: rozedrzeć serce po- 

trafi. Tego rodzaju pesymista jest dla 

mnie poetą, a dła Krakową... realistą. 

Przejdźmy do porządku dziennego 

nad tego rodzaju defetystami, które- 

mi niezależnie od skali ich indywidu- 

alnego talentu powinna się zająć hy» 

"giena życia państwowego -i wejdźmy 

do przyczyn defetyzmiu polskiego 

głębszych. Są takie przyczyny, są na: 

wet związane organicznie Z historją 

polską w wieku XiX-ym, a nawet z 

samą genezą rezurekcji państwa pol- 

skiego. 
Przyczynami tego defetyzmu jest: 

Zsolidaryzowanie się ideologii 

narodowej polskićj z międzynarodo- 

wym nacjonalizmem. Zsolidary- 

zowanie się Polski z tezą Wilsona 

o „samostanowieniu narodów ', a na- 

wet przekonanie, że Polska tezie tej 

zawdzięcza swe powstanie, podczas 

gdy jest odwrotnie, to teza Wilsona 

córą tej 

pracy historycznej, którą Polacy wy- 

konali w XIX. Zsolidaryzowanie 

się Polski z kierunkiem nacjonali- 

stycznym, podczas gdy obecnie sama 

zasada nacjonalizmu zwraca się 

przeciw mocarstwowemiu stanowisku 

naszego państwa. 

Podobnie jest z zasadą demokra- 

cii. Polska chce zostać w obozie de- 

mokracji, podczas gdy, 0 ile pozosta- 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa I . 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 

STOŁPCE — ui. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ui Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24, 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 30g. 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej, 

eodziennie, opróez ezwartków o godz. 8 m. 15 od dn. 23-go lutego b. r, 

w Ognisku Hkadem. Wielka 24. Geny miejse od 50 gr. w górę. 

Sejm i Rząd. 

Sprawa rokowań z Niemcami 
w rządzie. 

WARSZAWA, 19Ii (żel. wł. Słoway 
Premjer Marszałek Piłsudski po przy- 
jeciu onegdaj posła niemieckiegu pž 
Rauschera konferował późno w nocy 
z min. Zaleskim. W dniu dzisiejszym 
Marsz. Piłsudski odbył konferencjęgz 
vice-premjerem Bartlem, Wszystkie te 
rozmowy dotyczyły sprawy przerwa- 
nych rokowań handlowych polsko- 
niemieckich. 

Wycieczka parlamentarzystów 
polskich do Francji. 

WARSZAWA 19 Il (żel- wł, Słowa). 
W. dniu dzisiejszym ambasador fran- 
cuski p. Laroche wydał obiad na 
cześć marszałka Rataja i parlamenta- 
rzystów polskich, którzy wyjeżdżają 
we wtorek do Francji, Wycieczce pier- 
wotnie miał przewodniczyć marszałek 
Rataj, jednakże wobec złego stanu 
zdrowia marsz. Rataj udziału w wy- 
cieczce nie weźmie. Przewodnictwo 
nad wycieczką objął p. Jan  Dąbski 
vice marszałek i prezes komisji spraw 
zagrańicznych. 

Mini Sokal w Warszawię. 

WARSZAWA, 19.1. (żel. wł, Słowa) 
Od kiłku dni bawi w Warszawie nasz 
przedstawiciel w Genewie p. min. So- 
kał, W związku z pobytem min. 50- 
kala rozeszły się pogłoski o jego od- 
wołaniu z Genewy i mianowaniu ra 
jego miejsce gen. Sosnkowskiego, 
który jak wiadomo znajduje się w 
Mentonie na rekonwałescencji. 

Międzynarodowa konferencja 
Izb Handlowych. w Paryżu. 

" WARSZAWA, 10, (tel. wł: Stowa). 
W przyszłą środę rozpocznie swe 
obrady w Paryżu Międzynarodowa 
Konferencja Izb Handlowych. Obrady 
konferencji mają na celu opracowanie 
materjałów na Międzynarodową Kon- 
ferencję Ekonomiczną w Genewie, 
która ma się odbyć w końcu lata, 
Dalegacji polskiej przewodniczyć bę- 
dzie b. minister Gliwic. 

Komisja pojednawcza polsko- 
niemiecka, 

WARSZAWA, 19. Il. (żel. wł. Słowa) 
W najbliższym czasie zostanie ukon- 
stytuowana na podstawie traktatu w 
Locarno komisja pojednawcza polsko- 
niemiecka. Delegatem polskim miano- 
wany został p. Wielowieyski b. poseł 
w Bukareszcie, delegatem niemieckim 
jest p. Simson. Pozatem w skład ko- 
misji wejdą trzej komisarze — przed- 
Stawiciele państw neutralnych, których 
nominacja może nastąpić dopiero po 
"uzyskaniu zgody delegatów polskiego 

i niemieckiego. i 

MEMUEEDNZEKZEZAŃ 
Zrzeszenie Polskiego Nau | | 
czycielistwa Szkół Zawodo- 
wych otwiera w dniach naj- 

bliższych й 
3 miesięczne kursy Krawiec: 
czyzny i bieliźniarstwa. 

. Zapisy i informacje zaczy-, 
nając od dnia 14 lutego przyj- 
muje codziennie sekretarjat Zrze- 
szenia ul. Wileńs 10 iekał 
Szkoły Przem.-Handlowej od 
godz: 4 do 5,30.   

        

  

D,-H. „Bławat Wileriski“ 
ul. Wifeńska 31, tel. 382. ; 

Wszystkie towary wełniane i 
bawełniane w dalszym c'ągu 
sprzedajemy z wielkiem ustęp- 
stwem, przyjmując za zasad 

„Wielki obrót, mały zysk”. 
Wybór materjałów „duży. Jjmuj 

ae Si ‹ kj i sit” Ao 
z naszych materjałów, robota Z0- 

rzędna za gotówkę ina raty. — 

     

  

       

      

         
     

    
  

KROCZE OE SZERAENY ZEW ЛНЕЙ 

wanie w obozie demokracji podczas 

w. XIX. odpowiadało naszym naro 

dowym „interesom, to teraz jest 
sprzeczne z niemi a sa 

Krótki przeglad roli Polski w 
epoce XIX w. jaki wypowiemy tutaj 
utwierdzi nas w tem przekonaniu. 

Cat.
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BUDŻET MIN. SPRAW WOJSKOWYCH. 
Debady w komisji skarbowo budżetowej. 

WARSZAWA, 19. Il. Pat. Senacka 
komisja skarbowo-budžetowa obrada- 
wała dziś nad budżetem Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, Marszałek Sena- 
tu Trąmpczyński krytykował - system 
szkolenia wojskowego po za szkol- 
nictwem wojskowem i podniósł, że 
zasada ta zagranicą została już za- 
niechana. Dałej twierdził, że rząd 
specjalnie forytuje organizację „Siczel- 
ca”, do której to organizacji społe- 
czeństwo poznańskie, ze względu na 
je poziom moralny odnosi się nie- 
przychylnie. 

Sen. Januszewski, odpowiadając 
poprzedniemu mówcy podkreślił, że 
© ile organizacja „Strzelca* cieszy 
się poparciem czyaników rządowych, 
to bynajmniej nie ze względu na ta- 
kie lub inne zabarwienie polityczne 
a tylko ze względu na zasługi poło- 
żone przez nią na polu przysposo- 
bienia wojskowego. Nissłuszne jest 
również uogólnianie zarzutów. W ka- 
żdej organizacji trafiają się jednostki 
nieodpowiednie, jednak z tego faktu 
nie można wyciągnąć wniosków, że 
poziom morainy danej organizacji jest 
piski. 

Gen. Górecki zastrzegł się przeciw 
zarzutom Trąmpczyńskiego co do 
składu osobistego «Strzelca» i pod- 
kreślił, że «Strzelec» znajduje popar- 
cie tylko ze względu na rolę, jaką 
odgrywa na polu przysposobienia 
wojskowego. Subwencje na tego to- 
dzaju organizacje pozostają w  pro- 
siym stosunku do ilości ćwiczących 
f ktycznie w danej organizacji. Z te- 
go też względu Strzelec, jako organi« 
zacja o wiekszej ilości ćwiczących 
wirzymuje subwencję większą od sze: 

regu innych organizacyj. 
Marszałek Trąmpczyński w odpo- 

wiedzi oświadczył, że występuje prze- 
ciw samej zasadzie uzbrojenia organi- 
zacyj bez względu na ich zabarwienie 
polityczne. Stosowanie tego systemu 
może doprowadzić do złych następstw. 

Gen. Górecki w ponownem przemó- 
wieniu stwierdził, że ostatnio państwa 
przy rozstrzyganiu zagadnienia obro- 
ny narodowej poszły w kierunku go- 
towości bojowej całego narodu. Na 
tem dyskusję ogólną zakończono. W 
dyskusji szczegółowej przemawiali 
prawie wszyscy członkowie komisji. 
Poruszono sprawę 10 proc. dodatku 
do pensyj wojskowych oraz; stosunek 
Ministerstwa Spraw Wojskowych do 
p zedsiębiorstw prywatnych. Zwró- 
cono równieź uwagę na sprawę re- 
zerwy zaopatrzenia przyczem zgodzo- 
no się na konieczność uchwalenia u- 
stawy, zabezpieczającej wojsku na pe- 
wien przeciąg czasu co rok pewnych 
sum, przeznaczonych na rezerwy za- 
opatrzenia. Tego rodzaju system już 
w innych państwach został wprowa- 
dzony. W głosowaniu budżet przyję- 
to bez zmian. Następne posiedzenie 
komisji odbędzie się we wtorek o 
godz. 4-ej po poł Na porządku 
dziennym budżet Ssjmu i Senatu na 
podstawie referatu sen. Kasperowicza 
oraz referat sen. Januszewskiego o 
sprawach budowlanych. W przyszłym 
tygodniu po rozpatrzeniu budżetu 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
przystąpi komisja w dniu 24 bm. do 
głosowania i w tym samym dniu za- 
kończy obrady nad budżetem na rok 
1927—28, : 

Rząd a ustawy samorządowe. 

WARSZAWA, 19.11 PAT, Wcbzc 
pojawienia się w prasie wiadomości 
pochodzących rzekomo od prezesa 
sejmowej komisji administracyjnej ja- 
koby sfery sejmowe posiadały zako- 
munikowane w nieoficjalny sposób 
poprawki rządowe do ustawy samo- 
rządowej, Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych stwierdza co następuje: 
Przed ostateczaem ustaleniem stano- 
wiska rządowego w sprawie ustaw 
samorządowych i przed złożeniem 
sejmowi znanego oświadczenia przez 
wicepremjera,Bartla Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych istotnie zakomuniko- 
wało prezesowi komisji administra- 
cyjnej Putkowi, pragnąc ułatwić zor- 
jentowanie się w materjałach, projekt 

poprawek atoli tylko do projektu 
ustawy o gminach wiejskich i to tyl- 
ko z wyraźnem zastrzeżeniem, 
że poprawki można będzie uznać 
za rządowe dopiero w chwili 
oficjalnego zgłoszenia ich na 
posiedzeniu komisji—i z prośbą 
© poufne traktowanie ich do 
tego czasu. Wobec wyraźaego o- 
świadczenia p. wicepremjera na ple- 
num Sejmu o stosunku rządu do 
projektu ustaw samorządowych, oraz 
wobec faktu niezgłoszenia poprawek 
przez przedstawicieła rządu w komisji, 
niema żadnej podstawy do uważania 
wspomnianych poprawek za poprawki 
"rządowe. 

ca 60 morgów podm. gruntów 

skiego, ul. Kazimierza 

dzzsaaesazzaz 

Do siedu wiosennego: 
Owies żółty Lochowa 

li odsiew, 

Owies rychlik Sobleszyński 
w odsiewach i oryginalny, 

Jęczmień Marchijski 4-rzędo 
wy il odsiew oryg. Heinego, 

Zboża oryginalne Svalófskie, 
Koniczyny, seradela oraz inne 

nasiona pastewne 

połeca 

Wileński Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna Nr. 9. 

Adr. tel. „Rolnicze“, tel. 323   

i e 

Do sprzedania 
urządzeniem DLA OBRÓBKI LNU z bocznicą kole- 
jową w Toruniu po byłej fabryce „LEN*. 

cele przemysłowe. Wiadomości w Toruniu u p. Lewandow” 

objekt fabryczny 
zcałkowitem 

Obszar 

i zabudowania nadające się na 

Jagiellończyka Nr. 6. 

ABSE£ESAKABBERBA 

Już NADESZŁY Już $ 
Losy 15 Polskiej 

Loterji Państwowej 
1/4 losu kosztuje 10 zł., */,— 20 

zł., cały—40 zł 
Największa wygrana w 5-ej 

klasie 600,000 zł. 
Duże wygrane. Wielkie szanse. 

K. Gorzuchowski. 
Ū Wilno, Zamkowa 9, tel. 11.50, 

    

       

Akademickie Koło Białostoczan 
w Wilnie urządza - 

Czwarty 
Dancing Towarzyski, 

który odbędzie się dziś dnia 20 lutego 
r. b, w lokalu Ogniska Akademickiego 

  

a Arcydzieło światowej sławy s (Wielka 24), 
: 8 V b i r o : Początek o godz 22-ej. 
s o i Wejście 2 zł. (akademickie — 1.50 zł 

« « » 

TTL GOA M A A KA o POR 
  

niczego Mieczysław Chłapowski. 
śniadaniu tem obecny będzie również 

godz. 23-ej powróci 
do Poznania 
nością bal związku oficerów rezerwy, 

Ss+4L*O0-W10 

Prezydent Moscicki © Poznaniu 
POZNAN, 19 II. PAT. Dzisiaj ra 

no o godz. 9 min. 15 odjechał Pan“ 
Prezydent Rzeczypospolitej Mościcki 
samochodem w otoczeniu świty cy- 
wilnej i wojskowej do Racoty. Pobyt 
Pana Prezydenta w Racocie, a następ- 
nie w Otocznie pow. Wrzesińskiego 
ma charakter prywatny, O godz. 1-ei 
podejmować będzie Pana Prezydenta 
śniadaniem w  Kopaczewie prezes 
Wielkopolskiego Towarzystwa Rol- 

Na 

Około 
Pan Prezydent 

i zaszczyci swą obec- 

wojewoda poznański Bniński. 

Bal odbędzie się w salonach Zamku. 
W terminie odjazdu Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej nastąpiła zmiana. 
Pan Prezydent zamiast w nocy z sa- 
boty na niedzielę odjedzie w niedzie- 
lę przed południem około godz. 11-ej 
przez Gniezno, Inowrocław, Toruń 
do Warszawy. 

Pobyt Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej w Poznaniu nosi od soboty 
rano do niedzieli do godz. 10 min. 
30, charakter prywatny. O godz. 10 
min. 30 z chwilą, kiedy Pan Prezy- 
dent przygotuje się do odjazdu 
pobyt jego ponownie przybiera cha- 
rakter oficjalny. W tej chwili załoga 
poznańska zaciągnie na Zamku wartę 
honorową, wystawi kompanię hono- 
rową do odjazdu i szwadron do е- 
skorty O godz. 1l.ej przed połud- 
niem Pan Prezydent wyjedzie z Zam- 
ku na dworzec podmiejski, gdzie na- 
stąpi oficjalne pożegnanie przez przed- 
stawicieli władz miejscowych. Na dro- 
dze od Zamku do dworca ustawione 
będą szpalery honorowe wojska, dalej 
organizacyj przysposobienia wojsko: 
wego, cechy, związki, instytucje, sto- 
warzyszenia i korporacje. Pociąg nade 
zwyczajny wyruszy z dworca poznań- 
skiego o godz. l-sj min. 35. Przy- 
jazd .do Warszawy na Dworzec Głów- 
ny nastąpi o godz. 19 min. 05. 

TATENA KT TO IDEA ZTS ENA TS TS TTT STT 

Burmistrz Kowna w Wilnie, 
W związku z pogrzebem dr. Jana Basanowicza, który od- 

będzie się jutro, w poniedziałek, przybywają do Wilna przedsta- 
wiciele kowieńskich organiracyj spolecznych. Między innemi 
przyjeżdża burmistrz Kowna, p. Wiłejszys Władze polskie ze- 
zwoliły na wjazd delegatów kowieńskich. Podobno ci ostatni 
starali się o pozwolenie za pośrednictwem konsulatu francu- 
skiego. 

Śmierć Basanowicza pokryła żałobą całą Ziemię Kowieńską. 
Dia uczczenia jego pamięci gabinet ministrów postanowił w 
przeciągu 5-ciu dni obchodzić żałobę, 

PEECZEGYJISEESC 

Echa wypadków w Kosowie. 
Nowe prowokacje „Hramady*. 

W dniu 11 b. m. położone obok wsie Małe i Duże Galiki 
skiego były terenem ponownych demon 
niczej Hramady. 

low. Kosow- 
stracji Białoruskiej Włościańisko-Robot- 

Demonstrację zorganizowali miejscowi działacze komunistyczni w cza- 
sie Pogrz ebu zabitych podczas ostatnich zajść w Kosowie Poleskim ofiar. 

Czasie posuwania się konduktu pogrzebowego komuniści wznieśli 
okrzyki antypaństwowe, nawołując zebranych do zaatakowania policji. 

Wobec wrogiej postawy tłumów policja zmuszona była interwenjować, 
alarmując jednocześnie pobliski posterunek poli ji w m. Dziewiatkowicze. 

Dzięki taktownemu zachowaniu się władz do poważniejszych zajść nie 
dopuszczono, a po rozpędzeniu burdy 
pełnie spokojnie. 

demonstrantów, pogrzeb odbył się zu- 

Policja aresztowała głównych podrzegaczy w osobach sekretarza hurtka 
w Małych - Galikach Cichona Pietraszkiewicza i wybitnego członka Hramady 
Rygora Pietraszkiewicza. 

w Cherbourgu odkryto flotę Ludwika XIV. 
PARYŻ, 18. 2, ĘPodczas wyžtabiania koryta w Cherb- 

ourgu natrafiono ma szczątki historycznej wielkiej floty Ludwika XIV, wysadzonej przez 
-Admirała Tourviila w r. 1692, aby nie odda7 jej Anglikom lub Holendrom. Admiralski 
statek jest jeszcze dobrze zachowany, gdyż 
byto przytem kilka armat różaego typu. 

znajdował się pod warstwą piasku. Wydo- 

Trzęsienie ziemi | wybuchy wulkanów. 
Trąba powietrzna w Ameryce. 

PARYŻ, 18 lutego. — Z wszystkich 
niezwykłych burzach. 

stron Świata donoszą o trzęsieniach ziemi i 

W południowej Francji w miejscowości Caen, ubiegłej nocy odczuto tam szereg 
silnych wstrząśnień ziemi, 

7 Rzymu ŚR: 
o 

. że stacja sejsmogi 
sienie ziemi, trwające oło 4-ch godzin w 

kilku miejscowościach runęły budynśi. 
raficzna w Maenia zanotowała wielkie trzę- 
odległości 8800 klm. Ośrodek tego trzęsie- 

nia leży zapewne na krańcach Azji północnej. 
Kanharu donoszą. że dawny wygasły wulkan Sorin mad wybrzeżem Morża 

Czarne, 
le domów jest zniszczonych, wiele osób za 

nagle wybuchł zalewając lawą i obsy pajac popiołem kilka miejscowości. Wie- 
bitych. 

Wreszcie donoszą z Ameryki, że silna trąba powietrzna wyrządziła wielkie szko- 
dy w stanach Luisiane, Georgia i Misslsipi. 32 osób jest zabitych, około 300 rannych. 
Trąba powietrzna, która nadeszła z Texasu zniszczyła na wielkiej przestrzeni pola naf* 
towe i plantacje, Wielkie spustoszenia zanotowano również w 

Ujęcie fałszerzy '20 | 

anras City. „+ : @ 

złotówek wiPoznaniu.” 
POZNAŃ 19 II PAY. Policja poznańska wykryła na przedmieściu Górczyn 

szajkę fałszerzy 20-złotówek, którą aresztowała w mieszkaniu rusznikarza Ow- 
czarkowa w czasie fabrykacji fałszywych pieniędzy. Skonfiskowano zapas pa- 
Ea sporą ilość falsyfikatów niewykończonych, drukarnię, , litografję, klisze 

t. d. zterech członków szajki osadzono w więzieniu. 

Zawody sportowe w Zakopanem. 
ZAKOPANE. 19 Il PAT. 18 kilometrowy indywidualny bieg wojskowy o mistrzo- 

stwo armji polskiej zakończył się następującym wynikiem: klasa l. — pierwszy Czech 
Władysław — 3 pułk strzelców podhalańskich, 1.40:51.—drugi kapr. Gąsienica 3 p. strz. 
podh. į 1.41:20, trzeci kapr. Wagner 1.45:40, strz klasa ll. — pierwszy Batholt 3 puti 

strz. podh. 1.48:49, trzeci Gębala — 4 pułk podh. 1.44:1, drugi Pawiukiewicz 3 pułk 
strz. podh. 1.51:3: 

Międzynarodowy strzelecki bieg patroli wojskowych Polski, Rumunji i Czecho- 
słowacji: 1) drużyna polska, uzyskała 18.751 punktów, 2) drużyna czesko-słowacka uzy- 
skała 18.185 punktów, 3) drużyna rumuńska uzyskała 18.125 punktów. 

rzostwo 
17.657 

zespołowe armji zdobył: 
seka 
podh. 10.313 punkt * 

patrol por. Kwasznicy 3 pułk strz. podh. 
RCR: Drugiem miejsce zajął patrol kpt. Styrtaka 4 pułk strz 

w. 
Bieg na 18 km. o mistrzostwo zespołów wojskowych zakończył się w ogólnej 

klasyfikacji następującym wyaikiem: 1) pati rol polski, 2) czesko-słowacki, 3) rumuński, 

Upadak wpływów Hromady. 
Grodzieńska konferencja Biało- 

ruskiej Rady Narodowej. 

W dniu 15 lutego 1927 r. odbyła 
się w Grodnie konferencja Białoru- 
skiej Rady Narodowej z udziałem 20 
przedstawicieli miasta i gmin. 

Konferencja skonstatowała upadek 
wpływów Hromady oraz dezorjentację 
wśród t. zw. «hurtkowców», którzy 
zaczynają masowo ustępować z Hro- 
mady. 

Jednocześnie  zosta£ ujawniony 
sukces umiarkowanego programu Bia- 
łoruskiej Rady Narodowej wśród wło- 
ściaństwa białoruskiego. 

Godnym uwagi jest fakt, że do 
czasów ostatnich teren grodzieński 
był całkowicie opanowany przez Hro- 
madę, co zupełnie uniemożliwiało na 
tym terenie pracę innych organizacyj 
białoruskich, 

Konferencja po odczytaniu szere- 
gu referatów na tematy potrzeb aktu- 
alnych ludności białoruskiej uchwaliła 
następującą rezolucję, w której mię- 
dzy innemi Białoruska Rada Narodo- 
wa «domaga się otwarcia białoruskich 
kursów nauczycielskich w Wilnie oraz 
gimnazjum koedukacyjnego w Grod- 
nie, nadania praw gimnazjom  biało- 
ruskim i zaopatrzenia ich w podręcz- 
niki, udzielenia zapomóg mieszkan- 
com gmin Indurskiejį, Dubienskiej i 
Laszewskiej. 

Ponadto konferencja postanowiła 
prowadzić stanowczą walkę z Hroma: 
dą i pokrewnemi jej organizacjami 
jak Niezależna partja chłopska i in. 
oraz dążyć do porozumienia polsko- 
białoruskiego na gruncie krajowym. 

Rada Opiekuńcza Kre- 
sowa. 

Głębokie, 

Dom Kresowy, który w przeciągu 
pięciu lat skupiał jedynie inteligencję 
urzędniczą i ziemską, od października 
roku ub. zwiększył swój zakres pra: 
cy w kierunku oświaty warstw szer- 
szych. Przy Domu Kresowym po- 
wstał dom ludowy ROK pod kierow- 
nictwem Koła Głębockiego ROK, w 
skład którego weszli pp. starosta 
Staniszewski jako prezes, X. Antoni 
Zienkiewicz miejscowy dziekan jako 
v-prezes i Dr. Rejro jako członek za- 
rządu. Dzięki niestrudzonej energji 
i wpływom jakie na swych  parafjan 
ks. dziekan wywiera, praca poszła 
raźno. Stworzono w Głębokiem dwa 
Koła Młodzieży Polskiej: meskie i 
żeńskie. Męśkie prowadzi ks. dziekan 
—żeńskie ks. prefekt Dalinkiewicz, 
Zorganizowaną została młodzież mi :;- 
steczkowa, która w każdą niedzielę 
zbiera się w domu ludowym dlą wy: 
słuchania odczytu po którym nastę- 
puje zabawa teneczna. Od 15X :do 
13:11 r. b. wygłoszono 16 odczytów: 
1) „Zarys kwestji  socjałnej*, 2) 
„Kwesja robotnicza“, 3) 
kobieca, emancypacja", — 4) 
zadania młodego wieku* wygłosił X. 
Zienkiewicz, 5) „Racjonalna gospo- 
darka na wsi*-instruktor roiny p. Ry- 
piński, 6) «Gruźlica», 7) «Walka z 
alkoholem», 8) «Szkodliwość wódki» 
— Dr. Rejro, 9) „Nowogródek ongiś 
i dziś* p. Szukiewicz, 10) Powstanie 
listopadowe» p. Ochociński, 11) „Pel- 
ska a państwa Europy", 12) «Napo- 
leon i rok 12 w naszym kraju» p. 
Sokoła, 13) <Organizacja kółek rolni- 
czych w powiecie» instruktor rolny 
p. Lapyr, 14) «Jak urządzić ogródek 
z kwiatami» p. Krywko, 15, «Dobry 
ton»—X. Dalinkiemicz, 16) <Absty- 
nencja i trzeźwość» X. Sopoćko. Po 
odczycie X. Sopoćko powstało Towa- 
rzystwo antyalkoholiczne «Trzeźwość». 
Po za tem odbyły się obchody: 1) 
«Powstania Listopadowego», 2) Aka- 
demja z okazji zjazdu duchowieństwa 
i ziemian, 3) Obrazki sceniczne przy 
rozmaitych okazjach. 

Czteromiesięczny okres pracy w 
sezonie zimowym wykazał, iż w Głę- 
bokiem: 1) można skupić na odczy: 
cie i zabawie średnio 150 osób mło- 
dzieży, 2) można dla pracy oświato- 
wo-kulturalnej znaleść siły odczytowe 

„Kwesija | 
„Cale i; 

Stowarzyszenia Lekarzy Polaków. 
„|, Na terenie województwa Wileńskiego 
i Nowogródzkiego zamieszkuje około 530 
lekarzy. Jak na takie obszary liczba oczywiś- 
cie mała, stanowi jednak bardzo poważny 
czynnik kulturalny na naszych zaniedba- 
nych vod tym względem kresach. 

W zyciu tego odłamu inteligencji za+ 
szedł ostatniemi czasy fakt doniosłego zna- 
czenia—ukonstytuowała się w Wilnie i roz- 
poczęła swe czynności Wileńsko - Nowo- 
gródzka Izbą Lekarska—samorządne przed: 
stawicielstwo stanu lekarskiego dia spraw 
zawodowych oraz dla współdziałania z 
władzami rządowemi w sprawącz tak zw. 
niedycyny społecznej i samorządowych. W < 
związku z tem powstała pogłoska, jakoby 
polska organizac a lekarska—Stowarzyszenie 
Lekarzy Polaków w Wilnie i na prowincji— 
ma się zlikwidować, gdyż o wszystkie spra- 
wy zawodowe jekarzy Oraz medycyny 8po- 
łecznej troszczyć się będzie Izba Lekarska, 
która posiada egzekutywę, w zagadnieniach 
zaś społeczno-lekarskich mo*e współdziasać 
z czynnikami rządowemi i samorządowemi. 

W rzeczywistości nie może być mowy 
o tem, by Stowarzyszenie Lekarzy Pola- 
ków zostało zlikwidowane. 

Wobec pogłosek o likwidacji Stowarzy- 
szenia jego Zarząi na ostatniem ogólnem 
zebraniu w dniu 31 stycznia b. r. wysunął 
między innemi na porządek dzienny spra- 
wę roli Stowarzyszenia wobec lzby Lckar= 
skiej. Na zebraniu tem pokazało się, że rola 
ta jak była tak teźi nadal pozostaje donio- 
sła; odpadły od Stowarzyszenia jedynie te 
czynności, które właściwie stanowiły wiel- 
ce przykre i niewdzięczne zadanie, miano- 
wicie czynności związane z załatwianiem 
zatargów zawodowych, oraz inne sprawy, „ 
które obecnie już podlegają załatwieniu w 
Zarządzie lub teź Sądzie lzby Lekarskiej. 
Zebranie nawet uważa to za wielki plus 
dla dalszego rozwoju Stowarzyszenia, po- 
nieważ faktycznie Stowarzyszenie egzekuty- 
wy nie posiadało. 

Role więc obu organizacji lekarskich 
streścić można w sposób następujący: 

lzba lekarska jest oficjalnem przedstawi- 
cielstwem stanu lekarskiego na terenie dwóch 
województw, ma za swe zadanie dbać o 
sprawy zawodu lekarskiego i współdziałać 
z innemi czynnikami w zagadnieniach z za- 
kresu medycyny społecznej, a przy pomocy 
Sądu Izby Lekarskiej rozstrzygać nieporo 
zumienia, zatargi i wszelkie sprawy prze- 
stępstw przeciwko .etyce, 

Stowarzyszenie Lekarzy Polaków oraz 
Związek Lekarzy Żydów są organizacjami 
lekarskiemi narodowościowemi, mają moż- 
ność omawiania zagadnień społecznych i 
lekarskich, których na terenie lzby nie moż* 
na swobodnie rozważać, 

Stowarzyszenie oprócz tego ma szereg 
zadań natury ogólno-społecznej i lekarskiej, 
które omawia i potem może wnosić na te- „ 
ren Izby Lekarskiej. 1 

Jak wykazala praktyka innych Izb istnie- 
jących od trzech:czterech lat, lzba nie jest 
w stanie ogarnąć wielu spraw z zakresu hi- 
gieny społecznej, brak jej bowiem na te 
czasu; tu właśnie Stowarzyszenie przycho- 
dzi lzbie na pomoc z inicjatywą, z opraco- 
wanym materjałem oraz z wnioskami, Izba 
ze swej strony zasięga opinii organizacji le- 
karskich w pewnych sprawach, a w innych | 
przychodzi sama z inicjatywą. 

Jedynie takie współistnienie i współ- 
praca oficjalnego przedstawicleistwa stan! 
lekarskiego i Siowarzyszeń Lekarskich jes 
celowa i może się przyczynić wielce w @4- . . 
żeniach Rządu t samorządów do podrjjesie- 

‚ 

nia stanu sanitarnego kraju oraz zffowia 
ludności. 

Pozatem przy Stowarzyszeniu arzy 
Polaków w Wilnie i na prowincji isftieje 
Kasa wsparcia dla członków i ich dzin. 
znajdujących się w potrzebie. 2 
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4 Warezawie, meblę giete, fabr. <Tho- 
neta», otomany, materace, kredensy, 

į tel. 2—99. Na prowincję wysyłamy Ф | 
į towary za zaliczeniem. ė 

PRACOWNIA 
Wiankėw Metalowych 

„IMMORTEL* 
WIELKA 3—1. Ceny o 40 proc. 
tańsze niż w sklepach żałobnych. 

    
    

        

miejscowe, jak na razie w ilości 9 
osób i tylko jednej przyjezdnej — ks. | 
Sopoćko. Pod jednym jednak warun- 
kiem: bez animozji, mało-miasteczko- 
wych! bez politykomanji! bez koterji! 
Wielką rolę w pracy miasteczek po- 
wiatowych jak samych powiatów mają 
do spełnienia Starosta, Proboszcz i 
Inspektor Szkolny. O ile te trzy czyn- 
niki będą harmonijne i zgrane, praca 
pójdzie raźno. M. 
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Wrażenia teatralne. 

Oskara Wilde'a: „Brat marnotra: 

wny* w Reducie na Pohulance. 

Kto ją tak nazwał, trzydzięstole- 
tnią z okladem sztukę „lorda Para- 

doksa*? Tłumacz, sam komedjopi- 
sarz, Bolesław Gorczyński. „Brat mar- 
notrawny*! Wyborny tytuł — kome- 
djowy. Tytuł atoli w oryginale, an- 
gielski, wali niespodzianie po łbie cał- 
kiem humbugowo: „Banbury albo 

The importance of being earnest". 

Bunbury... nic zgoła nie znaczy. 
To licho wie co. A paralelny tytuł 
można tłumaczyć dwojako: albo: „Jak 
ważną jest rzeczą być człowiekiem 
poważnym” albo „Jak wielkiej wagi 
jest rzeczą nosić imię Ernest". Bo w 

języku angielskim wymawiają się įe- 

dnakowo: „Ernest“ i „rzecz serjo“. А 

jest jeszcze i podtytuł. A frivial со- 
medy for serjous peaple czyli: baga- 
telna komedja dla ludzi poważnych. 
Oto w tych wszystkich wystylizowa- 
nych, wyszukanych tytułach i podty- 
tulach mamy klucz do istoty, do cha* 
rakieru ziajlepszej sztuki, jaką Wilde 
napisał, 

A właściwie jest ów „Brat ntarno- 
trawny” an unpleasant play jak na- 

zwał Shaw sztuki swoje... nieprzyje* doks może być jutro — najbanal- 

mne, niemiłe zarówno dla tych, któ- 

rych wyśmiewa, jak dla wielce szano- 
wuej publiczności, której się finfy w 
nos puszcza. : 

Sztuka Wilde'a z tym swoim pod- 
rzutkiem w walizce zarywająca o ja- 
kąś teatralną mistyfikację Witkiewicza, 
lub jakby parodjująca „myszkę na 
łopatce* z „Pana Jowjalskiego“ lub 
"straszną tajemnicę pochodzenia Ludo- 
mira z „Malwiny czyli domyślności 
serca", jest wszak przedewszystkiem— 
przepraszając za trywjalny wyraz — 
wielką „bujdą”, rozbrajającą wysokim 
humorem, co ją na świat wydał. 

Lecz jest ponadto ów „Brat mar- 
notrawny* jakby kwintesencją, potrój: 
nym ekstraktem rodzaju pisania Oska- 
ra Wilde. Z paradoksu w paradoks. 
Jednej niema t. zw. w żargonie tea: 
tralnym „kwestji*, jednego frazesu, 
jednej wymiany pytania i odpowiedzi 
bez epigramatycznej pointe'y parado- 
ksalnej bez koziołka lub stanięcia na 
głowie tak aby nawet najautentycz- 
niejszy inteligent najpierw zdziwił się, 
potem przez dwie sekundy namyślał 
a dopiero parsknął śmiechem. 

A w gruncie rzeczy niema się z 
czego śmiać. Paradoks! Co w para: 
doksie zabawnego? Wczorajszy para- 

niejszą prawdą. 
Natomiast istną w sztuce Wilde'a 

kopalnią humoru jest jego bezlitośne 
a sypiące się jak grad: wydrwiwanie 
tego, co nosi nazwę canźć a jest spec- 
jalnością angielskiej society. Jest to 
coś pośredniego między perfidją i 
świętoszkostwem, suobizmem i koł- 
tuństwem a afektacją. Jest — nie- 
śmiertelne. Odradza się doskonale np. 
w  „ftuworyszach*. Sztuka Wiłde'a 
poświęcona wszechstronnemu oświet- 
laniu tej charakterystycznej cechy an- 
gielskiego „bomondu*, ma świeżość 
wczorajszego i nieubłagalność jutrzej- 
szego dnia. 

Nieśmiertelnym też jest: benbe- 
ryzm*), grający w «Bracie marno- 
trawnym tak wielką rolę. Ród ben 
berystów nie zaginie dopóki ród 
męski będzie trwał... 

Czy może i mnie zdarzyło się w 
tej chwili wygłosić paradoks? Czyż- 
by? Co to jest paradoks? Katechiz- 
mowe  sprzeciwianie się uznanej 
prawdzie. Gdy przeto powiem: ben- 
beryzm trwać będzie wśród rodu 
męskiego do końca świata, demon- 

*) Benberyzm nie bemberyzm, Bembery 
etc. jak mówią na scenie w Reducie. 

struę na żywym przykładzie jek... 
nie wygląda paradoks. 

A zarazem daje próbkę: jak mó- 
wią wszystkie bez wyjątku osoby w 
w sztuce Wilde'a... przepraszam: 
Uajlda, Bo tak się powinno pisać 
nazwisko lorda Paradoksana afiszach 
Reduty, skoro się pisze: Dżon, Uer- 
ting, Czesjubl i t. p. 

W takim też razie należy pisać 
nie Cecylja łecz Sesili, nie lady lecz 
ledi—i może przy sposobności nie 
szczędzić pastorowi tytułu kanonika. 

Skoro już zaś zabrnęliśmy w ta- 
kie drobiazgi, to niech mi wolno bę- 
dzie zauważyć, iż na programach Re- 
duty nie zaznaczone jest wcałe: gdzie 
się rzecz dzieje. Sztuka Wilde'a nie 
jest z tych sztuk, co mogą się dziać: 
w niebie, na ziemi i na każdem miej- 
scu. Że zaś drugi akt nie rozgrywa 
się w ogrodzie, na wsi, w Wulton, 
ziemskiej posiadłości Uertinga, i to 
jeszcze specjalnie w cieniu rozłożyste- 
go drzewa cisowegu, jak dyktuje ka- 
prys autora — doprawdy, mniejsza. 
Śmiało może rozgrywać się, podobnie 
jak i trzeci w rodzaju pół- salonu 
gdzie i lekcje odbywa - interesująca 
Cecylka, co prosto od książki prze- 
chodzi w objęcia takiego jeszcze nic- 
ponia jak Aldžernon. 

Tem bardziej możemy przez dwa 
akty patrzeć na jedne i je same de- 
koracje, ponieważ są nad wyraz gu- 
stowne i z wytwornym artyzmem wy» 
konane. Realizm tej mise - en - scżae 
nieskazitelny. Pofolgowała sobie dy- 
rekcja Reduty w akcie pierwszym, za- 
stosowując — na poły, jak w „Hzdzie 
Gabler* — draperje, wszelako z tak 
pomysłową dyskrecją, że ręczyć można, 
iż mnóstwo osób wcale tego nie spo- 
strzegło. 

Koroną premjery czwartkowej by- 
ła gra artystów. Sztukę taką jak „Bun- 
bury” Wilde'a niemiłosiernie trudno 
grać — tak, aby po pierwsze utrzymać 
jej sży/ a powtóre aby nic nie zginęło 
z bajecznie subtelnych djalogów (z 
których właściwie sztuka się sklada). 

Jeszcze w doskonalnej mierze niż 
w «Lekkomyślnej siostrze» zdobyta 
się w Reducie na wzorowy ensemble. 
Sztukę dawano mnóstwo razy w 
Grodnie — bez Solskiej i Osterwy. 
Łatwiej było. Obecnie trzeba było ca- 
łą obsadę dociągnąć do poziomu 
tych obu świetnych artystów. I—uda- 
ło sięl Oczywiście, że Solska jako 
ledi Braknel jest w niewzruszalności 
swego stylu, w cudach dykcji wprost 
podziw budzącą; że Osterwa) jest 
przerozkoszny i że <gry» niema w 

jego grze ani śladu. I cóż to za pyszsiie | 
utrzymany kontrast między ledi Brak- | 
nel a Aldżernonem. Oboje są ludźmi | 
Cant'u. Tylko, że ona bierze cant | 
całkiem serjo a on, znosząc cantu 
tyranię jako konieczność, kpi z niego 
w głębi duszy.. albo i w życiu po- 
tocznem— gdzie się da. 

Specjalny, gorący oklask należy 
się pp. Niedźwieckiej (Gwe dolena) 
za szczerość, doskonałe opanowanie 
roli i lekką a wdzięczną grotesko- į 
wość humoru (w pierwszym akci 
tudzież niemniej p. Marji Zarebiūski 
(Cecylja) zabardzo już wytrawną swo: 
bodę i piękny umiar w posiłkowani 
się «naiwnością» przy bardzo intelj 
gentnem przestrzeganiu stylu. 
Gliūski (Uerting) i Lochman (pasto! 
osobliwie ten ostatni, byli na w 
kości zadania. Słowem takie ze 
nie i wystawienie Wilde'a rzetefły, | 
raz jeszcze, zaszczyt przyniosło Re- 
ducie Pohulankowej—a Wilnu zapew- 
niło szereg przemiłych wieczorów te- 
atralnych. 
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W rok po zajściach w Podgaju 
Któż nie pamięta w Wilnie „kon- 

fliktu podgajskiego“?! — Działo się 
to równo rok temu, gdy to około 
19-tego lutego, litewska straż gra. 
niczna wtargnęła na nasze terytorjum 
i zajęła las w miejscowości Podgaj, 
kilka kilometrów odległej od Mejsza- 
goły. Podgaj ten, złożony z kilku za- 
ledwie chałupek i posterunku poli- 
cyjnego 4 kompanii policji granicznej, 
stał się słynny i imię jego widniało 
w aktach rozłożonych na  zielonem 
suknie międzynarodowych obrad w 
Genewie. Ten Podgaj stał się jedno- 
cześnie symbolem naszych stosunków 
z Kownem, ilustracją charakteru tego 

wroga, który się nim stał wbrew naj- 
lępszym naszym chęciom i przeko- 
naniom mas narodu litewskiego. By» 
ła to prowokacja. 

Na podobne prowokacje ze stro- 
ny rządu kowieńskiego byliśmy ciągle 
narażeni i dziś jeszcze w każdej chwili 
spodziewać się możemy podobnego 
postępowania. Dążeniem ówczesnem 
rządu kowieńskiego było wywołanie 
wrażenia na arenie międzynarodo- 
wej, że we wschodniej Europie po- 
kój jeszcze nie nastał, porządku nie- 
ma i każdej chwili wybuchnąć goto- 
we jest zarzewie nowej wojny, dla tej 
przyczyny, że Wilno jest w ręku Pol- 

  

Zastępca starosty na pow. Wileńsko-Trocki 
owiatowej raport od zastępcy kom. policji 

Michał Łukaszewicz przyjmuje 
nisława Michalewicza. Tuż stoi 

8 

aspirant Bibiłło, obecny komendant policji konnej. 

ski. Pclska jest temu winna, że Litwa 
narusza jej prawa  terytorjalnel—Od 
tego czasu do dnia dzisiejszego za- 
miary rządu kowieńskiego nie uległy 
żadnej zmianie, ani za czasów Sleże- 
wicziusa, ani Waldemarasa. Nato- 
miast opinja nie tylko najbliższych są- 
siadów Kowna, alei całej Europy, co- 
raz wyraźniej dochodzi do przekona: 
nia, że tę sytuację wiecznego napręże- 
nia i niepokoju panującego we 
wschodniej Europie zawdzięczać nale- 
ży tylko i wyłącznie tym sferom, któ- 
re uzurpując sobie przedstawicielstwo 
Ziemi Kowieńskiej rządzą się od lat 
9.ciu w Kownie. Podgaj by! wlaš- 
nie najjaskrawszym dowodem tych 
metod wichrzenia, 

W tym czasie dcą 4 kompanji 
policji granicznej był dzielny oficer 
policyjny, dzisiejszy komendant policji 
konnej, aspirant Wiktor Bibiłło. 

„ Litewska straż graniczna i pomoc- 
nicze siły «szaulisów» zajęły las Pod- 
gajski, półkołem wchodzący na tery- 
torjum litewskie, w nocy i niespodzie- 
wanie. Litwinom chodziło o wywoła- 
nie awantury, strzelaniny, ran i mor- 
derstw. Jedynie zawdzięczając energji 
i zimnej krwi aspiranta Bibiłło, plan 
kowieński się nie udał. Dzielna nasza 
policja graniczna, acz zaciskając pięś- 
cie powstrzymała się od wszelkich 
kroków wojennych i zachowała na 
razie spokój, w oczekiwaniu dalszych 
rozkazów z Wilna. 

Rozkazy te wreszcie nadeszły. 
Były zawiłe. Ten kto ich znał bliżej, 
wiedzieć musi z jakiemi trudnościami 
należało walczyć, by się wywiązać 

"dokładnie w myśl instrukcii, — Do 
likwidacji konfliktu wyznaczony został 
zastępca starosty na pow. Wil.-Troc- 
ki, p. Michał Łukaszewicz. Trudno 
było o lepszy wybór. Czlowiek ener- 
giczny, tutejszy, znający dokładnie 
stesunki i warunki miejscowe, a 

OTTAWA i TTC PAT k 
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Czeholada 
ANGZAS 

jest już do nabycia 
Chwi!owo są w sprzedaży 

rzędnych skiepach nast. gatunki: 

Nr 22 CREAM-MILK (Czekolada śmietankowa) 
Nr 44 BLUE-GOLD (Czekolada wyborowa, gorzka) 
Nr 88 FAMILY (Czekolada wyborowa półgorzka) 

Nr 99 NOISETTE (Czekolada orzechowa) 

Trwałe powodzenie 
ZAPEWNIAJĄ: 

zwłaszcza metody i charakter ko- 
wieńskich prowokatorów. Należało 
unikać starć i Litwiaów wysadzić z 
łasu. Na barkach p Łukaszewicza 
spoczywał po trochu i interes i pre- 
stige państwa. 

Przybył na miejsce w dn. 14 lute- 
go celem zaznajomienia się z warun- 
kami. Nie potrzeba powtarzać wszyst- 
kich rokowań i pertraktacyj, jakie zmu- 
szony był p. Łukaszewicz prowadzić 
z przedstawicielami „tamtej* strony. 
Wszyscy te wykręty i fałsze kowień- 
skich d-ców pamiętamy. Dobrowolnie 
nie udało się usunąć Litwiąów z la- 
su. Wypadło działać energicznie. Do 
pomocy 4-tej kompanji przysłano 
szkołę policyjną z Wilna. Prócz tego 
przybyli oficerowie policji: p. o. wów- 
cząg komendanta policjj na pow. 

  

Typ strażnika litewskiego. 

i KAKAO 

we wszystkich pierwszo. 

wyrobom naszym 

| 
| 
| 

Kierownictwo wytrawnych fachowców europejskich, 
Produkcja przy użyciu najnowszych maszyn, 
Najlepsze i najświeższe surowce, 
Wzorowe warunki hig'eniczne. 

skilo Aa ub dawka uk ki ubi kawa u Gadu ub kacu Juki Lich й 

Wil.-Trocki, Kapturski, zastępca ko: - 
mendanta Stanisław Michalewicz, aspi- 
rant Wróblewski. 

Dwa razy wypierano Litwinów 
manewrem oskrzydlającym, przez sta- 
rostę Łukaszewicza obmyślonym. Li- 
twini prażyli nas z karab'nów maszy- 
nowych z Kliszebłota i Kiernowa. 

Dn. 22 ostatecznie. zajęto las i 
wzięto 8 jeńców do niewoli, Całe za- 
danie wykonane było świetnie. Była 
to jedna z większych prób naszej po- 
licji, któranie zawiodła w niczem po- 
kładanych w niej nadziei, wykazując 
odwagę, pzłnię poświęcenia, naraża- 
jąc swe życie, niepomna na trudy, 
chłód, niewygody, pełniąc nieraz służbę 
po 24 godzin na dobę. 

Dziś, gdy nam niestety z przy« 
krością wypada utyskiwać na poje- 
dyńcze wypadki nietaktu i samowoli 
naszej policji w mieście, chcielibyśmy 
przypomnieć 0 tych zasługach poś- 
więcenia pełnych, które dotychczas 
jeszcze nie doczekały należytego uz- 
nania. Wprawdzie staroście Łukasze- 
wiezowi wyraził swe uznanie i wdzię- 
czność wice-wojewoda Malinowski, 
wprawdzie otrzymali pochwały Kap- 
turski, Michalewicz, Wróblewski i Bi- 
biło... oto wszystko. 

Z ogólnej liczby niższych funkcjo- 
narjuszy policji, 8 przedstawiła Ko- 
menda Policjj do odznaczenia bron- 
zowymi krzyżem zasługi; są to: Leon 
Cisło, Jan Sobczak, Piotr Ziołek, Jan 
Jankowski, Michał Łyko, Michał Zime 
ny, Leon Dudek i Antoni Jabłoński. 
I ci wszyscy nie doczekali się do 
dziś dnia tego aktu uznania. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku z umieszczoną w N-rze 39 

(1352) «Słowa» z dnia 18 b. m. notatką kro: 
nikarską 0 zrzeczeniu się przez Dziekana i 
Prodziekana Wydziału Lekarskiego piastowa- 
nych przez nich godności, stwierdzam, Że 
powody tego zrzeczenia podane w notatce 
panów są niezgodne z prawdą i proszę Pa- 
na Redaktora o umieszczenie niniejszego 
sprostowania w najbliższym numerze Słowa. 

Z wysokiem poważaniem 
St. Pigoń Rektor. 

DES 

Pismo chińskie. 

Równocześnie z rewolucją polityczną 
odbywa się w Chinach proces kulturalny, 
miaaowicie zmiana przestarzałych form ję- 
zykowych. Ten język chiński, którym posłu- 
gują się do dziś dnia chińskie koła konser- 
watywne, jako językiem literackim, był mar- 
twym językiem już około r. 100 po narodze- 
niu Chrystusa, Czyli w chwili, kiedy żaden 
z obecnych języków europejskich jeszcze nie 
istniał. W czasie, kiedy ten język był 
jeszcze językiem żywym, powstało również 
dzisiejsze pismo chińskie, k:órego początków 
szukać należy w przedhistorycznych jakichś 
hieroglifach, podobnie jak się rzecz miała w 
Egipcie, Mezopotamji 1 we wszystkich pier- 
woinych ogniskach kultury zachodnio-euro- 
pejskiej. 

Pismo to rozwijało się w klerunku 
upraszczania, zatrzymało się jednak przy for- 
mach t. zw. pierwiastków, t. j. znaków za- 
sadniczych. Ćhificzyk, chcąc znaleźć znacze- 
nie jakiegoś znaku, musi najpierw odszukać 
jego pierwiastek a dopiero potem znajdzie 
w słowniku pod tym pierwiastkiem spis zna- 
ków do niego należących, wraz z odnośne- 
mi wyjašnieciami. 

„  Prymitywne to pismo prsiada obecnie 
kilkanaście tysięcy znaków, a H. C. Wels 
w swej Historji świata wyraża pogląd, że 
właśnie ten sposób pisania spowodował 
stagnację w rozwoju kuliury chińskiej, pier- 
wolnie tak żywej i twórczej, jak, kultury 
śiódziemnomorskie. Sto pokoleń chińskich 
przesiedziało swą młodość nad nauką abeca- 
dła, straciło trzecią część swEgo życia poto, 
aby się nauczyć czyiać myśli obcych. 

| W wieka pary i elektryczności spotkało 
się to dziedzic.wo ojców z wymogami dru- 
ku, dzienn:karstwa i telegrafu. Aparat kilku: 
nastu tysięcy znaków musiał odpaść—musiał 
być zastąpiony przez pismo fonetyczne, 
«uproszczone» do 600 znaków. 

W republice kantońskiej zaprowadzoao 
ostatecznie abecadło o 36 znakach na wzór 
europejski. Były też próby zaprowadzenia 
abecadła łacińskiego, zdaje się jednak, że 
Czas jego jeszcze nie nadszedł. 

Kwes ja, jakiem pismem winien posługi- 
wać się jęz,k chiński nie jest wyłącznie 
kwestją o charakterze tormalnym, a' jakakol- 
wiek radykalną zmiana abecaała spowoduje 
zerwanie kontaktu ze starą kulturą. Ponadio 
stare pismo, m.jące Charakter pojęciowy, 
nie wyjawiało rożnic językowych  poszcze- 
gólnych prowincyj chińskich, mających zda- 
niem wielu uczonych, swe własne djalekty, 
ióżniące się od siebie conajmniej tak, jak 
poszczegójne grupy języków indoeuropejskich, 
np. grupa słowiańska i germań:k». Zrozu- 
miałem jest, że po zaprowadzeniu abecadła 
na wzór europejski, po stworceniu systemu 
fonetycznego: «jeden aź więk dla jednego zna- 
ku i na odwrót różnice te zostaną bardzo 
uwydatnicne. 

Nie jest wykluczónem, że wzrost uświa- 
d.mienia narodowego Chińczyków doprowa* 
dzi do dalszego zróżniczkowania ludności 
chińskiej na poszczególne narody i do pow- 
siania kwestyj narodowuściowych, podobnych 
do narodowościowych kwesty) europejskich. 

Zdaniem niek'órych europejskich znaw- 
<ów Chin, są Chiny pojęciem wyłącznie geo- 
graficznem, a zerwanie z tradycją na pou 
politycznem i kulturalnem, oznacza równo- 
cześnie koniec jednolitości Rzeszy Chińskiej. 

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 

posiada żonę i troje drobnych 
dzieci prosi o jakąkolwiek pracę, 
Prosi też 6 łaskawe dopomożenie mu 
materjalnie (drzewo, chieb I t. p.) Od 
1 Vil 26 b. r.nie ma posady, znajduje 
się w nędzy, wszystko co miał z 
mebli 1 ubrania wysprzedai па 

  

utrzymanie rod:iny. 
Henryk Bulanda, 

Antokol, ul Letnia 12 m. 5. 

  

  

SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5 
Dział Kulturalno-Oświatowy 

Magistratu m, Wilna. 

Cykl poranków muzycznych. 

Niedziela dnia 20 lutego 1927 roku 
Villi my poranek (dla dzieci) 

prologiem pióra A. Ludwiga w wykonaniu 
gorową, W, Hendrichówną, J, Korsak-Targowską, Z. Gwoździkowską, 
Konterem na czeje. W widowisku b'orą udział nasi milusińscy: y 
-Leszek i Zdzisio. Rozposznie 1) <Jaś i Małgosia» scena z baśni muzycznej Humperdinka 
w wykonaniu p. Hendrichówny i Korsak-Targowskiej. 2) «Dziad i baba» ballada 
Moniuszki w wykonaniu p. Ludwiga, przy fortepianie > 
Początek punktualnie o g. 12 min. 45 po pcłudniu. Ceny miejsc: 

r. Dla uczącej się młodzieży za 
alkon 20 gr, Kasa czynna w dniu 20-go lutego 1927 r, od 

amfiteatr i balkon 40 
na parter 40 gr. a na 
godz. 10:tej rano. 

„Wieszczka lalek ' 
ze śpiewami z muzyką Beyera, układu Lidji Winogradzkiej-Gregorowej, poprzedzonć 

widowisko 
baletowe 

artystów opery i baletu z p p. L. Gre: 
A. Ludwigiem i 

Halinka, Marysia, 

apelmistrz p. Wł. Szczepański. 
parter 80 gr. 

azaniem legitymacji wstęp   

wo 

KURIER GOSPODARCZY 
Zolqzek meljoracyjny 
sejmików ziem wschodnich. _ 

Trójkąt ziem położony pomiędzy 
linjami jakie przeprowadzimy przez 
Brześć, Mohylów i Kijów nosi nazwę 
Polesia. 

Obszar ten, dzięki obecnemu ukła- 
dowi stosunków politycznych, tylka 
częściowo pozostaje w granicach Pań- 
stwa Polskiego. Część jego pozostaje 
w granicach Rosji Sowieckiej. W gra- 
nicach Rzeczypospolitej Polesie obej- 
muje całe województwo  Poleskie, 
część powiatów Słonimskiego,  Вага- 
nowickiego i Niešwieskiego woje- 
wództwa Nowogródzkiego i część po- 
wiatów Rówieńskiego, Łuckiego, Ko- 
welskiego i Lubom'skiego — woje- 
wództwa Wołyńskiego. 

Teren Polesia odznacza się swem 
zabagnieniem, które w poszczegol- 
nych powiatach objętych określeniem 
granic Polesia waha się od 3—65,5 
proc. całego powiatu, 

Najwięcej zabagnionym w całości 
jest teren województwa Poleskiego 
gdzie przeciętny procent zabagnienia 
wynosi 40 proc. 

Z powiatów poleskich wojewódz- 
twa Nowogródzkiego najbardziej za- 
bagnionym jest powiat Słonimski, na 
terenie którego zabagnienie wynosi 
25 proc. całego obszaru, a z powia- 
tów województwa Wołyńskiego — 
powiat Lubomelski, zabagnienie któ- 
rego wynosi 52 proc. terenu. 

Ogółem na terenie województwa 
-Poleskiego znajduje się 1,691,400 he- 
ktarów bagien, t. j błot i mocżarów, 
na terenie. województwa Wołyńskiego 
748,000 ha i na terenie województwa 
Nowogródzkiego 330,700 ha, t. j. ra- 
zem 2,770,100 hektarów, t.j. o 425,000 
hektarów więcej niż zajmuje teren 
całego województwa Nowogródz- 
kiego. 

Biorąc więc pod uwagę tylko te- 
reny trzech wymienionych województw 
mamy w Polsce w rzeczywistości uży- 
tecznego terenu przeszło o jedno ca* 
łe województwo mniej, 

Teren ten w obecnych warunkach 
nie tylko nie zmniejsza się, lecz prze- 
ciwnie zwiększa się jak dzięki stopnio- 
wemu zamulaniu ujścia rzek, coraz 
wyższemu zamulaniu brzegów, dzięki 
czemu wody wylane podczas rozle- 
wów nie mają możności powrotu do 
swego łożyska, tak i dzięki  niezara- 
dności i braku inicjatywy miejscowej 
ludności, która bez nacisku z zewnątrz 
nie potrafi utrzymać w stanie właście 
wym już istniejących rowów i kana- 
łów, oraz dzięki lubowaniu się tejże 
ludności w robieniu przy każdej па- 
darzającej się sposobności tak' zwa- 
nych jazów, t. j. zastaw dla łapania 
ryb, prania bielizny, a nawet wprost 
dla przechodzenia z jednej na drugą 
stronę rzeki lub kanału. 

Rażący stan nieużyteczności olbrzy- 
mich terenów Polesia spowodował, 
że zaczęto obmyślać środki, które 
dałyby możność osuszenia częścio- 
wego, względnie stopniowo calkowi- 
tego dotychczas nieużytecznych ob- 
szarow, ) 

Dzięki inicjatywie p. Zygmunta 
Czerwijowskiego Naczelnika Wydzia- 
łu Rolnego Województwa Poleskiego, 
w dniu 24 kwietnia roku ub. w 
Brześciu n-Bugiem odbyło się posie- 
dzenie przedstawicieli sejmików trzech 
zainteresowanych województw, na 
którym zapadła uchwała zorganizowa* 
nia specjalnego związku meljoracyj- 
nego, mającego na celu opracowanie 
planu i przeprowadzenia całokształtu 
spraw racjonalnego odwodnienia i 
meljofacji tych terenów. 

odobne zjazdy odbyły się jeszcze 
trzykrotnie; zorganizowanie związku 
przybiera formy realne, gdyż został 
opracowany statut, obecnie przeslany 
do prawnego zatwierdzenia, przyobie- 
cany został przez Państwowy Bank 
Rolny na interwencję Ministerstwa 
Rolnictwa, oraz Ministerstwa Reform 
Rolnych i Ministerstwa Robót pubłicz- 
nych fundusz dlą prowadzenia prac 
wstępnych jako pożyczka na okres 10 
letni oprccentowana w wysokości 
1 i pół proc, rocznie i zaangażowany 
został sekretarz związku. : 

Na ostatniem posiedzeniu organi- 
zacyjnem, które odbyło się w dniu 
29 stycznia r. b., jako projekt prac 
na rok bieżący uchwalono przystąpie- 
nie do oczyszczenia kanałów już ist- 
niejących, długość których na terenie. 
województwa Poleskiego wynosi 2100 
km., na terenie województwa Nowo- 
gródzkiego — 1100 km. i na terenie 
województwa Wcłyńskiego—800 km. 
t. j. razem około 4000 km. 

Dla przeprowadzenia tych prac 
potrzebna jest kwota okało 1.000,000 . 
złotych,  * . 

Na powyžszy cel Ministerstwo Rol- 
nictwa i Ministerstwo Robót Publicz- 
mych skłonne są udzielić pożyczki 
dziesięcioletniej w wysokości 800.000 
zlotych, za pośrednictwem Państw. - 
B. Rolnego, a oprócz tego Minister-. 
stwo Rolnictwa skłonne jest dać sub- 
wencję w formie pożyczki w wyso- 
kości około 200000 zł. na cczyszcze- 
nie kanałów przechodzących przez 
teren lasów państwowych. 

Jak widać sprawa nietylko organi- 
zacji związku, ale i możność przystą- 
pienia do pracy realnej przybiera 
konkretne formy, zrealizowanie któ- - 
rych zależne jest od zainteresowa- 

| nych sejmików powiatowych, a to z 
tego powodu, że narazie (do chwili 

^ 

zatwierdzenia statutu) związek nie jest 
jednostką prawną, więc otrzymywaną 
pożyczkę długoterminową winny za- 
bezpieczyć zainteresowane w tej 
sprawie sejmiki. 

Kwoty przypadające na poszcze: 
gólne sejm'ki wahają się od 4.000 zł. 
(Nieśwież) do 90.750 zł. (Łuniniec). 

Należy mieć nadzieję, że sprawa 
jest na tyle dojrzałą, posiadanie ol- 
brzymich nieużytecznych obszarów w 
powiecie jest tak wielką bolączką jak 
miejscowej ludności, tak Państwa i 
sejmików ze względu na niemożliwość 
wymierzania za te obszary jakichbądź 
podatków — że poszczególne sejmi- 
ki uchwalą w swych  preliminarzac 
na rok bieżący wstawienie właściwych 
kwot na prowadzenie zaprojektowa- 
nych robót, co da możność związko- 
wi przystąpienia do pierwszych prac 
zmierzających do osuszenia i zinten- 
syfikowania Polesia. е 

INFORMACJE. 
XIII Międzynarodowy Kongres 

Rolniczy. 

W związku z odbyć się mającym 
w Rzymie w maju r, b. XIll Między- 
narodowym Kongresem Rolniczym, 
zorganizowany został przez centralne 
organizacje rolnicze Polski Komitet 
Propagandy XIllł Międzynarodowego 
Kongresu Rolniczego w składzie na: 
stępującym: 

Pp. Kazimierz Fudakowski —prezes, To- 
masz Wwilkoński i Albin Jura — wiceprezesi, 
Zdzisław Czałbowski i Janusz Machnicki — 
jako sekretarze generalni, oraz pp. Stefan 
Boguszewski, Józef Badzyń, dr. Alfred Chła- 
powski, ks. Witold Czartoryski, Wiesław 
Czermiński, dr. Kazimierz Esden-Tempski, 
Jerzy Gościcki, hr. Antoni Jundziłł, Marjan 
Kiniorski, Zdzisław Łudkiewicz, dr. Jan Lu- 
tostawski, hr. Leon Łubieński, dr. Juljan 
Nowak, Wiktor Przedpeł:ki, Błażej Stolarski, 
Tadeusz Sułowski, Hipolit Wąsowicz, dr. 
Zbigniew Żółtowski. 

Biuro Komitetu mieści się w War- 
szawie przy ul. Kopernika30, 2 piętro 
(w lokalu Sp. Akc. Handlu Ziemio- 
płodami) i czynne jest tymczasem w 
poniedziałki i piątki. 

Obniżenie taryfy kolejowej na 
węgiel eksportowany. 

Na posiedzeniu Komitetu Ekono- 
micznego pod przewodnictwem mini. 
stra Czechowicza uchwalono obniżyć 
taryfę kolejową na węgiel eksporto- 
wany z 10.5 na 7.5 złotych od tonny 
do Tczewa i 8 do Gdańska. 

Dyskusjj nad podwyżką cukru 
jeszcze nie zakończono, będzie ona 
prowadzona jeszcze na dzisiejszem 
posiedzeniu. 

Podatek obrotowy. 

jak wiadomo, ostateczny termin 
składania zeznań o obrocie za rok 
1026 upłynął w dniu 15 b. m. Na 
zasadzie złożonych zeznań  urzę- 
dy skarbowe wedle ustawy mają 
wymierzyć płatnikom podatek obroto- 
wy do dnia 15 kwietnia r. b. W 
związku z tem, centrala zw. kupców 
złożyła memorjał do ministerstwa 
skarbu, w którym prosi ministerstwo 
zwrócić uwagę urzędów skarbowych 
na potrzebę natychmiastowego przy- 
stąpienia do opracowania tych zeznań, 
aby do powyższego terminu t. j. do 
15 kwietnia zdążyć z systematycznem 
dokonaniem wymiaru. Memorjał ma 
na celu zapobiec temu, aby w o- 
statnich dniach przed 15 kwietnia r.b. 
w pośpiechu załatwić nagromadzone 
zeznania, które przecież mają posłu- 
żyć za podstawę do rzetelnego wy- 
miaru podatku obrotowego. . 

KRONIKA |MIEJSCOWA. 
— (o) W sprawie zmniejsze- 

nia podatku majątkowego. Zna- 
czna ilość kupców, którzy odczuli do- 
tkliwie kryzys lat ubiegłych, będzie 
mogła w bieżącym roku zwrócić się 
o zmniejszenie wymierzonego w roku 
1923 podatku majątkowego. Jak wia- 
domo, podatek powyższy został wy- 
mierzony na zasadzie stanu majątko- 
wego płatników w dniu 1 lipca 1923 
roku. Od tego czasu wielu kupców 
straciło swe majątki i zostali zrujno- 
nowani wskutek konjuktury ekono- 
micznej i wahań waluty, obecnie zaś 
ściąga się z nich podatek majątkowy 
z fikcyjnego majątku. 

Wobec powyższego organizacje 
kupieckie interwenjowały w Min. Skar- 
bu, by powtórnie rozpatrzono odwo:- 
łania wnńiesione 
kupców. | 

Na skutek tej interwencji, wspom 
niana kategorja kupców może wnieść 
do Min Skarbu podanie o powtórne 
rozpatrzenie ich odwołań, przyczem 
należy załączyć do podania zaświad- 
czenie organizacji kupieckiej, któreby 
stwierdziło, iż dany kupiec faktycznie 
stracił majątek, lub częściowo znajdu- 
je się w danej chwili w złej sytuacji 
materjalnej, która nastąpiła wskutek 
utraty mienia. a: ы 

Jedynie w tych wypadkach mini 
sterstwo uwzględni podania petentów, 
których zwolni z zapłacenia podatku 
w zupełności lub częściowo. 

— Odczyt o piekarniach me- 
chanicznych. W piątek wieczorem w 
Sali Stowarzyszenia Techników  Pol- 
skich inż. R. Rouba wygłosił intere- 
sujący odczyt o piekarniach mecha- 
nicznych. Sprawozdanie podamy w 
najbliższym numerze „Słowa”. 

— Zebranie T-wa Ogrodniczego. Dziś 
© godz. 5 po południu w sali Prącowni 

przez  zubożałych 

Przyrodniczej—Zawalna 5 (wejście z M. Po- 
hulanki) odbędzie się Doroczne Walne Ze- 
branie członków Wileńskiego T-wa Ogrodni- 
czego z następującym porządk em dziennym: 
1) Sprawozdanie T-wa za czas ubiegły, 2) 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 3) Zmia- 
na statutu T-wa, dotycząca kontaktu z po- 
krewnemi instytucjami rolniczemi, 4) Ustale- 
nie niższych opłat członkowskich, 5) Pro- 
gram prac T-wa na 1927 rok i uchwalenie 
budżetu, 6) Sprawa udzielenia kredytu człon- 
kom na zakup drzew owocowych, 7) Spra- 
wa organizacji Banku Spółdzielczego dla 
ogrodników, 8) Sprawa Spółdzielni przetwór- 
czej (kwaszarni kapusty i ogórków w WII- 
nie), 9) Wybory Zarządu na rok 1927, 10) 
Sprawy bieżące i wolne wnioski, 11) Odczyt 
B Krauze — dyrektora Państwowej Szkoły 

grodniczej w Wilnie na temat «Urządzenie 
ogródka kwiatowego» 

Powyższe zebranie, w razie nieprzyby- 
cia przewidzianej statutem liczby członków 
na godz. 5-tą, odbędzie się jako prawomoc- 
ne przy każdej ilości takowych o godz. Ó-ej, 
zgodnie z $ 18 statutu T-wa. 

Na te zebranie proszeni są wszyscy 
członkowie T-wa jak również goście przez 
nich wprowadzeni. 

19 — (n) Ceny w Wilnie z dnia 
lutego rb. 

iemiopłody: żyto loco Wilno 42.50 — 
43,50 zł za 100 klg., owies 35—37, ae 
mień browarowy 38 — 40, na kaszę - 
34, otręby żytnie 29 — 30, nne 30—31, 
ziemniaki 8.50 — 10.00. Tendencja spokojna. 
Dowóz dostateczny. 

Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 
hurcie), 100 — 110 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. 
55—60, razowy 40 —.45 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 Ex 
1 kg, ASA mi yoga > -90, 

егапа 85—| erłowa 80—9%5, p. k 
, Jaglana 70—80. NZ 

Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg., 
cielęce 150—160, baranie 220—240, wie. 
z p: schab 280—300, boczek 

Tłuszcze; słonina krajowa 1 gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 220--230, twaróg 100 — 150 za I kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso- 
lone 700 — 750, solone 550 — 600, desero' 
we 780—800, 

Jaja: 230—250 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle 8—10 gr. za 1 kg., 

cebula 80-1.00, marchew 15—20 gr. za l kg., 
pietruszka 10—15 (pęczek), buraki 15—20 gr. 
za 1kg., brukiew 15—20, ogórki kwasz. 
800—1000 gr. za 100 szt, groch 50—60 gr. 
za 1 kg., fasola 60—65 gr. za 1 kg. kapusta 
świeża 25—60 kwaszona 30 — 35, kalafiory 
Pa za a 

woce: jabłka 60—120 gr. zal kg., gru- 
szki 120-200. z № 7 

Cukier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. , 

Ryby: liny żywe (brak), Śnięte (brak) 
szczupaki żywe 300-320 га 1 kg., śnięte 
250—28U, okonie żywe 320—350, dnięte 250 
—280, karasie żywe (brak), śnięte (brak), 
karpie żywe (brak), śnięte (brak), leszcze 
żywe 320-350, śnięte 250—280, sielawa 150— 
180, wąsacze żywe 300-320, miętuzy 120—1:0, 
m 120—150, płocie 150—180, drobne 

Drób: kury 3,00 — 7,00 zł. za sztukę, 
kaczki żywe 4,00—8,00, bite 400—600, gęst 
żywe 10,00—14,00, bite 7.00 — 11.00, zł. za 
sztukę. 

TWREERETRNACTY S UT RIETAVAS TR 

Nowe 50 złotówki, 
Począwszy od 1 marca: 1927 r. wypit- 

szcza Bank Polski w obieg 50 złotowe bile- 
ty bankowe Il emisji, wykonane z papieru 
białego rypsowanego. Bilety nowej emisji 
różnią się od dotychczasowych szczególnie 
tem, że posiadają z jednej strony szeroki 
niezadrukowany margines ze znakiem wod - 
nym, przedstawiającym podobiznę króla Ste- 
fana Batorego, a nad nią liczbę 50, zaś u 
dołu skrót <Zł». Wymiar biletu wynosi 
186 x 99 mm., rysunku 
127,5 x 89 mm. 

Całość obrazu przedniej strony ujęta 
„jest w prostokątną ramkę o tle seledynowem, 
w której narożnikach znajduje się liczba 50 
м kwadratach szareżo koloru przyczem 
przez długość góraego obramowania uwi- 
doczniono napis «Pięćdziesiąt złotych» na 
dolnem zaś w podłużnych, żółtych sześcio- 
bokąch oznaczono dru:iem grańatowym z 
lewej strony serję, a z prawej 7-cyfrowy 
numer. W środku bocznych ramek z orna- 
mientem, stylizowanym z roślin i ptaków, 
zamieszczono w owalach o szarym odcieniu 
wiązane litery BP, = 

Właściwy obraz biletu wykonano na 
tle niebieskim. W środku znajduje się po- 
dłużna tarcza, której górną Część stanowi 
okrągły, ozdobny medajjad z liczbą 50 bia- 
łego koloru na szarem polu. Na jasno-bron- 
zowej plaszczyžaie tarczy wykonano farbą 
nicbieską napis treści następującej: 

<Bank Polski» 
Pięćdziesiąt złotych 

Warszawa, d. 28 sierpnia 1925 r. 
Prezes Banku Karpiński 

Naczelny dyrektor Skarbnik 
Dr. Mieczkowski Orczykowski 

Po bokach tarczy umieszczoao symboli- 
czne postacie, z których'lewa, kobieca, przed - 
stawia rolnictwo, prawa zaś, Merkury — 
przemysł i handel. 

Obraz odwrotnej strony biletu, zamknię- 
ty po bokach dwoma prostokątami w  od- 
cieniu blado-niebieskim z ozdobnemi, styli- 
zowanemi roślinami o liściach koloru blado- 
żółtego i kółkami z liczbą 50 w środku, p>- 
dzielony jest poziomym paskiem z napisem 
<Pięćdzićsiąt złotych», na dwie nierówne 
Części. Górna, większa zawiera na szaro- 
niebieskim tie dwa medaljony koloru jasno- 
boazowezu, z których lewy przedstawia 
fragment fasady gmachu dawnego Banku 
Polskiego, prawy zaś — obecnego. Między 
mede|jonami znajduje się laska Merkurego 
oraz dwa rogi obfitości, na seledynowej 
wstędze nad medaljonami, zajmującej szero- 
kość wewnętrznego pola obrazu, wydruko- 
wany jest napis <Bank Polski», pod nią w 
narożnikach liczby 50 ułożone ukośnie, u 
dołu zaś w rogach pod medaljonami wiąza- 
ne litery BP. : ы 

Dolna, mniejsza część obrazu, posiada 
w środku na ciemno-bronzowem, kwadrato- 
weim polu godło Państwa, w bocznych zaś 
p z lewej strony napis: «<Bilety 
anku Polskiego są prawnym środkiem pla- 

tniczym w Polsce» — z prawej natomiast 
zastrzeżenie karne: <Podrabianie — usiłowa* 
nie podrabiania — puszczanie w obieg — 
lub usiłowanie puszczania w obieg  ройго- 
bionych biietów Banku Polskiego podlega 
karze ciężkiego więzienia». W wykonaniu 
obrazów obu stron przeważa kolor żółto- 
bronzowy oraz szary i niebieski. 

Jan Bułhak Jagiellońska в 
- zawiadamia że Nr jego telefonu 

jest 968. 

samego zaś



Doktor JAN BASANOGICZ 
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Patryareha Odrodzenia Narodu Litewskiego 

opatrzony Ś. Ś. Sakramentami zmarł w Poliklinice Litewskiej dn. 16 lutego 1927 r. 

o godz. 6 m. 50 p. p. w wieku lat 75. — 

Wyprowadzenie zwłok z Polikliniki Litewskiej, ul. Wileńska 28, w niedzielę dnia 20 
lutego o godz. 6 p p. do Bazyliki Katedralnej. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek dnia 21 lutego o godz. 9 m. 30 
w Bazylice, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa 

O tych smutnych obrzędach w najgłębszym żalu zawiadamiają społeczeństwo 

LITEWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 

i TYMCZASOWY WILEŃSKI KOMITET LITEWSKI, 

_- 

S. p. dokfór jan Basanowicz. 
Wspomnienie pośmiertne. 

Dn. 16 lutego rb., zmarł d-r Jan 
Basanowicz, Prezes Litewskiego T-wa 
Naukowego. 

Zmarły pochodził z rodziny wło- 
ściańskiej; urodził się we wsi Ożka- 
bele, b. gub. Suwałskiej w r. 1851, 
Pierwsze nauki rozpoczął na wsi u 
„dyrektorów* wiejskicli, którzy go 
nauczyli zaledwie czytać i pisać po 
litewsku. 

Następnie rodzice oddali go do 
szkoły w Łukszach pow. Władysła- 
wowskiego, a w r. 1866 przenieśli do 
szkoły powiatowej w  Marjampolu, 
która w roku następnym została prze- 
kształconą na gimnazjum rosyjskie z 
paru godzinami tygodniowemi języka 
litewskiego. 

W r. 1873 ukończył gimnazjum 
ze srebrnym medalem i wstąpił na 
uniwersytet moskiewski ma wydział 
historyczno-fiłologiczny. Po roku jed- 
nak przeszedł па medycynę i osta- 
teczne studja uniwersyteckie ukończył 
w r. 1879. 

W parę miesięcy potem w r. 1880 
udał się zagranicę: zwiedził cały 
szereg miat i w końcu osiadł w 
Bułgarji. Toteż na obczyźni* coraz 
więcej tęsknił do kraju i czekał tyl- 

ko chwili, kiedy będzie mógł przystą 

"pić do pracy odrodzeniowej na szer- 
szą skalę. : 

W r. 1883 przenosi się do Prus 
Wschodnich, gdzie wśród Litwinów 
Pruskich rozpoczyna pracę odrodze- 
niową wydając pismo ludowe p.t, 
Auszra (Zorza) 

W tym czasie obowiązywał  jesz- 
cze rozkaz Murawjewa, zabraniający 
używania czcionek łacińskich w dru- 
kach litewskich. 

Dr. Basanowicz zorganizował to- 
warzystwo „Miłośników Litwy*, które 
zajmowało się przemycaniem przez 
granicę i kolportowaniem wśród ludu 
litewskiego pism pisanych mową litew- 
ską, a czcionkami łacińskiemi. W ten 
sposób ratował unję Litwy z Za- 
chodem, z kulturą zachodnią, a więc 
i z Polską, I tutaj go można na- 
zwać obrońcą idei Jagiellońskiej, 
„wykonawcą testamentu dynastji, która 
uchroniła Litwę przed bizantynizmem, 

MENUKANURKAJ BEDA ARR 

E Šie: Wystawę-Jarmark B 
Taniej Książki dla Młodzieży m 

ul, Św. Michalska 5, od g. 11 rano M 
do 6 po poł. Wejście bezpłatne. 

schyzmą, 'a i pochłonięciem przez 
zaborcze instynkty Moskwy. 

Po upadku Auszry wraca Dr. Ba- 
sanowicz do Bułgarji, gdzie pozosta: 
je = do epoki 1-ej rewolucji rosyj- 
skiej. 

Oi r. 1905 zamieszkuje w Wilnie. 
Był inicjatorem zjazdu działaczy litew- 
skich, który to zjazd nazwał się póź- 
niej „Wielkim Sejmem". Zjazd ten od- 
był się w Wilnie, przewodniczył mu 
dr. Basanowicz. Żądanie <autonomji» 
tam proklamowane stanowiło w owe 
czasy—nadziejami brzemienne—maksy- 

malny program młodej emancypacji 
litewskiej. 

W r.:1907 Dr. Basanowicz zakła- 
da Towarzystwo Naukowe Litewskie, 
któremu przewodniczył do chwili 
śmierci. 

W czasach aktywizmu litewskiego, 
gdy w Wilnie zasiadła <Taryba» Dr. 
Basanowicz w tej pracy udziału już 
nie wziął. ; 

Do Kowna nie wyjechał, Pozostał 
w Wilnie, które kochał naprawdę. Po. 
został w mieście, o którem działacze 
kowieńsey mówią, że pozostaje pod 

  

„polską okupacją". 
‹> Nad drzwiami jego mieszkania wi- 
siała tabliczka: „Dr. Basanowicz* — 
nie Basanowiczius, lecz Basanowicz. 

° \ Kownie postawiono mu pom- 
nik za życia. Na wieść o jego šmier- 
ci wszystkie gazety kowieńskie "wysz- 
ły w żałobnych obwódkach. Starca 
kochały wszystkie partje. Był to naj- 
większy autorytet wśród Litwinów. 
Czczony był przez wszystkie partje. 
Kirem pokryła się Republika Kowień- 
ska. 

I my także wychodzimy w żałobie. 
Zowią nas organem wygnańców z 
Kowieńszczyzny. Dumni jesteśmy z 

m tego. Tak jest, jesteśmy organem tych 
właśnie, którym powodowany ślepą, 

namiętną i  bezmyślną nienawiścią 
rząd kowieński odmawia praw do ży- 
cia na rodzinnej ziemi. Jesteśmy 
świadkami jak rząd kowieński, wzo- 
rując się na metodach bolszewickich, 
zgasił u nas pamięć prześladowań 
Murawjewa. Jak Murawjew jest bez. 
względny i niszczycielski. | nie wiemy 
nawet czy ten, kogo zowią «<patryar- 
chą narodu litewskiego» bolał nad 
tem, że na miedzach za Wilnem stoją 
żołnierze kowieńscy z wyostrzonemi 
bagnetami, w naszą stronę zwrócone- 
mi. Ale oto rzucamy polską grudkę 
ziemi na jego trumnę, albowiem nie 
jesteśmy cudzoziemcami, ani w Kow-- 
nie, ani na Żmudzi, i mic co jest li- 
tewskiego nie jest nam obojętne, 

Na marginesie IX-tej 
rocznicy w Kownie. 

Bolesna prawda. 

Od jednego z wygnańców z Ko- 
wieńszczyzny, otrzymujemy w  pole- 
mice z kowieńską „Lietuvą *, na mar- 

s) ginesie 9-tej rocznicy niepodległości 
KO Litwy, następujące słuszne uwagi: 

Urzędowy organ litewski „Lietu- 
va* w artykule wstępnym z dnia 
lutego r.b. podaje między innemi co 
następuje: 

„Polacy zapatrywali się zawsze na 
odrodzeniowy ruch litewski, jako na 
separację od Polski i zaprzedanie Ro- 
sji i t.d. Polacy nigdy nie chcieli 
wniknąć w potrzeby naszego kraju. 
Nie uznawali wzmagającego się pa- 
trjotyzmu narodowego Litwinów, w 

5 ub. nawiedził Wileńszczyznę, 

ECHA KRAJOWE 
Akcja aprowizacyjna 
na Wileńszczyźnie. 

Postawy Głębokie. 

Wskutek nieurodzaju, który w r. 
a w 

szczególności jej północne powiaty, 
wyznaczony został kredyt konsump- 
cyjny na zakup żyta w itości 1250 
tysięcy złotych, Jest to pierwszy wy- 
padek namacalnego zainteresowania 
się rządu potrzebami Ziem Wschod- 
nich, uważany przez miejscowe spo- 
łeczeństwo jako sukces - rządów po- 
majowych, a w pierwszym rzędzie— 

' prawdomównych, 

+ nia nie cofnie, 

mniemaniu, że poniewierając ludem Wojewody Wileńskiego. . е 
litewskim zdołają w nim zdusić _ W dn. 17 i 18 Naczelnik Woje- 
twórczą energję jego inteligencji wÓdzkiego Wydziału Rolnictwa i We- 
a poprowadzą go za sobą. Po- terynarji p. Szaniawski odbył lustra- 
między  spolszczoną  szlachią a Cylną podróż dla sprawdzenia pomię- 
Litwinami od roku 1883 nie zostałza- dzy innemi na miejscu w Postawach 
wiązany żaden węzeł przyjaźni, ża- i Olębokiem razem z czynnikami ad- 
den modus vivendi. Niejednokrotnie ministracyjnemi i samorządowemi jak 
były robione próby ze strony litew- Się cała akcja rozsprzedaży żyta od- 
skiej, ale na wszystkie te próby iwy- bywa. 
siłki w kierunku porozumienia, Pola- Okazało się, iż fala niedoboru žy- 
cy odpowiadali: „przenigdy*!* ta systematycznie z północy na po- 

€ litewska prasa nie należy do łudnie postępuje. Dzisieńszczyzna od 
o tem najlepiej pierwszych dni stycznia a Postaw- 

świadczą artykuły „Lietuvisa* który szczyżaa już obecnie w lutym potrze- 
niejednokrotnie nawolywał do popra- bę tę odczuwać poczęły. W. najbliż- 
wy i zerwania z. oszczerstwami, ale szych dniach postanowiono skierować 
„Lieiuva*" pod tym względem jest u- do Postaw trzy wagony żyta. Cena 
partą i kłamie dalej. obecna na żyto w Postawach waha 

Wyraz „przenigdy* był rzucony, się pomiędzy 7.50 i 8.zł, za pud, W 
ale przez kogo? Przypominają się nam Głębokiem zapotrzebowanie zwiększa 
czasy, kiedy to zrewolucjonizowana się, lecz wskutek umiejętnej polityki 
armja niemiecka zaczęła się wycofywać Starosty łącznie z Sejmikiem, polega- 
z granic Kowieńszczyzny, a hordy bol: jącej na magazynowaniu pewnego 
szewickie czyhały na resztki pózosta- zapasu żyta jako regulatora, cena u- 
łego mienia polsko litewskiego. — Było stabilizowała się na 7 zł. za pud. 
to w roku 1918, Chwila była bardzo Jako następny etap pomyślnego 
poważną. Niemiecka armja odchodziła, glą' miejscowej ludności rozwoju akcji 
pozostawiając kraj na łaskę i niełaskę nąsycania rynku uważaliśmy wspól- 
rozbestwionej tłuszczy bolszewickiej. pracę Kas Stefczyka, Banków  Spól- 
Wtedy to „spolszczona szlachta“, gzielczych jak również dworów, które 
polska młodzież akademicka i ofice- by przez swój udział w pracy bardziej 
rowie-dowborczycy, zdając sprawę Z udostępniły możność nabycia żyta we 
doniosłości chwili, spokojnie lecz ener- wszystkich punktach powiatu, dia któ- 
gicznie jęli organizować siły zbroj- rych dojazd do jednego punktu w 
ne_dła stawienia czoła nadciągającym powiecie jest zbyt trudny. 
bolszewikom. Po za tem wprost krzyczącą po- 

Miejscowi działacze litewscy w trzebą jest pomoc kredytowa dla bied- 
tym okresie czasu zajęci byli prze- niejszej ludności, która nie posiadając 
ważnie zwoływaniem wieców i wy- środków materjalnych wskutek  cięż- 
głaszaniem przemówień  przesiąknię- kiego stanu gospodarczego trwające- 
tych tendencjami bolszewickiemi o go w Dzisieńszczyźnie od trzech lat, 
konieczności wywłaszczania ziemiań- musi uszczuplać swą siłę gospodar- 
stwa. Myśl o samoooronie zdawała czą przez sprzedaż krów a często 
się nie zajmować ich umysłów. koni., 

lież to trudów, cierpliwości i ener- 
gii wykazała wtedy polska ludność 
przy tworzeniu oddziałów samoobrony. 

JeJnemu z wielu takich oddziałów 
do którego i myśmy uważali za za- 
szczyt należeć, po długich i zawiłych 
pertraktacjach z okupantami [udało się 
uzyskać solenne przyrzeczenie, że broń 

i amunicję otrzymamy. Nareszcie bę- Swięcianach plenarne zebranie rad- 
dziemy mieli broń! Odetchnęliśmy z «di Sejmiku Świędnńskiego: na któ- 
ulgą. Wyznaczonego . dnia kiikunastu rem rozważano sprawę budżetu samo- 
z „Ras pośpieszyło do niemieckich rzągy powiatowego na rok 1927—28. 
składów wojskowych po przyrzeczoną Słyszność nakazuje zaznaczyć, że bud- 
broń. Spotkał nas oficer niemiecki, żet po raz pierwszy został opraco- rotmistrz huzarów von D.vitz, z oznaj- wany realnie w  przeciwietistwie do 
mieniem, że broń wyda, przyrzecze- lat ubiegłych, kiedy to bilansowano u 

ale pod warunkiem < ie moż = że się porozumiemy z Liioami nas budżety wprawdzie może z ko 

M. O. 

Sejmik  Swięciański. 
(Korespondencja «Słowa») 

Swięciany, w lutym. 

W połowie lutego odbyło się w 

nieczności, niestety jednak fikcyjnie 
np. pokrywając lukę w dziale do- 
chodowym drogą zaciągania poży- 
czek. Przerost działu rozchodowego 
nad możliwościami strony dochodo- 
wej w latach ubiegłych spowodowa: 
ny był zbyt szerokim i, mnie wedle 
stawu grobla, rozmachem programu 
gospodarki samorządowej, która to 
gospodatka nie zawsze szła w parze 
z oszczędnością. > 

Dysproporcja asygnowań na po. 
szczególne działy, co właśnie miało 
miejsce w latach ubiegłych, w budże- 
cie ułożonym obecnie została usu- 
nięta. A więc wydatki na popieranie 
rolnictwa, które dotąd było mocno 
zaniedbane, i wynosiły zaledwie parę 
proc., niemal 10 proc. obecnie stano- 
wią; do owych 10 proc. nie wchodzą 
wydatki na oświatę rolniczą i na 
szkołę ogrodniczo-rolniczą, Na opiekę 
społeczną, która i słusznie zresztą 
w miarę możności zredukowaną zo- 
stała, preliminowano sumę stosunko* 
wo niższą od zeszłoroczn:j, a to w 
myśl uzasadnionego najzupełniej dą- 
żenia d» uszczuplenia wydatków kon- 
sumcyjnych na rzecz asygnowań © 
charakterze produkcyjnym. Zaznaczyć 
ponadto należy że opodatkowanie od 
1 ha użytków jak również lasów i 
pastwisk w opracowanym obecnie 
budżecie nie przekracza zeszłoroczne- 
go opodatkowania. 

Ogólnie biorąc zbilansowano bu 
dżet okragłą sumą 450.000 zł., przy 
czem proc. poszczególnych działów 
są następujące: administracja—15 proc., 
dział drogowy—20 proc., zdrowotność 
— 10 proc. rolnictwo i popieranie 

hodowli—10 proc., szkoła zolnicza z 
oświatą — 12,5 proc., handel i prze- 
mysł—8 proc., ošwiata—3 proc., po- 
zostałe działy—21,5 proc. 

Bardzo dodatnim objawem, który 
świadczy o oszczędnej gospodarce 
samorządu powiatowego w 1926 r. 
jest znacznie lepszy obecny stan fi 
nansów kasy sejmikowej, a zwłaszcza 
fakt spłacenia pożyczek, jako pozo- 
stałości z lat ubiegłych. A więc wy- 
raźnie daje się zauważyć znaczn 
zwrot ku lepszemu, co przedewszyst- 
kiem obecnemu staroście panu Wi- 
toldowi Żórawskiemu zawdzięczać na* 
leży. ы 

To też zupełnie słusznie plenarne 
Zebranie Sejmiku jednogłośnie wy- 
niosło nastęzującą uchwałę: „Sejmik 
pow. Święciańskiego na posiedzeniu 
plenarnem w dniu 11 lutego 1927 r. 
po wysłuchaniu sprawozdania z dzia- 
łalności Wydziału Powiatowego kon- 
statuje, że stań gospodarczy i finan- 
sowy Sejmiku znacznie się polepszył, 
co jest dowodem racjonalnej i o- 
szczędnej gospodarki Wydziału Poe 
wiatowego na czele z panem Prze- 
„wodniczącym, wobec czego Plenum 
Sejmiku wyraża gorące podziękowa- 
nie Wydziałowi Powiatowemu, a w 
szczególności p. przewodniczącemu 
za wysoce dodatnie i korzystne dla 
powiatu wyniki prac ich*. 

rolnik. 

: Ž я Na D Šiek R i otrzymamy broń wspólnie. W dobrej RESORT INPRS 

wierze i nie tracąc czasu poszliśmy 
do litewskiego komitetu powiatowego go 
ciesząc się w duszy, że będzie nas rzenia samoobrony, czynione przez 
więcej. Ale radość okazała się płonną. szlachtę polską ’ Szawelskim, 
Na nasze oświadczenie, że mamy Rosieńskim, Wiłkomierskim, Kowień- 
przyrzeczoną broń i że możemy skim i iaaych powiatach. Nikt 

e A ze ik 3 wówczas z Polaków nie myślał 
mieckica, otrzymaliśmy suchą odpo. © waśniach narodowościowych, wy- wiedź: «Pomoc polskiej szlachty jest ciągnęliśmy dłoń bratnią do iteli- 
nam niepotrzebna — proszę sobie je- gencji litewskiej, która uściśnienia jej a” 2 a: : %дт!;мха‚ 84] to karty niedawnej 

REY «przenigdy», biętorj. Czyżby urzędowy dziennik 
Nie A je wymówili, którzy czu „Lietuva“ zdołał o nich zapomnieć 
lac się Polakami i jednocześnie oby- tk całkowicie?! Dziennik ten pławi A dwa: się dziś w powodzi kłamstw i osz- 

cję siły zbrojnej dla wspól- i oni 
nej obrony granic zodsiciieł JĄ ei e o ta R Ziemi Kowieńskiej. Krew |gotowiśmy 
byli przelać byle zachować tą Ziemię 
od zguby. 

Dokładnie wyliczyć możemy po- 
bne temu wysłki w kieruku two: 

prawdziwej kraju przed prawdziwym 
wrogiem, nie zgraja litewskich agita- 

zajęta dziełeniem majątków torów, 

O чсчиеасоненоееничроннчеечононочЕаОннЕЕнОС оОННЕ НОО ВОН ЕООечННчеНОООсОнсНЗИОННООРЕЕ ОООа 

Fryderyk Chopin 
Zdzistaw Jachimecki: Rys życia i twór 

- czości, Kraków 1927. Nakładem i 
. czcionkami Drukarni Narodowej. 

Jeżeli zjawienie się nowej książki 
muzycznej, w języku polskim, nie ria- 
leży do wydarzeń zbyt częstych, jak- 
kolwiek i pod tym względem ruch 
wydawniczy coraz się lepiej rozwija, 
to ukazanie Się pracy Zdzisława Ja« 
chimeckiego zajmującego tak wybitne 
stanowisko pośród wspólczesnych mu- 
zykologów, można uważać, jako wy“ 
padek wielkiej doniosłości w naszem 

„życiu kulturalnem. Po takim autorze 
z góry już się można było spodzie- 
wać, że dzieło jego będzie prawdzi- 
wem zbogaceniem naszej, niezbyt 
jeszcze obfitej, literatury muzykolo- 
gicznej i chociaż autor w słowie wstę- 
pnem skromaie zaznacza, że «ksią- 
żeczka ta zsumowała pozytywne wy- 

« niki literatury szopenowskiej i starała 
się wskazać braki, istniejące w niej», 
wszakże autor daje znacznie więcej, 
niżeli w słowach przytoczonych obie- 
cuje. 

Monografja Jachimeckiego musi 
niezmiernie zainteresować każdego, 
komu nie obce jest odczuwanie pig- 
kna muzycznego i w umyśle czyim 

samo imię nieśmiertelne największego 
genjusza muzyki polskiej jaknajściślej 
zespolone jest z pojęciem najwznio- 
ślejszych przeżyć duchowych. Bardzo 
cenną zaletą, szczupłej rozmiarami, 
lecz bogatej;w treść, książki jest szczę: 
śliwe połączenie głębokiej, ściśle fa- 
chowej analizy poszczególnych utwo- 
rów Szopena z przystępną formą wy» 
wodów i osobistych poglądów autora, 
łatwo zrozumiałych czyłelnikowi, na- 
wet niefachowemu. Tem szczerszego 
uznania godne, że autor, krępowany 
zakreślonemi rozmiarami książki, zdo- 
łał tak dalece skoncentrować istotną 
treść opracowywanego tematu i stwo- 
rzyć dzieło, wypełniające dotkliwie do- 
tąd odczuwarią lukę w naszej litera- 
turze muzycznej. 

Wobec wielkiej i znakomitej trzy= 
tomowej, bardzo wyczerpującej bio- 
grafji F. Hoesicka i mniejszych mo» 
nografij: Opieńskiego, Karasowskiego, 
Niewiadomskiego, Polińskiego i wielu 
innych, bardzo szczegółowo oświetla- 
jących przebieg życia tak dla sztuki 
przedwcześnie zmarłego Szopena, 
poświęcił autor žyciorys»wi genjal- 
nego Mistrza bardzo niedużą część 
swej pracy i to tylko w zakresie nie- 
zbędnym do z rozumienia rozwoju 
twórczości i historji powstawania po-- 
szczególnych dzieł Szopena. 

, Prawdopodobnie myšl o tem, że 
w naszej literaturze szopenowskiej nie 

było dzieła, podającego analizę facho- 
wą poszczególnych utworów. jak 
praca Hugona Leichtentritta (po nie- 
miecku), jednego z najdoskonalszych 
znawców Szopena, lub amerykanina 
Hunekera, zachęciła Jachimeckiego do 
napisania dzieła, w którem autor nie- 
jednokrotnie przytacza dane pozy- 
tywne z dzieł swych poprzedników, 
uzupełniając je wiadomościami, które 
niepolskim badaczom Szopena mogły 
być nieznane, 

Po części pierwszej, niezwykle in- 
teresującej książki  Jachimeckiego, 
zwięźle przedstawiającej pochodzenie 
i życie Szopena, przechodzi autor w 
dalszych rozdziałach do scharaktery- 
zowania rozmaitych rodzajów twór- 
czości, jak: polonezy, mazurki, nok- 
turny, etjudy, ballady i scherza, pre- 
ludja i t. d, dając jednocześnie ana. 
lizy estetyczno-muzykologiczne utwo: 
rów poszczególnych, napisane z wiel- 
kiem wniknięciem w duchową sferę 
twórczości i z pietyzmem głębokim. 

Niejednokrotnie występując przeciw 
nadmierniej wybujałym komentarzom 
ideowym, stosowanym samowolnie 
przez różnych estetyków do wielv u- 
tworów Szopena, niemniej stanowczo 
i calkiem słusznie sprzeciwia się 
Jachimecki, wobec tak silnie obja- 
-wiających się w dzisiejszem życiu u- 
mysłowem antiromantycznych prądów, 
przewartościowaniu sztuki Szopena 

polskich, a właśnie szlachta polska 
myślała, 

Oto geneza tej tragicznej sytuacji, 
która dziś dzieli nas, wygnańców, od 
rodzimej ziemi _ pięćsetkilometrową 
linją wiech granicznych, tragiczną 
zarówno dla nas jak dla szerokich 
mas narodu litewskiego. 

To, o czem wspomnieliśny powy- 
żej, jest zaledwie kroplą w morzu 
krzywd doznanych przez Polaków na 
Litwie „niepodległej*. Dziś jednak, w 
dzień tych uroczystości kowieńskich 
„nispodległościowych*, ośmielamy się 
twierdzić, że jest to jednocześnie 
rocznica żałobna, rocznica rozłamu i 
kłótni, którą w perfidny sposób umieją 
wyzyskiwać dla swych własnych in- 
teresów, nasi wspólni wrogowie ze 
wschodu i zachodu. 

  

na modłę formistyczną i takiej ; ściśle wiadomości o utworach mistrza i nie- 
formistycznej, nie uwzględniającej zawodnym przewodnikiem do ich 
praw myśli i uczucia, jej interpretacji zrozumienia i oceny. 
i staje w obronie poetyckiej treści_tej Niezmiernie pożyteczny zwłaszcza 
muzyki natchnionej, z ducha nawskroś dla szerszego koła czytelników, mniej 
romantycznej. óbeznanych ze znaczeniem twórczoś: 

Jedynym, zdaje się, ustępem książ- ci Szopena, powinien się stać rozdział 
ki, na treść którego nie może się ostatni książki, traktujący syntetycznie 
czytelnik zupełnie bez zastrzeżeń zgo- całokształt dzieła epokowego twórcy 
dzić, jest dowodzenie autora, nie i wpływ jego na późniejsze pokolenia 
przytaczającego żadnych na to do» kompozytorów, aż do najnowszych 
wodów, o rzekomej nier'uzykalności koryfeuszów muzycznego «moderniz- 
Mikołaja Szopena, ojca genjalnego mu», pozornie tak już oddalonego od 
syna. Również dziwnem się wydaje Szopena, a jednak czerpiącego z nie» 
twierdzenie, że „na dyletancką miarę go swą siłę żywotną. 
zakrojona była także nauka u Woj- Bardzo żywo i przystępnie napisa* 
ciecha Žywnego“, o którym Szopen na książka Jachimeckiego niewątpliwie 
najwyraźciej mówił, że „u Żywnego bardzo się może przyczynić do roz- 
i największy osioł czegoś się nauczyć powszechnienia i pogłębienia grun- 
może” i o którym sam autor pisze townej znajomości i zrozumienia du. 
następnie, że „Żywny, który wyszedł z cha i wartości estetycznych nieśmier- 
niemieckiej szkoły muzycznej, zwracał telnej twórczości Szopena przez wie- 
Szopena przedewszystkiem ku J. S. lostronne oświetlenie poszczególnych 
Bachowi i klasykom wiedeńskim”. jego dzieł, stylem barwnym i jaknaj- 

Jak pogodzić takie sprzeczności, mniej przeładowanym mało przecięt- 
tak niezgodne z twierdzeniem wszyst- nej publiczności zrozumiałą termino- 
kich biografów Szopena, łącznie ze logją fachową oraz zupelnie wolnym 
źródłową biografją Hoesicka, bardzo od rozwłekłej, „górnej i chmurnej”, 
wysoko cenioną przez Jaćhimeckiego, niewiele mówiącej i zawiłej gadatli- 
a z której widać, że AI Szopen wości, tak często spotykanej we współ- 
był człowiekiem muzykalnym?.. czesnych artykułach krytycznych i 

Poza tym, bądź co bądź, trochę książkach z dziedziny esietyki. 
zdumiewającym i spornym  ustępem, Za wielką zasługę autora poczy- 
praca Jachimeckiego jest żródłem bo- tywać można, że swą pracą postawił 
gatem niezwykle w najgruntowniejsze niejako— poza nawias dość poczytną 

i niemały zamęt w pojęciach o $20- 
penie szerzącą książkę Hunekera, cal- 

_ kiem zbędnie przetłumaczoną na język 
polski, w której wręcz się roi od 
błędów faktycznych, od najzupełniej» 
szej nieznajomości psychiki polskiej, 
wobec braku nawet najbardziej po- 
wierzchownej wiadomości o obycza- 
jach narodowych, lub od oburzających 
czytelnika polskiego dowodzeń absur- 
dalnych o „dzikiej sztuce* Szopena, 
której oryginalność „azjatycka“ jest 
„pochodzenia wschodniego”; charak- 
teryzując „„Mazurki'* Szopena, opisuje 
Huneker mazurek „tak, jak go dziś 
tańczą w Rosji". 

Może teraz, dzięki Jachimeckiemu, 
przestaną ludzie choć w Polsce—czy= 
tać irytujące brednie amerykańskie?,.. 

Dołączona na zakończenie bibljo- 
grafja podaje, w chronologicznym 
porządku, wszystkie wybitniejsze dzie- 
ła—polskie i obce—o Szopenie i jego 
twórczości, jakie się ukazały do cza* 
sów najnowszych. 

Reasumując wszystko, trzeba ży- 
czyć, aby dzieło Jachimeckiego trafiło 
do rąk każdego miłośnika muzyki 
szopenowskiej, tej najżywszej mani- 
festacji polskości-—wobec całego świa* 
ta cywilizowanego —w czasach naj- 
cięższej niewoli narodu. 

Michał Józefowicz. 
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URZĘDOWA. 

— (t) Nowe gminy staroobrzę- 

dowe. Wojewoda Wileński zaiegali- 

zował w dniu 19 b. m. gminy staro- 

obrzędowców w Gaju i Mitrofanów- 

<w SE, powiatu Wileńsko-Trockiego, w 

Jerzówce, powiatu Brasławskiego i w 

Hermanowiczach, powiatu Dziśnień- 

skiego. jednocześnie p. Wojewoda 

zatwierdził wybór na stanowiska du- 
chownych p.p. Wietrenko, w gminie 

Gajskiej, Legiochina— w Mitrofanow- 

skiej i Kondratjewa — w Jerzowskiej, 

— (t) Kondolencje p. Woje- 

wody z okazji śmierci 6. p. dr. 

Basanowicza. Z powodu śmierci 

Prezesa Litewskiego T.wa Naukowe" 
go Ś p. Jana Basanowicza Wojewo- 

da Wilenski p. Władysław Raczkie- 

wicz wystosował do Zarządu T-wa 
pismo z wyrazami kondolencji. 

— (t) Konferencja w sprawie 

współpracy policji z K. O. P'em. 
QOnegdaj odpyła się w Wilejce odpra- 
wa Komiendantów posterunków po- 

licji, na którą przybył z Wilna Ko- 

mendant wojewódzki inspektor Pra- 

41 szałowicz w towarzystwie nadkomi- 
: 

      

   
    

   

Г 

] 

sarza Grafa. 
Wobec tego, że na odprawie tej 

omawiana była sprawa współpracy 
policji z oddziałami K.O. P'u,w kon- 
ferencji wziął udział przedstawiciel 
Korpusu Ochrony pogranicza ppłk. 
Florko. 

— Z Wileńskiej lzby Kontroli 
Państwa. P. Zenon Mikulski, dotych- 

+ czasowy Naczelnik Wydziału II-g0 
Wileńskiej Izby Kontroli Państwa, zo- 

ł mianowany Wice-Prezesem tejże 

A Konfiskata. W dniu wczorajszym 
b. m. został nałożony przez odnośne 
adzo administracyjne areszt na Nr 8 Cza- 

sopisma <Nasz Gołas> za umieszczenie sze- 
regu artykułów o treści antypaństwowej. 

Konhskaty dokonano na podstawie art. 
263 Kodeksu Karnego. Sprawę skierowano 
d. du. 

po: MIEJSKA. 
— Jak ściągany jest podatek lokalo- 

«wy. Jak wiadomo Magistrat m. Wilna ro- 

zesłał ostatnio nakazy płatnicze na opłacenie 

podatków lokalowych za rok 1927. 
Omijając już kwestję, że w wielu wy- 

padkach sumy podatkowe zostały wyznaczo- 
me w niewłaściwej wysokości, ściągając tłu- 
any petentów przed drzwi pokoju Nr 33, do- 
wiadujemy się o bardzo ciekawych <kwiat- 
kach magistrackich> charakteryzujących ca- 
łokształt naszej gospodarki miejskiej. 

Oto szereg płatników podatku Iokalo- 
wego otrzymał wezwania do zapłacenia po- 
datku za mieszkania przez nie nie zajmo- 
wane. aż 

Mianowicie wszystkie prawie osoby, 

które podczas lata korzystały z wypoczynku 
na leiniskach podmiejskich, bez względu na 
czas trwania tych wakacji, otrzymały obe- 
«nie nakazy płatnicze, za lokale zajmowane 
rzez nie, choćby tylko przez miesiąc jeden. 

ten sposób powstała grupa płatników 
która ma do zapłacenia aż dwa podatki lo- 
skalowe za rok 1927. 

Oczywiście osoby te podatku powyż- 
szego nie zapłacą, ale poco w takim razie 
próżna pisanina i rozsyłanie nakazów. 

z otowie techniczne. Komisarjat 
is na m. Wilno zwrócił się do Magi- 
stratu z propozycją utworzenia pogotowia 

techniczni BEE 
Pogotowie techniczne konieczne jest 

dla zapewnienia miastu pomocy technicznej 
«w godzinąch pozaurzędowych. i 

„Nie wchodząc bliżej w stronę techniczną 
takiego pogotowia, zaznaczyć należy, iź jego 
utworzenie jest dla miasta sprawą palącą, 
zwłaszcza iż ogólnie znany jest stan pobu- 
dowanych lub naprawionych przaz Magistrat 
abjektów użyteczności publicznej, a zwłaszcza 
stan naszych Śodników i jezdni, że choćby 
przytoczymy ostatni wypadek zawalenia się 

NIKA 
jezdni w miejscu prowadzonych przez Ma- 
nistrat robót kanalizacyjnych przy ul. Mic- 

kiewicza. 

— Przepisy regulujące porządek 

wewnętrzny w hotelach. Dotychczas na 

terenie m. Wilna nie było ogólnego zarzą- 

dzenia, wydanego w formie obwieszczenia, 

regulującego porządek wewnętrzny w hote- 
lach, jak zachowanie w pewnych godzinach 
ciszy, spokoju i t. p. ; 

Brak takiego zarządzenia dawał się od- 

czuwać już od dłuższego czasu wpływając 

ujemnie na wewnę:rzną organizację hoteli. 

no przystąpił do opracowania przepisów 

kióreby objęły całokształt spraw dotyczą: 
cych organizacji hoteli. > 

Szczegóły projektowznego zarządzenia 
nie są jeszcze opracowane. L 

O zachowanie sanny. Komisarz 
Rządu na m. Wiino wydał polecenie odnoś: 
nym organom policji, by leżący na uicach 
Wilna snieg nie był całkowicie usuwany 
przez właścicieli domów i t. p., gdyż W wie- 

lu wypadkach zbył gorliwe usuwanie Snie- 

gu, było powodera tamowania komunikacji, 

zwłaszcza powstały trudności komunikacyj- warzystwa Tatrzańskiego urządza we Wto- uy;ęcz. 

SEZ 

Lwowie zwłok bohaterów Il-ej Żelaz- popieranie wszelkich przedsięwzięć 

nej Karpackiej Brygady, poległych w 
bitwie nod Rarańczą w dn. 15 luie- 
go 1918 r. - 

— <Tafice dzisiejsze a tańce daw- 
niejsze». Pod takim tytułem wygłosi od- 
czyt prof. J. Wierzyński w Domu Ludowym 
PMS. przy Białym zaułku Nr 8 w niedzielę 
d. 20 lutego o godz, 6 wieczorem. 

Wstęp bezpłatny. | Ё 

— Na książkę polską. Koto im. E. 
Dmochowskiej P. M* Szk. £. W. w ciągu 
dwóch lat swego istnienia rozrzuciło w Zie- 
mi Wileńskiej, przeszło 4 tysiące książek. 

Chcąc dale; prowadzić swą vracę zwra- 
ca się do społeczeństwa wileńskiego, do 
młodzieży i Gzieci i zaprasza wszystkich na 

   

i sobotę 26 lutego o godz. 4-tej po południu mieści 
Obecnie Kosmnisarjat Rządu na m, Wil- do szkoły powszechnej 22 Mała Pohulanka czą 

cji w 1 
niedział i i czwartki w godzinach od 
16 do 18. 

8. na wielką zabawę pt. «Dzieci dla dziec!» 
Czyli Kiermasz S-go Kazimierza, na którym 
Wilnianki, Krakowianki, Łowiczanki i Mazurki 

będą sprzedawały obwarzanki smorgońskie, 
wyborne pierniki i wiele innych smacznych 
i pięknych rzeczy. Będzie też odegrany obra- 
zek sceniczny pi. «Kaziukowe Święi0>, a po- 
tem nastąpi wesoła zabawa. 

Wstęp 30 groszy, dorośli płacą 50 gr. 
Sa te grosze będą ksiąžki dla dzieci wiej“ 
skiCch. 

— Oddział Wileński Polskiego To- 

wo 

Związku literatów, 

— Podziękowanie wyzwolo- 

nych z Kowna więźniów. Pań. 

stwu Bólesławowi i Paulinie Rechom 

p. Butkiewiczowi a także wszystkim 

którzy udzielili nam życzliwej pomo 

cy w Turmoncie, składamy serdecz- 

ne dzięki. 
W Monkiewicz, 

W. Garszewski. 
— Wileński oddział powszech- 

nego związku emerytów panst- 

St. Uszczewski i 

wowych Rzeczypospolitej polskiej 

się przy ulicy  Mickiewi- 

9 m. 3 i Zarząd udziela informa- 

sprawach emerytalnych w ро- 

TEATR i MUZYKA. 

skiego, 
Rdmund Wojakowski (flet). 

15.00—17.00. Transmisją z Filharmonji 
lil-go Koncertu symfonicznego z Warsz. 

c; lu Beethovena. 
Wykonawcy: Orkiestra Filharmonji War- 

szawskiej pod dyr. Grzegorza Fitelberga 
oraz Lidja Kmitowa (skrzypce) Marja Poh- 
lowa (fort.) i Michał Borzakowski 
czela). 

Część 1. 1. Uwertura <Eomont», wyko- 
ną orkiestra. 2. Koncert potrójny C-dur na 
skrzypce, wiolonczelę i fortepian z tow. 
orkiestry. 1) Allegro, 2) Largo, 3) Rondo 
alla Polacca. 

Część Il. 3. Symfonja IV-ta. 1. Adagio, 
Aliegro vivace, Il. Adagio, lll. Allegro vi- 
vace, LV. Finale (Allegro ma non troppo), 
wykona orkiestra, 

17.00—17.25. Program dla dzieci (p. Be- 
nedykt Hertz). 

17.30 —18.40. Koncert. 
Koncert popołudniowy: Wykonawcy: 

Orkiestra P. R. pod dyr. Jana Dworakow- 
Edward Hanus-Ferraro (śpiew) i 

(wiolon- 

18.40—19.00 Rozmaitości. 
19.00—19.25. Odczyt pt. <Polska na 

— «Reduta» na Pohulance. <Lekko- progu Złotego Wieku», wyzł. prof. Henryk 

myśina siostra». Dziś o g. 4-ej pp. zmako- 

mita komedja Wł. Perzyńskiego <Lekko- 

myślna siostra» z udziałem |. Solskiej i J. 

Osterwy, Ceny miejsc od 20 groszy. 
— «Brat marnotrawny». Dziś 0 g. S-ej 

po raz czwarty komedja w 3-ch akt, 
ne ze wsią, a fury chłopskie z trudem prze- rek dnia 22 bm. o godz. 9 wieczorem w Cjskara Wilde'a <Brat marnotrawny» z udzia- 
dostawały się na rynek w dni targowe. 

Poszczególni funkcjonarjusze policji ma- 

ją czuwać, by zachowano przez możliwie 
najdiuższy okres czasu drogę sanną. 

SZKOLNA 

— (o) Wyniki „Tygodnia pro- 

pagandy  przeciwaikoholowej". 
Ź relacji lekarzy szkół powszechnych 

wynika, że tydzień propagandy prze- 
ciwalkcholowej najzupełniej osiągnął 
swój cel. Młodzież zachwycona była 
fiimem, wyświetlanym w kinie miej- 

skiem. Pogadanki o alkoholizmie, wy- 

głaszane we wszystkich szkołach 
powszechnych, młodzież słuchała Z 

wielkiem zainteresowaniem, a w wielu 

wypadkach z entuzjazmem. 

— (0) Z posiedzenia Koła lekarzy 

szkolnych m. Wilna. Zgodnie z zapowie- 
dzią, dnia 18 lutego odbyło się posiedzenie 

lekarzy szkolnych m. Wilna. Na posiedzeniu 
reprezentowani byli lekarze szkół średnich, 

zawodowych i lekarze szkół powszechnych. 
Koło lekarzy szkolnych m. Wilna ma 

organizacyjny kontak: z centralą opiek rodzi- 

cielskich przy szkołach średnich. Z tej racji 

na posiedzeniu był obecny mec. Zagórski, 
przewodniczący sekcji zdrowia przy centrali 

opiek rodzicielskich szkół średnich i w imie- 
niu tejże sekcji złożył cały szereg wniosków 
do zaopinjowania przez lekarzy. 

W. pierwszym rzędzie rozpatrywano 

sprawę przeprowadzenia doraźnej kontroli 

nad warunkami hygjeniczno-saniiarnemi w 
szkołach średnich, wchodzących w skład 
centrali , 

Po wyczerpującej dyskusji na ten temat 
uchwalono za wskazane wyłonienie komisji 

3-ch, w skład której weszliby lekarz, archi- 
tekt i pedagog. Komisja ta, oczywiście za 
wiedzą i zezwoleniem Kuratorjum, dokona- 

ałby oględzin szkół średnich ze stanowiska 
hygjeny 1 przedłożyłaby odnośne wnioski. | 

Była również mowa o potrzebie stałej 
kontroli bygjenicznej nad warunkami bytu 
uczącyc . się w szkołach średnich. W innych 

kuratorjach isinieją specjalne stanowiska wi- 

zytatorów hygjeny ; e 

go. W naszem kuratorjum stanowisko takie 

nie jest obsadzone, co niewą:pliwie ujemnie 

się odbija na wyposażeniu hygjenicznem nie 

tylko Wilna, aie całego okięzu szkolnego. 

Przedstawiciel sexcji domagał się w 

dalszym ciągu danych s.atystycznych Co do 

chorobowosci śród młodzieży Szkół średnich, 

oraz prosił o przysiąpienie w najrychlejszym 

czasie do kwalifisowania młodzieży, potrze- 

bującej wyjazdu do sanatorjum, na kolonje 

lec.nicze i wypoczynaowe. е 

Zyczenia ie zostały przyjęte i w najbliż- 

szym cząsie rozpocznie się w szkołach śred- 
nich segregacja potizebujących ma trzy 
wspomniane grupy. 

Jednogłośnie został przyjęty wniosek o 
wzięciu czynnego udziału w propagandzie 
«Tygodnia ucznia». й 3 

W sprawie zwalczania gruźlicy śród 
młodzieży szkół Średnich, po dłuższej dy- 
skusji, uznano za niezbędne, aby centrala 
opiek rodzicielskich przy szkołach Średnich 
weszło w porozumiecie z poradnią Wileń- 
skiego towarzystwa przeciwgruźliczego w 
tym celu aby za zależną od umowy ryczał- 
tową opłatą mała prawo korzystać z przy- 

chodni potrzebująca tego młodzież szkół 
średnich. 

UNIWERSYTECKA. 

— „Powszechne wykłady uni- 

wersyteckie. W niedzielę, dn. 20-go 
lutego 1927 roku o godz. 7-ej wie- 
czorem w sali Śniadeckich Uniwersy* 
tetu pr. dr. Juljusz Szymański wygło- 

si odczyt p.t. „ślepota i ociemniali”. 

Wstęp 50 gr. dla młodzieży 20 gr. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie zw. Haierczyków. 
Dziś, o godz. 13 w lokalu Chorągw 
Wileńskiej Związku Hałlerczyków, ul. 
Uniwersytecka 1. odbędzie się uro- 
czyste zebranie członków chorągwi, z 
racji przewiezienia do Polski i złoże- 
nia w tym dniu ma cmentarzu we 

Auli Gimnazjum im. J. Słowackiego (Domi- 
nikańska 3) zebranie miesięczne członków, 
na kiórem Prof. Dr. Mieczysław Limanow- 
ski wygłosi odczyt p. t. Witkiewicz li Tatty, 
ilustrowany przeźroczami. Goście mile wi- 
dziani. 

| — Ze Związków Zawodowych. Jak 
wiadomo w łonie organizacji miejscowych 
Związków Zawodowyca od dłuższego już 
Czasu wre zatarg o system wyborczy do Ra- 
dy i sekcji Związku. Ostatnio zarysowała 

sią poważna różnica zdań co do wyborów 
w sekcji kulturalnej pomiędzy Bundem i po- 
zostającą w mniejszości opozycją. a 

Buńdowcy domagali się wyborów więk- 
szościowych gdy tymczasem opozycja wypo- 
wiedziała się za wyborami propocjonalnaji. 

Zatarg oparł się o Centralę Związków 
Zawodowych w Warszawie, która orzekła, iż 

publiczności, 
downię. 

łem |. Solskiej, J. Zielińskiej, M. Zarębiń: 
skiej, 
Lochmana, E. Glińskiego, R. 
M. Pilla, 

C. Niedźwiedzkiej, J. Osterwy, St, 

Mościcki (dział <Historja Polski»). 
19.30—19.55. Odczyt pt. «Rozwój i stan 

Stanisław Poniatowski. 
19.55—20.20. Odczyt p.t. <Psychotechni- 

ka», wygł. inż. Eugenjusz Porębski. 
20.20—20.30. Przerwa. 
20.30 —22.00. Koncert. 

Metealf, z których 
ką, a druga żoną jednego z uczestni- 
ków wyprawy. 

Ze świata, 
— Wyprawy do bieguna pół- 

nocnego. Rok 1926 będzie stanowił 
doniosłą datę w historji odkryć ua 
biegunie północnym. Amerykanie 
złusznie szczyczą się rolą, jaką w tej 
dziedzinie odegrali ich współrodacy. 
Nie ustają oni w dalszej „pracy orga* 
nizując nowe wyprawy, których celem 
jest zbadania okolic podbiegunowych 
pod względem oceanograficznym, ge- 

ologicznym, magnetycznym i innymi. 
Jedna z tych ekspadycyj, na której 
czele stoi Mac Mallan, licząca wielu 
uczestników, wśród nich wybitnych 
specjalistów z różnych gałęzi nauki, 
posiada m. in. w swem gronie dwie 

kobiety: Miss Maud Fisher i Mrs. 
jedna jest kuzyn- 

Badanie bieguna zaczyna widocz- 

obecny: ludoznawstwa polskiego», wygł. prof. nie być modne wśród Amerykanek, 
traktują to jako nowy rodzaj sportu, 

bo i w drugiej wyprawie pod wodzą 

Putnama bierze również udział kobie- 
ta. Zarówno jedna, jak druga ekspe- 

20.30. <Kulig w . Tarninach», fragment dycja mają za podstawę operacyjną 
Łacińskiego i z <Popiołów» Stef. Żeromskiego w opraco- 

waniu radjofonicznem B. Hertza i režyserji 

Ceny miejsc od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. p. W. Tatarkiewiczówny, wykonają artyści 
Jutro i pojutrze <Brat marnotrawny». 

ana i dancingu, niezmiernie się 

Wczoraj na <Płomienną noc» zabrakło 
biletów. 

— <Codziennie o 5-ej» jako popołu- 

w myśl statutu Związku obowiązują wybDo- „Codziennie o 5-ej». 
ry proporcjonalne. г z 

Mimo powyższego orzeczenia Centrali 

należy się spodziewać dalszych ostrych kon- 

fiktów, które mogą doprowadzić do roz- 

łamu. 
— Alkohol i jego skutki. W dn. 20 

lutego w niedzielę o godz. 5-ej pp. staraniem 

Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej im. ks. 

Stanisława Siaszyca będzie wygłoszony od- 

czyt z przeźroczami na temat <Alkohol Т je- 

go skutki» przez Michała Piaskowskiego 
Stud. med. UŚB. Odczyt odbędzie się dla 

członków Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 
m. Wilna w sali Ligi Robotniczej — Wielka 

Nr 64. Wstęp wolny za okazaniem legity- 
macji. 

RÓŻNE. 

— Ze Związku literatów. No- 
wy zarząd Związku zawodowego  li- 

teratów polskich w Wilnie, obrany 
przez Walne Zgromadzenie z dnia 

7 bm., 

chowski; wiceprezes: rektor prof. St. 
Pigoń; członek zarządu: H. Romer- 
Ochenkowska; sekretarz: W. Hule- 
wicz; Skarbnik: Dr. T. Szeligowski, 

pp: dyr. S Rygla, Ks. P. Šledziew- 
skiego, A. Halaciūskiego i J. Kossow- 
skiego. 

Pragnąc nawiązać możliwie owoc- 
ny kontakt ze społeczeństwem zarząd 
będzie informował ogół kulturalny o 
swych krokach i zamierzeniach. 

Ośrodkiem Związku, skupiające- 
go dziś 36 literatów, jest klub, które- 

go otwarcie nastąpi w najbliższą śro- 

dę, 23 lutego. o godz. 8 wiecz. W. 
bibljotece wydziału sztuk pięknych U 
S. B., ul. Św. Anny 4 (mury po-Ber- 
nardyń skie, parter). Możność dyspo- 
nowania tym lokalem Związek zaw- 
dzięcza przychylnej łaskawości Władz 
Uniwersyteckich; Zarząd składa gorą- 
ce podziękowanie szczególnie p. prof, 
F. Ruszczycowi. 

Od 23 b. m. w tymże lokalu od- 
bywać się będą w każdą środę o g. 
8 ej towarzyskie wieczory literacko: 
artystyczne z udziałem miejscowych 
i przyjezdnych prelegentów, muzyków 
i recytatorów pod nazwą «Środy Li- 
terackie». Wstęp dla członków — Бет- 
płatny; wprowadzeni goście będą 
zawsze witani serdecznie. Równie mi- 
le widziani będą czlonkowie syndy- 
katu dziennikarzy, 

_ W lokalu Związku do dyspozy- 
cji członków będzie bibljoteka i czy- 
telnia. Sekretarz i skarbnik przyjmują 
nteresantów pół godziny przed roz- 

ażdej środy literackiej w 
soKAIU Związkue 

Zarząd prosi Szan. członków u- 
silnie o punktualne wnoszenie skła- 
dek (2 zł. miesięcznie), o liczne przy- 
bywanie wraz z gośćmi na środy | 
terackie, oraz o czynny współudział i 
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— Laureat konkursu im. F. Chopina 
w Wilnie. Dziś o g. 12 m. 30 pp. w gma- 
chu Teatru Polskiego Leopold Szpinalski, 

laureat międzynarodowego konkursu im. F. walna 16) oraz Stanisław Jurewicz (Bosacz- godna, 
Chopina wystąpi z recitalem fortepianowym. 
W programie: Bach-Busoni—Fantazja chro- 
matyczna i fuga, Debussy—L'isle joyeuse, 
Miastrels, Ravel—Sonatina, Falla—Andaiu- 
sa, Rėžycki—Taniec polski, Chopin —Noctur- 
nys Fis-dur, Cis-moll, ;Ballada. As-dur, Ma- 
zurki: f-moll, cis-<molį, b-moll, 6 etiud, Po- 
lonez As-dur. 

Ceny miejsc od 50 gr. Koncert wywo- 
łał żywe zainteresowanie. 

‚ — <Pociąg-widmo>. Jutro o g. 8 m. 15 
wiecz. grany będzie po raz ostatni w sez0- 
nie sensacyjny <Pociąg-widmo». 

— «Potęga reklamy» — Amerykańska 
krotochwila «Potęga reklamy» grana będzie 
we czwartek 24 b. m. 

— Środowa premjera. We środę na 
repertuar Teatru Polskiego wchodzi intere- 
sująca sztuka Savoira w przekładzie C. Jan- 

ukonstytuował się w składzie kowskiego <Wiejka księżna i chłopiec hote- 
następującym: Prezes: prof. M. Zdzie- lowy», Sztuka ta daje obraz życia arysto- 

kracji rosyjskiej na obczyźnie. 

RADIO, 

— Program _ stacji warszawskiej. 
14.15—14.40. Odczyt p. t. <Hodowla 

i wychowania fizyczne- zarząd przyjął 4 nowych członków, trzody chlewnej: rasa—kierunki»  (prelek. |), 
a p. Marja Karczewska (dział +Rolnic- 

two»). 
Po odczycie komunikat meteorologiczay. 
14.40—15.00 Stacja nieczynna. 
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scen warszawskich. 
— Z Teatru Polskiego. <Płomienna przygotował p. St. Nawrocki, dekoracje aku- de, 

noc» — Lengyela grana będzie dziś o g. 8 styczne p. A. Wodzinowski. 
m. 15 м., przed zejściem na pewien czas 5 
repertuaru. <Płomienna noc» na tle cygań- Chór mieszany <Lutni Warszawskiej» pod 

skich melodji romaatycznego dialogu, szam- 
podoba p. . 

która szczelnie wypełnia wi- Mieczysław Salecki (śpiew) oraz 
Lefeld i prof. Feliks Starczewski 

dyr. prof. 

Ilustrację muzyczną 

20.50. Koncert wieczorny. Wykonawcy: 

Piotra Maszyńskiego, orkiestra 

(akamp.). 
22.00—22.30. Przerwa. Prawdopodobaie 

komunikaty. 
22.30—23.30. 

dniówka. Dziś o g. 3 m. 30 pp. grana bę: necznej, 
dzie znakomita farsa Hannequina i Vebera 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Ujęcie złodziei. W nocy na 19 b. 
m. zostali zatrzymani Leon Kociołowski (Za- 

kowa 4), którzy dokonali kradzieży ze skle- 
pu jubilerskiego (Ostrobramska 13). Podczas 
prowadzenia do komisarjatu zatrzymani po- 
rzucdi 14 pierścionków i 7 obrączek. 

'— Wyrodna matka. We wsi Kaliny 
gm, Mało-Solecznickiej 20-letnia Helena 
Osipowiczėwna urodziła dziecko płci mę- 
skiej, które udusiła i schowała w piwnicy 
w jamie od kartofli. 

Trupa odnaleziono. 
— Pożar. We wsi Jeziorszczyzna gm. 

Rudomiński:j spalił się dom Antoniego Ko- 
ziełło. Przyczyny pożaru nie ustalono. Stra- 
ty wynoszą 940 zł. 

Ofiary. 
— W. Pani Świątecka dla dzieci w do- 

mu Św. Antoniego zt. 5. 

  

Rysownik „DUNCIO“ 
wykonuje wszelkiego rodzaju rysunki 
piórkiem i więglem, jakto: reklamy, 
winjety, ilustrację książek i t. p. 
rzeczy.  Dowiedzieć się można, 
kawiarnia-piekarnia <Udziałowa» róg 

Mickiewicza i Garbarskiej.       

© bogato ilustro- 
wany katolog. Wysy- 
ła wszystko po otrzy- 
maniu dwóch złotych, 
poleconym, sklep wy- 
nalazków  czarodziej- 
skich Edwarda Mo- 

Na mocy postanowienia Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania Aikcjonarjuszy zd.15 
lutego, Zarząd Zdrojowiska podaje do wiadomości, że 

60201 KUrAcUjNy 
roku bieżącego rozpocznie się [5 maja. 

DYREKTOR- ZARZĄDZAJĄCY 

Michał Malinowski. 
ioo00000000000000B:5——: 

północną Greniandję. W skład ekspe- 
dycji Putnama wchodzą lotnicy ame- 
kańscy Brown, Pope, Wiliams i Wa: 

którzy pozazdrościli tryumfów ze- 
szłorocznych komendantowi Byrd. 

telefonicznie Wymyšlač 
wolno. W zeszłym tygodniu wydał 

pod dyr. prof. Jana Dworakowskiego, jeden z sądów wiedeńskich ciekawy 
prof. Jerzy wyrok o obrazę przez telefon. 

nowicie pewien kupiec wiedeński 
świadczył telefonicznie swemu klijen= 

Transmisja muzyki ta- towi, iż ten jest haniebnym oszustem 
ponieważ nie płaci rachunków. Klijent 

Mia- 
o- 

poczuł się obrażonym i zaskarżył kup" 
ca do sądu o obrazę, 

Sąd jednak zawyrokował, iż obra- 
za przez telefon nie jest wcale kary- 

ponieważ wyrazów obelży= 
wych w tym wypadku nie słyszał ża- 
den świadek, podczas gdy ustawa 
wymaga, by je słyszało conajmniej 
dwóch świadków. Wobec tego nale- 
ży uznać, że obraza przez telefon 
nie jest obrazą w znaczeniu prawni- 
czem. Zgodnie z tem orzeczeniem, 
sąd wydał wyrok uwalniający kupca 
od odpowiedzialności sądowej. 

Zaledwie jednak kupiec pełen ra- 
dości powrócił do domu, już dzwoni 
telefon. Chwyta słuchawkę i słyszy 
z ust swego klienta siek obelžywych 
wyrazów pod swoim adresem, które 
jednakże w myśl przed chwilą zapa: 
dłego wyroku, nie są wcale obrazami 
i nie są karygodne! 

Na podstawie tego wyroku wolna 
teraz w Wiedniu bezkarnie wymyślać, 
ale tylko przez telefon. 
  

| CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
L 0 PP 

Czarodziejstwo! 
Teatr w pokoju! Prze- 
szło sto eksperymen: 
tów, trzydzieści sztuk 
magicznych, które za- 
produkujesz zdumio- 
nym widzom, naby- 

dzelewskiego, Warsza- 
wa. Chmielna 18. — 
DOM 

w centrum miasta, 
dający 40.000 zł. 
dochodu rocznego 
z placem 1.300 s. 
kw., z ogrodem 
owocowym, sprze- 
„damy niedrogo 
ina b. dogodnych 

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

tel 152, 
— 

"EJANINO 
< Miihibach » "prawie 
no we koncertowe 
sprzedam. ni. Szpital- 

na 14, m. 16, 

1 POGOGU 
wyjazdu odstąpię 3 po: 
kojowe udeszkacia « 

© 

  

wygodami. 
Bliższe; aaa od 

  

LEON DAUDET. 

2) KREW WŚRÓD NOCY. 
Rozdział Vi, 

O ratunek Nostradamusa, 

Mały Treon stał się dużym, pięk” 
mym chłopcem jedenastoletnim; wy- 
chowany przez doktora Cordiana į 
jego młodą żonę, rósł w atmosferze 
miłości i serdeczności. Był on god- 
mym synem swego Sziachetnego i 
wybitnego ojca, odznaczał się . deli- 
katnością uczuć, zdolnościami i zami- 
łowaniem do nauki. Doktorostwo 
chcieli widzieć w nim zastępcę małe- 

"go Henryka, zmarłego synka, to też 
otoczyli _go pięczołowitością bezgra- 
niczną. Treon modlił się codzień za 
dluszę siostry swej, za Śmierć której 
czuł się odpowiedzialnym, modlił się 
też o powrót ojca, gdyż nie wierzył 
w śmierć jego, wbrew  przekona- 
niu  doktorostwa. Gdy mówiona 
o tem niezwykłem zniknięciu Tres- 
Sana, które poruszyło umysły 
i serca wszystkich okolicznych  mie- 
szkańców a Jan i Magdalena spo- 

glądali z niepokojem na chłopca o- 
bawiając : się, by nie wywołać silnega 
wzruszenia, Treon odpowiadał spo- 
kojnie: „tatuś nie umarł, tatuś powró- 
ci*. Wiele razy przed zaśnięciem wy: 
dawało mu się, że czuje na czole 
swem dotknięcie ust ojcowskich, pie- 

szczotę dobrze 'znanej ręki, głos 
bliski, szepczący słowa otuchy... „cier- 
pliwości... prędko, już prędko** 

Toteż wiadomość 0 odnalezieniu 
Tressana, która spadła, jak piorun, 
wraz z oznajmieniem 0 aresztowaniu 
go pod zarzutem morderstwa, wywo 
łała wybuch radości u syna. Zrozu- 
miał odrazu, znając własności cjca 
przeczuwania wydarzeń, iż Ucieczka 
jego była w związku z dramatycznem 
zajściem, które wkrótce zostanie szczę- 
śliwie zlikwidowane, Doktor zajął się 
natychmiast akcią ratowania niewinnie 
oskarżonego. Był to człowiek wieł- 
kiego rozumu i charakteru, cieszą” 
cy się ogólnym szacunkiem i milo- 
ścią. Chciał on zbadać tę sprawę, 
czy zachodziła tu omyłka, czy też 
oskarżenie to było skutkiem jakiejś 
ciemnej machinacji. 

W pięć dni, po aresztowaniu Tressa- 

na doktorrstwo razem z Tregn przy- 
byli do Lugdunu natychmiast roz- 
poczęły się starania o uzyskanie ze- 
zwolenia na zobaczenie się z więź- 
niem. Rozpoczęły się już wakacje. 
Jednak Maufre, mimo protestów De- 
sarnauda, czując iż sprawa ta nie 
jest zupełnie pewna, nie chciał prze- 
ciągać strunę i udzielił żądanego ze: 
zwolenia. Mogli więc ujrzeć Tressa- 
na w jego celi, w godzinach nie- 
urzędowych, w obecności adwokata 
i dozorcy więziennego. $ 

— Pańska rodzina przybyła już— 
oznajmił dozorca. Co do adwokata, 
proszę być spokojnym, zajmę się nim, 

żeby państwu nie przeszkadzał. Bę- 
dziecie mogli rozmawiać zupełnie 
swobodnie. 

; Pierwszy wszedł Treon i rzucił 
się w objęcia ojca, w długim uścisku 
wypowiadając długo tłumioną tęskno- 
tę i rozrzewnienie. Nostradamus gła* 
dził włosy swego dziecka, pieszcząc 
się jego miękkienai, złotemi lokami. 
Po serdecznem powitaniu z  przyja- 
ciółmi, Tressan, w krótkich słowach 
Opowiedział im historję tragiczną, która 
gozawiodłado wizzienia. Wzruszony Pe- 

titbelin, który przyszedł do przeko- 
nania, iż sprawa, której podjął slę 
obrony nie jest beznadziejną, starał 
się nie przeszkadzać wdając w oży* 
wioną rozmowę z dozorcą. Poczem 
polecil doktorowi Cordian _ porozu+ 
mienie się z Vetu, z ojcem Champier 
i p. Celestyną Goneret. Wręczył mu 

listy polecające do tych osób i odma- 
wiał porozumiewania się z urzędn - 
kami. Jednak Cordian był zdecydo- 
wany nieodwołalnie uzyskać audjencję 
u Desarnauda, gdy ten ostatni po- 
wróci, by zbadać dokładnie źródia 
tej sprawy, powody dla których o* 
skarżono niewinnego. Od jednego ze 
swych znajomych słyszał, iź sędzia 
śledczy jest człowiekiem inteligentnym 
lecz ateuszem, podlegającym wpły- 
wom i naginającym się do żądań 
wyższych dostojników, niezależnie od 
sprawiedliwości tych żądań, Pragnął 
więc sprawdzić na ile sąd ten był 
prawdziwy. W oczekiwaniu na koniec 
wakacyj miano rozpocząć na własną 
rękę śledztwo pośród służby z La 
Pocholle. 

. — Chclałbym zwrócić się do po- 
licji prywatnej w tym celu, rzekł do- 

któr. Petitbelin i dozorca zaczęli go- 
rąco odradzać: 

— Proszę się tego wystrzegać, 
panie doktorze, —policja prywatna jest 
w ścisłym kontakcie z. policją pań: 
stwową, Clavisse jest szefem zarówno 
jednej, jak drugiej, znamy go dobrze, 
jest to człowiek niepewny, jest on w 
dobrych stosukach z  Cavalcatem, 
szantażystą z Pince-sans-Rire. 

— Któż to jest Cavalcai?—zapy- 
tat Jan. Widziałem właśnie, przed 
chwiłą, podpis jego u dołu afiszów, 
rozklejonych na murach domów, ©- 
Skarża on w nich burmistrza miasta 
Lugduna o napisanie listu do dziew- 
czyny złego prowadzenia, przyczem 
wydrukowany jest tekst, w którym 
zresztą nie znajduję nic tak bardzo 
kompromitującego. 

— Cavalcat jest szantažystą, bar- 
dzo zręcznym, Loyassat odmówił mu 
doręczenia dwudziestu tysięcy franków, 
wzamian za wykradziony zjego domu 
list, wskutek czego Cavwalcat ogłosił 
treść owego listu. Spowodowało to 
ogólną wesołość w mieście. 

Tressan tymczasem posadził syna 
na swych kolanach i rozpytywał o 

postępy, o życie, jakie prowadził bez 
niego, cieszył się, że chlopak nie za- 
pomniał starego narzecza dziadów, 
tak pięknego, jego zdaniem. 

— Czy odczuwałeś czasem  blis- 
kość moją przy sobie, gdy przycho- 
Pet 2 ciebie niewidzialny, 

cząc ci słowa: „ j . н prędko, już prę 

= Widzisz, widzisz, — wolalo 
dziecko do Magdaleny, która starała 
się nie okazać głębokiego wzruszenia, 
jakie ogarnęło jej serce na ten wi- 
dok, — mówiłem ci, lecz nie wierzy- 
łaś mi. Zabraniałaś egzaltować się. 
Lecz to nie była egzaltacja, nie myli- 
łem się. — Przytulił się do ojca, mó- 
wiąc: — o, jakże szczęśliwy jestem 
dzisiaj, tatusiu. Piękną świeczkę za- 
palimy zaraz, po wyjściu stąd, przed 
ołtarzem Matki Boskiej? Bobrze Ma- 
dziu? Podobno nie było wypadku, by 
nie zostały wysłuchane gorące, szcze- 
re modły, zaniesione do stóp Matki 
Boskiej z Foutvieres?



SŁOW 

  

  

  

„M. GORDON" 
ul. Niemiecka 26. 

wyprzedaz resztek 
i WYSORTOWANYCH TOWARÓW. 

  

CENY 

| STAŁE.       

WIELKA DOROCZNA 

deny wyjątkowo niskie. 

LH066-6-0664044400444404 
4 w Wilnie, dochód roczny 
$ DOM 12000 zł. przy  domie : 
© ogród owocowy i warzywny 4000 mt. $. 
A sprzedam niedrogo, Wiad.: W. Ste- 
ф ańska 17, m. 2 od 9 do 12 rano $ 

zapytać p. Inżyniera lub listownie. 
PPL 4 - a 

Nasiona ©- 
4 warzyw i kwiatów, lucernę, koniczy 
] пу, trawy i wszelkie inne polne 
Rozmaite preparaty chemiczne prze 
iw wszelkim szkodnikom roślinnym 

łyko i sznury kokosowe poleca 

j Aleksander Szyfter 

    
   

  

   
    

      

      

    
    

   4 
specjalny skład nasion 

Poznań, Wielka 11.   a Cennik nasion na rok 1927 wysyłam 
  

  

  

  

' . TEATR REWJI um Dziś o godz. 7 i 9 wieczór й i Н ii т 66 Arcyzabawna rewja ® 

į Kakadu“ " PREMJERA „I aniec Miłości 1 Życia w 2 częściach 15 obrazach 2 
ż  pabrowikieżci 5. 5 Szczegóły w programach i afiszach. Ceny miejsc od 75 gr, 4 

Kino- H li 66 Wiosenna premjera. Niezrownany Harry Liedtkė, czarująca Lil uagower w najnowszem s» 
Teatr 3 €l10S rzecudnem į л vy 66 przepiękna symfonja miłości i piękna. 

ul. Wileńską 38, WR AE „Królewicz Fiołków'* PPS Seansy o g. 4. 6, 8 1 10 m. 15 w. $     
  

Kuo. ъ 2 46 

Teatr „Polonja Е u Czyś widzał już największy film świata „Białe Noce ? Dziś ostatni dzień! 
Spieszcie ujrzeć! ф ul. A. Mickiewicza 22. gg 

Miejski Kinematograf Dziś 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Mie ska (ul. Ostrobramska 5).     

świetlane filmyz +7 
będą wy- Rybak Islandzki“ 

sarza Piotra Lottiego. W rolach głównych Sandra Milowanoff i Karol Vanel. 
NAD PROGRAM: «Noc strachów» arcykomiczna farsa w 2 aktach, Ostatni seanso godz. 10. 
Orr:esiru wod dyrekcją Kapełmistrza p. W. Szczepańskiego Kasa czynna: od godz. 4 m. 30 
Cena biletów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. Początek o godz. 3-tej. 

PP OE EEEE Z EOS Z OOOO ZEE EOKA OE KZOOYSZCZSROSZZSYEW, | owad 

[ wyksnywane są z bibułki wyraoiańej z 
nych surowców jako też ustnik nie staje 

niewski i F. Pecholczyk, 

SPROBÓJCIE PATENTOWANE ! 

Gilzy (iutki) „„Duruwatki““ 
które w dziedzinie gilzownictwa zrobiły przewrót 
dając zupełaą gwarancję bezpiecznego używania 

wszystkich gatunków tytoni bez najmniejszej 
szkody dia zdrowia pp. palaczy bo nie przepu: 

j szczają nikotyny. Oprócz tego tuiki DY UWATKI 
wysokocėn- 

sią miękkim. 
Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych sklepach. Į 

Fabryka Gilz „SOKOL“. Warszawa, W. sa 
ь 

  

Fortepiany, Pianina, 
pierwszorzędnych firm 

i krajowych nowe 

  

  
ler, Agronom 

i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

poznańczyk, 32 lata, kawa- 
wykształcony  rclnik, 

Fisharmonje 
zagranicznych 

hocowca i organizator szuka z powodu parce- 

lacji stanowiska. Pierwszorzędne 

  

Śmigielski, Jarocin Pozn. 
świadectwa. | 

! 

  

  

  

305400 0 KSV M Wilenkin 
GRANULKI || 
RUSSYANA:. 

> 

        

    

DUSZNOŚCI i CHRYPKI 
CZY UO BLOC ZLECA 

| WĘGIEL opałowy i kowalski 
z dostawą cd pół tony w z*mkniętych 
plombowanych wozach. Ceny najniższe 

Warunki płatności najwygodniejsze” 
| z. rzedstawicieł firmy 
Z. Tregef |TRE:" uj. Gdaf- 

"ska Nr 1, telef, Nr. 1137 od 8—3 g.p.p. 

  

  

i Ri go у аа0 A В я 

sprzedają. się: domy-letniska 
w pięknej miejscowości <POŚPIESZKA» 

ul. zntokol 130, 
zgłosić się do g. Trzjkowicza. 

"EIT 
Eiti 

      

SWĘDZENIE. 
KRWAWIENIE 

Г BRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA | 

„AP.KOWALSKI“ | 
si RLJ 

лнн оао 2 о ло 1 TTT TTT) 

і GENERALNE 
przedstawicielstwo 

na b. Kongresówkę ойба ро- 
ważna Fabryka Przetworów Che- 

_micznych, towar cobrze wprowa- 
dzony. Celem utrzymania więk= 
szego składu konsygnacyjnego 
gotówka 3000 złotych kenieczna. 
Zgłoszenia sub  „Zapewniona 
Egzystencja" kierować do Cen- 
trainego Biura Ogłoszeń L. Metzi 

i S-ka, Warszawą, Jasna 17. 

2 ŁOMY 
drewniane z łade 
nym ogrodem 

owocowym w po- 
biiżu centrum 
sprzedamy za 
1.100 dolarów 

Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlo: 
we ul.  Mickie- 
wicza 21, tel. 152. 

  

Lekarz- Dentysta 

MARYA 

Ožyūska.Smolska 
Cheroby jatny ustne 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów btz bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne AV 
Wojskowym, urzgūni 
kom i uczącym 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 

się 

Wydz. Zdr Nr 3. 

| Meble | 
solidne 
najtaniej nabyć 

można w D.H. 

H. Sikorski si. 

į 
dramat w 10 aktach podług powieści 
znanego francuskiego powiesciopi- 

  

a Świerkowej Papierówki 
w wielkich partjach poszukuje do 

kupna w roku 1927 wielka FABRYKA 

Cellulozy 
Poważne oferty 

i Papieru 
1 pośrednictwo 

przyjmuje 

Firma Fridrich Simon, 

Aschersleben, 

Prow. 

  

Sachsen. 

  

prawnuczka Li 
wróżyła Napoleon 
przyszłość, sądowe 

ui. Młynowa 21 
Krzyża, 

na 

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 

it d. wyzdrowiala; odnawia przyję- 
cia, od godz, 10 zrana do 8 ej wiecz., 

w bramie 

enorman, która 
owi: Przepowiada 
sprawy, o miłości 

m. 6, naprzeciw 
ma schody i 

lewo, 
  

  

nym. Specjalnie usu 

Starszy felczer 
długoletnia praktyka na tle chirurgicz- 

talnie, bez noża, bez bólu, bez leków, 
z gwarancją za żadne komplikacje 

ul. Mickiewicza 11, m. 11. 

Ch, Rozenberg 
(z Warszawy). 

wa odciski, momen: 

RER DOM KOMISOWY ZLECEŃEEzezwmwazy 

IGNACEGO BERGERA. 
WARSZAWA, JASNA Nr. 22. 

Pośredniczy przy kupnie, sprzedaży, zamianie majątków, domów, willi, placów: 
fabryk i t. pi 

Nabywa i odstępuje sumy hipoteczne przedwojenne i przeprowadza regulacje 
takowych dla dłużników i wierzycieli. 

Lokuje sumy hipoteczne na wysokie oproceniowan e. 

Obeenie posiada w Warszawie kilka wysoko rentujących 
się domów korzystnie do sprzedania 

Informuje we wszystkich sprawach w sądach, urzędach 
hipotekach, 

przyjazd zainteresowanych do Warszawy zbyteczny. 
Udziela gwarancji hipotecznych dla monopoli. 

ini wypłacając komorne zgóry. 

państwowych, komunalnych oraz 

   Przyjmuje domy w Warszawie w ad tracię, 

Rejestr Kandlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział 'A Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 10.1! 1927 roku pod Nr. 5620 wcią- 
gnięto: 

_ "R. H. A. 1.—5620. Firma: Budner Abram. Sie- 
dziba w iwju, pow. Lidzkim, Przedmiot—sklep goto- 
wego ubrania. Firma istnieje od 1910 roku.. Właści- 
ciel—Budner Abram, zam. tamże, 4181—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w  dn.10.i 1927 r. pod Nr, 5621 wcią- 
gnięto: 

‚ —_ R. H. A. 1.—5621, Firma: Cyderawicz Chone. 
Siedziba w Lidzie, ui. Rynek 92. Przedmiot — skłep 
żelazny, Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel — 
Cyderowicz Chone, zam. w Lidzie przy ul. pat hy 

4182— VI 

     

„ Do Rejestu Handlowego Dział A Sącu Okr. w 
Sa w dn. 10.ll 1927 r. pod Nr. 5622 wciąg- 
nięto: 

_ R HA. 1. — 5622. Firma: Dobryn Liba. Sie- 
dziba w Iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—skiep towa- 
rów łckciowych. Firma istnieje od 1926 roku. Właś. 
cicielka—Dobryn Liba, zam. tamże. 4183--VI 

Do Rejestru Handlowego ©ział A. Sądu Okr. 
w ią w dn.9—h. 1927 roku pod Nr. 5599 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. L—5599. Firma: Mielnik Berko. Siedzi. 
ba w Lidzie, ul. Postawska 25, Przedmiot—tartak i 
młyn parowy. Firma istnieje od 1902 roku, Wlašci- 
ciel —Mielnik Berko, zam. tamże. 4184—Vi 

  

Zawalna Nr30 
i S-ka ATI DEI LAK ESI 

„Odp. | - ы 

х "::.:‘._?_%Ь&хр. Za 600 doiarów 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: я 
jadalne, sypialne, 
salony, : gabinety, 
łóżka niklowane 1 
angielskie, kreden- 

dom drewniany 
dochodowy, prawie 
nowy z ogiodem 
owocowym, w 

dobrym punkcie 
sprzedamy 

Wileūskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 

  

we  kaucjonowane 
Sako „ARA || LI Mickiewicza 21, 

dębowe it, d. tel. 152. 

Dogodne warunki i | —— 
na raty. DOKTÓF 
  

Seradellę, wykę, pe- 
luszkę, koniczynę czer- 
woną, białą i szwedz- 
ką oraz tymotkę; pła- 
cę najwyższe ceny, 

Zygmunt ! 

NAGRODZKI 

D, ZELDOWICZ 
chor. WENERYCZ 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 
$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE i chor. 

D MOCZ. 
‚ 122 104 46   Wilno, Zawalna 11a. 

  

    

Pożyczki 
załatwiamy 

szybko i dogodnie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

Mieszkanie | 
5 pok, kuch. i pok, 
dla służąc., łazienka, pastewne do sprzeda: domości 

kloz., elektr, i wszelk. „ya, Kalwaryjska 160, 
wyg., słoneczne, 

ciepłe. Dowiedz.: 9—12 

3—6 w, Zakret 
Rzeczna 11 m. 3, 

telef, 9—85. 

  

Ośrodek 
większego majątku 
80 ha z kompletną 

nowocześnie: 
urządzoną . Cegiel- 
nią, z ładnemi 
zabudowaniami, w 
pobliżu st, kolejo- 
wej sprzedamy za 

7 i pół tysięcy 
dolarów 

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

tel. 152. 

    
       
pD:r G. WOLFSON 
choroby: weneryczne, 
moczopłciowe i skór: 
ne. ul. Wileńska 7, 

telef. Nr. 1067. 

Li. Mickiewicza24 

  

leczniczy,   
Węgiel 
w zamkniętych plombowanych wozach 

‚ Ceny najniższe, 

  

Institut de Beaute R. Spiro. | 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 3: 
m, 1, te], 657. Leczenie wad i 
ciała, Usuwanie zmarszczek, w. 
ryszczy, plam na twarzy. 

Masque Pate. Leczenie 
włos, od wyp. i łupieżu. W,Z.P, 58. 

opałowy i 
M z 

ostai 
od 1 Bor 

Jagiellońska 3 m. 6, 
tei. 811. 

w, 
asaž 

  

Solidnie 
lokujemy każdą ; 
sumę — pieniężną 

| Wileńskie Binro“ 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane. 
ul. Mickiewicza 21, | 

      tel. 277. 

Akuszerka 

przyjmuje od godz. 

46 m. 6 
WZP. Nr 63 
    

cd 5—7-ej godz. 

Folwark 
100 dz. ziemi 

żytnio - kartoilanej, 
ornej 40, łąk i 

|| pastwisk 30, lasu 
30, Dom mieszk. 4 
pokoje z kuchnią, 
chlew, gumno, 

skład, lodownia — 
drewniane, kryte 
dachówką, 10 kim. 
od Wilna  sprze- 
damy za 2.500 

dolarów. 
Dom  Handt.-Kom. 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6 tel. 9-05. 

W ZEN KY04000 
Wi Smiałowska 

  

tel. 152. 

Dla powiększenia pro- 
dukcji kłębów BUL- 
WY na nasiona, po- 

do 19, Mickiewicze szykuję blisko Wilna, 
lub st. Kolei w rozu 
obecnym wiosną koło 
2 dziesięcin debrej zie- 
mi a w jesieni następ- e 

J nie już 10 dzies,, Z wa- 
runkiem uprawy jej za 
opłatą ryczałtową lub 

Wia- 
osobiście: 

Wilno, Bankowa: (od 
Makowej d. 1. m. 14, 
M. Kozłowski—od 10 

do 12-ej. 

0096904 
Majątek leśny 
192 ha w pobliżu 
Wilna i st. koiejo: 

wej sprzedamy 
za 3.000 dolarów. 
Wiłeńskie Biuro 

| Komisowo Handło« 

z Części zysków. 

  

wa (kaucjonowane) 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

    

  

Lokujemy 
najdogodniej 

gotówkę na opro: 
centowanie pod 
mocne zabezpie: 

czenia 
D. H.-K. <Zacheta> 
Gdańska 6 —   

Zewiono paszport 
zagraniczny na 

imię Mukołaja Garbu- 
za zam. we wsi Zaje- 
szany gminy Siniaw- 
skiej pow. Nieświes« 
skiego wydany przez 
Starostwo  Niešwies- 

kie nr. 92.   tel. 9 — 05. 009600 

    

Majątek 100 ha 
o glebie pszenno. 

‚› — Бигасгапе], 
zalewnych ' Iąkach 
„dwupokosowych, £ 
łasem, z dobremi 
zabudowaniami, , 
dużym ogrodem 
owocowym, _pizy 
stacji w pobliżu 

Wilna sprzedamy 
za 7 i pół tysiąca 
dolarów, reszta 

dług Państwowego 
Barku Rolnego 
Wileńskie Biuro 

Komisowo' Handlo- 
we kauojonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152: 

Herbata 
z kwiatem 

aromatyczna i wybor- 
na „w smaku z firmy 

St. Sutkowski 
i S-KA 

w Warszawie. 

Poleca Sz.  Kitjenteli 
skład A. Januszewi- 
cza ul. Zamkowa 20-a 

telefon 8—72, 

04600002 
przedam za sumę 
5.000 tysięcy zło- 

tych uruchomione Mię- 
dzynarodowe Bi uro 
Pośrednictwa M a ł. 
żefńistw wraz Z 
całą Redakcją Czaso- 
R Matrymosjaino- 
teklamowego «- 

nianka». Kto chce na- 
być interes niech śpie- 

Szy po informacje: 
Wilno, nl. Portowa 
Nr. 28, <Wilnianka». 

  

    
  

Do Rejesttu Handiowego Dział A 
w Wilnie w dniu 9—1l. 1927 r. ać Nr. jA R. 
gnięto: ' 

+ R KA, 1.—5600 Firma: Merliński Zelik. Sie- 
dziba W twju, pów. Lidzkim. Przedmiot —herbaciarnia. 
Firma istnieje od 1908 roku. Właściciel—Merliński Ze- 

lik, zam. tamże 4185—VI 

Ds Rejestru Handinwego Dział A Sądu Okr. 
w lęgi w dniu 9ii 1927 roku pod Nr. 5601 wciąg- 
nięto: 

R. H. A: | — 5601. Firma: Polak Gita.  Sie- 
dziba w Lidzie, ul. 3 Maja 9. Przedmiot—sklep spo- 
żywczy i galanterji Firma istnieje od 1907 roku. Wła. 

ścicielka— Polak Gita. żam. tamże. 4186—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
2 ań w dn. 9.li 1927 roku pod Nr.-5602 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. |--5602. Firma: Pupko Musza. Siedzi- 
ba w Lidzie, ul. Suwalska 65, Przedmiot—sklep spo- 
żywczy. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel—Pup- 
ko' Musza. zam. tamże. 4187—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. 
w Aso w dn. 9.li 1927 roku pod Ni, 5603 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5603. Firma: Rubinowicz Cyla. Sie. 
dziba w. Lidzie, ul. Zamkowa 6. Przedmiot--sklep spo- 
żywczy i galanterji, Firma istnieje od 1919 roku. Wła- 
ścicielka—Rubinowicz Cyla, zam. w Lidzie, przy ul. 
Suwalskiej 95. 4 4188—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w s. w dniu 9.1! 1927 roku pod Nr. 5604 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. L—5604. Firma: Rogow Pesia. Siedzi- 
ba w Lidzie, ul. Rynek 54. Przedmiot—skiep manu- 
faktury. Firma istnieje od 1923 roku. Właścicielka — 
Rogow Pesia, zam. przy ul Rynkowej 5 4189—Vl 

_ Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
e w dn. 9.ll. 1927 roku pod Nr. 5605 wciąg- 

nięto: 
R. H. A. 1.—5605. Firma: Szofer Abram. Siedzi- 

ba w Iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep obuwia. 
Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel—Szofer Abram* 
zam. tamże.. 4190—V 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sącu Okr. 
w Wilnie w dniu 9—l 1927 r. pod Nr. 5606 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. |.—5606. Firma: Wajn  Brajna. Siedzi- 
ba w Lidzie, ul. Wyzwolenia 2. Przedmiot—piwiarnia. 
Firma istnieje od 1923 roku. Właścicielka — Wajn 
Brajna, zam. tamże. 4191—VI. 

Do Rejęstru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 9—ll 1927 r. pod Nr. 5607 wcią- 
gnięto: ` 

R. H. A. 1.—5607. Firma: Westerman Ester, 
Siedziba w lwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep 

manufaktury. Firma istnieje od 1926 roku. Właści- 

cielka—Westerman Ester, zam. tamże. = 4192—VI, 

  

Wycawca Stanisiaw Mackiewicz Recakior w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

na życzenie bezpłatnie. 

J NIUSKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM 

© | i REJMATYZM 
ŁAMANIA BOLE GŁOWY ;ZĘBÓW 

1 NAGRODZONY 

й MEDALAMI 

przyczem 

APTEKA MIKOLASCHA @, 
Lvwwów. 

  

Wydź. Zdr. Nr. 88. 
  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sąau Okr. 
w Wilnie w dn. 9—l 1927 r. pod Nr. 5608 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5608. Firma: Wismontski Owsiej.. 
Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 6. Przedmiot—sklep 
piśmienno-galanteryjny. Firma istnieje od 1913 roku. 
Właściciel — Wismontski Owsiej, zam. w Lidzie, 
przy ul. Suwalskiej 6. 4193—\!. 

„„„Do Rejestru Handiowego Dziat A Sądu Okr. w: 
Wilnie w dn. 9—!. 1927 r, pod Nr. 5609 wciagnigto:: 

R. H. A. I.—5609 Firma: Zaks Boruch. Siedziba 
w Iwju, pow. Lidzkim.  Przedmiot—sklep -gotowych 
ubrań. Firma istnieja od 1924 roku. Właściciel—Zaks- 
Boruch, zam. tamże. 4194—М!. 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn, 9—l. 1927 r. pod Nr. 5610 wcią 
gnięto: 

„R. H. A. I,-5610. Firma: Zaks Mina, Siedziba 
w Lidzie, ul. Suwalska 21, Przedmiot—sklep obuwia. 
Firma istnieje od 1925 reku. Właścicielka—Zaks 
Mina, zam. tamże. 4195—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 9.1l 1927 r. pod Nr. 5611 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1—5611. Firma: Zeliwiańska Jocha:- 
Siedziba w twju, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep' 
spożywczo-kolonjalny. Firma jstnieje od 1913 roku.. 
Właścicielka — Zeliwańska Jecha, AIR R 

„_ Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Ok 
w — w dn. 10—il 1927 1. pod Nr. 6512 wci 
nięto: 

„ R. H. A. 1.—5612,,Firma: Bakszta Szaja. Sie- 
dziba w Iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot — sklep ga- 
lanteryjny, Firma istnieje od 1887 roku. Wlašciciei— 
Bakszta Szaja, zam. tamże. 4197—VI. - 

Do Rejestru Hanulowego Dział A Sąau Okr. 
w RA w dn. 10—1i. 1927r. pod Nr. 5613 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5613. Firma: Lidska Gita. Siedziba: 
w iwju, pow. Lidzkim. Przedmict—skiep spożywczy. 
Firma isinieje od 1926 roku. Właścicielka—Lidska /Gi- 
ta, zam, tamże. 4198 —VI 

    

    

  

  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 10—11 1927 rokupod Nr. 5614 Wcją: 
gnięto: 

R. H. A. |, 5614, — Firma: 
lesław. Siedziba w iwju, pow. Lidzkim, Przedmiot— 
sklep wędlin. Firma istnieje od 1925 roku. Wlašcie- 
ciel — Waszkiewicz Bolesław, zam. tamże 4199—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr 
w Wiłnie w dniu 10—1l 1927 r. pod Nr. 5615 wcią. 
gnięto: : 

R. H. A. 1.—5615, Firma: Baran Sara. Siedziba: 
w Woronowie, pów. Lidzkim. Przedmiot—apteka. ' 
Firma istnieje od 1907 roku. Właściciei—Baran Sara, 
zam. tamże. 4200— Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr* 
w Wilnie w dniu 10—l 1927 r. pod Nr, 5617 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5617. Firma: Bakszia Szaja. Siedzi- 
ba w iwiju, pow. Lidzkim. Przedmiol—skiep skór.. 
Firma istnieje od 1887 roku. Właściciel—Bakszt Szaja,. 
zam. tamże. 4202—Vi т 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 10.11 1927 roku pod Nr. 5618 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5618. Firma: Berkowska Basia. 
Siedziba w Weronawie, pow. Lidzkim. Przedmiot— 
sklep manufakutry, czapek i obuwia. Firma istnieje 
od 1900 r. Właściciełka—Berkowska Basia. zam. tam- 

4203—VI 

Do Rejestru Hanatowego Dział A Sąau Okr. 
w Wilnie w dniu 10il 1927 r. pod nr. 5619 wcią- 
gnigto: 

R. H, A. 1.—5619. Firma: Błoch Szepszel. Sie 
dziba w Woronowie, i Bieniakeniach, pow. Lidzkim.. 
Przedmiot—skiep spożywczy, mąki, otrąb i galante- 
rji, Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel—Błoch 
Szepszej, zam tamże. 4204—Vi 

Waszkiewicz Bo=- 

  

  

że. 
aim 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn, 8—ll, 1927 r. poa Nr. 5570 wciąge 
nięto: 

R. H. A.1.—5570. Firma: Rebeka i Mera Bar- 
dowskie S-ka. Przedmiot—sklep galanterji. Siedziba— 
Lida, ul. 3 Maja 3- Firma istnieje od 1927 roku, 
Współniczki zam. w Lidzie przy ul. Targowej 18. 
Reb:ka Berdowska i Mera Berdowska. Spółka fire 
mowa, przyobleczona w umowę pisemną w dniu 24 
stycznia 1927 r. i zawarta na czas nieokreślony, Do 
podpisu w imieniu spółki upoważniona jest samo 
dzieinie Rebeka Berdowska. 4205—VI 

Divkarria <Wycawniciwe Wiieńskie» Kwaszeina


