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Budžet w Senacie, 

WARSZAWA, 4lli, PAT. Na dzi- 
siejszem posiedzeniu Senatu toczyła 
się szezegółowa dyskusja nad buże» 
tem na rok 1927—28. Sen. Albrecht 
(Ch.D) referował budżet M-stwa Pra- 
cy i Opieki Społ. stwierdzając, że 
stan rzeczy w tem ministerstwie znacz. 
nie się polepszył. Urzędowi emigra- 
cyjnemu mówca zarzucił niedość ener" 
giczne przeciwstawianie się przena- 
szeniu partyjnietwa na terea emigra- 
cyjny. Sen. Popowski (ZLN) zwrócił 
główną uwagę na sprawę czasu pra- 
cy, przyczem dowodzi, że nasze usta- 
wodawstwo, ustalające 46-godzinny 
tydzitń pracy, nie jest zgodne ani z 
traktaiem  įwersalskim, ani z kón- 
węncją waszyngtońską, ani wreszcie z 
naszą Konstytucją. gdyż ogranicza 
wwlność zarobkowania. Klub ZL N.-— 
oświadczył sen Papowski — stoi na 
stanowisku 8-godzinnego dnia pracy 
i domaga się rewizji naszego ustawo- 
dawstwa w kierunku uzgodnienia cza- 
su pracy z czasem stosowanem w 
innych krajach oraz wyjęcia z pod 
ochrony lokatorów budujących się 
domów fabrycznych i nieściągania po- 
datku dochodowego Zz sum przezna- 
czonych na ten cel. Sem Kłuszyńska 
(PPS) polemizuje z sen. Popowskim 
w kwestji 8-godzinnego dnia pracy i 
twierdzi, że interes Państwa wymaga, 
ażeby w tej chwiłi nie ruszać takich 
probiemów. 

Sen. Thullie (Ch. D.) wywodził, 
że przy nowelizacji ustawodawstwa 
musi być wyraźnie zastrzeżona niena- 
ruszalność 8-godzinnego dnia pracy. 
Mówca domagał się ustanowienia 
komisyj  rozjemczych na wypadek 
strajku. 

Sen. Krzyżanowski (Kl. Pracy) 
zwrócił uwagę na wysokość stawek, 
stosowanych przy opłatach na rzecz 
Kas Chorych. Zdaniem mówcy, w 
walce z bezrobociem nałęży przejść 
na drogę pomocy przez udzielanie 
bezprocentowych kredytów. Sen. O- 
stński (Wyzw.) jest zdania, że urząd 
zdrowia powinien być przyłączony do 
M stwa Pracy. Sen. Sredniawski (PSL) 
zgłosił rezolucję w sprawie noweli- 
zacj ustawy o czasie pracy w kierun- 
ku uchylenia jej stosowania do robót 
sezonowych, budowlanych i do robót 
wykomywanyc osobiście przez rze- 
wmieślnika. Zgłasza rezolucję wzywa- 
jacą do nowelizacji ustawy o Kasach 
Chorych, Po końcowem przemówieniu 
sprawozdawcy Aibrech'a į po sprosto 
waniu sen Popowskiego, który ad- 
pierał zarzut sen. Kłuszyńskiegośjako- 
by Kl. ZLN był przeciwnikiem 8-go- 
dzinnego dnia pracy, obrady nad bud- 
żetem M-siwa Pracy i Opieki Społ. 
ukończone. 

Po przerwie, sen. Adelman (CH.D.) 
referował budżet M-stwa Skarbu pod- 

+ nosząc, że nasze ustawodawstwo po- 
daikowe jest klasowe, bo niezobowią- 
zuje do płacenia całego społeczeń- 
stwą. Nasza taryfa ceina nie odpe- 
wiada stosunkom europejskim i dla- 
tego zarówno rozkład podatków jak 
i cła należy polepszyć. Admini- 
stracja skarbu mimo braków i wiei- 
kich. trudności naogól dobrzę spełnja 
swoję zadanie. Dochody administra- 
cyjne M-stwa Skarbu  prelimiaowane 
są nisko i są wszelkie dane, że zo- . 
staną osiągnięte. Dzięki zwiększeniu 
produkcji węgla na Śląsku można 
się spodziewać również dochodów 
ze Śląska. Komisja senacka wnosi o 
podniesienie o półłora miljona po- 
datku od nieruchomości miejskich, a 

” podatku od kapitałów i rent o jeden 
miljon. Dochody mennicy państwo- 
wej zwiększono o 10,000. Zmniejszó- 
no natomiast preiiminowaną sumę 
podatku majątkowego o dwa i pół 
miljona. Wadą naszych monopolėw 
jest, że nie są skoncentrowane. Ze 
wszystkich monopoli „można się spa- 
Gzjewać  mniejwięcej © 70,000,000 

więcej od sumy  preliminowanej. W 
dyskusji przemawiali senatorowie Zda* 
nowski (ZLIN), Szereszewski (Kało 
Żyd.), Kędzior (Piast), Szarski (CHLN ). 
Następne posiedzenie jutro o godz. 
10-tej rena. 

  

Sala Gimnazjum im. A. Mickiewicza 
ul. Dominikańska 3, 

W SOBOTĘ, dnia 5-go marca 

I 4-ty Wieczór Kameralny 
(Twórczość Beethovena). 

Udział biorą prof. prof.: K. Pliszko* 
Ranuszewicz (fortep.), W. Ledochow- 

ska, Sołomonow, S. Balsztajn 
(skrzypce), F: Tchorz (wiolonozela), 

M. Salnieki (altówka). 

W piogramie: 
Kwartet smyczkowy, B dur. 
Trio fortepjanowe Rs dur, 
Sonata skrzypcowa (<Kteutzerówska») 
Słowo wstępne: prof, M, Józefowicz. 

Początek © g. 7 m. 30 w, 
Bilety w Sekretarjacie Konsersatorjum 

(pl. Orzeszkowej 9) od g. 4—7 w.     

Prowokacyjńa mowa hr, Westarpu. 
FRANKFURT n/MENEM, 4 lli. Pat. Na zgromadzeniu nacjonalistów 

niemieckich wygłosił tu hr. Westarp wielką mowę polityczną. Treść jej 
była mniej więcej następująca: Opróżnienie Zagłębia Saary i Nadrenii jest 

w obecnej chwili najbardziej dła Niemiec palącą sprawą. Dopóki Nadrenja 

jest w posiadaniu okupantów, niema mowy © porozumieniu  nie- 

miecko-francuskiem. Wu bec dotychczasowych doświadczeń, a zwłaszcza 

wobec stanowiska zajętego ostatnio przez francuskiego ministra wojny, 

nadzieje nimieckie na opróżnienie Nadrenji nie są zbyt wielkie. Niemcy 

nigdy się nie zgodzą na interpretację, jaką Briand nadał traktatowi locar- 
neńskiemu. Należy zaprotestować—mówił hr. Westarp—przeciwko mniema- 

niu jakoby Niemcy w Locarno dobrowolnie zgodziły si na „dykiai“ wersalski. 

Mylnym jest pogląd jakoby Francja zastrzegła sobie prawo wkroczenia do 

strefy zdemiliłaryzowanej w celu poparcja Polski i Czechosłowacji. Zda- 

niem Westarpa wszystkie stronnictwa Reichstagu zgodne są co do tego, 

że dla Niemiec tak zw. Locarno wschodnie jest nie do pomyślenia. Wisła 

i Ren—mówił Westarp—znajdują się w niewoli obcych narodów. Świat 

cały coraz bardziej dochodzi do przekonania, że stosunki na Wschodzie 

nie dadzą się utrzymać, ze względu na ucisk prowincji wschodnich 

zwłaszcza zaś na odcięcie od Rzeszy Prus Wschodnich i części Górnego 

Śląska, jak również ze względu na „cierpienia* jakich doznaje mniejszość 
niemiecka w Polsce. Warunkiem, który Polska musi spełnić, jeżeli chce 

utrzymywać normalne stosunki handlowe z Niemcami, jest, by wyrzekła 
się „swej walki przeciw niemieckiemu żywiołowi, prowadzonej za pomocą 

brutałnych i bezprawnych wydaleń z marchji wschodniej i zgodziła się 
na odpowiednie uregulowanie prawa osiedlania się w drodze odpowied- 

nich gwarancyj”. 

Demonstracja sejmiku Branderburskiego. 
BERLIN, 4—]li. Pat Ssjmik powiatowy brand mburski urządził na 

dzisiejszem posiedzeniu wielką demonstrację pod adresem rządu Rzeszy i 
rządu pruskiego, domagając się przyznania znaczniejszych kredytów na 
kolonizowanie terenów pogranicznych i na wybudowanie tam znaczniejszej 
ilości mieszkań dla robotn:ków rolnych. Sejmik żąda naogół 2,000.000 
marek w formie subwencji i kredytu. 

RETERWYWYRE OESTE DZE OAZY DYTEOOOCZ ERORÓDZENEA TTT BEATS 

Chamberlain o polityce wobec SSSR. 
LONDYN. 4 3 PAT. W uzupełnieniu podanego wczoraj przez prasę 

sprawozdania z przemówienia wygłoszonego w lzbie Gmin przez Austena 
Chamberlaina, agencja Reuter'a podaje: Sir Austen Chamberlain zaprzeczył 
energicznie przypuszczeniom sowieckim przypisującym polityce brytyjskiej 
dążeniał do zakłócenia stosunków międzynarodowych w Europie wschod- 
niej i ciągnięcia państw bliskiego Wschodu do antysowieckiej polityki 
zmierzającej rzekomo do utworzenia wielkiego bloku antysowieckiego 
w Europie, We wszystkich rozmowach na temat stosunków anglo s0- 
wieckich, minister podkreślał pokojowe tendencje rządu brytyjskiego 
w jego polityce wobec Sowietów. Minister zaprzeczył kategorycznie wersjom 
niemieckim 6 rzekomych rozmowach prowadzonych między Warszawą 
a Londynem oraz o zaciągnigtych jakcby przes rząd polski zobowiąza- 
niach natury politycznej lub wojskowej wobec Wielkiej Brytanji, 

Izba Lordów o wystąpieniach rządu wopec Sowietów, 

LONDYN, 4.lii, PAT. Podczas obrad lzby Lordów, poświęco- 
nych polityce rządu wobec Sowietów, lord Reading oświadczył, że 
nikt nie może odmówić słuszności rządowi Wielkiej Brytanji w jego ostat- 
niem wystąpieniu wobec Sowietów. Rząd powinien pozostawić sobie wolną 
rękę w sprawie zastosowania w przyszłości, o ile okaże się to koniecznem, 
silniejszej akcji wobec Sowietów, dając im tymczasem możność okazania 
dobrej woli. 

Następnie zabrał głos imieniem rządu lord Salisbury oświadczając, 
że rząd ma niewątpliwie prawe zastosowania środków osirzejszych. Za-. 
chodzi fednak pytanie, czy przejście do jaknajostrzejszego działania jest w 
interesie kreju i pokoju powszechnego. Podejmując bardziej zdecydowaną 
akcję wobec Sowietów należy się liczyć więcej z adpowiedzialnością, jaką 
poniosłaby wobec Świata Wielka Brytanja, aniżeli z interesami gospodar= 
czemi kraju. Nie należy zapominać — mówił Salisbury — że pokój i do- 
brobyt świata zależy w znacznej mierze od właściwych posunięć polityki 
zagranicznej. Wielkiej - Brytanji. Stosunki w Europie środkowej są w chwi- 
li obecnej bardzo zadrażnionę i rząd brytyjski nie może podejmować ni- 
czego, coby mogło pogorszyć istniejący stan rzeczy. Rząd postąpił wobec 
Sowietów tak, jak mu nakazywały powyższe względy, a w nocie swej skie- 
rował pod adresem sowietów ostrzeżenie, które brzmi „dalej pójść nie 
możccie". 

Sowiety wzmogły kampanję anty » brytyjską. 
„ LONDYN, 4—lli. PAT. Do Timesa donoszą z Szanghaju, że rząd 

sowiecki polecił konsułom rosyjskim w Chinach wzmódz kampanię anty- 
brytyjską. 

ROLNICY! 
Kupując nawozy sztuczne, pamiętajcie, że najlep- 

szym i dotąd niezastąpionym nawozem azotowym 

pod wszelkie rośliny uprawne, a zwłaszcza pod buraki 

cukrowe, jest oryginalna 

Saletra Chilijska, 
którą nabywać można po najniższych cenach w firmie: 

Barański, Barcikowski i 5-ka 
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Szanghajski węzeł gordyjski. 
Etapami kilku artykułów iaforma- 

cyjnych w „Słowie*« doprowadziłiśmy 

łaskawie uważnych czytelników na- 
szych jakby do bram Szanghaju. Zo- 

brazowaliśmy swojego czasu  zbiera- 

nie się. jakby chmury na niebie: woje 

ny domowej, która oto od lat już 

kilku trzyma pod swoją pożogą całe 
Chiny; analizowaliśmy : kolejno cha* 
rakter tej „wojny marszałków”, co 

przerodziła się niemal w powszechną 

wojnę narodową; staraliśmy się moż- 

liwie najjaśniej przedstawić powoine 

przechodzenie purktu ciężkości wszyste 

kiego, co dzieje się obecnie w Chi- 

nach z Pekinu na Kanton; nakrešli- 

liśmy wreszcie niejako plan wielkiej 

kampanji rozgrywającej się między 

południowemi Chinami a północnemi, 
której to kampanji metą jest—jak do- 
tąd—zdobycie Szanghaju aby z tego 
arcyważnego, portowego miasta wy- 

parć cudzoziemców lub przynajmniej 

sprowadzić do minimum ich ogromne 

teraźniejsze wpływy w Szanghaju. 
Obecnie, chcemy, jakby z lotu 

ptaka nad Szanghajem dać obraz nie- 
słychanie skomplikowanych interesów, 

politykowań, wpływów, posunięć, pla- 
nów ogniskujących się w tem mie- 
ście, na które zwrócone są w chwili 

obecnej oczy całego Świata. Korzy- 
stamy zaś z krótkiego może już tyl- 

ko momentu przed bodaj, że nie- 

uniknionem zajęciem Szanghaju przez 
wojska kantońskie, co musi pociąg- 
nąć za sobą te lub inne zmiany w 

sytuacji napiętej do ostatnich granic, 
Armja, zwana kantońską, liczy w 

przybliżeniu 120 tysięcy żołnierza do- 

brze uzbrojonego i bitnego. Dowo- 
dzi armją kantońską generał Czeń- 

Kai-Szi. Armja kantońska jest, jak 

wiadomo ekspozyturą potężnego stron- 

nictwa chińskich nacjonalistów (Ho - 

Min - Dan) i w ścisłym jest kontakcie 
z moskiewskim rządem sowieckim, 

innemi słowy z Rosją bolszewicką. 

Dziwu niema. Chińska partja nacjo- 

nalistyczna jest dziełem zmarłego nie- 

dawną dra Sun - Jan - Sena, który był 
wiglkim zwolennikiem obecnego regie 
me'u w Rosji. Za jego to niejako rządów 
nastąpiło mocne zadziergnięcie współ- 

pracy rządu sowieckiego z kantoński- 
mi nacjonalistaa Ponieważ jednak 

armja kantońska inu niektóre właście 
wości czerwonej armji rosyjskiej (np. 

w każdym oddziale są niejako dwaj 
komendanci: wyższy oficer tudzież 
„komisarz* z ramienia stronnictwa 
Ho-Min-San) są torzeczy niebezpiecz- 

ne. Armja kantońska przy całem swem 
doskonałem wyekwipowaniu [i przy. 

"całej swej Bbitności nie jest tak już 
bardzo i absolutnie pewną. To się 
zresztą pokaże niebawem gdy się 

rozpocznie na dobre wielki epizod 
szanghajski. 

Zobaczmyż teraz jakiemi siłami 

rozporządza Szanghaj. Rej wodzą tam 
Anglicy, Faktycznie oni poniosą od- 
powiedzialność zarówno za losy mia- 
sta jak za konsekwencję jego zajęcia 

— niewątpliwie po walcel — przez 

generała Czeń-Kai-Szi'ego. Własnego 
wojska mają Anglicy w Szanghaju 
niewiele; (;z jakich najwyżej dziesięć 

tysięcy. Generał chiński Swr-Czang- 
Feng rzucił się, jak wiadomo, bronić 
Szanghaju Uczynił daleko sięgający 

wypad. Armja kantońska zadała mu 

ciężką kięskę. Rozbitki jego wojska 

schroniły się z powrotem do Szang- 

haju, Anglicy zmuszeni byli szukać 
innych sił zbrojnych chińskich, które- 
by im pomogły bronić Szanghaju. 
Upatrzyły tego sprzymierzeńca w 
osobie notorycznego kondotjera, ge- 
nerała Czang-Czung-Czanga. 

Jest to indywiduum z pod ciemnej 
gwiazdy. Przed dwudziestu laty byl 
ów Czang-Czung-Czang pospolitym 
bandytą; grasował po Mandżurji o- 
grabując spekojnych ludzi po pu- * 
blicznych drogach. Podczas wojny 
rosyjsko-japońskiej wzięli go na usłu- 
gi Japoficzycy i używali za wywia- 4 

też gierylasówkę % dowcę; prowadził 

przeciw wojskom regularnym  rosyj- 

skim. Na widownię znów wypłynął 

zaraz po wybuchnięciu rewolucji i 
wojny domowej. Przystał do armii 
marszałka Wu-Pel-Fu. Zdradził go 
na rzecz marszałka Czang-So-Lina, 
którego z kolei zdradził wstępując 

do armji bolszewicka-chrześcijańskiego 

marszałka Sen-Jan-Fengą, którego— 

też zdradził. Wówczas rozpoczął akcję 

na własną rękę i zajął Nankin ogło- 

siwszy  siębie nankińskim  tupanem 

gel Szu-Czun'em. Z tym to nankiń- 

skim tupanem zawarli układ szang- 

hajscy Anglicy. Na jakich warunkach 

—na razie nie wiadomo. Dość, że 

już 10,000 wojska  Czang-Czung- 
Czanga przybyło z Nankinu do Szang- 
haju a wszystka armja nankińska jest 
w drodze. Musiał generał Czang- 
Czung-Czang dobrego wziąć od An. 
glików kubana za oddanie na ich 
usługi całej swojej siły zbrojnej. 

Wbrew protestom iPekinu i Kan- 
tonu rząd angielski wysadził na ląd 

chiński swoje wojska. Do tego he- 
roicznego wystąpienia nie przyłączyło 

się dotąd żadne państwo — oprócz 

Włoch, które zadeklarowały teoretycz* 

ne solidaryzowanie się z akcją angiel- 
ską. Włochy mają atoli w Szanghaju 
mie więcej nad 50 żolnierzy. Francja 
ma ich 200 lecz trzyma ich w kosza- 

rach i publicznie ich nie pokazuje 
przy żądnej okoliczności. Francja wo- 
bec śmiałej akcji angielskiej zachowu- 
je ściśle wyczekujące stanowisko. Sta- 

ny Zjednoczone trzymają swoich żeł- 
nierzy, w liczbie jakich 2000—na stat: 

kach. Noga ich nie postała na chiń- 

Skim lądzie. Również Japonia z pra- 
wie trzema tysiącami żołnierza na stat-- 

kach stojących na wodach Szangha+ 

ju—czeka co dalej będzie, Francja, 

Japonja i Stany Zjednoczone pragną 

za wszelką cenę być jaknajdłużej na 
dobrej stopie z armją kantońską, ze 
stronnictwem nacjonalistów, .jednem 

słowem z Młodymi Chinami. Jak 
długo potrafią wytrwać w tej roli? Nie- 
wiadomo. 

A jakże zachowuje się Rosja? Ro- 

51а Sowięcka stoi całkowicie po stro» 

nie Młodych Chin, mocno nacjonali- 

stycznych, nieprzejednanych, doma- 

gających się „oczyszczenia* Chin z 

cudzoziemców, ciągrących na Szang- 

haj, aby zburzyć tę ostoję cudzozlem- 

skiej przemocy. W obozie generała 

Czeń-Kai-Szi'ego rezyduje przecież 

główny agent dyplomatyczny rządu 

sowieckiego Borodin... onże z praw- 

dziwego nazwiska Braun, żyd lon- 

dyński, czterdziestekilkoletni, bardzo 

zdolny i wykształcony, majster w ro- 

bieniu rewolucyj. Instrukcje otrzy: 
muje bezpośrednio od Kominternu w 

Moskwie A nie trzeba zapominać, 

że ministrem spraw zagranicznych 
rządu kautońskiego jest, to którym 
parokrotnie pisaliśmy obszerniej, dr. 

Czen, w Europie kształcony Chiń- 

czyk, niezmiernie zdolny dypłomała. 

On to czuwa aby splot nieraz sprzecz- 

nych, interesów państwa i mocarstw 

był coraz. trudriejszy do rozmotania. 

Na wzajemnej do siebie nieułnoś- 

ci mocarstw, na ich antagonizmach, 

animozjach i wzajemnych wszędzie 

szachowaniach się opiera swe nadzie- 

je rząd kantoński pokonania potężnej 

koalicji. Może już w chwili gdy to 
piszemy drgnął szanghajski węzeł 
gordyjski pod pierwszem cięciem. 

, Jacz, 
100000000060000000000006800009400 

Uwadze Rolników! 

u Wielki wybór książek 
« z Zakresu gospodarstwa 
R wiejskiego 
= poleca KSIĘGARNIA 

u Wacława MIKULSKIEGO 
z. Wilno, Wileńska 25, Tel. 664, 
19299+090002000000000600040000040 
> rze 
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CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej В 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch šwigtecznyc 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 

Sejm i Rząd. 
Podróż inspekcyjna min, Sła- 

woj-Składkowskiego. 
WARSZAWA, 41II PAT. W dru- 

gim dniu swej inspekcyjnej podróży 
min. Składkowski przeprowadził — - 
spekcję w starostwach oraz Įurzędėw 
policyjnych w Słonimie, następnie od- 
był konferencję z wojewodą Nowo- 
gródzkim Beczkowiczem, «tóry przy» 
był na spotkanie p, ministra do Sła- 
nimia. Następnie p. minister w tówa- 
rzystwie p. wojewody Beczkowicza 
udał się do Baranowicz, gdzie prze- 
prowadził łustrację miejscowego sta- 
rostwa; 

BARANOWICZE, 4 lil. Pet, W 
dn. 4 b. m. min. Składkowski w to- 
warzystwie wojewody - nowogródzkie- 
go Beczkowicza, naczelnika wydziału 
M-stwa Spraw wewn. Zabierzowskie- 
go i starosty baranowickiego p. Kul- 
wiecia, udał się na objazd zniszczo- 
nych osiedli w pow. baranowiskim, a 
szczególnie na terenie gminy  Stoło» 
wicze. Pan minister szczegółowo ba- 

dał postępy budowy i przyczyny pa- 
wodujące, że szereg osiedii dotych- 
czas jeszcze nie odbudowano. Na- 
stępnie p' minister udał się do Stolp: 
ców, gdzie przeprowadził lustrację 
posterunku kołejówego policji państ. 
wowej zwiedził szwadron 8 baonu 
KOP. i zarządził próbny alarm w 9 
szwądronie Korpusu Ochrony pogra- 
nicza, któremu udzielił pochwały za 
sprawność, 

Marszałek Rataj nie przyjąz 
do wiadomości listu pos. Wo. 

jewódzkięgo. 
WARSZAWA 4—lli, PAT. Matsza- 

łek Sejmu Rataj zapoznał się w dniu 
dzisiejszym z listem posła Wojewódz* 
kiego z dn. 3 marca r.b, wystosowa: 
nym do marszałka w związku z orze- 
czeniem sądu marszałkowskiego w 
sprawie zarzutów, postawionych temu 
posłowi przez „Głos Prawdy*. W li- 
ście tym pos. Wojewódzki w sposób 
ostry i obraźliwy zaatakował sąd 
marszałkowski. Marszałek postanowił 
listu tego do wiadomości mie przyja 
mować i zwrócić go posłowi Woje- 
wódzkiemu. Orzeczenie sądu marszał: 
kowskiego będzie ogłoszcne na jed- 
nem z najbiiźszych posiedzeń plenar- 
nych Sejmu. 

Pracownicy umysłowi. 
WARSZAWA, 4. Ill. Pat. Na po- 

siedzeniu Rady Ministrów w dniu 2 
marca r. b. na wniosek ministra 
Pracy i Opieki Społecznej zostały o- 
statecznie załatwione punkty sporne 
w projekcie rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej o umowie o pracę 
pracowników umysłowych. Rada Mi- 
nistrów upoważniła ministra Pracy i 
Op. Społęcznej do przesłania powyż- 
szegó projektu rozporządzenia radzie 
prawniczej. Rozporządzenie to w naj- 
ważniejszych punktach / przewiduje: 
meżność wprowadzenia przez praco- 
dawcę regulaminu pracy, który obo- 
wiązuje pracownika, o ile przy zawie- 
raniu umowy o pracę był mu podany 
do wiadomości. Próbny okres pracy 
nie może przekraczać 3-ch miesięcy, 
licząc od chwiłi przystąpienia do pra- 
cy. Umowa o pracę ustaje po uprzed- 
niem wypowiedzeniu, które wynosić 
ma całkowicie 3 miesiący kałendarzo- 
we i kończyć się musi zawsze ostat- 
niego dnia miesiąca kaiendarzowego, 
w okresie próbnym po uprzedniem 
2-tygodniowem wypowiedzeniu. Po 
upływie okresu wypowiedzenia umo- 
my na czas nieokreślony, zawarcie z 
tymże pracownikiem 3-ch bezpośred- 
nio po sobie następujących umów o 
pracę na czas określony, z których 
żadna nie przekracza terminu 3-ch 
miesięcy, równoznaczne jest z zawat- 
ciem umowy na czas nieckrešlony- 
Ustawa reguluje następnie terminy 
wypłaty wynagrodzenia oraz wypadki 
w których strony mogą natychmiast 
rozwiązywać umowy o pracę bez za- 
chowania obowiązującego okresu 
wypowiedzenia oraz' kary za przekro- 
czenie ptzepisów ustawowych. 

Ordynacja wyborcza do gmin 
wiejskich, 

WARSZAWA, 4—Il. Pat, Sejmo- 
wa komisja administracyjna przystą- 
piła dzisiaj do 8-go czytania ardyna- 
cji wyborczej do gmin wiejskich. 
Przyjęto art. | zawierający zasadę, że 
wybory do gmin wiejskich odbywać 
się będą w drodze równego, tajnego, 
powszechnego i bezpośredniego gło- 
sowania. Art, 2-gi tej ustawy traktu- 
jący o Systemie proporcjonalnym 
wraz z wszelkiemi poprawkami de 
tego artykułu odesłano do specjalnej 
podkomisji Podkomisja ta natych- 
miast po posiedzeniu pełnem komisji 
obradowała nad przekazanemi jej wnio- 
skami i po przeprowadzeniu dyskusji 
ogólnej odroczyła swe obrady do 
wtorku przyszłego tygodnia.
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Zakończenie kursu instruktorskiego. 
— Korespondencja „Słowa* — 

Rozpoczęty w dniu 10 stycznia 
b. r. Kurs instruktorski przysposo- 
bienia wojskowego przy 77 p. p za» 
kończył się w dniu 25:go stycznia. 

Na kursie było 19 tu elewów. 
Kurs instruktorski pozostawał pod 

energicznym kierownictwem  dzielne- 
go i powszechnie lubianego p. kpt. 
Koellnera oraz jego zastępcy por. 
Stoczkowskiego z 77 p. p. 

Wykładowcami byli por. Stocz- 
kowski, por. Ankiewicz d-ca kadry 
instruktorskiej w Lidzie, chor. Jasiń- 
ski, chor. Dudek i sierżant Melon 
wszyscy z 77 p. p. Prócz tego na 
kurs było przydzielono 6-ciu instruk: 
torów— szeregowych. 

Niezależnie od tego, wykładali na 
kursie z dziedziny organizacji przy- 
sposobienia wojskowego p. Kudelska, 
p. Muzyczka i ppor. rez. Koźmiński. 

Egzamin odbył się w dniu 24 lu- 
tego wobec specjalnej komisji z 
ppułk. Krzyżem na czele. Mimo b. 
wymagającej i ostrej komisji egzami- 
nacyjnej — egzamin złożyli wszyscy 
uczestnicy kursu — 13-tu z wynikiem 
b. dobry i dobrym, zaś 6-ciu z wy- 
nikiem dostatecznym. Jak wynika z 
przeprowadzonego egzaminu, rezulta- 
tem 6-cio tygodniowej pracy wyszko- 
leniowej na kursie jest przysporzenie 
organizacjom P. W. i Państwu 13-tu 
instruktorów i 6-ciu pomocników in- 
struktorów, pochodzących z powiatów 
Widzkiego, Wołożyńskiego i Stołpece 
kiego, którzy w dużej mierze potrafią 
zaspokoić najbardziej palące potrzeby 
organizacji P. W. oraz zastąpić w 
wielu wypadkach instruktorów woj: 
skowych. - 

Po egzaminie odbyły się zawody 
strzeleckie i marszowe; do zawodów 
strzeleckich stanęły dwie drużyny — 
jedna składająca się z kursistów (Pa- 
wlukiewicz, Ambrożewicz, Wołosze- 
wicz i Tocewicz), druga zaś ze strzel- 
ców oddziału Lidzkiego (Kozicki, 
Sielicki i Fiedorowicz). W tej szla- 
chetnej rywalizacji pierwsze miejsce 
zajęli kursiści. 

Do zawodów marszowych rów- 
nież stanęły dwie drużyny, jedna z 
kuisistów (Pawłowicz,  Dubrownin, 
Matwosz, Wojno, Kapłun i Kuliński), 
druga Strzelecka (Żemło, Urbanowicz, 
Steńko, Dąbrowski, Łunkiewicz i 
Wielkoszyński). W tych zawodach 
kursiści musieli ustąpić 1-sze miej- 
sce drużynie strzeleckiej, umiejętnie 
prowadzonej przez komendanta ob- 
wodu p. j. Żemlo. Trasę 10-cio klm. 
(w tem 5 klm. na przełaj po oranem 
polu) drużyna p. Źemły przebyła w 
świetnym czasie 59 m. i 10 sek. 

Uroczystość zakończenia kursu w 
dniu 25 lutego rozpoczęła się mszą 
św. w miejscowym kościele, odpra- 
wioną przez ks. kapełana 77 p.p. Ks. 
kapelan podczas swego kazania po- 
dziękował członkom P. W., przeważ- 
nie strzelcom, że pracę swą rozpoczy= 
rają z Bogiem, następnie podkreślił 
znaczenie i wagę pracy przysposobie- 
nia wojskowego dla Ojczyzny. 
+. Po mszy św. odbył się wspólny 

$ ODCZYT i 
: prof. Adoriana Diveky 
® W sobotę, dnia 5 go marca 1927 roku 
4. godzinie 6ej wieczorem w Sali 
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Wrażenia muzyczne. 
Koncert Szopenowski. 

Bieżący sezon koncertowy upływa 
pod znakiem Szopena. Jak sądzić mo- 
żna z pism, nietylko w Polsce, lecz 
i na całym Świecie, w ciągu zimy, 
jeszcze więcej, niżeli zwykle, hołdo- 
wano twórczości, wielkiego kompozy- 
tora polskiego. Prąd ten ogólny nie 
mógł pozostać zupełnie bez wpływu 
i na nasz ruch koncertowy, co się 
stało pobudką do urządzenia obcho- 
du Szopenowskiego, z inicjatywy 
prof. Marceliny  Kimontt-Jacynowej, 
której najwybitniejsi uczniowie wypel- 
nili dział fortepjanowy programu. Nie- 
zwykle czynny udział w organizacji 
wieczora, który się odbył w sali 
gimnazjum im. Ad. Mickiewicza, przy- 

jął dyrektor Bronisław Zapaśnik, za: 

początkowując uroczystość pięknie 

ujętem słowem wstępnem o Szopenie 
i znaczeniu wszechświatowem jego 
twórczości, jako też dyrygując miesza« 
nym chórem Gimnazjum im. Ad. Mi- 
ckiewicza, który składnie wykonał 
marzycielskie preludjam A dur i Ma- 
zurek h-mol. Na początku odegrała 
orkiestra Gimnazjum Ad. Mickiewi: 
cza, pod wytrawnym kierunkiem ka- 
pelmistrza M. Salnickiego, nieprzemi- 
jająco świetny PołonezjA-dur. 

Zarówno dobór arcydzieł nieśmier= 
telnego poety fortepianu, jak i wyko: 
nawców, wyłącznie  wychowańców 
Konserwatorjum, stanowczo się przy- 
czynił do skupienia głównej uwagi 

Lida, I-go marca. 

żołnierski obiad w „Kole Polek*, zor- 
ganizowany dzięki zabiegom p. kpt. 
Koellnera Oraz wszechstronnemu po- 
parciu p. Starosty Zdanowicza i bur- 
mistrza m. Lidy. Na obiedzie prócz 
uczestników kursu obecni byli p. Sta- 
rosta Zdanowicz, ppułk. Krzyż, bur- 
mistrz m. Lidy, p. Kudelska, p. Żem- 
ło i wielu innych przedstawicieli miej- 
scowego Społeczeństwa, oraz wszys- 
cy wykładowcy i instruktorowie z p. 
kpt. Koelnerem na czele. Podczas o- 
biadu pierwszy przemówił p. kpt. Ko- 
elner, zaznaczając iż obowiązkiem ab: 
sołwentów jest krzewić wśród szero- 
kich mas tężyzne moralną i fachowo- 
wojskową; w zakończeniu wzniósł 
okrzyk na cześć Marszałka Piłsud- 
skiego. Z kolei przemawiał p. а- 
rosta Zdanowicz, zapewniając wszech- 
stronne poparcie dla pracy nad przy- 
gotowaniem 'narodu do obrony na- 
szej niepodległości. 

Po tem przemówieniu, p. kpt. Ko: 
eliner rozdał elewom Świadectwa z 
ukończ. kursu, oraz nagrody za pil: 
ność i nagrody za zawody strzelec- 
kie i marszowe. 

Uczniów odprawiono na stację 
skąd rozjechali się do swoich miej- 
scowości celem krzewienia idei Na- 
ród pod bronią, у 

BARANOWICZE. 

— Walnezgromadzenie LOPP. 
W dniu 27 lutego rb. zgodnie z no- 
wym statutem, odbyło się zgroma- 
dzenie delegatów kół powiatowego 
komitetu LOPP. Przewodniczył prezes 
komitetu inż. Layman,  sekretarzował 
p. Głąbik. 

Sprawozdanie z działalności za- 
rządu zą 1926 rok wygłosił prezes 
komitetu inż. „Layman, podkreślając, 
iż obok organizacji kół w powiecie, 
główną uwagę zwrócono na budowę 
lotniska, miejsce dla którego już 
zostało wybrane, a także iż założono 
już modelarnie. Po wygloszeniu spra- 
wozdania, wywiązała się dyskusja, w 
wyniku której postanowiono, na wnio+ 
sek p. starosty Kulwiecia: 

1) Werbowanie nowych członków 
należy uskuteczniać drogą propagan- 
dy, a w szczególności przez urządza* 
nie lotów w poszczegółnych kołach 
LOPP. 

2) Wciągnąć do akcji nauczyciel- 
stwo przez inspektora szkolnego p. 
Gładysza. 

3) Prosić wojewódzki komitet, by 
nie dalej jak w maju wysłał agita- 
cyjny samolót po porozumieniu się z 
powiatowym komitetem do poszcze- 
gólnych kół. : 

Celem zaciągnięcia większej ilości 
członków, zgromadzenie postanowiło: 
Urządzić po porozumieniu się z p. 
starostą i wojewódzkim komitetem: 
„Tydzień lotniczy werbowania człon- 
ków na powiat Baranowicki*, 

Tydzień urządzić od 1 do 7 maja, 
oprócz tego na wniosek starosty po- 
stanowiono urządzić loterję także w 
maju. 

Do zarządu powiatowego komitetu 
zostali wybrani: p. inż, Layman, p. 
starosta Kulwieć, p. Głąbik, p. płk. 
Gienkowski, p. Modliński, p. dr, Ja- 
sinowski, p. rejent Danowski, p. bur- 
mistrz Dembiński, p. płk. Sokol-Sza- 
gin i p. inspektor szkolny Gładysz. 

Do komisji rewizyjnej: pp. dr. Woło- 
szyńskiego, mecenasa Legatowicza i 
dyrektora Banku Pietrkiewicza i na 
zastępców pp. Kuntza i Przeborow- 
skiego. 

Delegatami na zjazd wojewódzki 
pp. inż. Laymana i starostę Kulwie- 
cia. Po przyjęciu prowizorycznego 
budżetu na rok 1927, posiedzenie 
zamknięto. 

  

na dział fortepianowy, pod każdym 
względem, godnie przedstawiony i z 
powodzeniem urozmaicony odegra- 
-niem przez p. Persicównę i p. Lift- 
mana (ucz. prof. Tchorza) „Largo* z 
sonaty na fortepian i wiolonczelę, 
oraz dobrem odśpiewaniem szeregu 
pieśni przez p. Biszewską (ucz. prof. 
Święcickiej) i p. Zwidrynówną (ucz. 
prof. Ad. Ludwiga), której ładny głos 
i wyraźna dykcja pozostawiły korzy- 
stne wrażenia. 

Wybitnie uzdolniony skrzypek p. 
Poleski (ucz. prof. Ledóchowskiej) 
też się przyczynił do ogólnego powo- 
dzenia całego wieczora. 

Niezwykle utalentowany p. Zyg. 
Jeśman grał z godną podziwu — w 
tak młodym wieku — dojrzałością 
etjudę i Balladę, obie w As-dur. Du- 
żo zalet miało wykonanie trudnej so- 
naty h-moł przez p. Wład. Trockie- 
go; szczególnie „Largo* osiągało już 
poziom całkiem artystyczny. Wybor- 
nie dostrajały się do ogólnego, bar- 

dzo pomyślnego wyniku estetycznego 
produkcyj swych kolegów pp. Kace- 
wowna i Parusėwna, Ze swadą i po- 
lotem odegrany przez p. Hleb-Koszań- 
ską polonez fis-mol stał się pięknem 
zakończeniem koncertu, po czem prze- 
pełniająca salę publiczność owacyjnie 
oklaskiwała główną organizatorkę tak 
mile spędzonego wieczora. 

Recital Róży Etkinówny. 

Na poranku zeszłej niedzieli, za- 
prezentowała się druga laureatka war 

Ss. LO WOO 

Of'cerowie rosyjsey w Chinach. 
LPNDYN. 4.lll. PAT. Korespondent dyplomatyczny Daily Te- 

legraph podaje, że ilość oficerów rosyjskich, znajdujących się 
w Chinach oraz fachowców wojskowych w armji kantońskiej 
wynosi 2000 osób Fachowców dyplomatycznych i administra- 
cyjnych jest — zdaniem dziennika—około 70 osób. 

Zatarg Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. 
NOWY-YORK, 4.il. Pat. Zanosi się na zerwanie stosunków dyplo 

matycznych między Stanami Zjednoczonemi a Meksykiem. Poseł meksy- 
kański Teller odjechał wczoraj do Meksyku. Kellog wystosował notę do 
rządu meksykańskiego, gdyż zorganizował on w dziennikach amerykań- 
skich propagandę prasową skierowaną przeciwko Stanom Zjednoczonym, 

Poprawa sytuacji Węgier. 
BUDAPESZT, 4—lil. PAT. W komisji finansowej izby niższej w 

czasie dyskusji nad budżetem M-stwa Spraw Zagran. prezes Rady Mini 
strów Bethlen wygłosił długą mowę, w której między innemi powiedział: 
Położenie wewnętrzne Węgier uległo ostatnio poprawie, lecz nie jest ono 
na tyle dojrzałe, aby w najbliższej przyszłości można wysunąć kwestję 
rewizji traktatu pokojowego. Uzyskanie tej rewizji za pomocą środków 
wojennych jest oczywiście nie do pomyślenia. Węgry powinny pójść za 
przykładem Stresemana, którem udało się doprowadzić do calkowitego 
porozumienia i zbliżenia pomiędzy państwami niegdyś sobi wrogiemi. 
Węgry ożywione są tą samą ideą. Premjer wyraził ubolewanie z powodu, 
że zamiar doprowadzenia do zawarcia koncesyj ekonoinicznych z Sowietami 
nie mógł być urzeczywistniony. Porozumienie między Węgrami a Moskwą 
byłoby -tylko wówczas możliwe, gdyby Sowiety zaniechały tendencji zre- 
wolucjonizowania Węgier. 

Organizacja Francji w czasie wojny. 
PARYŻ, 4. ill. Pat. Izba przyjęła 10 pierwszych artykułów projektu 

ustawy w sprawie organizacji narodu w czasie wojny. Projekt ten liczy 
ogółem 36 artykułów. Ostateczne głosowanie spodziewane jest we wtorek. 

PARYŻ, 3.II1, PAT. Na południowem posiedzeniu lzby toczyła się dy- 
skusja nad ogólną organizacją narodu w czasie wojny. Sprawozdawca 
Paul-Boncour stwierdził, że w opracowanym projekcie ustawy, mobilizacja 
narodowa przewidywana jest na wypadek nagłego ataku, zmuszającego 
Francję do natychmiastowej obrony, bądź też w wypadkach przewidzia- 
nych w pakcie Ligi Narodów. Musimy wyzyskać czas pokoju—ośwadczył 
w końcu Paul Boncour—aby być gotowymi do stworzenia obrony naro- 
dowej. Licznie zebrani ministrowie i większość deputowanych oklaskiwali 
gorąco oświadczenie p, Paul-Boncoura. 

Układy z Gdańskiem w Genewie. 
WIEDEŃ, 4. Ill. Pat. P. minister spraw zagranicznych Zaleski wyje- 

chał z dworca zachodniego o godz. 19. 30 do Genewy, żegnany przez 
przedstawicieli rządu austrjackiego i przez członków poselstwa polskiego 
z posłem Baderem na czele. 

GDAŃSK, 4—lll. Pat. Biuro prasowe senatu gdańskiego komunikuje: 
Po wręczeniu generalnemu sekretarzowi Ligi Narodów przez delegację, 
gdańską memorjału w sprawie rokowań o pożyczkę dla Gdańska, rozpo* 
częły się w Genewie w czwartek rokowania w sprawie art. 4-tego ustęp 
2 układu celnego z Polską oraz w sprawie monopolu tytuniowego. Zgod- 
nie z dotychczasową taktyką komitetu finansowego Ligi Narodów, @а 
przeprowadzenia tych rokowań wyłoniono specjalną podkomisję. 

GENE WA, 3.1li, PAT. Komitet finansów pracuje w dalszym ciągu 
nad sprawami, które będą przedmiotem obrad Rady Ligi Narodów. Spra- 
wa sanacji finansowej Gdańska i ewentualnie pożyczki międzynarodowej 
jak wiadomo dotąd nie jest załatwiona z powodu niezastosowania się 
Gdańska do zaleceń komitetu. Dla ostatecznego rozpatrzenia powodów, 
dla których porozumienie nie zostało osiągnięte, wyłoniona została pod- 
komisja, pod przewodnictwem p. Dubois, która 'zapozna się ze sprawoz- 
daniami pp. Strassburgera i Sahma. 

Rekord markiza de Pinedo. 
BUENOS - AYRES, 4—lll. Lotnik włoski pułk. markiz de Pinedo о- 

świadczył w rozmowie z dziennikarzami, że przestrzeń z Europy do 
Buenos - Ayres przeleciał łącznie z przystankami w ciągu 18-tu dni, bijąc 
rekord lotuika hiszpańskiego Franco, który przebył tą samą drogę w_cią- 
gu dni 20-tu. 

Dopływy Wisły wezbrały. 
KRAKÓW. 4.Ill. PAT. Wskutek szybkiego topnienia śniegu, gór” 

skie dopływy Wisły Soła, Sawa, Rawa, Dunajec i Wisełka szybko wzbie' 
rają, a niektóre już wystąpiły z brzegów. Fale uniosły wiele kładek i 
mostów. Poziom wody podniósł się ub. nocy o 100 cm. Woda na Wiśle, 
której poziom pod Krakowem wzrósł o 82 cm. wczoraj pod wieczór 
opadła tak, iż narazie niemą niebezpieczeństwa wylewu. 
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szawskiego konkursu międzynarodo- gać nadużywania <rubato», co szcze- 
wego im. F. Szopena. Róża Etkinó- 
wna, zdobywając spontanicznie sym- 
patję ogólną. 

Niezaprzeczenie, mieliśmy przed 
sobą niepospolity talent predyspono- 
wany do estrady koncertowej, który — 
przy odpowiedniej pracy i nieublaga- 
nym samokrytycyzmie—powinien osią: 
gnąč najwyższy szczebel artyzmu wy* 
konawczego. 

Wyśmienita technika wszechstron- 
nie wykształcona, pełay i dźwięczny 
ton we wszystkich odcieniach siły, 
pełna żywiołowego temperamentu i 
odczucia interpretacja stałe się prze- 
jawiała w ciągu calego koncertu, roz- 
poczętego trochę jeszcze jakby Iękli- 
wem wykonaniem Preludjum i fugi 
a—mol Bacha— Liszta. Genialne war- 
jacje Brahmsa na temat Haendla, w 
przeważającej części świetnie zagrane, 
chociaż fuga końcowa byłaby jeszcze 
zyskała na trochę wolniejszem tempie 
i większej dosadności rytmicznej, od- 
razu wykazały cały zasób niepospoli- 
tych środków wykonawczych utalen- 
towanej pianistki, co się w ciągu ca- 
łego recitalu coraz bardziej uwidocz- 
niało. 

Wykonanie dzieł Szopena wymow- 
nie dowodziłe dążności do wyczucia 
istoty twórczości i ducha ją ożywia- 
jącego, bez stosowania tak obecnie 
modnych fikcyj objektywizmu, kon- 
struktywizmu, formizmu i wszelkich 
innych «izmow», © czem się Szo- 
penowi—napewno—i nie śniło nawet. 
Powinnaby się tylko artysika wystrze- 

gólnie było niewłaściwe w połonezie 
fis-mol i jego części mazurkowej, ja- 
ko w formach tanecznych, nie zno- 
szących zbytniej swobydy tempa i 
rytmiki. Pozatem nadmierne „rubato” 
niebezpieczne, bo się może stać ma- 
nierą i afektacją. 

Część druga programu, zawiera- 
jąca etjudy Skriabina, «lgraszka fal» 
Raycia i «Mefistos—walc Liszta, z 
którego niesamowicie demonicznym 
nastrojem młoda artystka wcale już 
sobie dobrze radziła, w technicznie 
wybornej i pełnej życia inte pretacji 
zdobywała entuzjastyczne oklaski. 

Między sziukami nadprogramowe- 
mi, nadto prędko i zbyt etjudowo 
zagrane preludjum b mol Szopena 
nie miało właściwego charakteru i 
trochę osłabiło ogólne—tak niezwykle 
dobre—wrażenie. 

Wieczór muzyczno-taneczny. 
Wtorkowy wieczór w „Reducie* 

zaznajomił nas z produkcjami tańca 
plastycznego Lidji Winogradskiej-Gre- 
gor, wykonanemi z gibkością niezwy- 
kłą i wyrazistością. Szczególnie zwró- 

ciła naszą uwagę: nadzwyczajna etju- 
da rąk, «więzy» i «posążek», osiąga* 
jące najwyższe trudności techniczne 
w giętkości ruchów i plastyczności 
najrozmaitszych póz, oprócz więcej 
znanych ewolucyj w innych tańcach. 
Najmniej się podobał „Aufochwung” 
do muzyki Rob. Schumanna, którego 
wykonanie nie miało polotu, uspra- 
wiedliwiającego zastosowanie do tań- 

M. P. Arcybaszew. 
W numerze poprzednim podawa. 

liśtay o zgonie wybitnego pisarza ro- 
syjskiego Michała Arcybaszewa. Dziś 
podajemy krótką biografję jego. 

Michał syn Piotra Arcybaszew, uro* 
dził się w 1878-:ym roku. Po ukoń- 
czeniu gimnazjum wstąpił do szkoły 
rysunkowej, lecz wkrótce porzucił 
malarstwo dla literatury. 

Pierwsze opowiadania swoje dru- 
kował, mając zaledwie 15 lat, w dzien- 
niku „Jużnyj Kraj", a wkrótce utwo- 
ry jego zdobyły sobie szpalty jedne- 
go z najpoważniejszych rosyjskich 
miesięczników „Ruskoje Bogatstwo““, 
gdzie ukazała się powieść „Pasza Tu- 
manow“. 

W r. 1907 Arcybaszew wydaje 
swojego „Sanina', który mu  zjednał 
wielki rozgłos. Powieść ta została 
przełożona na wszystkie języki euro- 
ropejskie oraz na język japoński. 

Później Arcybaszew napisał kilka 
utworów scenicznych, cieszących się 
dotychczas powodzeniem na wielu 
scenach. 

W r. 1917 redagował w Moskwie 
gazetę „Swoboda”, którą bolszewicy 
zawiesili. 

Jesienią 1923 r. Arcybaszew przy- 
jechał do Warszawy, gdzie brał czyn- 
ny udział w redakcji dziennika „Za 
swobodu“'. 

Z przekonań Arcybaszew byl de- 
mokraią i przeciwnikiem bolszewizmu, 

KORZYSC ESTER RACER УООБ ОНА LEZA 

Z CAŁEJ POLSI: 
— „Odnalezienie“ rękopisu 

«Wesela>. Przed kilku dniami niektore 
pisma krakowskie wysiąpily Zz sensa- 
cyjnemi rewelacjami na temat <odna- 
lezienia» rękopisu «Wesela», Rzecz 
prosta, że wiadomość ta zelektryzo- 
wała Kraków, pełen kultu dla Stanł- 
sława Wyspiańskiego, zwłaszcza, że 
dotyczyła rękopisu sztuki, będącej 
epokowem zdarzeniem w dziejach 
polskiego teatru, rękopisu, który we- 
dług powszechnego mniemania miał 
być spalony przez samego poetę. 

Manuskrypt „Wesela” miał być 
odnałeziony w Muzeum Narodowem, 
gdzie podobno spoczywał w  zupeł- 
nem zapomnieniu. 

Sensacja trwała zaledwie jeden 
dzień, gdyż «Muzeum Narodowe“ 
wystąpiło natychmiast z wyjaśnieniami, 
w których świetle wiadomość o „od- 
nalezieniu* rękopisu „Wesela* okazała 
się zwykłą kaczką. Rękopis taki nie 
istnieje wogóle. Zaginął on jeszcze za 
życia poety, co potwierdził także Adam 
Chmura, przyjaciel Wyspiańskiego, któ 
remu poeta odczytywał każdy fragment 
„Wesela“, Czy pogłoski o spaleniu 
manuskryptu przez samego Wyspiań- 
skiego są zgodne z prawdą, nie wia- 
domo, lecz można uważać z1 fakt 
najzupełniej pewny, że manuskrypt 
„Wesela* nie znajduje się w niczy- 
jem posiadaniu. 

Skądże więc wiadomość o „odna- $ 
lezieniu”? Oto stąd. W Muzeum Na- 
rodowem znajduje się egzemplarz pi- 
Sany „Wesela*, przepisany z pierwot- 
nego manuskryptu, lecz nie ręką poe- 

"ty, ale jednego z jego przyjaciół. Słu- 
żył on dawniej jako egzemplarz teat- ; 
ralny, przez jakiś czas używał 
sufler. Kiedy <Weselec wyszło w 
książce, zbędny już teraz rękopis 
przeszedł w ręce znakomitego krytyka 
Wilhelma Feldmana. Po jego Śmierci 
wraz ze wszystkiemi innemi zbiorami 
krytyka dostał się do Muzeum Naro- 
dowego, gdzie bynajmniej nie spo- 
czywał w zapomnieniu, lecz prze- 
ciwnie został zarejestrowany i od 15 
lat figuruje w spisach. „Odkrycia* 

go 

dokonał więc widocznie ktoś, kogo 
równa $ ignorancja w tych sprawach 

była wynalazczości, 

ca tego wartościowego utworu wcale 
nie tanecznego, tylko gwoli obecnie 
modnemu, każdego szczerego milošni- 
ka muzyki rażącemu, zwyczajowi „tań- 
czenia* sonat Beethovana, nokturnów 
Szopena i t. p. profanacji genjalnych 
arcydzieł, nic z tańcem nie mających 
wspólnego. Czyż, naprawdę, muzyka 
w formach tanecznych nie wystarcza 
do takich produkcyj?... 

Z wiekiem zainteresowaniem i nie 
szczędząc oznak zadowolenia, wysłu- 
chała publiczność dużą ilość sztuk 
programowych i nadprogramowych, 
wykonanych przez Lidję Sztember- 
Wrocką na harfie, z całkiem wirtuo- 
zowskiem opanowaniem tak niezwykle 
trudnej techniki instrumentu. Szkoda 
tylko, że dość biedna literatura na 
harią nie posiada dzieł głębszej war- 
tości muzycznej i wzno:zących się 
ponad wirtuozowsko-salonowy rodzaj 
kompozycji. 

Kapelmistrz W. Szczepański wy* 
konał z powodzeniem ilustrację mu- 
zyczną zaprodukowanych tańców pia- 
stycznych. 

Koncert L. Sybiriakowa. 
Chyba już nie egzystuje zastrze- 

żenie, które w roku zeszłym unie- 
możliwiło występy hebrajskiego teatru 
„Habima” na scenie Teatru Wielkiego, 
ograniczające używalność jej wyłącznie 
do produkcyj w języku poiskim, jeżeli 
„Reduta* udzieliła swą salę na kon- 
cert słynnego artysty byłej opery ce- 
sarskieį L. Sybiriakowa, nic nie špie- 
wającego ze słowami polskiemi?.. 

Tajemnice czarnego kontynentu. 
W Afryce zachodniej na prawym brze- 

gu rzeki Chari leży kraj, znany pod naswą 
ara-Dzinge, zamieszkały przez czarnych, 

którzy choć zetknęli się z cywilizacją, za- 
chowali: po dziś dzień obyczaje pierwoinych 
ludów dzikich. Strój mieszkańców tego kra- 
ju jest nad wyraz prymitywny, bowiem skła- 
da się jedynie z metalowej tarczy, przymo- 
cowanej do sznurka, uwiązanego w pasie. 
Natomiast bardzo skomplikowana jest fry- 
zura ludności tubylczej. Zarówao mężczyźni, 
jak i kobiety, mają włosy pozw:jane w koki, 
lub splatane w warkocze, które zwisają na 
obu stronach głowy. Do włosów wplatane 
są Często amulety i pierścienie z cennych 
metatów. 

Prymitywną jest również strawa mie- 
szkańców w Sara'Dżinge, składająca się 
prawie wyłącznie z prosa. Kobiety tłuką 
proso w wielkich moździerzach, dołewają 
następnie wrzącej wody i z otrzymanego w 
ten sposób kwaśnego ciasta skręcają małe 
kulki, które podlewa się sosem z traw i pie- 
przu. Ponieważ mieszkańcy Sara-Dżinge są 
ludźmi nadzwyczaj leniwemi, nie chodzą na 
polowanie i zadawalniają się w zupełności 
skromną poirawą z ргова. 

Zabawy i sporty ludności Sara-Dżinge 
odznaczają się niezwykłą brutalnością. ich 
ulubioną zabawą jest <taniec wojenny», Po- 
lega on na tem, Że przeciwnicy dwóch obe- 

w biją się w głowy patykam., t. zw. <ma- 
rangua». Od silaych uderzeń pękają p zytera 
zazwyczaj Cza-zki, a starzy wojownicy ma- 
ją mnóstwo blizn na głowia. Leczenie ram 
odbywa się w nader prymitywny sposób. 
Na czaszce robi się nacięcie, wyjmuje się 
uszkodzone kostki, a całą ranę zalewa się 
żółtkiem jajka. 
.  Okropnym wprost jest zwyczaj, polega- 

iacy na szpeceniu kobiet plemienia. Sara- 
żinge przez przymocowywanie do warg 

krążkow drewnianych, dochodzących często 
do olbrzymich rozmiarów. Operacji tej doko- 
nywa zazwyczaj nafzeczony młodej niewia- 
sty, przyczem towarzyszą mu zwykle trzej 
przyjaciele, których obowiązkiein jest trzy” 
manie ofiary podczas bolesnej operacji. Na- 
kładanie krążków odbywa się w ten spo- 
sób, że wargi przekłuwa się 6—7 centyme- 
trowemi gałązkami rośliny konn-ha. Po kil- 
ku dniach gałązki się wyjmuje, a w ich 
miejsce wkładą się do zagojon.ch. Częścio- 
wo otworów w wargach kołki drewniane. 
Następnie kołki te zamienia się większemi 
i robi się to tak długo, dopóki nie ao;dą do 
rozmiarów krążka. Wielkość tych krążków 
dosięga sto 24 centymetrów średnicy. 
Kobieta która przed <operacją> mogła mieć 
stosunkowo niebrzydkie rysy, staje się po 
<upiększeniu» jej krążkami kompletnym po- 
tworem. Krążki te są przytem tak ciężkie, 
Że opadają na brodę, a podczas jazdy mu- 
szą być przymocowane ręką. Przy jedzeniu 
muszą kobiety plemienia Sara-Dżinge pal- 
cami zatykać przedziurswione wargi. Mówić 
zaś jest bardzo trudno; głos staje Staje się 
przykrym i niezrozumiałym, a na domiar 
złego słowom towarzyszy ciąglo dźwięk u- 
derzających o siebie krążków. Wszelkie usi- 
łowania Francuzów, rządzących tym krajem, 
w kierunku zniesienia tego barbarzyńskiego 
zwyczaju, spełzły na niczem. 

PRESS IATA TITAN 
Senator Sahm u Hindenburga 

GDAŃSK, 4—IIl Pat. W/g do- 
niesienia Danziger Volsstimme, pre- 
zydent stanu gdańskiego Sahm w 
drodze do Genewy zatrzymał się w 
Berlinie i był przyjęty na audjencji 
przez prezydenta Rzeszy Hindenburga.     
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Cały dobór  majwdzięczniejszych 
aryj operowych ;z międzynarodowego 
repertuaru oraz wielka ilość pieśni 
dały możność koncertantowi wykazać 
wszechstronnie swój wybitny artyzm 
wykonawczy. Czas niewiele pozosta- 
wił śladów na niepospolicie bogatym 
głosie basowo-barytonowym znakotmi- 
tego śpiewaka, tem sowiciej okupuje 
sie ten mały stosunkowo niedobór 
niepospolitą umiejętnością rozporzą- 
dzenia swemi środkami wokalnemi, 
niezmiernie wyrazistem wykonaniem, 
kuiturą artystyczną i darem  zaintere- 
sowania słuchaczy. Nie będzie więc 
niszrozumiałem duże powodzenie kon- 
certanta. 

Nie wchodząc w powody niedo- 
puszczalnego niedbalstwa i kto zań 
jest odpowiedzialny, nie można pomi- 
nąć milczeniem faktu, że fortepian, na 
którym dyr. R. Rubinsztejn miał przy- 
krošė akompanjowač do śpiewu, wprost 
urągał wszełkiemu pojęciu. Takiego 
skrzypiącego, brzęczącego i klekoczą- 
cego „instrumeniu*, nawet w Psiej 
Wólcę, nie można stawiać na estra- 
dzie, a tembardziej w „Reducie*, o 
wysokich celach kulturalnych i wyni- 
kach artystycznych której tyle się głosi 
i pisze w samych superlatywach, a 
najsłuszniejsze zastrzeżenia przyjmo- 
wane Są jako oburzające krzywdy. 
Zającie takiego stanowiska obowią- 
zuje do baczności nad poziomem arty" 
stycznym wszystkich czynników. 

Michał Józefowicz. 
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* 2e zjozdu tlelegutów 
Związku kółek i organizacyj rol- 

niczych z. Wileńskiej. 

(Dzień pierwszy Zjazdu) 

W dniu wczorajszym rozpoczęły 
się obrady walnego zjazdu delegatów 
związku kółek i organizacyj rolniczych 
z. Wileńskiej. 

Obrady zjazdu poprzedzone zosta- 
ły mszą świętą odprawioną o godz. 

8 rano w Kościele św. Jakuba na Łu- 
kiszkach, poczem wszyscy uczestnicy 
udali się do sali obrad przy ul. Mic- 
kiewicza 33-a (t.z. sala plastykówy 

Obrady zagaił p. prezes Trzeciak, 
na przewodniczącego 

członka rady głównej zw. kółek rol- 

niczych p. Bolesława Bukowskiego, 
który w przemówieniu swojem zwró- 

cił się z apelem poruszania tylko 

spraw rzeczowych a unikania wycie- 

czek osobistych, dziękując jednocześ- 
«mie za łaskawe przybycie przedstawi: 

lom władz w osobach Wojewody wi* 

leńskiego p. Wł. Raczkiewicza i Nacz. 

wydziału rolnictwa p. Szaniawskiego. 
P. Wojewoda, witając ziazd podkreś- 

lił, że czyni to z tem większą przy- 

jemncścią, że widzi realne wyniki pra- 
cy organizacji, łączącej w sobie zbio- 

rowy wysiłek rolników. Związek Kó- 
łek i Organizacji rolniczych dąży ce: 

łowo do ušwiadamiania szerokich 
warstw rolniczych, dba o ulepszenie 
materjalnego bytu ich, przyczynia się 
do podniesienia stanu rolnictwa. Wi- 
tając tem goręcej szeroki wysiłek 
społeczeństwa w kierunku podniesie- 
mia kultury rolnej na ziemiach wschod* 
nich—mówi p. Wojewoda—składam 
serdeczne życzenia owocnej pracy na 
tem polu. 

Z kolei zabral głos przedstawiciel 
akademickiej młodzieży ludowej p. 
<Czernous, zaznaczając, że wita zjazd, 
który jest poniekąd zjazdem przed- 
stawicieli chłopów, życząc spełnienia 
się wszystkich postawionych przez 
zjazd zamierzeń i projektów. 

Dyrektor Państwowego Banku Rol- 
mego w Wilnie p. Maculewicz w prze- 
mówieniu swojem podkreślił, że w ubie- 
głym roku wszystkieodnośne dezydera- 

»-ty związane ze stroną finansową wysu- 
nięte na dorocznym walnym zjezdzie 
zw. kółek zostały przez Bank Rolny 
uwzględnione i zrealizowane. P. Dy- 
rektor obiecał nadal pomoc Banku w 
miarę możności. Następnie przema« 
wiali p. W. Łastowski— dyrektor sta- 
cji doświadczalnej w  Bieniakoniach, 
p. Siwiec—przedstawiciel centralnego 
zw. Kolek, p. Kamiūski—przedstawi- 
ciel młouzieży wiejskiej oraz p. Ło* 
ziński— przedstawiciel zw. spożywców 
Rzeczypospolitej. 

Po przemówieniach  powitalnych 
przystąpiono do wyboru  prezydjum, 
które ukonstytuowało się w sposób 
następujący: przewodniczący p. Bo- 
lesław Bukowski, assesorowie pp. 
Muczyk i Kuruta oraz sekretarz p. 
Jasiński, 

Na wniosek przewodniczącego 
przyjęto regulamin opracowany przez 
Radę Główną związku na przeciąg 
zjazdu. Wniosek p. Kamińskiego o 
przyjęcie tego regulaminu na kilka 
kolejnych zjazdów upadł. 

Zgodnie z programem dnia po 
przyjęciu regulaminu zebrani wysłu- 

4 chali fachowego referatu dyrektora 
_ wileńskiej stacji doświadczalnej w Bie- 
niakoniach p. W. Łastowskiego o na- 
wozach sztucznych. 

Zjazd przyjął do zatwierdzającej 
wiadomości sprawozdanie z działalno* 
ści związku za rok 1926 oraz wysłu- 
chał protokułu z ubiegłego zjazdu. 

Ze sprawozdania z działalności 
Związku wynika, że pod koniec roku 
sprawozdawczego Związek „liczył w 
swoich szeregach przeszło pięć tysię: 

cy członków zgrupowanych w 115 
kółkach. Należało do niego pozatem 

10 banków i kas spółdzielczych, 4 
mieczarnie, jedna spółdzielaia spo- 
żywców, Wileńskie Tow. Pszczelnicze 
i zw. hodowców drobiu z. Wileńskiej. 
"Największa ilość kółek przypada na 
pow. Wileńsko-Trocki — 26. Prócz 
tego w kilku powiatach istnieją Pow. 
Zw. Kółek Rolniczych: 

Podczas dyskusji nad sprawozda- 
niem słyszeliśmy zarzuty skierowane 
przeciwko wydawaniu „Tygodnika 
Rolniczego”. Stawiany był między in- 
nemi zarzut, że tygodnik pochłania 
ogromną sumę 22.000 zł. jest zbyt 
drogi, bo kosztuje 75 gr. egzemplarz 
i wreszcie treść jego mało dostępna 
jest dla szerokiego ogółu rolników. 
W sprawie tej zabrał głos redaktor 
tygodnika p. R. Węckowicz wyjaśnia- 
dac, że „Tygodnik Rolniczy* wycho- 
dzi już od czasów przedwojennych, 
korzysta z subwencji rządowej (9 000) 

4co jest drobnostką w porównaniu Z 
innemi podobnemi pismami otrzymu* 
įącemi do 60.000 zł, Pismo jest p0- 
trzebne i musi wychodzić nadal. 

*“ Po wysłuchaniu sprawozdania Ko- 
misji Rewizyjnej przewodniczący za- 
rządził przerwę obiadową. 

Po przerwie obiadowej dyrektor 
Państwowego Banku Rolnego w Wil- 
nie p. Maculewicz wygłosił referat w 
Sprawie kreydtów wydawanych rolni- 
kom na pomoc Siewną, meljoracyjną 

i hodowlaną. Pan dyrektor wyjaśnił 
na jakich warunkach możliwe jest 
otrzymanie wspomnianych pożyczek. 
Bo referacie liczni uczestnicy zjazdu 

zadawali pytania, na które p. dyrektor 

dawał wyczerpujące odpowiedzi. 
Wieczorem uczestnicy zjadu byli 

obecni na przedstawieniu w teatrze 
„Reduta*; urządzonem specjalnie dla 
delegatów zjażdu. z 

Sprostowanie błędów. Skutkiem prze- 
oczenia do wczorajszego wstępnego w dzia- 
le gospodarczym (<Przegląd wysiłków w 
Kierunku podniesienia stanu drobnego rol- 
nictwa») wkradły się błędy. Mianowicie, w 
ustępie: «na tym tle działalność Banku Pel- 
skiego i instytucyj drobnego kredytu» i t. d., 
należy czytać zamiast Polskiego — Rolnego; 
w ustępie «idąc za przykładem pomorskich 
organizacyj rolniczych przejdziemy do po- 
rządku dziennego nad tem co nas dzieliło, 

budając przyszłość nu tem co nas dzieliło, 

budując przyszłość na tem co wszystkich 
rolników łączy» — podkreślone wyrazy należy 

całkiem wyrzucić. 
Pozatem w notatce p. t. Centrala Spół- 

dzielni Rolniczo-Handlowych» został opu- 

szczony podtytuł: <Wywiad z p. Dyrektorem 
Turczynowiczem». 

Red. 

INFORMACJE. 
Minister E. Kwiatkowski o bi- 

lansie handlowym. 

\/ związku z zaniepokojeniem 
opinjj z powodu zmniejszania się 
aktywności bilansu handlowego, mi- 
nister przemysłu i handlu, inż, E. 
Kwiatkowski udzielił przedstawicielo- 
wi Ajencji Wschodniej „następujących 
wyjaśnień. 

Activum bilansu handlowego za 
miesiąc styczeń wyniosło 7 milj. zł. 
w złocie. Jest to zmniejszenie się w 
stosunku do grudnia o 20 milj. zł. 
w złocie. Na ten niekorzystny wynik 
złożyło się nietylko zmniejszenie się 
eksportu (o 4 milj. zł. w zł.), co 
zwiększenie się przywozu (o 17 milj. 
zł. w zł.). Nie należy tego uważać 
za prognostyk zły, gdyż w okrese 
tym nastąpiły zakupy surowców za- 
granicą, a następnie zwiąkszenie się 
zakupów dowodzi zwiększenia się 
zdolności kupna w kraju, co może 
być tylko wynikiem zwolna uzdrawia- 
jących się stosunków. 

Pozatem wywóz nasz w styczniu 
(114 milj. zł. w zł.) przewyższa 
znacznie wywóz w 6-ciu pierwszych 
miesiącach r. 1926, a stoi mniej wię- 
cej na równi z miesiącami paździer- 
nikiem i listopadem. 

Bilans całego roku 1926 zamknął 
się nadwyżką 410 milj. zł. w zł, gdy 
w r. 1925 był niedobór 273 milj. 
zł, w zł. 

Oczywiście po roku wyjątkowej 
konjuktury nie należy się spodziewać, 
że bilans w r. 1927 będzie tak wy- 
soce aktywny, ale też nie należy popa- 
dać w pesymizm, zwłaszcza, iż Polska 
nie wyczerpała rozporządzalnych środ- 
ków gospodarczych do uaktywnienia 
bilansu handlowego. W tej chwili 
jednak nie mamy potrzeby stosowa- 
nia środków specjalnych. gdyż bilans 
płatniczy zrównoważony jest na sze- 
reg miesiący, a rynek wewnętrzny — 
któremu przecież poświęcamy naj. 
więcej uwagi — wykazuje pomyślny, 
choć powolny rozwój i coraz większą 
pojemność. 

Podwyżka stawek od wywo- 
zu drzewa. 

Ministerstwo kolei żelaznych od 
1 marca r. b. podniosło stawki tary« 
fowe wywozowe na drzewo kopalnia- 
ne i papiernicze, przenosząc je we- 
dług kwalifikacji taryfowej, z lit. „g* 
do lit. „e“, co daje efekt 28 proc. 
wzwyż. Równocześnie minister rol- 
nictwa i dóbe państwowych podniósł 
w siedleckiej Dyrekcji lasów państwo- 
wych taksy na drzewo © 20 proc. 

Osoby zwolnione od składania 
„zeznań* o dochodzie. 

Do urzędów skarbowych podatków i 
opłat skarbowych zgłaszają się płatnicy po- 
datku dochodowego, którzy w obawie przed 
przykremi konsekwencjami, jakie pociąga za 
subą nieferminowe lub zupełne niezłożenie 
<.eznaf» informują się o osobach, jakie w 

myśl ustawy o podatku dochodowym zwol- 
nione są od składania zeznań dla wymiaru 
tego podatku. 

W słusznym interesie wszystkich płatni- 

ków, zainteresowanych w tej sprawie, wy- 
jaśnić należy, iż termin do składania zeznań 
o dochodzie, osiągniętym w roku 1926, któ- 
ry dla osób fizycznych i spadków wakują- 
cych upływa z dniem 1-ym kwietnia r. b., 

obowiązuje w zystkich. 
Zwolnione są od obowiązku tego osoby, 

których główny dochód płynie: 1) z nieru- 
chomości gruntowej, nie przekraczającej 30 
ha; 2) z przedsiębiorstwa handlowego, obo- 
wiązanego do nabycia Świadectwa przemy- 
owego według 4ej i 5-ej kategorji dla 

przedsiębiorstw handlowych wszędzie i we- 
dług 3-ej kategorji handlowej w miejscowo- 
ściach 3-ej i 4-ej klasy; 3) z zakładu prze- 
mystowego lub warsztatu rzemieślniczego 
wolnego od obowiązku nabywania świadec- 
twa przemysłowego lub opłacającego ten 
podatek według 8-ej kategorji przedsiębiorstw 
przemysłowych i Wiendić te osoby, których 
główny dochód płynie z domów mieszkal- 
R» składających się nejwyżej z czterech 
izb. 

Osoby wyżej wymienione obowiązane 
są do składania zeznań tylko wtedy, gdy 
otrzymają osobne wezwanie włądzy podat- 
kowej, w tym wypadku jednak termin do 

nie 

składania zeznań 0 dochodzie dlą tego ro- 
dzaju płatników upływa w ciągu dni 30, li- 
cząc od dnia następnego po doręczeniu przez 
włądze podatkowe wezwania do złożenia 

zeznania. 

KRONIKA MIEJSCOWA, 

— Memorja! zw. przemysłow- 
ców drzewnych w Sprawie pod- 
niesienia taryfy. Ministerstwo Ko- 

lei wydało ostatnio rozporządzenie w 
Sprawie podniesienia o jeden punkt 
taryfy przewozowej eksportowej od 
drzewa budowlanego i papierówki. 

Podwyżka ta ustalona została z 
pominięciem dotychczas stosowane- 
go trybu jak narada z przedstawicie- 
lami zw. przemysłowców drzewnych. 

W sprawie tej zarząd zw. prze- 
mysłowców drzewnych w Wiłnie wy- 
Stosował do pana v.-premjera Bartla, 
Ministerstwa Komunikacji i Rady 
Drzewnej przy Min. Handlu i Prze- 
mysłu memorjał, w którym wskazuje 
się, że zarządzenie takie uniemożli- 
wia handlarzom drzewnym wykona- 
nie zamówień zagranicznych i wo- 
góle wprowadza dezorjentację w kalku- 
lacji tranzakcji już dokonanych. 

— W sprawie dostarczania 
przesyłek pocztowych. Od pewne- 
go czasu Dyrekcja Poczt i Telegra- 
fów wprowadziła inowację w dziale 
przesyłek polegającą na tem, że prze. 
syłki nadchodzące do Wilna rozwo- 
żone są za pobraniem specjalnej ;za- 
płaty do domu adresata. 

Zarządzenie to w niektórych wy. 
padkach nie zadawalnia kupców, gdyż 
obciąża zbytnio porto. Weźmy dla 
przykładu, że na imię jubilera żyda 
przychodzą cztery malutkie przesyłki. 
Wóz rozwożący je załeżdża w sobotę 
przed sklep, zastaje go zamkniętym, 
wraca nie doręczywszy przesyłek, 
jednak obciążywszy konto kupca na- 

icznością za dostarczenie przesyłki. 
Dotychczas sprawa ta przedstawiała 
się prościej—chłopiec służący do po: 
sługi w sklepie biegł w poniedziałek 
i odbierał paczki nie płacąc nic za to, 
W. sprawie tej związek kupców ma 
wystąpić z memorjałem do władz 
prosząc aby przesyłki małej wagi 
wydawane były według starego sy- 
stemu nie narażającego kupca na 
wydatek. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 4 
marca rb. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 41.50 — 
42,50 zŁ za 100 kig., owies S 
mień browarowy 39 — 42, na kaszę — 
35, otręby żytnie 29 — 30, pszenne 30—31. 
eaadcki 8.50—10.00. Tendenoja mocna. 
Dowóz dostateczny. 

Mąka enna amerykańska 90-100 (w 
hurcie), 1007 110 (w detalu) za 1 kg, = 
jowa 50 proc. 00 — 100, 60 proc. 75 — 85, 6 proc. warsz, rubi. obl.z r. 1915 16 31,40 31,15 

KL ATYEZN SKAT   

o 

żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 pro o, 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. 

Šo gr. za Kasza manna amerykańska 150 -1 
1 kg. krajowa 115—1 

cielęce 

# e RAZ 1 gat. 4.00 — 
, A ga — 380, szmalec wiej 

450-—480, sadio 380—400. A 
Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 

tana 220--230, twaróg 100 — 150 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso. 
lone 700 — 750, solone 550 — 600, desero' 
we 780—800. 

Jaja: 240—250 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle 8—10 gr. za 1 kg., 

cebula 80-1.00, marchew 15—20 gr. za IE 
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 l kg., fasola 60—65 gr. za 1 kg., kapusta 
świeża 50—60 kwaszona 35 — 40, kalafiory 

= 2 |aDika50 
iwoce: ja —120 gr. zal kg., je 

szki 120—200. Е “r 
Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 

(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 370-400, śnięte 280-300 
za 1 kg., szczupaki żywe 350—360, śnięte 
250—280, okonie żywe 370—380, śnięte 260 
—270, karasie żywe (brak), śnięte (brak), 
karpie żywe (brak), šniete (brak), leszcze 
żywe 370-400, śnięte 280—300, sielawa 150— 
220, wąsacze żywe 340-350, śnięte 270—280, 
sandacze 300—350, sumy 200—250, miętuz: 
150—200, stynka 150—180, płocie 150-200, 
drobne 60—100. 

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

GIEŁDA 6 WARSZAWSKA 
4 marca 1937 r. 

Dewizy i walnty: 
Tranz Sprz. — Карпо. 

Holamaja 25025 26015 288% olandja 
Londyn 43.53 "364 Ba 
Nowy-York 8.95 897 8,93 
Paryż 35,09 35,18 35,— 
Praga 26,57 26,63 26,51 
Szwajcarja 172,50 17293 172,07 
Wiedeń 126.07 126.58 125.96 
Włochy 39.56 39,66 39,44 

Papiery Procentowe 

5 pr. pożycz. konw, 60,— 61,— 60,25 
Dolarėwka 46,50 46,25 
Pożyczka kolejowa 101.50 
8 proc. pożyczka konw. 98., 
6 proc, dolarowa 84,50 
4,5 proc. listy zast. ziems, zł. 52,50 52,60 52,40 
4 proc. ziemskie złotowe 
8 proc. warszawskie złotowe 74 —76 
5 proc.listy warsz. złot. 61,50 61,25 61,35 
4 i pół proc. listy warsz, 56 

"KRONIK 
SOBOTA 

5 Dzis Wsch, sł. o g. 6 m. 15. 

Adrjana. Zach. sł. o g. 17 m. 20 
Jutro 

Wiktora. 

postrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
2 Meteorologii UŚ ь 

z dnia 4—III 1927 r. 

= | 756 

a) э 

opi mło) 
A ės Południowy. 

U wag i: Pochmurno. Deszcz. Mgła, 
Minimum za dobę --1*C.; Tendencja baro- 
metryczna spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— (t) Podania składane staro: 

stom podczas inspekcji wolne są 
od opłat skarbowych. W myś 
rozporządzenia ministra spraw wew- 
nętrznych, podania składane przez 
ludność starostom podczas ich wy- 
jazdów inspekcyjnych na teren powia- 
tu wolne są od opłat stemplowych. 
Rozporządzenie to nie obejmuje po- 
dań składanych starostom w Urzę- 
dach starostw. 

— (!) Zmłany granic w pow. 
Brasławskim. Na mocy rozporzą- 
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
zniesiona została całkowicie gmina 
wiejska Czeressa pow. brasławskiego' 
Wchodzące w skład tej gminy miej- 
scowości—wsie włączone zostały do 
gmin leonpolskiej i miorskiej w tym- 
że pow. Prócz tego na terenie powia* 
tu przeprowadzone zostaną zmiany 
granic drogą przeniesienie wsi i_osie- 
dli z jednych gmin do drugich. Zmia- 
ny te wejdą w życie z dniem 1 kwiet- 
nia r.b. 

— (t) Zmiany personalne. Pan 
Jan Chmielowski, inspektor samorzą- 
dowy w Urzędzie Wojewódzkim mia- 
nowarny został dekretem Ministra 
Spraw Wewnętrznych naczelnikiem 
Wydziału Samorządowego w Nowo- 
gródzkim Urzędzie Wojewódzkim. 

MIEJSKA ® 
— (0) Zamiana obligacyj miej- 0. 5. В 

skich. Od dnia 5 marca r. b. Ma- 
gistrat m. Wilna przystąpił do zamia- 
ny obligacyj rublowych  przedwojen- 
nej pożyczki z roku 1901 na skon- 

wertowane obligacje złotowe. Zamia- 

na ta odbywa się po złożeniu obli- 
gacyj rublowych, które w swoim cza- 
sie były zarejestrowane w  Magistra- 
cie przez ich posiadaczy. 

— (o) Pożyczki na rozbudowę 
Na czwartkowem posiedzeniu Komi: 
tetu rozbudowy m. Wilna po rozpa- 
trzeniu szeregu podań zostały przy” 
znane pożyczki 9 petentom na ogól- 
ną sumę 400-000 zł. 

— (0 Przygotowania do wy: 
lewu wiosennego rzek. W dniu 

wczorajszym w odległości kilku kilo- 
metrów od Wilna z racji 

krywającym Wilję wystąpiła woda. 
W związku z oczekiwanem rusze- 

niem lodów na rzekach, p. wojewo- 
da Raczkiewicz wydał szereg zarzą. 
dzeń podległym Starostwom i Wy- 
działom Powiatowym w sprawie ak- 
cji i ochrony mostów, zwłaszcza na 
rzece Wilji i Dzisience. 

Wileński pułk saperów przygoto” 
wany już jest zupełnie do prowadze- 
nia akcji na Wilji, celem uchronienia 
mostów i mienia ludności zamieszka- 
łej na brzegu rzeki. 

—(t) Sokół stara się o subwen- 
cję magistracką Towarzystwo gi 
mnastyczne „Sokol!“ zwróciło się do 
Magistratu m. Wilna o przyznanie 
mu subwencji w sumie 100 zł. po- 
trzebnych na wysłanie do Lwowa de” 
legatów na zjazd Sokoli. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt prof. Divekego w 
Sali Sniadeckich USB. W dniu 
dzisiejszym o godz. 6-tej wieczorem 

w Sali Śniadeckich USB. wygłosi od- 
czyt prof. Adrjan Diveky pt. „Rola 
Węgier w renesansie polskim, Urbi- 

no, Buda, Kraków”, Odczyt urozmai- 

cony będzie przezroczami. 

Prof. Diveky jest zasłużonym orę- 

downikiem w sprawie zbliżenia wzajem- 
nego Polski i Węgier i autorem sze- 
regu dzieł w tym kierunku. Nie 

wątpimy że osoba prelegentai treść od- 
czytu ściągnie również liczne zastępy 
jak przed laty dwoma, gdy prof. 

Diveky przedstawił uroczą postać 

wielkiego liryka 
który w r. 1849 poległ na polu 

chwały, jako adjutant gen. Bema. 

— Z Towarzystwa Wiedzy 
Wojskowej. Zarząd Wileńskiego 
Koła T. W. W., podaje do wiadomoś- 
ci, że w dniu 8 marca b. r. o godz. 
18-ej w kasynie garnizonowem wy- 
łosi odczyt na temat: «Odwaga i 

jej psychologiczne podstawy» prof. 
ь Masonius. Następny odczyt 

w dniu 11 marca o godz. 18:ej wy- 
głosi prorektor U. S, B. prof. Zdzie- 
chowski, ma temat: „Polityka a ety- 
tyka*. Wstęp na te odczyty mają p.p. 
oficerowie z rodzinami i wprowadzeni 
goście. 

— Odczyt próf. Limanowskie- 
go. W lokalu «Koła Polonistów» 
U. 5. В. dnia 6 lutego b. r. prof. 
W. Limanowski wygłosi odczyt pi t. 
«Studjowanie roli aktorskiej jako klucz 
do egzegezy iiterackiej». Dla gości 
wstęp za wprowadzeniem członków. 

— () Walne zebranie Komi- 
tetu Glównego uczczenia pamię- 
„ci ś. p. K. Wimbora. Wydział Wy- 
konawczy Komitetu ku uczczeniu pa- 

, gryczana cała 80-90, 
ierana 85—95, perłowa 80. 

55-60, jaglana 70—80. 2 "ro 
Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 k 110—150, baranie 220240, wie” 
R 250—260, schab 280—300, boczek 

trwającej Szącego zgro! 
od kilku dni odwilży na lodzie po- 

Węgier Petófiego,. 

Organizacje rosyjskie miasta Wilna, w imieniu zarządu T-wa Rosyjskiego, 

Rady Narodowego Zjednoczenia i Zarządu Rosyjskiego Koła Studentów 
U. S. B„ głęboko wzruszeni śmiercią wielkiego patrjoty i pisarza rosyjskiego 

M. P. ARCYBASZEWA 
jaka nastąpiła w dniu 3 marca r. b., zapraszają wszystkich kto pragnie 
uczcić pamięć zmarłego, na nabożeństwo żałobne jakie odbędzie się w 
dniu 6-tego marca r. b. w cerkwi klasztoru Św. Ducha o godz, 12 w poł, 2 

PAD DMA ITT SPA PINO 
Znów zatrucia się spirytusem skažonym. 

Najgicz i 60 letni Cyprjan Andryjew- 
ski. Obydwaj zmarli. _ Dochodzenie 
ustaliło, że wypili oni przeszło dwa 
litry spirytusu skażonego. 

We wsi Sierednia pow. Święciań- 
skiego jeden z mieszkańców St. Ja- 
nusz zaprosił do siebie dwóch sąsia- 
dów. Po libacji u wszystkich poka- 
zały się znaki zatrucia. Obaj goście 
zmarli, Janusza w stanie bardzo cięż- 
kim przewieziono do szpitala powia* 
wego. 

Ostatnio znów zanotowano cały 
szereg wypadków zatrucia się spiry- 
tusem skażonym. Energicznie prowa- 
dzona w tym względzie akcja zapo- 
pobiegała temu w Wilnie, jednak wieś 
nadal nie przestaje zatruwać się tym 
szkodliwym surogatem. 

Podajemy kilka konkretnych wy- 
padków zatrucia się, które spowodo* 
wały śmierć. 

We wsi Racewicze gm. Wojstom- 
skiej podczas Zapustów w czasie li- 
bacji zatruli się 40 letni Dominik 

Aresztowanie agitatora komunisty 

Organy policji politycznej pow. Mając niezbite dowody  przestęp- 
Dziśnieńskiego od pewnego czasu nej działalności Miedziołka, nakazano 
zwróciły uwagę na mieszkańca Szar- aresztowanie go Podczas aresztowa- 
kowszczyzny tegoż powiatu niejakie- nia znaleziono zapas bibuły agitacyj- 
goś Miedziołka Kazimierza, syna nej oraz wydawnictwa niedozwolone. 
miejscowego organisty, prowadzącego Aresztowany odesłany został do wię- 
wśród ludności, zwłaszcza wśród zienia w Głębokiem. 
młodzieży agitację komunistyczną. 

WRZESZCZA ZE TT TIT TNS 
mięci KazimierzagWimbora podaje do KAZIUK 
wiadomości członków Komitetu, iż 
walne zebranie Głównego Komitetu 
odbędzie się w niedzielę 6 marca o Tegoroczny Ksziuk niczem spec- 
godz. 12 min 30 w dużej Sali Kon- jalnie nie różni się od swoich po- 
ferencyjaej Urzędu Wojewódzkiego. przedników. Przybył spowity w mgłę 
Na porządku dziennym: sprawozdanie przedwiosenną i okropiony pierwszym 
Wydziału Wykonawczego, wniosek deszczykiem. Jednem słowem taki zu- 
Wydziału Wykonawczego o ustalenie pełnie jak te z lat poprzednich. Nie 
sposobu uczczenia pamięci Kazimierzą też nowego wśród swoich atrakcji 
Wimbora i wolne wnioski. nie przyniósł. 

— Posiedzenie T—wa Historyczne Ten sam wrzask, ścisk i wesołe 
go. Dn. 6 marca w niedzieję o g.12 w poł. pokrzykiwania dziatwy uwijającej się 
e Pei ii A 2 pomiędzy starszymi, Nawet kioski te 

Historyczn, Na porządku dziennym referat Same co lat ubiegłych. 
ks. prof. Falkowskiego w sprawie kwestjo- Czarna trzynastka harcerska uru- 

ak: do monografji parafjalnych oraz chomiła kiosk z tytułem „Sprzedaż 

Po wyczerpaniu porządku dziennego od- Jarmarcznej Ž tandety,* 4i 5-ia družy- 
będzie się posiedzenie Zarządu Oddziału. My harcerskie zajęły wspólnie inną 

Goście mile widsani. ži z budę, OE Dom Pracy z wyro- 
— Doroczne _Walae Zgromadzenie bami słomianemi, pantoflami i robót- 

mia rezerwistów | "Bu Wojstowych Mecz. Kami ręcznemi, Zawodowe kursy 
olitej Polskiej, odbędzie się w niedzie- rysunkewe wileńskiego towarzystwa 

Ku 6 OE Don Ii Pol- o nių plastykow, žeūska szkola Za 
przy ul. Ad. Mickiewicza Nr 13 wodowa św. Józefa, oto „firmy“ znane oczątek O inie 12-ej. O ile na я ЭЕ 

ріетпецпыцпіет: ппц\ні = statutowo już z poprzednich jarmarków. 5 Рога- 
potrzebna ilość członków, w pół godziny tem któż zliczy kioski pełne licznych 
poz od. se s Gugių zebranie, bez oaza rozłożonych na kontuarach: 
względu na ilość obecnych. „ zabawki, wyroby z papieru i słomy, 

ore ora WYD Arenodai“ mebelki, dewacjonale. |. cale morzę 
dzonego statutu, 3) Sprawozdanie ustępują- obwarzanków smorgońskich i serc od 
cego Zarządu, 4) Sprawozdan e Komisji Re- farby gorejących. 
5 nej, “3 o Zarządu Koła i Okręgu, Te obwarzanki'j serduszka, to głów 

Ob RÓŻNE. TV produkt zbytu, tradycyjny, zawsze 
— Z Estonji do Austraiji przez — widziany i pochlaniany w ilości 

Polskę. W dniu 3 b. m. pociągiem ** w ‚ : 
pośpiesznym idącym ой вгапсу \ 16 а&яе;шз:еп_п szeregami euaga- 
stronę Warszawy przejechało siedem- kam; poziokowali wie Pomnianiemi towa. 
dziesięciu dwóch emigrantów udają- i rozlokowali się kupcy z towara- cych się z Estonji do Australji mi więcej realnemi. Beczki, necułki i 

m Konfiskata «Naszej Woli». brania różnego rodzaju. Ceny śred: 
Numer pierwszy «Naszej Woli», cza: 2 e jak zawsze w pierwszym 
sopisma białoruskiego będącego or- U, '"ocę wygórowane. | 
ganem Hromady, a powstałego na Balje od 4 — 12 zł, sitka do 
miejsce zamkniętego—«Nasz Gołos» Maki i ziarna od 120 gr. do 7 zł, 
został w dniu wczorajszym skonfis- Ubrania od 20 zł, buty od 12 złotych. 
kowany za podace w nim wiadomoś- Jutro i następnych dni będzie taniej. . 
ci niezgodne z prawdą. Odpowie: Tak jest co rok. : 
dzialny redaktor pociągnięty został „W tym rejonie gwar znacznie 
do odpowiedzialności z art. 1541263 Mniejszy. Przeważa wśród kupujących 
Kodeksu Karnego. typ statecznego gospodarza ze_ wsi 

— (t) Ukonstytuowanie się ra- lub skrzętnej gosposi miejskiej. Tran. 
dy Kuratorjum nad śle ymi. W Zakcje dokonywane są uważniej i spry- 
dniu 3 marca w Wielkiej Sali Kon- tny kupiec wiele musi się namęczyć 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego Zanim sprzeda brakowny towar. | 
odbyło się walne zebranie Kuratorium Wracamy do gwarnej «dzielnicy» 
opieki nad ślepymi (daw. Im. Ces, obwarzankowej, przechodząc po dro- 
Marji Aleksandrówny), na którem dze koło restauracji ad hoc stworzo- 
zdecydowano wznowić czynności Ku- nej. Mdly zapach oleju, na którym 
ratorium i powołano radę w osobach: Smażą się rybki rozchodzi się wkrąg. 
pp. E. Piłsudskiego, dr. Halickiego, Mijamy je szybko i wkraczamy znów 
ks. Meysztowicza, dr. Gorfejna, Ep. w Sferę panowania obwarzanka. Ku- 
sztejaa, dr. Strzemiūskiej, prof. Szy- Pujemy sobie różowe okulary prze- 

skiej 

(Ce; 

ac: licki i dr. Mi- Zhaczone specjalnie dla pesymistów 
DE 6: © i brmiemy dalej po błocie wśród pisku 

aż i Wojewódzki — jak się djabełków gumowych i odgłosów 

obecnie okazuje z zamykanych rachun- trąbek blaszanych. 
ków—prześcignął co do wysokości Chochłik drukarski dręczący każ- 
uzyskanego dochodu netto wszystkie dego dziennikarza i tu płata figle bo 
bodaj zabawy filantropijne w tego- oto widzimy napis następujący: 
rocznym karnawale. Dał dochodu „Tylko dzisiaj głuchy, sprzedaje obraz- 
czystego z górą 4400 złotych. Jest ki*. Kupujemy u tego jakoby tylko 
to cyfra rekordowa. dziś głuchoniemego obrazek i idzie- 

Pokaźna suma rozdzielona będzie my dalej. Buty,buciary kupuj choć 
między zakłady dobroczynne opieku- dwie pary,wrzeszczy nam w ucho ja- 
jące się dziećmi bezdomnemi i osie- kieś indywiduum obwieszone zachwa- 
roconemi. lanym towarem. Rezygnujemy z tego 

— Zwrot należności za nie- sprawuaku, chociaż własne „buciary* 
rozlosowany radjoodbiornik, Dnia przez ciągłe stąpanie po wodzie od- 
28 lutego w sali „Sokoła* odbył się mawiają już posłuszeństwa. 
bal maskowy na cele oświatowe 15-ej Nie zrażając się tą mimowolną 
Detaszowanej Kompanji Łączności. W kąpielą, brniemy dalej, kupujemy 
czasie zabawy miał być rozlosowany większy zapas obwarzanków i prze- 
radioodbiornik 8-mio lampowy war- ciskając się przez nową falę napły- 
tości 1500 zł wającej publiczności wychodzimy na 

Ponieważ losów wyprzedano na ui Mickiewicza. W. 
118 zł, przeto radjcodbiornik nie 
mógł byč rozlosowanym, 

W związku z powyższem Komi- 
tet balowy zwraca się da wszystkich, 
którzy nabyli łosy na loterię o zgła- 
szanie się do Szefostwa Łączno'ci 

LL TT ZZO REZ PCE HR -— 

zorgaaizowało dzień propagandy. W 
kilku punktach miasta odbyły się od: 
czyty o związku strzeleckim: w Sali 

Obszaru Warowego Wiłno plac po- Miejskiej (prelegent p. S. Brzozowski) 
jezuicki pokój Nr. 20 do dnia 10 b. | W „Sali kino „Helios“ (prelegent p. 
m. wraz z biletami loteryjnymi, celem T. Nawojski). Po każdym z tych od- 
otrzymania zwrotu należności za nie. Czytów wyświetlane były efilmy z ży- 

— D:ień propagandy Związku cia wojskowegoi sportow go. 
Strzeleckiego. Dowództwo Wileń- Staraniem też związku wieczorem 

skieg» Okręgu Związku Strzeleckiego S/azja nadawcza Wileńskiego Biurą 

korzystając z napływu ludności do Radiotechnicznego nadala specjaln 
Wilna z racji Święta Kaziukowego Program radjowy, złożony z odcz
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tów, muzyki i śpiewu. W godzinach jewskiej i Sergjusza Benoniego. 
porannych. i wieczorem. przez ulice 
miasta przemaszerowały piesze i kon- 
ne oddziały Strzelca. 

— Spirytus denaturowany na 
cele przemysłowe. Wobec licznych 
wet tze ster przemysłowych wy- 

śniono, że spirytus skażony ogólnym 
jodkiem może być używany przy 

wyrobie lakieru i politury z tem tylko, 
żę podczas fabrykacji nie byl pozba- 
"BY charakteru spirytusu skażonego. 

tym celu spirytus skażony о- 
gólnym środkiem wydawany będzie 
przedsiębiorstwom przemysłowym bez 
przeszkód, w razie braku dla tych 
przedsiębiorstw spirytusu niższych 
gatunków: 

— Czy dochodzenie jeszcze 
w.toku? Przed paru, z górą tygod- 
miami zamieściliśmy wiadomość, któ- 
rej początkowo nie chcieliśmy dać wia- 
ry. Krótko mówiąc, sprawa miała się 
tak: w jednej z miejscowych łaźni 
zmarł nagle inwalida W. P. Konstan- 
ty Mokrzecki. Nieboszczyka, pomimo 
że posiadał dokumenty stwierdzające 
jego miejsce zamieszkania, oddano do 
prosekłorjum U. S. B., a posz.kują- 
cej go rodzinie w komisarjatach po- 
licji przez miesiąc czasu mówiono, że 
nic o zmarłym nie wiadomo. 

Po miesiącu wreszcie prywatnie 
zakomunikoweno rodzinie, aby ode- 
brała pozostałe po Mokrzeckim dc- 
kumenty. To naprowadziło na ślad 
ciała, które przygotowane do prepa- 
ratów była od kilku już tygodni w 
prosektorjum, 

Podając qo. wiadomeści.publicznej 
© tym wypadku, rzucającym tak ujem- 
ne światło na stosunki panujące w 
niektórych komisarjatach policji, pro- 

. siliśmy o wyjaśnienie jak się rzecz 
miała i kto w danej sprawie zawinił. 

Mimo jednak, że minęło już sporo 
czasu, dotychczas wyjaśnienia jak nie- 
ma tak niema, co jest.tem dziwniej- 
Sze, że w Sprawach nawet bardziej 
błahych komenda policji nie zapomi- 
nała nigdy o „sprostowaniach*. Czyże 

. by więc dochodzenie jeszcze trwało? 
— Sprostowanie. W numerze 

wczorajszym podaliśmy nie dość ści- 
słą wiadomość co de uwzględnienia 
przez Urząd Wojewódzki iokalnego 
święta piątkowego (Dzień św. Kazi- 
mierza), 

Rzecz się tak: miała, że p. Woje- 
woda dopuścił jedynie do Opuszcza- 
nia przez.pp. urzędników funkcjonu- 
jących normalnie biur swoich tylko 
między 10-tą a 1'szą:pod warunkiem 
jednak, aby przez to sprawność urzę- 
dów nie była w najmniejszej mierze 
hamowaną. 

Zupełńe zawieszenie czynności u- 
rzędniczych nie nastąpiło nawet w 
godzinźch przedpołudniowych. 

TEATR i MUZYKA, 

55 — <Uśmiech losu» w Teatrze Pols- 
kim. Dziś i jutro «Uśmiech losu> — naj. 
nowsza komedja znakomitego pisarza Wł. 
Perzyfiskiego, którą publiczność przyjmuje 
entuzjastycznie. Teatr Polski dawno już nie 
rozbrzmiewał tak gorącemi oklaskami, jak 
na tej ciekawej komedji. 

— Dzisiejsza popołudniówka w Te- 
atrze Polskim. <Wielka księżna i chłopiec 
hotelowy» — grana będzie o g. 5-ej pp. po 
cenach najniższych od 15 gr. 

Popołudniówka niedzielna. Jutro 
o g. 3 m. 30 pp. grana będzie «Płomienna 
noc» — Lengyela. 

Najbliższe premiery w Teatrze 
Polskim. Jednocześnie odbywają się próby 
z dwóch komedji najnowszego repertuaru, 
a mianowicie «Doktór Juija Szabo> — Fe- 
dora (premjera w środę): oraz «Mecenas 
Bolbec i jego mąż» — Berra i Verneuija 
(premjera w przyszłą soko) 

. „— Koncert-poranek <Lutni>. Jutro w 
niedzielę o g. 12 m. 30 pp. odbędzie się 
koncert poranek Wil. Towarzystwa Muzycz- 
se «Lutnia». Program wypełnią «Widma» 
5. Moniuszki w wykonaniu chóru pod dyr. 
Jana „Lešniewskiego oraz solistów Z. Ple- 

_ Geny. miejsc -od 30-gr. 
W .— «Reduta> na Pohulance. «<Maska- 
rada na poddaszu». Dziś.scherzo karnawa- 
łowe Ivo Vojnowic'a «Maskarada na pod- 
daszu> M. Szczepańskiej. 

Ceny miejsc od 20 gr. 
Jutro «Maskarada na poddaszu». 
— Niedzielny poranek M. Saieckie- 

go w <Reducie>. Jutro o g. 12 m. 30 
wystąpi po raz ostatni znakomity tenor li- 
porcie Opery Warszewskiej Mieczysław Sa- 

W programie arje z oper i pieśni. Ce- 
ny miejsc od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. Kasa 
czynna od g. 10-ej rano. 

Niedzielna popołudniówka w 
«Reducie», Jutro o g. 4-ej pp. po cenach 
najniższych od 15 gr. do 2 zł. trzy godziny 
scherzo karnawałowego lvo Vojnoyic'a <Ma- 
skarada na poddaszu». 

, — 4ty Wieczór Kameralny. Kolejny 
Wieczór Kameralny  Konserwatorjum Wilef- 
skiego odbędzie się w sobotę, d. 5 marca o 
g. 7.30 w. w sali gimnazjum im. Mickiewi- 
Cza (ul. Dominikańska 3) i poświęcony bę- 
dzie twórczości , Beethovena. | Program 
zapowiada: Kwartet smyczkowy B-dur, Trio 
fortepianowe Es aur, sonata na skrzypce i 
fortepian (<Kreutzerowska»), Udział biorą: 
poż prof.: K. Ranuszewicz (fortepian), W 
edóchowska, H. Sołomonow, S. Bajisztajn 

(skrzypce), F. Tchórz (wiolonczela), M. Sal- 
nicki (altówka), Słowo wstępne wygłosi 
M. Józefowicz. Bilety:od 25 gr. do 2 zł. 50 
gr. nabywać m'żna w Kancelarji Konserwa- 
torjum (plL'Orzeszkowej 9) od g. 4—7 w., 
oraz przy wejściu na salę. 

— <Widma>—Moniuszki. Jutro t. j, w 
niedzielę 6 b. m. usłyszymy w sali <Lutni» 
jedno z arcydzieł St. Moniuszki—eWidma» 
w wykonaniu. koncertowem. 

dział w tym poranku-koncercie biorą; 
chór mieszany <Lutni» pod dyr. J. Leśriiew- 
skiego, orez znani soliści: Z Plejewska (so- 
pran) i S. Benoni (baryton). 

ilety nabywać można w kasie sali 
<Lutnia> od g, 11 r. do 9 wiecz. bez przerwy. 

Początek o g. 12-30 po poł. 
— Szopka <Cyrulika Warszawskie- 

g jak dowiadujemy się przybędzie do 
ilna w końcu b. m. dla dania kilka przed- 

stawień. 
— Teatr <Kakadg». Dziś o godz. 8 m. 

16, gościnne występy znakomitego  świato- 
wej sławy: halucynatora, jasnowidzącego 
Ge isaioa BEN-ALI'EGO. Ceny miejsc 
od 1 zł 

— Koncert Berdiajewa, W nie- 
dziełę 6-go o godz. 12.30 w południe 
w sali kinoteatru Helios, Wileńska 38, 
odbędzie. się koncert symfoniczny 
urządzony staraniem Wil. T-wa filhnar- 
monicznego. Jako dyrygent wystąpi 
słynny:kapelmistrz. Walerjan Berdiajew. 

W programie symfonia 6 Czajkow= 
skiego, Rapsódja litewska Karł wicza, 
oraz R. Korsakowa Kaprys hiszpań- 
ski. Ceny .od 1 zł, . 

RADIO, 

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

i meteorologiczny. 
15.30-16.45. Stacja nieczynna. 
16.45—17410. Odczyt: z*działu <Radjo- 

technikas—wygł. p. Włodzimierz Stępowski. 
r eony ae a 
Koncert popołudniowy. Wykonawcy; Or- 

kiestra P. R. poddyr. Jana Łworakowskie- 
o, Adolf Godowski (skrzypce) i Władysław 
siążkiewicz (śpiew). 

18.40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.25. Odczyt p. t. <Artur Gór- 

ski» — wygł. Red. Zdzisław Dębicki, (dział 
«Literatura Polska»). 

19.30—19.45 Komunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Pogawędka z dzisłu <Ra- 

djotechnika» — wygł. Dr. Marjan Stępowski. 
20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 

komunikaty. 
20.30. Koncert. Muzyka lekka. 
22.00. Sygnał czasu. Komunikaty. 
22.00. Transmisja muzykt tanecznej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Bójka na wóselu. We wsi Bližnica 
gm. Łużeckiej pow. Dziśnieńskiego na we- 
selu podczas bójki rozbito głowę Kasjano- 
wi Karasiewiczowi (w. Wasilewo). Poszko- 
dowanego w stanie ciężkim odesłano do 
szpitala w Głębokiem. Sprawców w liczbie 
6 osób aresztowano. 

— Podrzutek. Dn. 4 b. m. 
schodowej I Komisarjatu P. P. 

na klatce 

sięcy. 
(445— Kradzieże. Antoniemu Stefanowiczo- 

Ciesielsta 7) podczas przejazdu przez 
6wne Pole skradziono z wozu palto 

m 
ul. 
oraz różne rzeczy wart. 370 zł, 

M znaleziono 
dziecko płci żeńskiej w wieku około 2 mie- 

— Z przedpokoju mieezkeniaglz. Romej- 
kowej Alo cndepka 4) skradziono palto. 

— folw. Aleksandrowo gm. Łużec: 
kiej skradzionojkrowę na szkodę „Mikolaja 
Szybkowicza. Ie NE "m 

— We wsi Favszyno gm. 
skradziono krowę na 

'ożego. 

Prozorockiej 
szkodę Antoniego 

S 
DRUKARNIA 
„ WYDAWNICTWO 
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KUPIMY SZAFĘ 
używaną, duą, na składanie gazet, = 

Oferty administracja «Słowa». ы 
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w 

przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 
kres drukarstwa 
wchodzące. 
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ziemi Kieleckiej. 
Sezony letnie od 1 maja do 31 października. 
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0
0
0
9
0
9
5
0
8
0
6
0
0
 

SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, która 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
itd. wyzdrowiała; odnawia przyję* 
cia, od godz. 10 zrana do 8 ej wiecz, 
ul. Młynawa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyła, w bramie ma schody i 

na lewo,   
Uli, | 

  

leczenie 

  

  

  

  

OW O 

К: TEATR 5 Dziś w sobotę i jutro w niedzielę po 2 seanse o godz. 4 p.p. i 8.15 wiecz. 
` G0SCINNE  WYSTĘPY Początek 
„Kakadu* s znakomitego światowej wadę halucynatora, 1 d š : 4. Dąbrowskiego 5. m  jasnowidzącego  egipcjanina, profesora m SARE Popor 

Uniwersytetu w Kalkucie Ceny miejsc od 1 zł. 

M _ Niedziela dnia 
SALA MIEJSKĄ H 6 mra sr. 1X-ty poranek wokalno-muzyczny 

m ze współudziałem art. op, Žagrzebskieį Marji Carmarie, prof, Aleksandra Kontor 141744 
ul. Ostrobramska 5. й (skrzypce) i art. op. J. Korsak-Tatgowskiej. 

Dalsł Kulturaino-Oświatowy B Tańce plastyczne w wykonaniu p. Lidji Winogradskiej Gregorowe 
Mabistrata m, Wilna, m Przy fortepjanie kapielmistrz p. Wł, Szczepański. Od godz. 12-ej „na Sali koncerty © zcyc, 

agis! , e a EA o LR = B > proc Ge, Kg” parter 8. * 
alkon 40 gr., dia uczącej się młodzieży za okazaniem legitymacji wstęp na 2504. 

Cykl poranków muzycznych. R 40 gr., na baikon 20 te asa czynna w dniu 6 marca 1927 > оа godz. 10-ej о   
  

Kino- 
Teatr „Polonja“ 

Ф 
4 ul. A. Mlokiewicza 22, 

Dziš premjera! 
FILM ZE ŚPIEWEM! „WESOŁA WDÓWKA:* mi 

W roląch głównych: Ulubienica publiczności MAE MURRAY i JOHN GILBERT 
Spiecjalny układ muzyczny według operetki. Bilety honorowe nie ważne. 

weselsza operetka 
w 10 aktach. 

Początek o gz. 4-el. Ostatni seans 10.15. w, 

  

Miejski Kinematograf 

  Kulturalno-Oświatowy 

Sała Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

m. BJSKÓ0 w 

Kąpiele siarczano:słone i mułowe, wodolecznictwo, leczenie 

światłem, kąpiele 

Dojazd: Stacja kolejowa _Klelce, skąd. automobilami do zakładu 

2000666 660080 

„AP.KOWALSKI“ 
WARSZAWA 

Dziś będą wy- 
świetlany filmy: 92 с 
Motte; Dwie armje, wzajemnie zwalczające się, są właściwie jedną armją, popełniającą 
samobójstwo. (klenrv Barbusse). W rolach głównych. Vilma Banky i 
Reżyserja: George Fitzmaurice. Nad program: 
2-ch aktach. Ostatni seans o godz. 10. Us*iestra pod dyrekcją Kapelmisirza p. W. 

poczekainiach koncerty Radjo. 
i święta od godz. 2 m. 30, w soboty od godz. 3 m. 301 inne dnie od godz. 
4 m, 30. Cena biletów: Farter — 60 gr., Balkon — 30 gi. Początek seansów: w nie- 
dzieję i święta o godz. 3, w soboty O godz. 4 i inne dnie o rcdz. 5-tej. 

Szczepańskiege 

słoneczne; 

  

Czarny Aniol“ 

w 

Anons: «<MEZ:LJANS». 

Damas 
DOKTÓŁ 

В, ZELDOWIGZ 
chor. WENERYCZ. 
NE, MOCZOPŁC. 

- SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 

8.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ. 

prz 122 i od 46 
ul.Mickiewicza 24 

3
2
 

  

  

° « Nr. 315 

Asuszerka 

Wi Smiałowska 
przyjmuje od godz. 

do 19. Mickiewicze 
46 m. 6 

WZP, Nr 63 

    

Lekcyj francus- 
kiego udziela raty. 
nowana nauczycielka. 
Mickiewicza 45 m. 4 
od godz. 1—3. 
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gubiono książkę 
wojsko: ! 

й Nr 248/45 rocz. 
ū684 wyd. przez P. K. 
U. Święciany na imię 
$tamsława Hałyno 

wsi Wesiliszki | 
gm. Plusty, 
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САЙ ТАар 
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<tramat w 8 akiach z Okresu 
wiejkicj wojny 1914—1918 r. 

onałd Colman. ® 
<Szczęślwy małżonek» komedja w 

Kasa czynna: w niedzielę 

  

e 

Nasiona a 
warzyw i kwiatów, [ucernę, koniczy 
ny, trawy i wszejkie inne ` роше.й 

ę Rozmaiie preparaty chemiczne prze-e 
GQ ciw wszelkim szkodnikom roślinnym 

; łyko i sznury kokosowe poleca 

eksander SzyfterBi 
specjalny skład nasion a 

Poznań, Wielka li. @ 
nnik nasion na rok 1927 wysyłam GE: 

na życzenie bezpłatnie. a 

   

Ce 

Kapitały na oprocentowanie 
w kaźdej sumie |okujemy solidnie 
pod zabezpieczenie rzeczowe, , jak 
również POŻYCZKI ZAŁATWIAMY 

szybko i dogodnie Dom H.-K. 
<Zachęta» Gdańska 6, 1 piętro tel. 9-05 
  

  

Gotówkę 
ulokujemy w 

każdej sumie u 
poważnych osób 

Do sprzedanią 
FLET niedrogo 

wiadomość: 
ul. Antokolska 74—8, 

  

  

na zabezpieczenie | Dąbrowski. 
hipoteczne 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- ZE we kaucjonowane tranzakcje: Kupno ul. pier 21, || sprzedaż nieru- tel. 152» whomości, lokaty KARK kapitałów, pożyczki 
MIÓD czenia | zabezpieczenią 

Wileńskie Biuro | 
Komisowo-Ha ndło: | 
we kauojono wane 
ul. Mickiewie za 21, 

czysto pszczelny 
pod gwarancją 

'wysyła ku zado- 
/woleniu odbiorców 

  

    

    

za - zaliczką w tel. 152. 
Pusękach A 
nych g'zł 13.5 i ż fona on | «р ао аннар 
1ZYDOR przez P. K. U, 

ROSENBAUM Į Wilno, w r. 1923 na 
(Podwoloczyska imię  Konstantego 
(Małopoiska). Goibyckiego, w. Siłąsz* 

cze Z. Wileńskiej. 

Požyc:ki : 
załatwiamy Do M 

do sprzedania w 
śródmieściu, m'eszką- 
nia z wszelkiemi wy- 
godami, o warunkach 
dowiedzieć się Kaszia- 

szybko i dogodnie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo.Handlo- 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21,   
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> y RROSZEK:00,BÓLU, Łowy HER ZEM
 т 

„KOWALSKINA 
ZŁO ТАНа Р 
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tel. 152, nowa 5 m. 5,od 
godz. 4 — 6. 

а Pošrednictwo 
wykluczone. 

gubiono książkę 
wojskową wyd. 
przez P. K. U. 

Lioa, rocznik 1899, na 
imię Juliana Wo:onisa 
zam. we wsi Koniuchy 
gminy Bieniakońskiej, 

pow. Lidzktego. 
Unieważnia się. 
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LEON DAUDET . 

% KREW WŚRÓD NOCY. 
— Czy będę na tym obiedzie? 

—zapytał Marius, 
— Lepiej nię—w imieniu wszyst- 

kich odrzekła Jułja, która cieszyła się 
sympatją Mariusa.—Pozostaniesz W swym uśmiechem, 
domu, za co damy ci pięćdziesią! 
franków. 

—westchnął uradowany Marius. 

nego szantażysty. 

czeniu pomiędzy niemi a pp. Salvan- 
Salvado. Prócz tego opowiedział im, 
że bogacze ci. zwiedziwszy muzeum 
Gerarda de la: Tombiole, postanowili. 
zebrać podobną kolekcję. 

tracąc się odrzekła, 

t 

zmiernie drogie i eleganckie nie ko- francusku? 
sztowało go Wcale, zarówno, jak 
mieszkanie i pożywienie, miał bowiem go wieczoru, spędzonego razem, mu+ 

zwyczaj nie płacenia nigdzie i za nię. si być ugoda przyjacielska, tu uśmiech- 

Twarz tego blagiera i awanturnika nął się, ukazując swe zepsute zęby, 

ozdabiał stale uśmiech uprzejmy, a —ugoda, która nas wszystkich za- 
ruchy swobodne naśladowały elegen- dowolni. 

cję. Ucałował ręce dam, uścisnął dło- 

zie panów i opowiedział natychmiast, czeniem... odparł Estancelin, podczas, 

że dla spędzania miłego wieczoru w gdy inni kiwali potakująco głowami. 

towarzystwie przyjaciół, musiał od- 

oh najbogatszych w dwadzieścia procent od ególnej sumy 

okolicy przemysłowców, państwa Sa- zapisanej wam, moje piękne panie 

— A więc, jeśli mi 

Ivan—Salvados. Kupili oni niedawno przyznacie chyba że nie jestem wy- 

piękną posiadłość pod Lvgdurem, magającymi Podejmę się uzyskania 

której upiększeniem i umeblowaniem 

zajął się usłużny | 

jąc się, iż slużba z La Pocholle nie 

jedno dzieło sztuki zdcłała ukryć. w 
celu spieniężenia ich późnej zapropc- 
nował im swoje usługi w  pośredni- 

waszych spadków w ciągu dwuch 
Cavalcat. Domyśla- miesięcy. Mam w garści nietylko wyż- 

szych dostojników lugduńskich, ale 
i paryskich. : 

— Lecz istnieje prawo —zauważył 
Estancelin sceptycznie, gdyż sziuczki 

Te słowa wywołały przerażenie w 
sercach słuchających, lecz Julja nie 

z najmiiszym 
że spadek nie zo-- 

stał jeszcze przelany w posiadanie 
spadkobierców i wszystkie skarby w 

— | słodki pocałunek w dodatku, La Pocholle podlegają sekwestrowi. 
— Znam dobrze całą tę sprawę, 

W dniu oznaczonym, wszyscy —oświadczył: Cavalcat. — Celestyna 
spiskowcy zebrali się w zamkniętym Goneret jest waszą przeciwniczką, a 
pokoju w kawiarni Rose Thd. Elodja i kochanek jej, stary Reverchot rów- 
Estancelin czyniłi honory domu. Roz- nież. Postanowili uwolnić tego Notre- 
mawiając o rzeczach obojętnych, о- dame'a i przysięgłi sobie, że nikt z 
czekiwano niecierpliwie nadejścia sław- was nie dostanie ani grosza, z tych 

sum, które się wam należą. Czy 
Przybył nareszcie, dumny i zado” chcecie grać zemną w otwarte karty, 

wolony z siebie. Ubranie jego nie- uregulować tę sprawę szczerze—po 

Uważam, że wynikiem dzisiejsze- 

— jest to naszem gorącem žy- 

zapewnicie 

szantażysty były ogólnie znane. 
— Prawo w obecnych czasach na* 

leży, mój panie, do tego, kto je zdo- 
ła przełamać. Wszyscy potrzebują 
pieniędzy, by żyć, sędziowie tak samo, 
jak inni. Funty i dolary królują teraz, 
a wasz mądry pan, był na tyle prze- 
widującym, że zbierał ja i wam zapi- 
sał również sumy, obiiczone w obcej 
walucie. Dlatego właśnie, oprócz ma 
łego wynagradzenia, które sobie wy- 
zfńaczam, będę pofrzehował dziesięciu 
procent, na niezbędne wydatki. 

— W ten sposób dła nas może 
nic nie zostać, — zauważyła pogod- 
nie Elodja, podając herbatę i ciastka. 

Cavalcat rozešmia! sig: 
— Uspokójcie się, piękne panie, 

lepiej jest posiadać ośmdziesiąt pro- 
cent sumy, niż utracić ją. 

— Drogi mistrzu, — zaczęła Julja, 
która wiedziała, jak należy przema- 
wiać do tego rodzaju zarozumialców, 
— nie wątpię w słuszność i sprawie* 
dliwość pańskich planów. Czy nie o- 
bawia się pan jednak, że ludzie, któ- 
rym pan wręczać będzie owe kwoty 
pieniężne, obiecywać będą wiele, lecz 
nie spełnią nic? 

— Bani, byłby to żart, którego bie 
radziłbym nikomu zaczynać w sto 
sunku do mnie. Przyklsd Clavisse'a i 
dokonaneį u niego rewizji jėst dosta- 
tecznym dowodem, jak clługie mam 
ramię. 

— Jakto, to pan?... al to dosko- 
nałe! — wołał Estancelin, — z do- 
skonale udanem zdumieniem, 

— Tak, to ja właśnie dałem znać 
w Ministerjum, gdzie mam stosunki 
z osobami wysoko syłuowanemi, że 
Clavisse prowadzi w tej Sprawie 
podwójną grę. I na skutek moich na- 

legań, wbrew sprzeciwianiu się Mau- 
frea zdecydowano nakazać ową sław* 
ną rewizje, która tak wstrząsnęja ca- 
łem naszem miastem. 

— A jednak Clavisse pozostał na 
stanowisku. Nie zwyciężył go pan. 

— Pan się myli. Faktten był dłań 
ciosem śmiertelnym, utracił an swe 
wpływy. Bedę go miał: jak miałem 
Łosasyata. Zanim upłynie miesiąc zmu- 
szę go do ustąpienia ze stanowiska 
artykułami Pince sans Rire. Obec- 
ność jego na tem stanowisku jest 
hańbą. Rozumiecie dużo rzeczy, dro- 
dzy moi, lecz nie oceniacie znaczenia 
prasy, siły mego dziennika. 

Gantaume i Brabant słuchali tych 
przechwałek tak, jakby byli wykuci z 
kamienia. Nareszcie kucharz wyjął w 
pewnej chwili złoty staroświecki ze- 
garek, ma który Cavalcat zwrócił 
uwagę. 

— Moje koteczki, czas już na o- 
biadek wujaszka ustawa, dobre 
pieczyste nie może czekać! 

Samochód czekał przed drzwiami. 
Wieczór październikowy zapowiadał 
się jasny i piękny. Brabant usiadł na 
miejsce szofera, Gantaume zajął miej- 
sce obok, na przednich ławeczkach 
ulokowali się Elodja i Estancelin, Ju- 
Ija zaš i Tulja zajęły tylne miejsca 
mając pomiędzy sobą Cavalcata, któ- 
ry nie krępował się flirtując z niemi 
całą drogę, w sposób bardzo trywjal- 
ny. Obie kobiety śmiały się jak sza- 
lene, odpowiadając mu pięknem za 
nadobne. W pierwszej chwili Caval- 
€:t zastanawiał się, którą z nich wy 
brać do flirtu, lecz wreszcie zdecyda- 
wał się udzielić Julji pierwszeństwa, 
czując w niej jednocześnie świetną 
pomocnicę z chwiłą, gdy zdoła zer- 

wać kontakt pomiędzy”nią, a Clavi- 
ssem. Cavalcat był chyiry i-pozba- 
wiony skrupułów, lecz przeliczył się 
w swej zarozumiałości ze zdolnościa- 
mi przeciwników swych. Zdawało mu 
się, że z łatwością usidłać zdoła te 
kobie'y bez inteligencji i sprytu i tych 
mężczyzn podobnych do zwierząt 
dzikich, zdalnych do ponelnienia mer- 
derstwa, lecz poskromionych przez 
człowieka tak wybitnege, jak on —Ca- 
vwałcatl Nie przychodziło mu nawet na 
myśl, by mogło go oczekiwać z tej 
strony jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

Gustaw był właścicielem znanej 
restauracji, która znajdowała się w 
odległości pięciu kilometrów od La 
Pochojle, nad. brzegiem Saony, Caval- 
cat nieraz zaczepiał w swem pismia 
ową restaurację, gdyż metodą iego 
było zastraszanie gdy nie płacił ra- 
chunków, by rozzuchwałony dłużnik 
nie odważał się występować doń z 
pretensjami. Toteż Gustaw nie lubił 
Cavalcata, natomiast cenił wysoko 
Gantaume'a, któremu zawdzięczał kli- 
jentelę z La Pocholle. Teraz  podzi- 
wiał zręczność trzech kobiet, które 
zdołały zapewnić sobie tak znaczne 
spadki. 

Podczas obiadu Julja znowu po- 
sadziła Cavalcata przy sobie 1 z za- 
doweleniem obserwowała wściekłość 
malującą się na twarzy Brabanta, gdy 
tamten pozwalał sobie całować ją w 
obecności kochanka. Inni udawali, że 
nie widzą, rozmawiając z wielkiem о- 
żywieniem. Otworzono szeroko okno 
wychodzące na Saonę, „aby wpuścić 
Fortunę* — jak mówią starzy mary- 
narze zabobonni. Srebrne światło księ- 
życa wśliznęło się tajemniczo do sali. 
Jazzband wygrywał modne melodje, 

wprowadzając pierwiastki świata ludzi; 
czantych do Świata ludzi białych 
Gustaw pogrążył się w trudnych ob- 
liczeniach, chwiejąc się przy ustalaniu 
ceny obiadu pomiędzy sympatją dla 
Gantaumea, a antypatją @а  Ca- 
valcata. 

— No co!, jakże się przedstawia 
wasza sprawa — zapytał on Julji, gdy 
ujrzał ją podchodzącą do lustra, aby 
upudrować noszk i  ukarminować 
usta. : ` 

— Po staremu — odrzekła —całe 
nadzieje nasze pokładamy w Caval- 
cacie. Jest to cudowny typ, kochany, 
poczciwy chłopiec, prawdziwy skarb. 
Nie znałam go dotąd, teraz jestem 
nim oczarowana, 

— Bądź ostrożna mała, jest to 
żmija jadowita. Nie będzie się z wa- 
mi krępował, jak. nie krępuje się ze 
mną! Winien mi. jest sto tysięcy fun- 
tow sterlingow. Nie niema gorszego 
dla człowieka pracy! 

— Ależ odda panu te pieniądze, 
proszą się uspokoić! Powiem panu 
Coś w tajemnicy: gdybym nie była 
kochanką Brabanta, chciałabym go 
mieć jako kochanka, a może nawet 
mężal ( 

Gustaw był zdumiony sentymen-- 
talnym tonem Jutji, który tak do niej 
nie pasował i nie odpowiadał sławie 
kobiety o dobrej głowie, jaką się cie” 
szyła. On sam, po dowiedzeniu się o 
zapisach i o tem, że miała już dosyć 
Brabanta, miał ochotę ożenić się z | 
nią. Ogarnęło go niezadowolenie. 
Powiększył więc rachunek, który wy= 
nosił już bardzo znaczną sumę, dzięki 
doskonałym winom i cygarom, skon- 
sumowanym podczas obiadu. 

m
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