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, chodowej, Dlatego minister nie reago- 
, wał bardzo ostro przeciw ostatniej 
, zwyżce cen ziemi, kiedy wartość jej 

| jest zwolennikiem prywatnej parcelacji, 

nia ustawodawstwa agrarnego na te- 

| ważna i wymaga gruntownej sanacji 
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Budżet w Senacie. 
Ministerstwo Ref. Rolnych. 

WARSZAWA, 7. lll, Pat. Posie- 
"dzenie Senatu z dnia 7 marca 1927 
roku. lzba przystąpiła do budżetu 
Ministerstwa Reform Rolnych. Sen, 
Zubowicz (Wyzw.) zaproponował w 
imieniu komisji podnieść dochody 
tego M nisterstwa o 200.000 złotych, 
podwyższając wzrost kosztów nadzo- 
rów nad prywatną parcelacją. Wyda 
tki komisja podnosi о 80.000 na 
środki lokomocji w urzędach ziem- 
skich, oraz o 56 tysięcy na likwidację 
serwitutów, 

Sen Stecki (ChN) oświadcza, iż 
poczuwa się do obowiązku oddania 
sprawiedliwości obecnemu ministrowi 
rtform rolnych, że dopiero w chwili 
objęcia przez nowego ministra dzia- 
łalność tego resortu nabrała pewnego 
tempa i rumieńców życia. Zapatrywa= 
nie ministra mówca uważa za zupeł- 
nie słuszne. Przy parcelacji dobrowole 
nej nie należy forsować tych momen- 
tów, które tę dobrowolną  parcelację 
utrudniają i osłabiają. Plan parcela- 
cyjny i wykaz imienny wcaie nie przy- 
špieszają tempa parcelacji. Mówca 
wypowiada się przeciw zbytniemu 
obniżaniu ceny ziemi. 

Minister refom rolnych S£aniewicz 
zabierając głos oświadcza, iż istotą 
kwestji agrarnej w Polsce jest prze- 
Judnienie naszej wsi. Przez samą re- 
formę rolną tego nie potrafimy zmie- 
nić: Może to uczynić tylko rozwój 
miast i przemysłu, ałe z drugiej stro- 
ny nie zdołamy przyśpieszyć rozwoju 
przemysłu, jeżeli poprzednio nie wy- 
tworzymy odpowiednio zasobnych 
rynków wewnętrznych. Taki rynek 

' wewnętrzny może powstać tylko przez 
skomasowanie gospodarstw włościań« 
skich i podniesienie ich ma wyższy 

| poziom. Zatem na pierwszy plan wy« 
suwa się kwestja komasacji, której 
nie można przeprowadzić bez uprzed- 
niego upełnorolnienia i dlatego plan, 
parcelacyjny został ułożony wyłącznie 
pod kątem wńdzenia  upeinorolnienia 
gospodarstw przy komasacji. Odpo- 
wiadaiąc na żądania nowelizacji ostat 
tniej ustawy o reformie rolnej mini- 
ster oświadcza, iż chociaż ustawa a- 
becna nie zadawalnia go, to jednak 
uważa najprzód rozpocząć lojalne jej 
wykonywanie. Co do sprawy cen zie- 
mi. to zbyt wybitne ich obniżenie jest 
szkodliwe nie tylko dla państwa, lecz 
i dla tych warstw, w imię których 

, rzekomo się odbywa, albowiem ceny 
ziemi decydują o możności uzyskania 
kredytu. Cena ziemi nie może też 

, być zbyt wysoka, bo wtedy procenty 
, przekroczą zdolność płatniczą i bę- 

, dziemy mieli do czynienia ze zjawis= 
| kiem zadłużenia. Polityka cen, którą 

minister stosuje jest tego rodzaju, 
aby wartość ziemi zbliżyła się 
mūisį więcej do wartości przy- 

przychodu wzrosła znacznie. Minister 

ale nie dzikiej. Sprawa uporządkowa+ 

renie b, dzielnicy pruskiej jest bardzo 

W tym celu powołana została ko- 
| misja, po której zaproszeni będą tak- 
/ że przedstawicieli ludności niemieckiej. 
Co do kolonizacji na wschodzie, to 

| minister uważa, że z czasem będzie 
| można to uczynić, ale nim się tam 
| sięgnie po ziemię należy wprzód u- 
„„porządkowac tam strukturę rolną i 

| polepszyć gospodarstwo. W końcu 
| minister stwierdza, że budżet Mini- 
| sterstwa Reform Rolnych jest coraz 
| większy, co daje możność wzmożenia 
pracy. Działalność ustawodawcza jest 
także wzmożona. Minister usunął z 
Ministerstwa wszelką politykę, nie 
Spotkał się nigdy z zarzutem rugów 
partyjnych. Wprawdzie minister ma 
swoją politykę, ale za nią odpowiada 
przed własnem sumieniem, przed 
Izbami ustawodawczemi i przed hi- 

orją. 
en. Krzyżanowski (<lub Pracy) 

dalszej dyskusji nad budżetem re- 
rm rolnych podniósł wysoce poli- 
jczne znaczenie na Kresach Wschod- 

ich w sprawie reformy rolnej. Mów- 
ca'ten poruszył nad to sprawę akcji 
scaleniowej oraz kwestję kredytu dłu- 
goterminowego. Sen. Pasteraak (Ukr.) 
zapowiedział głosowanie przeciw bud- 

/żetówi. Sen. Blyskosz (Piast) nie po- 
dziela zdania, że rozdrobnienie wieł. 

| kiej własności obniży produkcję roiną. 
| Wskazuje, że reforma rolna nie jest 
jtyma problemem politycznym za jaki 
jchcą go przedstawić przedstawiciele 
mniejszości, ale i problemem goszo- 
darczym, Kwestję stosunków na Kre- 
sach Wschodnich poruszył ks, Ma- 
ciejewicz, który przypomniał, że gdy 
wytoczono nasze granice na wschod= 
nich kresach przybyła stamtąd dele- 
gacja mniejszości, błagając o wciele- 
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Tematy rozmów © Genewie. 
BERLIN, 7.ll, PAT. Biuro Wolffa *onosi z Genewy, że przedmiotem 

rozmów między dr. Siressemanem a Charberlainem i Briandem miały być 
oprócz innych kwestyj znajdujących się na porządku dziennym Rady Ligi 
również sprawy, które wynikają bezpośrednio ze stosunków między Niem- 
cami a mocarstwami locarneńskimi, wreszcie sprawy, związane w wydarze- 
niami politycznemi ostatnich czasów, t. zn. problematem wchodnim w szer- 
szem tego słowa znaczeniu. Jeżeli chodzi o sprawę ewekuacji Nadrenji, 
to—jak twierdzi korespondent biura Wolffa—obecnie już nikt nie odma- 
wia Niemcom prawa do żądania wcześniejszej ewakuacji na podstawie 
Traktatu Wersalskiego. Co do spraw wschoduich korespondent biura 
Wolffa donosi, że będą one poruszone w rozmowach bezpośrednich mię- 
dzy ministrami Stresemanem a Żaleskim. 

Chiny w Lidze Narodów. 
GENEWA, 7.lI, PAT. Delegat chiński Cha -Hsin-Szu oświadczył 

przedstawicielom prasy, że nie ma on zamiaru przedstawiać Radzie Ligi 
Narodów konfliktu Chin z mocarstwami. 

Wojska południowe idą naprzód. 
LONDYN. 7.lll. PAT. Wiadomości otrzymane z Szanghaju poiwier- 

dzają doniesienia ze źródeł prywatnych o posuwaniu się wojsk południo- 
wych w kierunku Su Czou, leżącego na zachód od Szaghaju z oczy- 
wistym zamiarem zaatakowania linji kolejowej, prowadzącej z Szanghaju 
2 ne zz jest m w rękach Em Czanga. 

a północne onywują prz. wan jakgd unikając większych 
starć z wojskami kantodskiemi | OE Rz" si po „„Jednem z ważniejszych wydarzeń było wylądowanie w tych dniach Większych sił piechoty marynarki japońskiej, która obsadziła pięć przę- 
dzialni japońskich znajdujących się na terytorjum dzielnicy międzynarodo- wej w Szanghaju. 

Co zamierza min, Zeelens? 
RYGA, li, PAT. Dzienniki prawicowe grożą podjęciem gwałtownej 

kampanji przeciwko ministrowi spraw zagranicznych Zeelensowi za rzeko* 
w zamiar jego podpisania pakiu o nieagresji z Rosją bez udziału Estonii. 

zamiarze tym prasa prawicowa widzi niebszpieczeństwo dla zasad, któ- 
re były dotychczas podstawą stałej polityli łotewskiej. 

"Losy reformy rolnej na Litwie 
<Lietuvos Zinios» w artykule wstępnym pod tytułem «Deklaracja i reforma rolna» między innemi pisze: «W deklaracji rządu fani jednem 

słowem nie wspomniano o przywróceniu prawa własności pogwałconego 
przy wykonywaniu reformy rolnej. W danym wypadku potrzebna jest 
większa ilość pieniędzy, których państwo w obecnej ckwili nie posiada. 

Nie bacząc jednak na to, pó przewrocie 17 grudnia ub. r. w prasie 
polskiej ukazały się pogłoski o możliwości ze strony narodowców «tauti 
ninków» polepszenie stanu rzeczy. 

Podając tego rodzaju pogłoski, polska prasa od siebie dodawała, że 
tego rodzaju polepszenie sytuacji w reformie rolnej na Litwie, wpłynęłyby 
znacznie na zbliżenie sąsiedzkich dobrych stosunków wzajemnych War- 
szawy i Kowna. Czyżby czas obecny był odpowiedni ażebyśmy o tem 
zaczęli mówić?» ; 

Cel usiłowań angielskich. 
PRAGA, 7—ll. Pat. „Lidowe Nowiny* w artykule wstępnym po” 

święconym rozpatrywaniu obecnej sytuacji w polityce międzynarodowej 
stwierdzają znaczną poprawę stosunków angielsko-polskich i wyrażają na- 
dzieję, że w jakiejś, nie dającej się bliżej określić formie, nastąpi federacja 
Polski z Litwą, bez kompensat ze strony Połski na rzecz Niemiec, o któ- rych była dotychczas mowa w plotkach politycznych. To zbliżenie Litwy 
do Polski jako dzieło Anglji będzie również środkiem na uspokojenie Nie- 
miec. 

  

TOWARŻYSTWO UBEZPIECZEŃ 

„PRZEZORNOŠC“ 
S$. A. w WARSZAWIE, 
Piac Małachowskiego 4, 

Założone w roku 1892. 

Zawiera ubezpieczenia od OGNIA, kradzieży 
z włamaniem i transportów 

oraz 

na ŻYCIE ; od nieszczęśliwych wypadków na 
warunkach liberalnych, odpowiadających ostatnim 
wymogom techniki asekuracyjnej. 

Towarzystwo Ubezpieczeń „Przezorność" S, A. jest 
obecnie zrzeszone z najpotężniejszą wszechświatową 
instytucją ubezpieczeniową, posiadającą największą ze 
wszystkich towarzystw asekuracyjnych na świecie liczbę 
ubezpieczonych 

„THE PRUDENTIAL ASSURANCE 
COMPANY LIMITED“ 

HOLBORN BARS LONDON E. C. I. 

Z ROKU 1848 

Fundusze gwaraneyjne której w końcu 1925 roku wynosiły 
Ł. 195,000,000 t. j. ZŁ. 8,080,000,000. 

Zdolni i solidni ajenci poszukiwani. 

Oddział Towarzystwa „Przezorność” S.A. w Wilnie na województwa: 
Wileńskie, Nowogródzkie, Poleskie, Białostockie i Wołyńskie. 

Wilno,fui. Ad. Mickiewicza Nr. 24, tel. Nr. Nr. 19 i 649. | 

-(—) Dyrektor Józef Korolec. 
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Redakcja rękopisów niezamó wionych 
  

    nie tych kresów do Polski. Mówca 
  

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 

GRODNO — Piac Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSK! — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiew 

czałtem. 
nie zwraca. 

asa 

BARANOWICZE — ai, Szosowa 172 

DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNILOWICZE — ul. Wilenska 1 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

za tekstem 10 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
NOWOGRÓD 64 

POSTAWY — 

8 

icza 63 

Przykre echa z Kowna. 
Przybyli i odjechali w pokoju. Za- 

znaczyliśmy już raz, że zachowanie 

delegacji kowieńskiej na pogrzeb ś.p, 
Bassanowicza, było wysoce poprawne 

i correct, Nie słychać było ani mów 

prowokacyjnych, ani zwrotów ostrych 

i rażących uczucia Wilnian. Tem 

większą zatem sprawiają nam  przy- 

krość echa tego pobytu, jakie docho- 
dzą z Kowna w licznych enuncja- 
cjach prasy, odczytach delegatów i 
wywiadach prasowych. Są to w zna» 

cznej części fałsze, kłamstwa, oszczer- 

stwa ordynarne i śmieszne nieraz za- 
razem. Dowodzi to wszystko jedynie, 
że zwykła agitacja polityczna, wznie- 

cająca ślepą nienawiść do Polski, 

wciąż jeszcze przeważa w Kownie 
nad tym „romantyzmem narodu dą- 
żącym do Wyzwolenia Wilna”, o 
którym to wspomniał nam jeden z 

kowieńskich dostojników* 
Dziwne naprawdę jest to społe- 

czeństwo inteligencji kowieńskiej, 

zmieszane, złożone z ludzi kierują- 
cych się poezją w polityce obok oso= 
bników etyczniejaieskończeniełpłaskich 
przesiąkniętych żądzą osobistej kar- 

jery, małych, złośliwych i kłamców. 

Między innemi wydelegowało do 
Wilna Kowno, artystkę tamtejszej o- 
pery narodowej p. Grigajtisową. Oto 

udziela ona wywiadu jednemu z pism 

kowieńskich ma temat życia teatral- 
niego Wilna. Temat nieszkodliwy, apo” 
lityczny zupełnie. Wiele widzimy w 
nim jednak podłostek zgoła naiwnych, 
złośliwości, cynizmu, kłamstwa. Chara- 

kterystycznem _ jest, że wszyskie te 
przywafy wykazała gwiazda pieśni „nie- 

podległego Kowna”, w kilku zaledwie 

naiwnie cynicznych zdaniach. Na 

zapytanie co się robi w dziedzinie 

kuliury teatralnej w Wilnie, Grigajti- 
sowa odpowiada, że nic. Życie te 
jakoby zamiera: 

«Wilno nie posiada żadnego 
stałego teatru dramatycznego. 

Jest tam wprawdzie teatrzyk „Ka- 
kadu*, ale ten grywa tylko ope- 
retki i lekkie wodewiłe. Od czasu 
do czasu przyjeżdżają jedynie na 
występy gościnne artyści z War: 
szawy» (II!) 

Artykuł ten piszemy dla Wilnian, 

Każdy tu chyba rozumie, że pominięcie 

milczeniem dla względów politycz: 
nych «Reduty», «Teatru Polskiego», 
T-wa „Lutni“, Konserwatorjum I t. d. 

z wymienieniem «Kakadu» jako je” 

dynego teatru w Wilnie, jest oszczer- 

stwem podłem, w równym stopniu 

jak naiwnem, śmiesznem i małem. 

Widzimy w tej primadonnie takiego 
zakulisowego karjerowicza, wychowa- 
nego wśród haseł ślepej agitacji ko- 
wieńskich brukowców, która w oczer- 

nianiu wszystkiego co polskie zda 

się widzieć dla siebie karjerę w Kow- 
nie, nawet... na scenie. 

Jest to aktorka kowieńska. Przejdź: 
my teraz do rektora tamtejszego 

uniwersytetu. Prot. Birżyszka nie u- 
dzielał wywiadu prasie, natomiast wy* 

głosił odczyt w sam dzień Św. Ka- 
zimierza, patrona Litwy i królewicza 

Polski, w sali klubu oficerskiego 
<Ramowe>, 

Na wstępie przemowy prelegent 

zaznaczył, że ponieważ stosunek władz 
polskich do delegatów z Litwy był 
przez czas cały pobytu jej za linją 

demarkacyjną nadzwyczaj poprawny i 
uprzedzająco grzeczny, nie wypada 

nic ganić, chwalić jednak byłoby nie» 
szczerem. To tej najlepiej byłoby za- 
milczeć o swych wrażeniach wileń- 
skich. Ponieważ jednak niektórzy 2 

uczestników delegacji patrzą na grzecz- 

ność władz połskich zbyt optymistycz» 
nie, wyciągając stąd za daleko idące 

wnioski ii mówiąc o jakiejś nowej 
erze w stosunkach polsko-litewskich, 
mówca uważa za obowiązek podzie- 

lić się swemi wrażeniami ze spolę- 
czeństwem, by dopomóc mu do wy* 
robienia całkiem bezstronnego są- 
du o stanie rzeczy. 

Prelegent w dalszym ciągu nie ne- 
guje; nadwyraz uprzeįmego spotkania 

ze stronyjwładz polskich, przestrzęgą 

jednak przed „zbytnim optymizmem*, 
bo: „niewiadomo, czy gdy się ściska 
jedną rękę, druga nie trzyma w zana- 

drzu kamienia*. — Przechodzi nastę* 

pnie do kwestji „prześladowania Li- 
twinów w Wilnie". Mówi o tem do- 
syć oględnie. Argumentacja słaba nao- 
gół. Widać, że nie brak prof. Birżyszce 
złej woli w przemilczaniu pewnych 
faktów, a wyolbrzymianiu innych 

W końcu wspomina, że rezultaty pra- 
cy kulturalnej Litwinów są znaczne, 

choć dokonywane małemi siłami, 

i w tej chwili wpada w sprzeczność z 
własnemi słowami i on, rektor unie 

wersytętu, wprawdzie kowieńskiego, 
ale zawsze uniwersytetu, mówi co 

następuje: „Polskość Wilna jest 
tylko zewnętrzna: bardziej po- 
prawny język, uniformy, uroczy- 
stości patrjotyczne... Polskie ży- 
cie kulturalne jest również tylko 
powierzchowne“*!!! ё 

— Jakiež zdaniem p. Biržyszk! 

jest zatem wnętrze Wiłna?! Jakaż kul- 
tura panuje w Wilnie nie powierz- 
chownie a w głębi?l. Czyżby na- 
prawdę starczyło temu rektorowi uni 
wersytetu na tyle bezczelnej blagi, 
ażeby dowodzić, żeWilno opanowane 

jest przez kuijturę litewską? a może 
dzisiejszą kowieńską?!! 

Powtarzamy, że artykuł ten pisze- 

my dla Wilnian. Nie są nam [obce 

tradycje W. Ks. Litewskiego, z Polską 
w. jeden organizm złączonego od wie- 
ków, ale to twierdzenie p. Birżyszki, 
którego tendencje rozumiemy dobrze 

możemy nazwać, tu w Wilnie, nie 
inaczej jak—kłamstwem. 

lane znów pisma kowieńskie pi- 

szą na podstawie wrażeń tych dzle- 
gatów do Wilna „o stosunkach pa- 

nujących w Wilnie pomiędzy admini- 

stracją polski ludnością litewską“ (I!) 

— Obrzydliwe pisemko, gadzinowem 

zwane w Kownie, nawet przez tych 
co mu z rządowych skarbców na 
agitację polonofobską dawali pienią- 
dze, „Echo', rosyjsko -žydowskich 

prochodimców, mie wstydzi się wy- 

stąpić z gwałtownym, nietaktownym 
artykulikiem przeciwko Litwinom wi- 

leńskim, iż ci ośmielili się złożyć po- 
dziękowanie wojewodzie Raczkiewi- 

czowi za uprzejme przyjęcie delegacji 

kowieńskiej w Wilnie: „Jakto?l w 

Wilnie tej stolicy... i t. d. Nie przy” 
jechali przecież do Raczkiewicza i t.d. 

Zbytnie grzczności, zbytni pośpiech.. 

ihędd td" 

Tem więcej nas dziwi ten stek 

fałszów, nie dlatego, że prawie wszy- 
scy prelegenci zaznaczyli, że uprzejmość 
jaka ich spotkała ze strony władz pol- 
skich obowiązuje do pewnej kurtuazji, 
ile dla tego, że inni, a niektórzy z nich 

mówili to, co im nakazuje wrodzona 

prawość charakteru i prawdziwa rze- 
telność w ocenianiu widzianych fak: 

tów. A przecież ci ludzie jechali ra- 

zem, i razem tam rządzą w tem dzi- 

siejszem Kownie. Pisaliśmy zaraz po 

wyjezdzie delegacji kowieńskiej, że 

są to ludzie po części iragiczni, do+ 

damy dziś, że są to ludzie dziwni, 

którzy potrafią swą poczję i marze- 

nia połączyć z niskiem,  płaskiem 

oszczerstwem swych „współkolegów*, 

kopiących z dniem każdym coraz 
większą przepaść pomiędzy temi zie- 
miami, które od wieków w jeden 

złączone były organizm, 
m, 

MEWZEEGZSZKZEI POSTZCYWOA | UWROZĘCCZEWAEJ 

«Epoka» nie jest organem 
rządu. : 

WARSZAWA, 7 3. PAT: Prezyd- 
jum Rady Ministrów stwierdza, że 
dziennik „Epoka” nie jest organem 
rządu. 

Zebranie OWP w Krakowie 

KRAKOW, 7.1 (PAT). W sali to- 
warzystwa lekarskiego odbyło się ze- 
branie członków Ooazu Wielkiej Pol- 
ski. Dłuższe przemówienie wygiosi! 
p. Roman Dmowski, który przedsta- 
wił program i cele organizacji.  Na- 
stępnie odbył się bankiet w Grand 
Hotelu na 70 osób. podczas którego 
przemówienia wygłosili Dmowski, Hu- 
bert Rostworowski, gen. Stanisław 
Haller i inni. 

ul. Ratuszowa 1 
EK — ul. Mickiewicza 20 

NOWO ŚWIĘCIANY — uł. Wileńska 25 
ul. Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ui Rynek 9 

ŚWIR — ui. 3-70 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ui Mickiewicza 24 

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej > 
16 DA Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świąteczny. 

oraz z Prowincji о 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 

Sprowadzenie prochów Sto- 
wackiego do Poiski, 

WARSZAWA, 71. (żel. wł. Słowa) 
Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Mi- 
nistrów vice-premjer Bartel złożył 
wniosek © sprowadzenie zwłok Julju- 
sza Słowackiego do Polski. Prochy 
Słowackiego mają spocząć w krypcie 
na Wawelu. 

Konferencja Organizacji Mo- 
narchistycznej w Warszawie; 

WARSZAWA, TIIII (żeł. wż. Słowa) 
W. niedzielę w gmachu T-wa Higje- 
nicznego odbyła się konferencja Or* 
ganizacji Monarchistycznej, na której 
prezes zarządu głównego Polskiej 
Organizacji Monarchistycznej p. Mie 
rosław Obiezierski wygłosił przemó- 
wienie na temat „Monarchja—czy Re- 
pubiika*. Wypełniona po brzegi sala 
powitała mówcę okiaskami. Przemó- 
wienie p. Obiezierskiego kilkakrotnie 
później przerywały entuzjastyczne o- 
krzyki domagające się wprowadzenia 
ustroju monarchistycznego. 

Pod koniec prelekcji na galerji 
odezwało się kilka głosów protestu, 
które tak oburzyły salę, że jedynie 
interwencja prezydjum przeszkodziła 
poturbowaniu  nieproszonych opo- 
nentów. 

Zebranie Prawicy Narodowej 
w Krakowie. 

WARSZAWA, 7.lil (żel. wł. Słowa) 
W niedzielę odbyło się w Krakowie 
pierwsze posiedzenie rozszerzonego 
stronnictwa Prawicy Narodowej. Z 
Warszawy przybył na to zebranie 
książe Janusz Radziwiłł, prezes Wai- 
szawskiego Oddziału Praw. Narodo* 
wej, oraz w charakterze honorowego 
gościa książe Eustachy Sapieha, pre- 
zes Pol. Org. Zach; Pr. Państwowej. 

Z Rady Ministrów, 

WARSZAWA, 7 3. PAT. Dnia ? 
bm. o godz. 5 popołudniu odbyło 
się pod przewodnictwem p. wice- 
premjera,Bartla posiedzenie Rady Mi- 
nistrów na którem między ionemi 
zatwierdzono projekt rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie 
zmiany rozporządzenia © utworzeniu 
Rady Prawniczej. 

Ź kolei Rada Ministrów uchwaliła 
projekt rozporządzenia w sprawie utwo- 
rzenia Państwowej Rady Samorządo- 
wej oraz projekt rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej w sprawie 
unormowania stanu prawnego woje- 
wództw wschodnich. Projekt ten wy 
jaśnia, które z dawnych ustaw i roz- 
porządzeńi mają obecnie moc obowią- 
zującą, W końcu Rada Ministrów 
uchwaliła projekt rozporządzenia mo- 
cą którego ustawa o Izbach Handlo- 
wo-Przemysłowych ma być rozpatry- 
wana w trybie przyśpieszonym. 

Cena cukru. 

WARSZAWA, 7—lil. PAT. Rada 
Ministrów na posiedzeniu w dniu 7 
marca b. rr w sprawie ceny cukru ' 
uchwaliła 1) ustalonej bez porozu- 
mienia z rządem, ceny cukru złotych 
90 za 100 kilo nieakceptuje się; 2) 
wobec braku rozporządzenia o cenie 
cukru poleca się ministrom skarbu, 
przemysłu i handlu oraz rolnictwa 

wydanie o o 
nia zmieniającego maksymalną c 
cukru do złotych 87,50 za 100 kilo; 
3) władze zastosują prawem  przewi- 
dziane rygory celem zapewnienia bez= 
zwłocznego |posżanowania rozporzą- 
dzenia o cęnie cukru,4) równocześnie 
minister skarbu w porozumieniu z 
zainteresowanymi ministrami zawia- 
domi związki cukrowników i planta- 
torów, iż w razie nieuregulowania sto+ 
surku cen za buraki przez cukrownie 
b. Kongresówki i Małopolski oraz 
wrazie nieprzedstawienia do dnia 30 
planu sanacji cukrownictwa, rząd 
podda dalszej rewizji zarówno obo- 
wiązujące obecnie ceny, jak też i Sa- 
mą ustawę o obrocie cukrem. 

Djety poselskie 

RZYM, 4—lil. Pat. Izba Deputo« 
wanych podniosła djety poselskie z 
1250 na 2000 lirów miesięcznie. 

Katastrofa, 
RZYM, 4—l!l. Pat. Naskutek u- 

szkodzenią motoru mjr. Bissi spadł 
wraz z samolotem ponosząc śmierć 
na miejscu. 

| Rysownik „DUNCIO* | 
  

wykonuje wszelkiego rodzaju rysunki 
piórkiem i więglem, iakto: reklamy, 
winiety, ago książek i t p. 
rzeczy.  Dowiedzieć się można, 
kawiarnia-piekarnia <Udziałowa» vóg 

Mickiewicza i Garbarskiej. 

  As [S ERA
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ROSYJSKIE ZJEDNOCZENIE NARODOWE. Komunistyczny Mińsk w obronie „Hromady*. Rola Węgier w rene- 
— Wywiad Słowa — 

Niedawno, bo zaraz po zjeździe 
Rosjan we Lwowie, ukonstytuował się 
w Wilnie Oddział Rosyjskiego Zjed- 
noczenia Narodowego w Polsce. 

Zainteresowani kierunkiem pracy 
politycznej, kulturalnej i stosunkiem 
do innych organizacyj rosyjskich no- 
wopowstałego Zjednoczenia, zwróci: 
liśmy się do b. pełnomocnika Zjed- 
noczenia na ziemię Wileńską p. Leo- 
nida Bielewskiego, dyrektora gimna- 
zjum rosyjskiego w Wilnie, który w 
dłuższej pogawędce uprzejmj e udzie- 
lil nam wyjaśnień z dziedziny intere- 
sujących nas zagadnień. 

— Ostateczne ukonstytuowanie się 
Zjednoczenia — mówi p. Bielewski— 
nastąpiło na zjeździe we Lwowie, jed- 
nakże istniało ono jeszcze przedtem 
w "m" organizacyjnem. 

— Dlaczego miejscem zjazdu o- 
brano Lwów? | 

— Lwów, jako teren na którym od- 
dawna pracowała „Ruskaja Narodna- 
ja Organizacja”, łącząca rusofilski ele- 
ment rusiński, przywiązany do kultu- 
ty rosyjskiej, jej właściwości ducho- 
wych i t. p., Słusznie rozbudził na- 
dzieję organizatorów zjazdu na po- 
parcie i przyciągnięcie tych mas dla 
przyszłych prac „Zjednoczenia”. 

Przechodzimy z kolei do zagad- 
nień kulturalno = oświatowych. Szkoła 
rosyjska — ciągnie masz rozmówca— 
pod każdym względem jest upo 
śledzona Przedewszystkiem mała ilość 
tych szkół jest stanowczo niewystar= 
czająca. W Wilnie naprzykład mamy 
obecnie jedną szkołę powszechną rzą” 
dową i to dla dzieci emigrantów. 
Na -wsi szkół nie mamy wcale. Sia- 
tut Wiłeńskiego Towarzystwa Rosyj- 
skiego ogranicza jego działalność $ 
wyłącznie do miast, a przecież cgrom- 
na liczba ludności wiejskiej o niewy- 
jaśnionej przynależności narodowej 
stanowi wdzięczny teren dla naszej 
działalności kulturalnej. W wypadkach 
tych wychodzimy z założenia, że nie 
miejsce urodzenia, ale poczucie ndro- 
dowe winno być momentem decydu- 
jącym. 

— A cóż Białorusini? 
—Pragniemy jaknajserdeczniejszych 

braterskich stosunków, lecz z rozmów 
nieoficjalnych z działaczami '/białoru- 
skimi widzimy, że uważają oni lud- 
ność wiejską etaograficznic białoruską, 
za białoruską i tutaj bezwarunkowo 
natrafimy na pewne trudności. 

— Z jaką grupą białoruską będą 
panowie pertraktować? 

— Jest to kwestja, mad którą jesz- 
cześmy się nie zastanawiali. Napoty- 
kamy z tamtej strony na pewien szo- 
winizm. Można spodziewać się, że 
instytut gospodarki i. kuiiury nie 
zechce iść na jakiekolwiek ustępstwa— 
wszystko pragnie zatrzymać dia siebie, 
— A stosunki z emigracją? 
— Pragnąc zorganizować mniejszość 

rosyjską w Polsce, musieliśmy się od- 

grodzić od wszystkich organizacyj 
emigrantów rosyjskich, stosunek nasz 

pozostaje jednakże jaknajbardziej przy- 

jazey. Łączy nas więź duchowa i inie- 

lęktualna, ale wyraziwszy się obrazo: 

wo oni siedzą na spakowanych wa- 

lizkach—nasze walizki są otwarte, 

O ile chodzi o Jakowlewa, lub 

Myślina, to bliższego kontaktu z 

żadnem z tych ugrupowań prawdo- 

podobnie nie nawiążemy, takie jest 

przynajmniej moje, przypuszczenie. 
Wypływa to już choćby z samej na- 

szej przynależności państwowej pol- 

skiej. W stosunku do bolszewików 

w żądnych czynnych imprezach udzia- 

lu brać nie będziemy. Nawet dość 
bierny zwykle Myślin jak słyszałem, 

tworzy obecnie coś w rodzaju mię-. 

  

Monteskiusz i Fredro. 

1. Montesquieu: „O duchu praw*. 

Przełożył Tadeusz Żeleński (Boy), 

Przejrzał i wstępem opatrzył prof. 

Wacław Makowski, Stronic | 463, 

* Warszawa — Nakład Księgarni wy- 

dawniczej pod firmą F. Hoesick 1927. 

Aleksander Fredro: Pisma 

wszystkie. Tekst opracował, wstępem 

i objaśnieniami zaopatrzył Eugenjusz 

Kucharski Tom 1,2 1 8 zawierające 

so wo 

Przyłapanie wielkiego transportu bibuły.—Policja wileńska 
pac do walki z bolsze- ochrania Kowno przed zalewem agitacji wywrotowej. 

Przechodzimy do spraw cer- Wczoraj przybył do Wilna kurjer wywiadu sowieckiego, z wielkim 
kiewnych, zagadujemy © autokefalji t i i i ойкО рг'ашовгашпеі is, ransportem bibuły komunistycznej. Cały ten transport zawierający około 

— Stoimy na stanowisku — mówi 4.000 egzemplarzy drukowanych w. Mińsku, wręczony został na dworcu 

p. Bielewski — że jedynym autoryte- Wileńskim niejakiemu Moszkowi Gajfen, znanemu komuniście. : 
tem w tych sprawach może być So- Funkcjonarjusze pelicji politycznej śledzili bacznie. Gajfera, gdy ten 

bór, stojący jednakże na gruncie ści- szedł z dworca ulicą Zawalną, z ciężką paczką, W pewnym momencie 
R ae ża. Kanonów Kościo- komunista, zauważywszy, że jest śledzony, rzucił się do ucieczki, rzucając 

Autokefalja, wobec obecnego u* paczkę w jedną z bram. Po krótkiej gonitwie został jednak schwytany, 

kształtowania się stesunków, może by- Paczka zawierała bibułę komunistyczną pisaną w językach: rosyjskim, 
ła koniecznością, ednakże odrębne połskim i białoruskim najnowszych druków komunistycznej partji Zachodniej 
stanowisko Cerkwi prawosławnej w Białorusi i centralnego komitetu Mopru. Przychwycona nielegalna bibuła 

Polsce uważać należy za niepożąda- zawiera prócz tego najnowszej edycji okólniki, dotyczące jaknajwiększego 
dl ławia. d B Sa ść > et a SŁ R ie rozwinięcia agitacji po wsiach, zalecające organizowanie demon: 

być tylko jeden. Co do Bohdanowi- Stracyj, przeciwko dokonanym niedawno aresztowaniom człon: 
cza, odnosimy się z całem uszanowa- ków Białoruskiej Wł. Rob. Hromady. Są tam dalej odezwy na- 

niem, uważając go za człowieka do* wołujące do prowadzenia intensywnej zbiórki pieniędzy na rzecz 
świadczonego w sprawach koŚciel aresztowanych członków Hromady. Iane znów druki zawierają ma- 
nych, a o rzekomym zamiarze jego : 8 . 2 й 
pojednania się z cerkwią w Polsce terjały, w których partja komunistyczna tendencyjnie oświetła położenie w 

nie” słyszałem. Polsce i w związku z tem przedstawia zadania partji. 
Na zakończenie zapytujemy o Zaznaczyć należy, że znaczna czę ść materjału zawierała bibułę i odezwy 

RE a Rom z AE Komitetu wykonawczego międzynarodówki komunistycznej, przeznaczoną 
majajieeśch waskie e ka dla sekcji litewskiej w Kownie, do robotników i włościan Litwy. Wiado- 
nowczo jest zamała. Mojem zdaniem "em „bowiem jest, że bibuła komunistyczna przeznaczona do Kowna idzie 

ich liczba powinna dosięgać najmniej z Mińska via Wilno. 
10 posłów. : W ten sposób policja polska udaremnila Litwę przed nowym zale- 

— Jaki jest plan panów kampanji wem bibuły komunistycznej. ; 
wyborczej przy przyszłych wyborach?— > : 

Wlašciwe oblicze „Hramady“. Narazie trudno na to odpowiedzieć, 
jednak bezwątpienia będziemy  usiło- 

Przed niedawnym czasem podawaliśmy, że w pow. Nowogródzkim doko- 
nano strasznego mordu na rodzinie Hładkuna, znanej ze swego nieprzychylne- 

wali wystąpić zblokowani z  innemi 
mniejszościami. Blok taki ulżyłby go stosunku do wywrotowej akcji «Hromady». Obecnie zraniona ciężko 15-1её- 
nam w walce wyborczej. Pr Zypuszczam nią córka Hładkowej, edżyskawszy przytomność zeznała, że morderstwa dokonali 
że nie należy się spodziewać jedno- mieszkańcy tejże samej wsi Leon Burdziej, lat 19, Jan Burdziej lat 21i Szymon 
litego bloku mniejszości, Utworzenie nat a opty zbrodni zbiegli * 'Ё,іешп:‹'›' 8?1"28‚ -‹шіесые‘і-;‹› 

а, cg za nimi nie wy 0139 rezn. 'w. Dab. zrabowa! ru w złocie. = 

siais bloku napoika na trudno- Byli oni znani we wsi, jako najbardziej czynni łososie hurtka Białoruskiej 
c į R Hromady. Straszna ta zbrodnia jest jednym jeszcze więcej dowodem, jakie ży- 

Mniejszość słowiańska, przypu- wioły i męty społeczne rządziły hurtxami, terroryzując „ludność. Nietylko więc 
szczalnie nie zechce się z nami blo- chęć zemsty na rodzinie, która nie sprzyjała hurtkom, ecz także „pospolity ban- 

kować, wyjaśni się to już przy naj- Jytyzm były motywem zbrodni. 
bliższych wyborach do ciał komunal- 
nych. Pozostają więc Żydzi i Litwini, 
z którymi jesteśmy w stosunkach ofi- _ IKKowieński minister wojny o rokowaniach. 
cjalnych dobrych. 

Poruszyć muszę w końcu Stosu- Z Kowna donoszą: Na zapytanie dziennikarza jednego z pism litewskich o 
nek nasz do społeczeństwa  polskie- losie stanu wojennego na Litwie, minister spraw wojskowych pułkownik Merkis 

go. Zupełnie szczerze pragniemy na: odpowiedział: : A 
wiązania przyjaznych, otwartych sto. _, Już zostało wydane odpowiednim władzom wojskowyn rozporządzenie o 
sunków z Narodem Polskim, który zniesienie stanu wojennego na terenie całej Litwy z wyjąikiem Kowna i Szawel- 
uważamy za Naród braterski. Pra- W związku z możliwością rozwiązania sejmu stanu wojennego w Kownie 
gniemy nietylko być mniejszością my- i Szawlach znieść nie można, O ile zaś sejm będzie kontynuował swą pracę na- 
ślącą wyłącznie o walce za swoje pra- dal—to stan wojenny będzie i tam zniesiony. 

wa, ale obywatelom państwa, w któ- Na pytanie o pertraktacjach z Polską p. minister odpowiedział. O jakich 
rego pracy moglibyśmy czynny brać bądź tajnych pertraktacjach z Polakami nie może być mowy. Żadne propozycje 
udział. Polaków nie zmuszą rząd do prowadzenia zakulisowych rokowań. O ile roko- 
TTE TREO TAT AREA wania będą nawiązane to tylko jawnie. Sniesznem jest mniemanie że p.p. Ja- 

® czas i Wajtokajtis jeździli do Paryża w sprawie nawiązania pertraktacji z Ppl- 
Trzęsienie ziemi koło Buda* ską. Jeździi oni w swoich spawach osobistych. : 

pesztu. iš 

BUDAPESZT, 4lli PAT. Dzisiaj . Da ais 
zrana o godz. 7-mej min. 22 odczuto : 

W Listkowie pod Łodzią dokonano ostatnio strasznej zbrodni. Niejaki trzęsienie ziemi w odległości 80 kim. 
od Budapesztu. W miejscowości Var- Chomala zwabił do lasu Andrzeja Robakiewicza i przy pomocy kilku przyjaciół 
pałota uiegło poważnemu zniszczeniu obezwładnił go, poczem końmi nabił na pai. Robakiewicz po długich męczar- 
kościół oraz wielu domów. O godz. niach zmarł. Chomalę aresztowano. Powodem tej zbrodni miał być fakt, że 
Il-iej min. 50 nowe wstrząšnienie Robakiewicz zalecał się do córki miejscowego wójta, której narzeczonym był 

= į у Chomala. 
zburzyło w tejże miejscowości 1 dom. 
Wstrząśnienie to odczuto również w 
Budapeszcie. Rejestracja pokwitowań na listy zastawne 
Zapowiedź strajku w Łodzi rosyjskich banków ziemskich. : 

ŁÓDŹ, 7. Ill, PAT. Dziś przed W aniu 15 marca r. b. upływa termin rejestracji i ostemplowania imien- 
południem odbyła się konferencja nych pokwitowań instytucyj kredytowych mraz innych instytucyj państwo- 
przedstawicieli przemysłu i związków wychi pryatnych na zdeponowane listy zastawne, b. prywatnych rosyjskich 
zawodowych w sprawie wysuniętych banków ziemskich petersbursko-tulskiego, moskiewskiego, kijowskiego i 
przez związki zawodowe żądań pod- połtawskiego oraz obligacje b. żytomierssięgo miejskiego tow. kredyiowe: 
niesienia płacy. W wyniku odrzucenia go, dokonywanej na mocy rozporządzenia ministra skarbu z dnia 15 
tych żądań przez przemysłowców, — stycznia 1927 roku (Dz. Ust. R P. Nr. 6 poz. 35) przez zarządcę państ- 
zarówno na konferencjach związków wowego nad mieniem b prywatnych banków ziemskich w Wilnie, ul. Mic- 
robotniczych, jak i pracowniczych kiewicza 8, Posiadacze tych pokwitowań w interesie własnym winni 
przyjęto uchwałę, rozpoczęcia strajku dbać o niedopuszczenie powyższego terminu prekluzyjnego dla rejce 
w przemyśle włókienniczym we wto« stracji i ostemplowania, po upływie którego pokwitowania nieprzedłożone 
rek rano. do rejestracji w trybie wyżej wskazanym, rejestracji i ostemplowaniu pod- 

legać nie będą. ; 

maczona było na język polski już w 
roku 1777-ym. Po stu pięćdziesięciu 
latach wziął oryginał francuski pod 
swoje pióro mistrz-łumacz Tadeusz 
Boy-Żeleński i dokonał ponownego 
przekładu, wznawiając chwałę Mon- 
teskiusza i siebie okrywałąc « chwałą. 

Przekład Żeleńskiego jest wręcz 
znakomity. Jak zresztą wszystkie jego 
przekłady, któremi tyle. arcydzieł lite- 
ratury francuskiej, rzec walno, wpro- 
wadził do Polski, zapewniając im, nie 

je u siebie, to «dziecko, co nie miało 
matki», problem sine matre creatum*) 
do tego stopnia oryginalne' było w Коп- 
cepcji, takiem mnóstwem myśli no- 
wych uderzało suggestyjnie w intelekt 
i wyobraźnię. 

Dziełem tem monumentalnem, jed: 
nem z najsłyaniejszych w literaturze 
świata, była księga «O duchu praw» 
—w oryginale: «L'Esprit des lois» — 
ogłoszona drukiem tegoż roku 1748-g0 
w Genewie, w 2-ch tomach inquarto— 

sze—była dła Monteskiusza monar- 
chja. W/szelako siara się on zacho- 
wać sąd objektywny o innych ustro- 
jach państwowych; oddaje np. spra- 
wiedliwość dodatnim stronom repu- 
bliki, godzi się, w danym wypadku, 
z koniecznościami  despotycznego 
rządu. jest niesłychanie bystrym ob- 
serwatorem zjawisk i mistrzem w 
wyprowadzaniu syntetycznych wnios- 
ków. „Dzieło 6 duchu praw — pisze 
autor przedmowy—pełne genjalnych 

a bezimiennie. Dopiero gdy w ciągu 
dwóch następnych lat rózchwytano,. 
22 edycje dzieła, o którem świat cały 
mówił, i gdy, jak było do przewidze- 
nia, posypały się niezliczone komen- 
tarze, często gwałtownie polemiczne, 

„Komedje* w chronologicznym po- 

rządku od „Intrygi na prędce" do 

„Koncertu“. Tom 1-szy —545 str. 2:gi 
—50/1, 8-ci 484. Lwów Wydawnictwo 

Zakładu Narodowego im. Ossoliń- 

skich 1927. M a 
błękicie krążę pod wieczor ontesquicu w broszurze zatytułowa* 

КОНЕ° (gwiazdą, ь nej <Obrona książki o duchu praw» 
Tam już ojczyzna moja... potwierdził publicznie, że jest dzieła 

‚ AL Fredro. 
«Le genre humain avait perdu ses 

titres. M. de Montesquieu les a retro- В 3 
vės et les lui a rendus». „+ Miał wówczas Montesquieu sześć= 

Voltaire. dziesiąt lat. Otoczony objawami czci 
Charles de Secondat baron la Bre- i podziwu nadpływającemi ze wszyst- 

de et de Moniesquieu, jak brzmią kich stron Świata, sam pogodnego 
właściwe nazwisko i pełne tytuły wiel- zawsze ducha, kochający ludzi i od 
kiego pisarza, zwanego krótko Mon- nich kochany, jeno ciężkie mający 
tesquieu, po polsku Monieskiuszem, zmartwienie z racji niemal zupełnego 
jeden z najsłynniejszych „publicystow“, osłabnięcia wzroku, nieśmiertelną okty- 
wolno wyrazić się, jacy byli. kiedy ty sławą autor dzieła «L'Esprit des 
na Świecie, Ukomme de la liberte po: lois» tudzież prawie równie słynnych 
litique, jak go ktoś trafnie nazwał filozof «Uwag nad wielkością i upadkiem 

i moralista, myśliciel niepowszedniej Rzymian», przeżył lat jeszcze sześć i 
miary, maiący za sobą rozgłośne mło" nie zaznawszy starości, w lutym roku 

dzieńcze „Listy perskie'—rzekomo wra- 1755-g0, w grób się położył. 
żenia podróżnika po Persji, gdyż za: _ Nieśmiertelne jego dzieło <O du- 
wieraly niezmiernie cięte uwagi o naj- chu praw», przełożone na wszystkie 
aktualniejszych zagadnieniach Ówczes- języki cywilizowanego świata, przetłu- 
nego życia Francji-—po odbytych po- ———— 
dróżach pó całej niemal Europie, za- *) Słowa te Wirgiljusza nie zawahał się 
grzebawszy się na wsi u siebie, na EAN a ч ga = ai 

zamku w Brede w okolicach Bordeaux; nie sprawę jak nowe są zawarte w niej po- 
wykończył dzieło, nad którem od wie- glądy na najdonioślejsze zagadnienia so- 
lu łat pracował i w 1748 reku wydał cjalne. 

autorem, w co zresztą nikt w maj 
mniejszej mierze nie wątpił. 

/ 

posiadaną dotąd, — popularność. Na 
odwrocie tytutowej «arty ledwie do- 
strzedz można adnotację drobnemi 
literkami: Przekładów Boy'a Tom 90. 
A w -tej księgarskiej w czterech  sło- 
wach adnotacji ile się mieści! Nie dziw, 
że przed kilku dniami wyprawiono w 
Sorbonie paryskiej tak wyjątkową i 
piękną owację polskiemu niezrówna: 
nemu tłumaczowi francuskich literac- 
kich arcydziel! Należało mu się to. 
A i order francuskiej Legji Honoro- 
wej spoczął na mało której piersi tak 
zasłużenie i z takim blaskiem. 

Całego Moljera, całego Balzaka, 
Rabelais'ego, etc, etc.==a teraz wielkie 
dzieło Monteskiusza przyswoić, tak, 
przyswoić w pełnem rozumieniu—piś- 
miennictwu ojczystemu, to, za pozwo* 
łeniem, nie jednostronna, wyświadczo- 
na Francji usługa kapitalna, lecz obu* 
stronna, bo kto wie, czy z bibljoteki 
przekładów Boy'anie skorzystała wię: 
cej Połska—niż Francja. Nawet na" 
pewno więcej. 

Pomnikowy przekład pomnikowe- 
go dzieła poprzedził przedmową b. 
minister sprawiedliwości, w. juryspru- 
dencji biegły jak mała kto, nasz, jak 
wiadomo, znakomity wilniania p. W ac- 
ław Makowski. Zwraca przedewszyst- 
kiem uwagę na ustępy poświęcone 
przez Menteskiusza ustrojowi Anglii. 
Ideałem ustroju państwowego — pi- 

myśli i olśniewających spostrzeżeń, 
przemawia wprost do wyobraźni; tezy 
Monteskiusza utrwalają się w świado- 
mości czytelnika jako rzeczy niewąt- 
pliwe, zdaje mu się potem, że na kaź- 
dym kroku widzi żywą ilustrację tych 
twierdzeń*... W tem ieży tajemnica 
popularności wielkiego dzieła  Mon- 
teskiusza, które w ciągu prawie 
za jat świeżości swej nie utra- 
ciło. 

Oto zaś godna zapamiętania u- 
waga ministra Makowskiego: „Wy- 
daje mi się, że w chwili obscnef, w 
Polsce, kiedy trwa i trwać jeszcze 
będzie okres intensywnej pracy całe- 
go narodu nad ukształtowaniem bu- 
dowy państwowej, książka Montes- 
kiusza o Duchu Praw może nas bar- 
dzo wiele nauczyć”. 

Wszak nie sposób na paru szpal- 
tach gazety choćby tylko streścić, a 
dorleroż zanalizować dzieła—tej miary! 
mae" otwórzmy książkę na chybi- 
rafi. 

Cała ona, ta niesłychanie zajmu- 
jąca książka, w krótkich rozdziałach 
a te znowuż aż mienią się to przy- 
kładami, to aforyzmami, to smugatmi 
przepysznych dowodzeń... Mało któ- 
rą „powaźną” książkę czyta się tak— 
lekko, z tak małym wysiłkiem, W do- 
datku w płynnym, pięknym  przekła- 
dzie Boy'a! 

sansie polskim, 
Odczyt D-r. A. Diveky'ego. 

Prelegent w odczycieswoim chara- 
kteryzował rolę Węgier, jako  łączni- 
ka, ogniwa między Włochami i 
Polską pod względem artystycznym 
w czasach humanizmu i żrenesansu. 
Węgry od początku bytu państwowe” 
go były w stałych stosunkach kultu- 
ralnych i artystycznych z Włochami, 

« dzięki położeniu geograficznemu. 
Humanizm i renesans _ bardzo 

wcześnię przedostały się z Włoch do 
Węgier, a dzięki ożywionym stosun- 

„ kom Węgier z Polską, pośredniczyły 
te prądy kulturalne do Polski. 

Największą rolę odegrał pod tym 
względem królewicz Zygmunt, który 
trzy lata (1493--1501) mieszkając w Bu- 
dzinie na Węgrzech, zapoznał się tam 
z stylem odrodzenia i powróciwszy do 
Krakowa, sprowadził Franciszka Wło- 
cha, architekta i rzeźbiarza pracujące» 
go na Węgrzech do Krakowa, który 
tam w katedrze krakowskiej wykoń: 
czył grobowiec Jana Olbrachta. Gro- 
bowiec ten jest pierwszym zabytkiem 
renesansowym w Polsce 

Podczas budowy zamku krėlew- 
skiego na Wawelu sprowadzają z 
Węgier plany architektonyczne i rzeź- 
biarskie, sprowadzają pracowników 
kamieniarskich z Węgier, a przeważna 
część marmuru czerwonego przycho- 
dzi także z Węgier. 

Na podstawie pozostałych . frag- 
mentów z zamku budzińskiego i 
dawnej katedry ostreyhomskiej można 
wykazać, że Franciszek Włoch (Fran- 
ciscus ltalus), który pracował na Wę- 
grzech i w Krakowie, był uczniem 
Ambrogio da Milano, który w „Ра- 
lazzo Ducałe* w Urbino wykonał 
prześliczne prace rzeźbiarskie i archie 
tektoniczne. Tym sposobem moż- 
na wykazać wpływy artystyczne mia- 
sta Urbino na Węgry, które znowu 
dzięki roli królewicza Zygmunta po- 
średniczą te prądy do Polski. 

Oprócz Franciscusa ltalusa pracu- 
je między inaemi Włochami także i 
Johannes Horentinus, u którego Jan 
Łaski, arcybiskup gnieźnieński, wra- 
caląc w roku 1515 z Rzymu przez 
Węgry, zamówił siedem nagrobków 
marmurowych, z których cztery do 
dziś dnia istnieją w katedrze gnieź- 
nieńskiej. 

Pierwsze ślady renesansu w Pol- 
sce prowadzą więc przez Węgry, ale 
potem dzięki wpływom królowej Bo- 
ny, Polska ma już bezpośredni kontakt 
artystyczny z Włochami. 

- Z CAŁEJ POLSKI 
— Wisla wezbrala. Ostatnie cie- 

pla, które nastąpiły po okresie mro- 
zów na terenie całego Państwa, spo- 
wodowały dość gwałtowne tepnienie 
śniegów na południw i w związku z 
tem przybór wody w rzekach. 

Wylew Wisły nigdzie narazie nie 
zagraża. Gdyby jednak przybór wód 
trwał w dalszym ciągu, to cokolwiek 
w niebezpieczeństwie znalazłaby się 
dolina, leżąca na południe od Karcze: 
wia na terenie powiatu grójeckiego, 
graniczącym z powiatem warszaw- 
skim, gdzie piaszczyste grunty nie 
pozwałają na należyte umocnienie 
brzegów rzeki. Ludność tych miejsco: 
wości jest jednak przyzwyczajona co 
roku do takich niespodzianek i na 
psow oznakę jakiegokolwiek nie- 
ezpieczefńistwa jest przygotowana;do 

ustąpienia na wyższe tereny. 

О0 м rozdzlale traktującym o 
Duchu nadmiernej równości: „Róż- 
nica między demokracją dobrze a źle 
urządzoną polega na tem, iż w pierw- 
szej jest się równym każdemu  jedy- 
nie jako obywatel, w drugiej zaś jest 
się też "równym — jako urzędnik, 
jak» senator, jako sędzia, jako ojciec, 
jako mąż, jako pan*. 

Albo — to będzie, na innej 
stranicy, coś, Specyficznie dla nas, 
dla naszego kraju. Gdy oto tak np. 
Monteskiusz pisze: „Prawa powinny 
być tak swoiste dla narodu, dla któ- 
rego je stworzono, iż rzadki to traf 
aby prawa jednego narodu "mogły się 
nadać drugiemu. Trzeba aby odpowia- 
dały naturzę i zasadzie rządu  istnie- 
jącego lub mającego powstać; czy, 
że go tworzą jako prawa polityczne, 
czy, że go otrzymują jako prawa cy- 
wilne. Prawa powinny być dostrojo- 
ne do fizycznych warunków kraju, 
do klimatu zimnego, skwarnego, iub 
umiarkowanego, do właściwości grune 
tu, do położenia, do wielkości kraju, 
do rodzaju życia ludów, rolniczych, 
myśliwskich lub pasterskich, Powin- 
ny się naginać do stopnia wolności, 
jaką dany ustrój może znieść, do 
religii mieszkańców, do ich skłon- 
ności, bogactw, liczby; do ich hand- 
lu, zwyczajów, obyczajów... Prawa 
mają związek ze swem pochodze- 
niem, z zamiarem prawodawcy, z po- 
rządkiem rzeczy, na którym je wznie- 

- siono. Z tych wszystkich punktów 
trzeba je rozważać” dodajmy: 
ustanawiając dla danego kraju "te 
lub owe prawa. 

Strychulec unifikatorski w ręku 
prawodawcy to — miecz w ręku sza- 
łonego. W skarbnicy dzieła Montes- 
kiusza znajdziesz, łaskawy czytelniku, 
tezy tej wyczerpujące potwierdzenie. 

Znajdziesz — wspeniały karm dla 

Echa balu 
podchorążych rezerwy kawalerji 

w Grudziądzu, 
"W nocy z soboty na niedzielę, 27 u. m. 

adbył nę w salonach hotelu <Królewski 
Dwór» wielki bal pod protektoratem pań: 
stwa de Castenedollo-Kasprzyck ch. 

Sale zgromadziły najwytworniejszą pu- 
bliczność całego miasta, korpits oficerski 
był b. licznie reprezentowany. Z dalszych 
stron zjechali się członkowie rodzin organi- 
zatorów balu, jak hr. Wielopolski, baron 
Deningshausen i inni. Spodziewani księstwo 
Czetwertyńscy nie przybyli dia ważnych po- 
wodów natury politycznej. 

Bal był zorganizowany pod każdym 
względem świetnie. Zarówno nestrój zabawy, 
który umieli wytworzyć i utrzymać do same- 
go końca młodzi podchorążowie, jak i nie- 
spodzianki przygotowane zawczasu .i spro- 
wadzone ze stolicy, oraz prowadzenie tań- 
ców — wszystko złożyło się na to, że bal 
ten należy zaliczyć do najśliczniejszego nie- 
tylko na Pomorzu, ale niewątpliwie i w 
kraju całym. 

Każdy bezstronny z gości musi przy- 
znać, że czuł się nie jak na publicznym ba- 
lu, ale jakgdyby był na zabawie w prywa- 
tnym domu, słynącym z niezwykłej gościn- 
ności i uprzejmości gospodarzy. к 

Do prawdziwych atrakcyj należały po- 
pisy taneczne czterech pań z corps de ballet 
pani Wysockiej, zaproszonych specjalnie & 
Warszawy. Każda z tych pań czacowala 
wdziękiem i artystycznemi ewolucjami wy- 
sokiej klasy. Zarówno bowiem piękne 
kształty, jak i b. inteligentnie odtwarzane 
ewolucje choreograficzne wzbudzały za- 
chwyt i żywy poklask, to też pp Jadwiga 
Tarnowska, Tacjana Wysocka, Zolja Olech- 
nowicz i Stefanja Górska zaprezentowały 
p: M powabne baletnice, artystki z Bożej 
aski. 

Dla dam, niewątpliwie. miłą pamiątką 
tego balu zostaną piękne upominki kotyljo- 
nowe w postaci różnych laleczek, kotków, 
piesków, parasolek i chryzantem pomysłu 
p. hrabiny Podhorskiej. Ale bo też każdy z 
tych drobiazgów bawił oko oryginalnością 
pomysłu, attystycznem wykonaniem i wy- 
twornością materjału. 

Nie trzeba chyba dodawać, jak sympa- 
tyczną i orzeźwiającą niespodzianką dla par 
taficzących w dwóch salach przy dźw ękach 
dwóch orkiestr smyczkowych była beczka 
bol, rozwożona na ukwieconym wózku. 

To też bawiono się ochoczo aż gdy 
niebieski refiektor zaćmił blaskiem różnoko- 
kolorowym i dzień zajrzał nmiedyskrelnis, | 
przedzłerając się przez zwoje makat zawie- 

A u okien lub przez matowe szkła su- 
(u. 

Gdy skoczne dźwięki białego mazura 
przebrzmialy, a niestrudzony wodtirej, po- 
rucznik Łoś rzucił hasło: <Podziękowanie!», 
p. generał dyw. Stetan Kasprzycki, ducho- 
wy opiekun, «solwował» bal o god. 8 rano. 
Nie pomogły zgrzytania zębów, protesty i 
delegacje najpoważniejszych dam: p. gene- 
rał był niewzruszony. Ponieważ już po cza- 
sie, możemy zdradzić niektórych, że sale 
opustoszały dopiero około południa. 

To też z całą otwartością przyznajemy, 
że wszyscyśmy wynieśli z balu b. miłe wra- 
żenia, które na długo pozostaną we wdzię- 
cznej pamięci obecnych. a niestrudzon=m wg. 
organizatorom szczególniej pp. podchorążym 
Jerzemu  Czetwertyńskiemu, rotmistrzowi 
Kwiatkowskiemu, Stanisławo wi Potockiemu 
i Andrzejowi Dembińskiemu zjednały nasze 
uznanie. * 

W końcu mała uwaga, of, taka na mar- 
ginesie. Czemu rozpisaliśmy się obszernie 
© tak ostatecznie drobnej sprawie — jak bal 
interesującej tylko grono zaproszonych go- 
ści? Bo uderzyła nas na tym balu jednz 
wielka rzecz, odchodząca całe społeczeństwo 
wychowanie naszych przyszłych oficerów. 
Każdy z nas może być dumny i jasno pa- 
trzeć w przyszłość, o ile wie, że ci, którzy 
mają stanowić trzon narodu, jego najtęższą, 
najbardziej rycerską część, — a więc młody 
korpus oficerski, jest wychowywamy w na: 
rodowych polskich tradycjach i jest piastu- 
nem tych właśnie tradycyj ongiś świetnych 
bojowych i AE. czynów i stosun- 
ków. Bo prawdziwy oficer polski — to ry- 
cerz bez skazy. Takim go nam przekazała 
piękna historja ojczysia, o takim nam mó- 
wią bogate karfy dziejów innych krajów, z 
któremi Polska albo żyła w pizyjaźni, albo 
się krwawiła-w rycerskich zapałach. 

Z podchorążych rezerwy szwadronu 
szkotnego kawalerji w Grudziądzu społeczeń- 
stwo polskia może być dumne' Jeśli są tak 
dzielni i zaprawieni do czynów rycerskich, 
w co nie wątpimy, znając ich animusa i ich 
wychowawców, jak pięknia wychowani, — 
to ziszczą się sny o naszej potędze K ściu- 
szki i rojenia o polskich rycerzach Ponia- 
towskiego, a dokonane czyny okryiego wa- 
wrzynem zwycięstwa oręża polskiego pod i 
wodzą wielkiego rycerza nowożytaej Polski 
Marszałta Piłsudskiego — znajdą godnych 
spadkobierców. Cześć im. 

umysłu, a dla miłośnika niebylejakiej 
lektury, najżywsze ukontentowanie. 

* 

W setną rocznicę pierwszego wy- 
dania komedyj Fredry a w pięćdziesiątą 
zgonu „polskiego Moijera* ukazały 
się — nakładem Zakładu Narodowe- 
go im. Ossolińskich -— pierwsze 3 
tomy zupełnego wydania pism wiel- 
kiego komedjopisarza. 

Wedle planu wydawniczegó sześć | 
tomów obejmie wszystkie komedje, 
łącznie z innemi utworami drama- 
tycznemi; do tomu siódmego wejdą 
utwoty poetyckie i wiersze różne; tom 
ósmy obejmie pisma prozą. O ilejw 
dalszej przyszłości zbierze: się dosta- 
teczny materjał, planowane jest wy- 
danie tomu dodatkowego, dziewiąte- 
go, któryby objął korespondencję i 
uzupełnienia. (**) 

Zapoczątkowane we Lwowie wy- 
danie wszystkich pism Fredry będzie 
drugiem z kolei. Chociaż pozbawio- 
ne aparatu naukowego, nie jest ono 
jednak zwyczajnym przedrukiem wy- 
dań istniejących. Jest wydaniem w 
całem słowa znaczeniu krytycznem. 
Przy redakcji tekstu starano się 
uwzględnić wszystkie zmiany później- 
sze, dokonane przez autora. Przyjęto 
za podstawę wydanie piąte komedyj, 
warszawskie z roku 1880-go. Przy- „ 
wrócono wszystkie miejsca skonfie 
skowane przez cenzurę. Porządek 
dano chronologiczny osiągając przez 
to obraz rozwoju indywidualności 
twórczej Fredry. 

Pierwsze miejsce w zapoczątkowa- 

**) [Dyrekcja Bibljoteki Ossolińskich 
(Lwów) prosi o nadsyłanie jej wszelkich 
retopiśmiennych pzmiątek po Fredrze, jego 
listów, listów do niego pisanych — ręcząc 
za zwrot. Najlepiej pod adresem osobistym 
p. Eugenjnsza Kucharskiego. 

į 

'



KURIER GOSPOD 
Opinja Państwowej Rady Rolni- 
czej w sprawie zastawu rolni= 

CZEGO. › 
Wychodząc z założenia, że należy- 

te zorganizowanie w Polsce kredytu 
+ „rolniczego jest jednym z podstawo- 
wych warunków prawidłowego rozwo- 
fu polskiej wytwórczości rolniczej, że 
kredyt zastawowy zasadniczo jest do- 
godną dla rolnictwa formą kredytu 
krótkoterminowege, że zarówno za« 
staw ręczny, przy którym przedmiot 
zastawu przechodzi do rąk wierzyciela 
jak i zastaw warrantowy, przy którym 
tolnik korzysta z usług publiczaych 
domów składowych, przedstawiają dla 
rolnictwa wiele niedogodności, Pań- 
stwowa Rada Rolnicza wyraziła na Il 
zebraniu (w dn. 21 i 22 lutego rb.) 
opinję, że dotychczasowe ramy pol- 
skiego ustawodawstwa w zakresie kre- 
dytu zastawowego należy rozszerzyć 
przez opracowanie specjałnej ustawy 
o rejestrowym zastawie rolniczym. 
Ustawa taka winna się opierać nana- 
stępujących zasadach: 

1) prawo korzystania z kredytu 
pod zastaw rolniczy winno przysłu- 
giwać właścicielom, dzierżawcom i u- 
żytkownikom gruntów, tudzież orga* 
mizacjom relniczym, przyczem we 
wszystkich powyższych wypadkach 
dłużnik winien być właściciełem przed- 
miotu zastawu; 

2) prawo udzielania kredytu pod 
zastaw rolniczy winao przysługiwać 
tylko upoważnionym do tego insty- 
tucjom, przedewszystkiem instytucjom 
kredytowym i spółdzielniom; 

3) przedmiotem zastawu winny być: 
zboże w stanie wymłóconym i niewy* 
młóconym, z wykluczeniem zboża na 
pn'u, nasiona roślin strączkowych, 
pastewnych i przemysłowych, inwen- 
tarz żywy, maszyny rolnicze, tudzież 
wytwory przemysłu rolnego i ludo- 

4 WEgO; 
4) przedmiot zastawu winien po- 

zostać w rękach dłużnika, należy 
jednak przewidzieć, że za zgodą obu 
stron będzie mógł być oddany na 
przechowanie stronie trzeciej; 

5) zastaw rolniczy winien powsta* 
wać wyłącznie w drodze pisemnej u- 

„ mowy, moc zać obowiązującą winien 
uzyskać dopiero od chwili wciągnięcia 
danej umowy do rejestru, wprowadzo- 
nego przez sąd powiatowy, wzgłęd- 
nie przez sąd pokoju tego okręgu, 
w kiórym znajduje się przedmiot za- 
stawu; 

6) sądy, wymienione w p. 5, win- 
my być uprawnione do wydawania 
wierzyciełom świadectw — zastawu; 
własność tych [świadectw będzie mogła 
być przenoszona drogą  indosu 
(żyra); 

7) umowy o zastaw rolniczy winny 
być zawierane na okres najwyżej do 
lat trzech, licząc od dnia rejestracji; 
po upływie tego okresu umowy będą 
mogły być odnawiane; 

8) w razie nieuiszezenia przez 
dłużnika w przepisanym terminie na- 
łeżności, wierzyciel winien mieć moż- 
ność ściągnięcia jej w trybie możliwie 
majbardziej uproszczonym; ponadto 
ustawa winria przewidywać surowe 
sankcje katne na wypadek niewywią* 
zywania się dłużnika z przyjętych zo: 
bowiązań. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
4. — Zakończenie Zjazdu de- 
Uegatów Związku Kółek Rolni- 

czych. Na Zjezezie zgłoszone zostały 
następujące wnioski wolne: 

} 

VEISIMAS TSO Ti TRWA A I I TIA TT T II IKT T III IKI ZĘ ZE ZAC EE CZEPEK SK WOREK 

mem obecnie pzłnem wydaniu pism 
zajmuje jednoaktowa komedła wier- 
szem „Intryga na prędce” czyłi „Nie- 
ma złego bez dobrego" wystawiona 
jedyny raz w Królewskim Miejskim 
Teatrze we Lwowie dn. 10 marca 
1817 roku, 

tem swojem nowem pomnikowem wy- 
dawnictwem doskonałemu znawcy 
Fredry, komentatorowi 
wychodzących w Bibljotece Narodo- 
wej, Eugenjuszowi Kucharskiemu. Ale 
i p. Kucharski, opracowując życiorys 
literacki Fredry, najobszerniejszy 

wszystkich szczegółów. Rzecz, w któ. 

mego 'w ostatnich latach ożywienia 
się studjów fredrowskich (znakomita 
monografja Ign. Chrzanowskiego, dy- 
sertacje i opracowania A, Grzymały 
Siedleckiego i t. p.) znajomość życia 
wielkiego komedjopisarza tudzież ba- 
danie związków jego dzieła z życiem 
słabo postępuje naprzód. Niewątpli- 
wie nowe wydanie kompletu pism 

*- Fredry doda bodźca do intensywniej- 
ca szego zajęcia się i biografją autora 
sc „Slubów panieńskich* i analizą calej 

+ 
jego twórczości pisarskiej. 
„ A piękna to postać, niepospolita 
i pełna charakteru swoistego Ów zie- 
mianin-żołnierz z piórem przy szabli, 
poganiający piórem woły u pługal 

Fredrowie, jak wiadomo stanowią 
galęž szeroko rozrodzonego rodu 
Bończów. Gdy któryś z Bończów — 
opowiada legenda— miał już uśmiercić 

Krzyżaka, ten krzyknął powalonego 

ZIEM WSCHODNIO 
1) Zjazd wzywa ogół rolników do nie- 

tworzenia nowych samodzielnych organizacji 
rolniczych oraz do zaangażowania do po- 
szczególnych wydziałów powiatowych agro: c, 
nomów. 

2) Zjąrd uważa, że praca agronomów 
rozłożona jest nierównomiernie. Agronomi 
powinni w równych edstępach czasu lustro- 
wać Kółka skierowując pracę w nich na dro- 
gę właściwą. 

3) W wielu miejscowościach daje się 
zauważyć brak budulca, a nawet drzewa 
opałowego Zjazd wzywa Rząd do zorgani- 
zowania w Czasie m<żlwie najprędszym kur- 
sów pokazowych z dziedziny budownictwa 
glinobitnego. 

4) Zjazd uważa, że drogi polowe budo- 
wane przez Rząd lub Sejmiki powinne być 
bite, a nie brukowane. 

Po porozumieniu się z wniosko* 
daweami za ich zgodą wszystkie wy- 
żej wzraiankowane wnioski przesłane 
będą jako dezyderaty do Rady Głów- 
nej, celem wykorzystania ich, 

Przed zamknięciem zjazdu p. Tau- 
rogiński powiadomił obecnych, że 
3, 4 i kwietnia r.b. odbędzie się w 
ape zjazd agronomów z. Wileń- 
skiej. 

W tym samym terminie odbędą 
się w Wilnie akademickie wykłady 
agronomiczne ma temat organizacji 
gospodarki i oświaty rolnej. 

Podczas odczytywania wolnych 
wniosków przewodniczący oznajmia, 
że ma przed sobą kartę z wolnym 
wnioskiem p. Jasińskiego, jednak z 
racji nieobecności wnioskodawcy oraz 
drażliwego tematu poruszonego w 
nim nie może on być ogłoszony. 

Wowolalo to dyskusję i ostatecze 
nie po głosowaniu wniosek nie zo- 
stał ogłoszony. 

Po ostatecznem załatwieniu wszy+ 
stkich wniosków przewodniczący za- 
myka zjazd, dziękując wszystkim za 
przybycie. (+) 

— (o) Podatek dochodowy od nieru- 
chomości miejskich. Min. Skarbu poleciło 
okólnikiem podwładnym organom wziąść 8 proc. pożyczka konw. G8., 

rOżwagę przy rozpatrywaniu odwołań 
Podat dochodowego, że: 1) dochód z bu- 
dynków winien być obliczony od sumy fak- 
tycznie osiągniętej w danym roku podatko- 
wym, według ksiąg przychodu lub zgodnie 
z kwitarjnszami, prowadzonemi przez właści- 
cieli domów; 2) z sumy dochodu należy od- 
liczyć wszystkie wydatki wyszczególnione w 
art. 10 ustawy o podatku dochodowym, a w 
szczególności: a) odsetki od długów; b) ko- 
szta osiągnięcia, zachowania i zabezpiecze- 
nia budynków, t.j. wydatki na remont, kon 
serwację, administrację i składki ogniowe; 
€) podatki państwowe i samorządowe, przy- 
musowe |ub ustawowe świadczenia pienięż- 
me, Oraz Świadczenia przymusowe danego 
rodzaju na cele publiczne; 3) w razie złoże- 
nia rekursn przeciwko wymiarowi podatko- 

Odczyt prof, St, Władyczki, 
W niedzielę dnia 6 b. m. prof. 

Władyczko wypowiedział odczyt o 
sugestji Odczyt ten, zarówno jax pa- 
przednie odczyty prof. Władyczki, 
wzbudził wielkie zainteresowanie, pu- 
bliczność zapełniła całkowicie salę 
Śniadeckich w USB. 

Psychika człowieka—mówił Sza* 
nowny Prelegent—składa się z dwuch 
«ja», Ja wyższe—obejmuje rozum, 
świadomość, wolę, ja niższe zaś jest 
konglomeratem uczuć, wyobraźni, po- 
pędów, pamięci. 

Działalność pierwszego «ja» jest 
świadoma, tUrugiego zaś—automatycz- 
na. Przy sugestji oddziaływa się na 
owe ja niższe. Sugestja ma ogromne 
znaczenie we wszelkich dziedzinach 
życia, jak np. w wychowaniu, w le- 
czeniu i t. p. Jeśli przyjmiemy, że, 
jak głoszą najnowsze teorje mózg 
nasz jest, zarówno jak wszystko na 
świecie wytworem energji elektro-ma- 
gnetycznej, wówczas będzie się on 
nam przęd”tawiał jak aparat radjowy, 

ich siedzibą były Pleszowice (dobra 
rodowe o dwie mile na wschód od 
Przemyśla). Aleksander Fredro urodził 
się atoli w Suchorowie pod jarosła- nie się najpełniejszej, jaką posiadamy, dzieży szkolnej i pozaszkolnej, W roz- 
wiem jako trzeci sym pana Jacka biografji tudziež najwzorowszego i porządzeniu tem jest zapowiedziana wjdokó 
Fredry. Czy w czerwcu 1793-go? Na: najpełniejszego wydania pism. A w ustawa, wprowadzająca przymus w 
wet i data urodzia autora „Zemsty” dodatku: wydawnictwo i pod wzgłę- kierunku przygotowania wojskowego. 

Ossolineum oddało pieczę nad jest—niepewna. Metryka zaginęła pod- dem typograficznym nietylko piękne W związku z tą akcją mają kuratorzy 
lecz nawet kazałe: Na froncie każde: okręgów szkolnych objąć odpowie- 

mu w go z trzech wyszłych dotąd tomów dzialność za wychowanie fizyczne ca- 
jego sztuk 1809-tym nominacja na podporucznika portret Fredry z różnych epok życia. łej młodzieży szkolnej na terenie 

czas pożaru plebanji jarosławskiej. 
Za maturę wystarczyła 

ułanów, z podpisem — ks, Józefa Po- 
niatowskiego. 
czasy. 

straciła 

duszy”. 
mu piękną młodość. 

A propos... Choć śmierć Fredrze 
nie raz jeden zajrzała w oczy na pe- 
lu bitwy, pod Lipskiem, pod Hanau, 
wyszedł z kampanij tylu — cało. 
Uszedłszy atoli niechybnej śmierci 
podczas przeprawy przez Berezynę, 
o mało, że nie padł ofiarą tyfusu. Za- 
chorowawszy ciężko, dostał się do 
rosyjskiej niewoli i przeleżał sporo 
czasu w Szpiłalu wojskowym — w 
Wilnie, Z opłakanego polożenia — 
opowiada biograf Fredry E. Kuchar: 
ski — wybawił go zacny obywatel z 
Trockiego, Michał Minejko, który wy- 
słał go do swojej posiadłości Stokli- 
szek *) nad Niemnem i ułatwił mu 
przez to ucieczkę... 

Ale — dokądże by zawiodło wy- 

*) Nie: Stokleszek. Stokliszki miasteczko 
błagałnie: Friede, Herrl—i od tej daty i majątek o 70 wiorst od Wilna, stynely z 
potomkowie owego Bończy noszą 
nazwisko: Frydher, Fryder, wreszcie 

Fredro. Gniazdową i po dziś dzień: 

wód swoich mineralnych, dziś niesłusznie 
zaniedbanych. Niegdyś starostwo; po osta- 
tnim rozbiorze Rzeczypospolitej własność 
skarbu rosyjskiego. 

ARCZY 

Takie były wówczas antiquo modo, mieć przypisy i obja- dyrektorów i 
Całą kampanję rosyjską odbył śnienia nie na końcu każdego tomu średnich i powszechnych oraz 

jaki pod napoleońskiemi sztandarami w lecz tuż zaraz przy tekście 
tylko mógł być zamieszczony jako randze kapitana-adjutanta-majora w notat odnośnikowych. Wygodniejsze kwalifikowaniu tych osób. Jak wiado- dobnie większych cyfr i nie mogą wstęp do wydawnictwa, o którem 5 pułku strzelców konnych. Po abdy- to. Oko na odnośnik 
mowa, nie mógł wciągnąć pełności kacji Napoleona służba wojskowa i niemal machinalnie. 

dlań swój urok. Porzucił ją kać objaśnienia na końcu książki czy- na rada wychowania fizycznego. 
tą uwierzyć trudno! Pomimo znacz. Lecz była mu ona „istotnem życiem telnik... leni się — i objaśnienia wca- 

Wojny Napoleońskie dały łe nie czyta. Oczywiście ze szkodą 

SŁ >OŻWO 

    
      

        

     

Józet Adnm Zukrzycki 
b. urzędnik sądowy. obywatel ziemski na Litwie zmarł w majątku Sziagieryszkach 

dnia 5 marca b. r. przeżywszy lat 64. 

Pog'zeb odbędzie się dnia 9 marca w m. Giedrojciach. 

wemu, ściągnięcie zakwestjonowanej Części 

podatku należy wstrzymać do Czasu TOZ- 

strzygnięcia rekursu przez komisję odwoław- 

ж (o) Rejestracja firm „kupieckich. 

Jsk wiadomo, dotychczas mniejsze firmy 

kupieckie nie rejestrowały się w Sądzie Okrę- 

gowyni, Obecnie dowiadujemy S'ę, że Sąd 

Okręgowy przystąpił również do rejestrowa- 

nia małych firm pod groźbą grzywny w 

wysokości 600 zł. za niezapisanie się do re- 

estru pomimo otrzymania wezwania sądo- 

SER ejesteacji podlegają firmy handlowe, 

wykupujące patenty od l do 4 kategorji 

oraz przemysłowcy i rzemieślnicy z paten- 

tami od 1 do 7 kategorii. i 
Opłaty obowiązujące w postępowaniu 

rejestrowym są następujące: 1) firmy jedno- 

osobowe opłacają za wciągnienie do reje- 

stru, t. j. za pierwszy wpis: 1 kasza han- 

diowa — 60 zł., Il — 20 zł., IM — 10 zł., 

IV —5zł. | kategorja przemysłowa — 75 

zł, Il — 60 zł., Ill — 45 zł., 1М — 30 zł., 

у — 18 « У! — 12 , VII — 5 zł. 

Spółki firmowe 1 komandytowe Oraz 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za 

pierwszy wpis kprzy kspiiale zakładowym 

do 50000 zł. włącznie — podwójną opłatę, 

określoną dla firm kategorji handlowej a to 

stosownie do patentu, przy kapitale zaś po- 

wyżej 50000 zł. — po 10 zł. od każdych 

nasttpnych 10000 zł. | ^ 

Opłaty nie są pobierane za przejrzenie 

rejestru handlowego, aktów i dokumentów, 

za wpisy z urzędu 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
‚ 1 marca 1987 x. 

Dewizy i waluty: 

Nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy odbędzie się w Wilnie we środę 9 marca o godz. 8 m. 30 
w kościele św. Jakóba. 

O tem zawiadamiają krewnych, przyjacioł i znajomych pogrążeni w smntku 

   Dzieci. 

+ + НГ ЗОМА 
longowane legitymacje będą do ode 
brania nazajutrz po najbliższem po” 
siedzeniu Zarządu Syndykatu. t.' j. 
od dn. 16 b. m. 

— Posiedzenie T-wa Lekar- 
skiego. Dnia 9 b. m. o godz. 20-е] 
odbędzie się zwyczajne posiedzenie 
Towarzystwa Lekarskiego w lokalu 
własnym (Zamkowa 24). 

Porządek dzienny: 1) prof. Jako- 
wicki-Pokaz chorej; 2) prof. Szy- 
mański—Własny sposób operowania 
jaskry przewlekłej; 3) prof. Jakowic- 
ki—Pokaz preparatu ciąży pozama- 
cicznej; 4) dr. Szdlis—Nowe sposoby 
rozpoznawania i leczenia niepłodności 
u kobiet (pertubacja, saipingografja, 

opatrzona Św. Sakramentami zmarła 7 marca 1927 r. w wieku lat 72 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy przy Szpitalu Kolejo“ 

wym (na Wilczej Łapie) we środę 9 marca 1927 r, o g. 9 rano poczem 
nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rosa. 

0 czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych -pogrążona 
w głębokim smutku RODZINA. 

  

Ś. 4 P. Wanda z Majewskich OSIECIMSKA 
; salpingotomia, transplantacja); - 

Н т"; A = iš „4 opatrzona Św. Sakramentami zmarła dnia 5 marca 1927 roku. wy Sai APA 
Holandja 35910 360— 35820 Bksportacja zwłok z domu żałoby Jagellońska O m. 15 7-go marcą o — Z Tow. Przyjaciół Francji. 
Londys 4353 4364 43.42 godz. 5-tej popoł. do Kościola Św. Św. Piotra i Pawła na Antokolu. | Członkowie Tow. są proszeni o nie- 
Nowy-Vort __895 897 8,93 Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 8:go marca o godz. Sej fatygowanie się jutro po zmianę 
Ery RZ sę za rano poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Antokolskim. # książek gdyż z powodu zmiany loka- 

Szwajcarja 17250 17293 | 11207 BOA a iz da rawa cy GO. Twsbi lu czytelnia będzie zamknięta. 
Wiedeń 126.23 _ 126.54 126.92 ® Е _ O dniu otwarcia nastąpi zawiado- Włochy 39.46 39,56 39,36 mienie. + 

  

Papiary Procentowe 
Dolarėwka 46,50 > 
5 cz. konw 60,— 
Dolarowa 8450 85 50. 85 — 
Kolejowa 101,50 102 — 

— QOdczyty o chłodnictwie. 
W dniu 4-go b. m. w T-wie Technie 
ków Polskich wygłosił odczyt na po- 
wyższy temat inż. Edward Rouba. 
Prelegent zobrazował znaczenie chło- 

KRONIKA 
  4,5 proc. listy zast. ziems. zł. 52,50 52,75 do zatwierdzenia władzom admini- dnictwa, poczem wyjaśnił poszczegól- ao ės uni | 2 Wsch sł oc 6m,g _ StrACyfnym. ne sposoby chłodzenia, zatrzymując 

6 S aOBL IT, Warszawy 1915 16 r. 31,50 8 Du ADA Zarząd Towarzystwa zostanie wy: TO na postawieniu tej sprawy 
GIEŁDA WILEŃSKA. Wincentego Zach. sł. o g.17 m.25  łoniony na najbliższem posiedzeniu W Rosji przedwojennej. Odczyt wy- 

2 927 Jutro jego członków. wołał ożywioną dyskusję. 
Wiino, dnia 7 marca 1 b. Franciszki — Walne zgromadzenie człon-     POCZTOWA. g6 

— (0) Czego nie wolno prze- 
syłać pocztą. Urzędy pocztowe 

w T-wa Bratnia Pomoc Pol- Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład Spostrzeżenia meteorologiczne ładu skiej Młodzieży Akademickiej 

Banknoty. 
Dolary St. Zjedn. 8,92 i pół, 8,92 !/а Meteorologii U. S. B. 

Złoto. z dnia 7—JIl 1927 r. . uniwersytetu Stefana Batorego. Rubie 4,73; 472. | Ciśnienie 155 otrzymały wykaz przedmiotów, któ- Zarząd  Bratniej Pomocy Polskiej Listy zkstadne. Gednie oadak m z. = Młodz. Akadem. U. S. B. przypomi- з 
icę. ykazem objęte są środki na swym członkom, ż i Wil.B. Z zł.100 42,0 po. ) -- 30C wybuchowe, broń, zabytki sztuki i Śniadeckich o godz. 6 m z ae 

- — Akcje. kultury, jak cbrazy, sztychy, pergami- wszym terminie w razie zaś niedojś- Bank Polski zł. 100 113 wa za 3 Rz ny, zbiory starożytne monet i t. p., cia do skutku z powodu braku quo- ę w mm, następnie morfina, kokaina i ich prze- rum w drugim terminie o godz. T 
niezmiernie czuły na działania naj- z. żaj ) Południowy twory. wieczorem odbędzie się doroczne 
przeróżniejszych fal elektrycznych. To Pe *aśalący PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA, walne zgromadzenie członków T-wa. 

— (t) Subwencje rządowe dla Wstep na Salę za okazaniem legity- 
' instytucji dobroczynnych.  Wła- macji uniwersyteckiej. 

dze wojewódzkie wypłaciły instytucjom _ — Z Towarzystwa Prawnicze: 
dobroczynnym m. Wilna sumę 9594 go im. Ignacego Daniłowicza w 
złotych jako pomoc, pozatem mini- Wilnie. Zarząd Towarzystwa zawia- 
sterstwo pracy i opieki społecznej damia, iż w dniu 8 marca 1927 roku 
wyasygnowało instytucjom opiekoń © godz. 8 wieczorem (gmach Sądów 
czym Wilna w miesiącu ubiegłym Pok. 40) odbędzie się odczyt rektora 
osiemąścy tysięcy pięćcet oraz trzy Rai A Alfonsa Parczewskiego p. t. 
ysiące na stację opieki nad matką i „Frojskt prawa egzekucyjne 0“, 

tomiast niższe ja jest prawie u SAMORZĄDOWA  zjeckiem. Ё ” oście mile eż, й 
wszystkich ogromaie podobne, toteż = — (1) Pomoc dla pogorzelcow — (o) Ruch emigracyjny. W UNIWERSYTECKA 
oddziaływując na nie, przedewszyst- wsi Stary-Fohost. Pan wojewoda związku z nowym okresem emigra. _ —Iir Środa Literacka Związku 
kiem na wyobraźnię i uczucia można wileński rozumiejąc potrzebę przyjścia cyjnym, który się zaczyna zwykle na Literatów odbędzie się dnia O bm porwać i poprowadzić tłum, wbrew z pomocą ofiarom ognia ze wsi Sta- wiosrę, dowiadujemy się, že perspek- G g. 8 ej wieczorem w Bibijotece Wy. 
rozumowi i logice jednostek, 2 któ: ry-Pohost p. Brasławskiego zwrócił tywy wychodźtwa są nader nieko- działu Sztuk Pięknych U. $. В ką 
rych ten tłum się Składał. się do władz centralnych z wnioskiem rzystne w szczególności dia emigran- św, Anny 4, W programie m. ik 

Prawdziwa wdzigcznošė naležy się o przyjšcie Z pomocą materjainą, tėw, ktorzy nie należą do Stanu związku z zapowiedzianym koncertem 
prof” Władyczce za popularyzywanie Wniosek ten został załatwiony przy- rolnego. kompozytorskim Karola Szymanow- tych niezmiernie ciekawych zagadnień chylnie i wyasygnowana została na Według otrzymanych  informacyj, skiego, pogadanka dr. T. Zk NA 
tak mało znanych, a tak bardzo po- ten cel surna 3150 złotych. największa fała emigracyjna skieruje skiego na temat twórczości te daje 
trzebnych i ciekawych. Mamy nadzie- Repartycją tej sumy zajmą się się do południowej Ameryki. Nie ba- znakomitszego w Polsce pos“ 
ję, że jak sam wspomniał, wkrótce władze lokalne  administracyjae w cząc na wszelkie przeszkody sila nej twórcy muzycznego. iluśtrowan 
usłyszymy nowy Odczyt o hipno- dniach najbliższych: emigracyjna, zwłaszcza na Kresach wokalnemi i Na Mo uiwórść tyzmie. SZKOLNA wschodnich, jest tak wielką, że liczy mi. Prócz tego przewidziane są rec 

się na stosunkowo wysoką cyfrę tącj i EE 
— (0) Przymusowe przygoto- cmigrantow. AE iii ais wi 

227 : wanie wojskowe. Min. oświecenia / inaczej slę przedstawia sprawa žiai 8 c "ch s RÓ 2 ri ławianie z życiorysu Fredry choćby publicznego wydało do kuratorów z emigrantami żydami. Kryzys w ji p wprowadzonych | 
tylko najciekawszych szczegółów! okręgów szkolnych zarządzenie W miastach południowej Ameryki jest Ostatnia Środ dziła 44 Wystarczy sygnalizować pojawie- sprawis wychowania fizycznego mło* nie mniejszy jak w innych krajach i osoby, które oai) genami 

przete emigrujący stan Średni nie ma osobistych prezesa Związku, prof. 
С w urządzenia się na miejscu. Zdziechowskiego, o zmarłym pisarzu 

‚ 50 się tyczy emigracji :kanadyj- Brandesie, uzupelnionych opowiada- skiej, to do 10,000 rolników będzie niem prof, Limanowskiego. Wieczór 
mogło w ruku bieżącym tam wyje- zakończony był wykonaniem przez chać, Na początku wyjadą w charak- członków * utworów fortepianowych terze robotników sezonowych, na rok Beethovena, Glucka, Różyckiego, Cho- zakontraktowanych, pozostaną jednak pina į Szeligowskiego. > е 
w Kanadzie, gdyż jak praktyka wy. / — Koto Rolnik6w — student6w Uai- 

szkół kazała, tego w: emigranci do wersytetu Poznańskiego urządza w czerw- | 
ZaWo- kraju nie wracają. Żydzi udający się SU br. zjszd generalny wszystkich _wycho- 

w formie dowych będzie brana poduwagę przy do miast nie osiągną prawdopo- a" Uniwersytetu _ Poznafń- 

у > 2 Poniewaž nie znamy d. pada szybko mo, naczelny kierunek w wychowaniu być traktowani jako masowi emi- kolegėw prosimy o I ina aaa 
Najczęściej szu- fizycznem objęła świeżo zorganizowa- granci. tychże do: Koła rolników Poznań ul. Mic- 

Stany Zjednoczone przedstawiają Ki9“iCza 33. 
KOLEJOWA. specjalny typ emigracji i wobec no- : ROŽNE. 

wych ograniczeń imigracyjnych nie — Wystawa bibljotek wilen- własną. | k ' — Zawieszenie w czynošci za- przedslawiają w chwili obeenej zainte- skich. (ui Uniwersytecka 3) Wobec R6wniež wy ają Się nam niektóre wiadowcy stacji. Władze kolejowe resowania dla szerszych mas. wizlkiego ząlnteresowkają I frekwen- a" 2 gro zg jak np. do po przeprowadzeniu przez wice dy- _ Naogół panuje pesymistyczny cji, jaką się cieszy wystawa wśród” SO dubeltowy», do «kazus», do rektora wydziału eksploatacyjnego do- pogląd na widoki emigracji, która bę- szerokich  kól starszej inteligencji i „Suplikant RT At p. Coin- chodzenia w sprawie nadużyć doko- dzie miała charakter tylko sezonowy młodzieży, Zarząd Wileńskie. š Kola > z. oi "Na fóy Z ZĘ RS stacji d do krajów kontynentalnych. Związku Bibljotekarzy Polskich posta „ IrazeS: , tupy Michała Duklewskiego, w ubieg- ; i ė i żedzieli” (rodzaj gry w. kosiki) lub lemka (pod- ją sobotę zawiesiły go w /czynnoś- ZEBRANIA | ODCZYTY. gnią'13 marca 1927'1. włącznie Tem rzucanie a górę talara holenderskie ciach. Sprawa, jako nosząca charak- — Z Syndykatu Dziennikarzy. min bezplainych ei szkolnych go na orła = reszkę) dyżka (mone- ter natury kryminalnej przekazana zo- Na posiedzeniu, odbytem w dnia 2 upłynął 6 bm., ad tej daty opłata "dla ta miedziana, 6 groszy) nie posta- stanie władzom sądowo śledczym. b. m., Zarząd Syndykatu Dziennika- wycjeczek wynosi po 10 „a od 0s0- м6 Fred. ‚ Funkcje zawiadowcy stacji czasowo rzy Polskich przyjął w poczet człan- py, Uprasza się o miežis tele- „ Nowego Fredry, we wzorowej, powierzono kierownikowi ruchu. ków Syndykatu nasięcujących kole- foniczne (Nr. 569) pray osobiste pięknej edycji witamy radośnie! Daj, Dyrekcja Wileńska K. P. gów: pp. Zygmunta Boguckiego, Sie- zgłaszanie grup szkolnych Panie Boże, doprowadzić szczęśliwie organizuje się do walki z alko- fanaKlaczyńskiego, Eugenjusza Schum' p imprezę do dziewiątego tomu włą- holem. Pracownicy kolei państwo- mera i Władysławę Życką. TEATR i MUZYKA, cznie, a wśród zwiększającej się Z wych Dyrekcji Wileńskiej w rezulła- _ Zarząd postanowił uważać legity- : ; miesiąca na miesiąc liczby — kupu- cje od dłuższego już czasu prowa- macje (dowody osobiste), posiadane <cówej w e tai TE Dn. gat. jących. dzonych wysiłków w kierunku zorga: przez członków byłego rozwiąza- ūžą do Wilna. świeiny pko Karol Cz J.  nizowania towarzystwa, małącego za nego Syndykatu za prawne i pra- Szymanowski, uznany w Świecie za jedne- 
zadanie zwalczanie alkoholizmu i je. womocne. Koledzy, posiadający rze- go z czołowych przedstawicieli muzyki go skulków wśród pracowników ko- czone legitymację (dowody osobiste), gSpółczesucj, twórca pe esi 
lejewych, utworzyli t. zw. „Towarzy: zechcą w celu ich przediuženia z10- ius bach 7 aowida Vilno S 
stwo do walki z alkohollzmem“. Sta- żyć je_w  sekretarjacie Syndykatu dotąd sposobność poznać jedynie doskonałą 
tut towarzystwa został już złożony (P. A. T. Urząd Wojewódzki). Pro- Śpiewaczkę Stanisławę Korwin-Szymanowską, 

Uwag i: Pochmurno. Mgła, Prze- 
fotne opady. Minimum za dobę —- 12°С, 
Tendencja barometryczna bęz zmian. 

URZĘDOWA 
— Pan wojewoda w Głębo- 

kiem. Wojewoda Wileński p. Wł. 
Raczkiewicz spędził ubiegłą niedzielę 
w Giębokiem. 

Podróż p. Wojewody nosiła cha- 
rakter zupełnie prywatny. 

oddziaływanie sugestywne cudzego 
mózgu na niższe = pewnej osoby 
pobudza ją często do czynów  nie- 
świadomych, często niezgodnych z 
logiką i niezrozumiałych dla niej 
samej: 

Bardzo ciekawie przedstawił sza 
nowny prelegent zagadnienie psycho: 
logji tłumu. Oto ludzie różnią się po- 
między sobą swem wyższem ja, na- 

A jednak — może wolelibyśmy, poszczególnego okręgu. Sprawność 
kierowników 

SIE 

aaa



4 
  

siostrę kompozytora, oraz jego brata, piani- 
4 zaa S. O OR > = u- 

ałem kom lora i słynnej s Czki 
Ireni Dubickiej, wypełnią najnowsze we: 
ry Szymanowskiego. 

— «Reduta» na Pohulance «Papie- 
rowy kochanek», Dziś komedja w 3-ch ak- 
tach z prologiem J, Szaniawskiego <Papie- 
rowy kochanek». 

Ceny miejsc zwykłe od 20 gr. 
Jutro po raz ostatni «Papierowy kocha- 

A „Premjera żywej, zięski.. W 
e m. po raz pierwszy <Žyw 

maska» — Pirandėl ego. Ё S 
Ostatnie przedstawienie «Ušmie- 

chu losu» w Teatrze Polskim. Dziś po 
raz Ostatni przed zejściem ną czas dłuższy 
z repertuaru, <Uśmiech losu» —Wł. Perzyfń- 
skiego, który na poprzednich przedstawie- 
niach wypełniał szczelnie widowaię. 

— <Płomienna noc». Jutro raz jeden 
po wspaniała «Płomienna noc» — 

— Czwartkowa premjera w Teatrze 
Polskim. W czwartek wchodzi na repertvar 
niezmiernie dowcipna komegja Fodora «Dok- 
tor SE Szabo». 

Jest to ostatnła nowość repert te- 
atrów francuskich, la 

RADIO, 
-- Program stacji warszawskiej. 

‚ — 15.00—15.25. Komunikaty: par neis R 
ł meteorologiczny. 

16.45—17.10. Odczyt p. t. <Zadania bi- 
bljotek publicznych» wygł. p. Czerwijowski. 

KB Kote 35 P ! ! 
„Koncert popołudniowy. Wykonawcy: 

Orkiestra P. R. pod dyr. ma io: 
skiego oraz Wilold Elektorowicz (śpiew i 
akomp.) i Tadeusz Górzyński (skrzyp.). 
ae a 

Х 125. czyt p. & «Odkrycie i 
= Ameryki» wygł. prof. Włodzimierz 
wonkowski (dział «Historja Powszechna») 
19.30—19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Odczyt p. t. «Urządzenia 

wnętrz mieszkaniowych< wygł. p. Jerzy 
Sosnkowski. 

„CL 

20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 
komunikaty. 

20.30. Koncert. Na zakończenie komu- 
"a 

oncert wieczorny kameralny. Wykonaw- 
cy: Kwartet Ozimińskiego (Józef Ozimiński 
1 skrz', Henryk Gołębiowski ll skrz., tAntoni 
Kmieć — altówka i Lucjan Budkiewicz wio- 
tonczela). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Ponowne zawalenie Się 
jezdni przy ul. Mickiewicza W 
dniu wczorajszym po raz już drugi 
zawaliła się jezdnia u zbiegu ułio 
Mickiewicza i Wileńskiej nawprost 
podniesienia dla regulującego ruch 
funkcjonarjusza policji. Zawalenie na: 
stąpiło w miejscu nie zagrodzonem 
deseczkami skrętnie usiawionemi go- 
spodarczą ręką naszego magistratu. 
Ciężarowe wozy w ogromnej ilości 
skręcające w tem miejscu w różne 
strony — spowodowały  opadnięcie. 
Niezwłocznie uszkodzenie zostało na- 
prawione i już spokojnie możemy 
oczekiwać nowego zapadnięcia ulicy 
może w innem miejscu. 

— Krwawa zabawa w sali Krengla: 
W nocy na 7 b. m. o g. 3 m. 30 w gali 
Krengla (Ludwisarska 4) podczas zabawy 
powstała bójka, w Czasie której został ude- 
rzony nożem w piersi Aleksander Raupis 
(zauł. św. Michalski 6). 

‚ ‚ РозгкоЧомаперо pogotowie w stanie 
ciężkim odwiozło do szpitala żydowskiego. 

— Ujęcie awanturniua. Dn. 6 b. m. 
na rynku Łukiskim w czasie rozpędzania 
bójki stawił czynny opór policji Michał Toł- 
kow (Obozowa 38), który pogryzł rękę po- 
sterunk. Ill Komisar. N. Kawczyńskiemu. 

Sprawcę aresztowano. 
— Pożar. Dn. 7 b. m. wybuchł pożar 

w sklepie farb oraz nafty (Zawalna 44). 
Straż ogniowa natychmiast ogień stłumiła. 
Straty wynoszą 150 zł. 

    

Walne Zgromadzenie Wojsk. Klubu Sp. „Родой“. 
FF W niedzielę, dnia 6-111 b. r. odbyło się 
w kasynie oficerskiem doroczne Walne 
Zgromadzenie Wojsk Klubu Sp. <Pogoń> 
przy udziale 80 członków. 

Zebranie zagaił kpt. Kawalec, poczem 
na przewodniczącego Zebrania powołano 
gen. Burbard:-Bukackiego. 

Po zatwierdzeniu protokułu z ostatnie- 
go Walnego Zgromadzenia złożył sprawo- 
adanie ogólne z prac Zarządu kpt. Kawalec, 
stwierdzając znaczny rozwój Klubu i poważ- 
ne wyniki pracy wszystkich sekcji sporto- 
wych. Pomimo odebrania Pogoni boiska 
Kiub pracował wydatnie, nie zrażając się 
rzeciwnościami, zarówno materjalnemi, jak 

+ technicznemi. 
Z kolei sktadali sprawozdania klerowni- 

g poszczególnych sekcji, a mianowicie: kpt. 
jwiechowski z prac sekcji wioślarskiej (w 

zastępstwie ppłk. dr. Zajączkowskiego), por. 
Herhold z prac sekcji lekkoatletycznej, kpt. 
Kawalec z prac sekcji piłki nożnej. 

Sprawozdanie z obrotów kasowych zdał 
kpt. Kamiński, zaś z czynności sekretarjatu— 
kpt. Cleuer. 

Na wniosek Komisji rewizyjnej udzielo- 
no skarbnikowi absolutorjum. 

Walne Zgromadzenie przyjęło do wia- 
domości sprawozdanie Zarządu i wyraziło 
Zarządowi podziękowanie za owocną pracę. 

owy Zarząd wybrano w następującym 
składzie: prezes—gen. Burhardt-Bukacki, vi- 
ceprezes mjr. S$. Q. Świtalski, sekretarz kpt. 
Clauer, skarbnik kpt. Kamiński, członek Za- 
rządu— kpt. Łepkowski. 

Ponadto w skład Zarządu wchodzą kie- 
mak sekcji sportowych,  wioślarsko-pły- 
wackiej ppłk. dr. Zajączkowski, Iekkoatie- 
tycznej—por. Herhold, piłki nożnej—kpt. Ka- 
walec, szermierczej—por. Lubicz-Nycz. 

Do Sądu polubownego Klubu wybrano 
—pułk. Popowicza, pułk. Pasławskiego i 
pułk. Mokłowskiego — do Komisji rewizyj* 
nej pułk. Filipkowskiego, kpt. Maczawaria- 
niego, kpt. Krajewskiego, por. Piaseckiego i 
por. Roczniaka. 

W uznaniu zasług położonych dia Kiu- 
bu Walne Zgromadzenie uchwaliło nadać 
as członka honorowego pułk. Pasław- 
skiemu. 

Poziom wody na Wiji. 
W z wiązku szybko nastającem 

ciepłem poziom wodyWilji podniósł 
się znacznie. 

W niedzielę woda dosięgała 298 
cm. po nad zero wodowskazu  (nor- 
malny poziom wody jest 2,40). W 
dniu wczorajszym poziom ten wzniósł 
się do 345 cm. 

Akurat rok temu t.j. w dniu 6 
marca rb. stan wody wyrażał się cy” 
Жа 630 cm. 

— Oddziały 3 pułku saperów 
wyruszyły na pomoc zagrożo- 
nym powodzią miejscowościom. 
Stacjonowane w Wilnie oddziały 3 
pułku saperów wyruszyły w tych 
dniach do miejscowości, gdzie rusze- 
mie wód, a przedewszystkiem wzbie- 
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— Niestety, droga pani,— odrzekł 

Desarnaud, wzruszony prostoduszno* 

ścią i poczciwością staruszki. — Nie 

zdołałem nic odkryć. Szukaliśmy wszę- 
dzie, poruszyliśmy wszystko i wszy* 

stkich, nie znaleźliśmy żadnych śla- 
dów, ani tutaj, w mieście, ani w oko- 

licy, nieledwie że przeszukałiśmy Sao- 
nę i piaski przybrzeżne. Lecz bez 
rezultatu, 

— Ach Boże, mój Boże! Jakaż 
jestem nieszczęśliwa, że przeżyłam 
ten cios. Kupiłam tutaj numer gazety 

Pince-Sans-Rire, panie sędzio, ci lu- 

dzie mają również nadzieję, że syn 
mój powróci, gdyby tak nie myśleli, 

przestaliby wydawać swe pismo. 
Sędzia nieśmiało wziuszył ramio- 

nami. Poraz pierwszy Sumienie jego 
budzić się zaczynało z dziwnem uczu- 

ciem bólu, jakiś wyrzut, wywałany tą 

prostą mową starej matki niepokoić 

zaczął. Desarnaud, wychowany 

przez matkę szlachetną i dumną, 

przez twardego i nieustępliwego ojca, 

nie był obcy odczuciu znaczenia ro- 

dziny, rozumiał czem jest w niej mat- 

ka. Zdobywszy wysokie wykształce- 

nie, był on nadzieją swej rodziny, 

której nie zawiódł, gdyż zrobił szyb- 
ko karjerę. Lecz przy zdobywaniu 

stanowiska, pośród życiowych walk 

i niepowodzeń, charakter jego uległ 

spaczeniu. Wielkie ambicje zagłuszyły 
głos prawości i honoru, wpojonego 
przez rodziców. 

Ta poważna i pełaa rozpaczy ża- 
ioba zaślepionej matki znanego szan: 

zażysty, wzruszzyła go, poruszyła 

najgłębsze uczucia. Przyszły mu da 

głowy wątpliwości, czy spełnił swój 

obowiązek uczciwie, powierzając całe 

rającej na poziomie Wilji może spo- 
wodować uszkodzenie dróg komuni- 
kacyjnych, lub częściowe zalanie niżej 
położonych miejscowości, Wymarsz 
nastąpił w pełnym niezbędnym dla 
akcji ratowniczej rynsztunku. Na cze- 
le oddziałów stanęli oficerowie, któ» 
rym wydano niezbędne instrukcje. 
Oddziały 3 pułku saperów obsadzą 
wszystkie zagrożone miejsca i mosty 
w woj. Wileńskiem. Zwłaszcza siłnie 
zostanie obsadzona droga kolejowa 
Mosty. W pow, Wileńsko-Trockim 
oddziały te już zajęły wszystkie mo 
sty, którym wezbrana woda grozi 
zniesieniem. Silnie obsadzono most 
w Niemenczynie. Władze administra- 
cyjne są w ścisłym kontakcie z wła. 
dzami wojskowemi. 

śledztwo Clavisse'owi, przyjmując z 
łatwością tezę o samobójstwie Caval- 
cata, osłaniając raz jeszcze przed po- 
dejrzeniami personel z La Pocholłe, 
niezaprzeczenie otoczony tajemniczą 
atmosferą zbrodni. 

— Czy w listach swych wspomi- 
nał syn pani o ludziach otaczających 
go? Czy pisał cokolwiek o tak zwa- 
nym u nas «dramacie» w La Po- 
cholle? 

Staruszka zmarszczyła swe niskie 
czoło. — Żaraz, zaraz, panie sądzio, 
przypomnę sobie. Czy morderstwo 
p. Gonereta ma pan na myśli? 

— Właśnie o tem mówię. 
— Odczytałam wszystkie listy w 

tych dniach. Tak, pisał mi o tem kil: 
ka razy. Jego zdaniem, ktoś bardzo 
bliski zmarłemu popełnił tę zbrodnię 
i musiała mu w tem dopomódz ko: 
bieta... Wspomniał o  kucharzu... 
Tak, przypominam sobie...  wy- 
mienił też lokaja i dozorcę. Lecz 
ponieważ byli oni związani z policją, 
nie aresztowano ich. 

Desarnaud dostał policzek zupeł- 
nie nieoczekiwanie, tem cięższy do 
zniesienia, że matka Cavalcata wy- 
mierzyła go mu w całej naiwności 
swej duszy, Niema cięższej obrazy 
niż nieświadomy afront. Sekretarz u- 
dawał całkowitą ebojętność, ukrywa- 

jąc twarz w papierach, które prze- 
glądał. 

— Dobrze, dziękuję pani. 
— Panie sędzio, przed odejściem 

pozwolę sobie ofiarować panu trochę 
tych przysmaków — sławnych w na- 
szych stronach, niechaj to będzie 
znak wdzięczności za obronę pamięci 
mego chłopaka, której się pan 

podjął. _ 
Wyjęła z koszyka trzy pudełka i 

ustawiła je na stole. 
Jakże było odmówić przyjęcia da- 
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1 Cud natury. Podziw Europy. Wyst«p fenomenain. WŁADZIĄ 

ZWIRLICZA telepatyczno-jasnowidzącego dziecka. Prze 
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rzyszłość. Odgadywanie myśli. SK POW 
$ u. Wileńska 38, NA EKRANIE" 1) Dramat erotyczny w 6 akt. «© HŁ OP C ZY Ć Be p.g. powieści M. Prevosta Oszczędności U wino > 

+P6t-dziewices i 2) <S AL O M Bs (Šiub milošci 1 śmierci) w 6 akt. W rol, gł. ALLA NAZI- od 100 ztotych punktach miasta 
MOWA. Seansy od godz. 4-ej. lokujemy w pewne posiąda do 

ręce z zyupełnem wynsiecią 
m = i zabezpieczeniem Dir š K 

ziš premjera! “ i i tk rocenta HET 
; Kino Polonia z FILM ZE SPI WEM! „WESOLA WDOWKA be (O NACE: a ai и EE SE 

$ Teatr э› | a W rolach głównych: Ulubienica publiczności MAE MURRAY i JOHN GILBERT „ZACHĘTA* - 
ul. A. Mk й = Spiecjalny układ muzyczny według operetki. Bilety honorowe nie ważne. : otrzebna maszy- 

TŁ Początek 0 g. 4-el. Ostatni seans_10.15. w. L Odstska 6, 205 ° D niska - korespone 
= dentka znająca 

Ё " Małe folwarki | gruntownie język 
TEATR & : OSTATNIE WYSTĘPY Początek w pobliżu Wilna ojczysty oraz niemiee- 

о godz. 8.15 wieczór w cenie od 4 do ki. Zgłoszenia: 
„Kakadu = znakomitego i Ceny miejsc od 1 zł. 12,000 zł. «Hartwig», 

ąbrowskiego 5. a “ sprzedamy zaraz ul. Steiaūska 29, 

Е D. H.-K. <Zachęta» 
Dzis Dęcą wy- +n)<* dramat w 8 aklach z Okresu Gdańska 6 tei.9-051| „2 АСНЕТА“ 

Miejski Ki at i i ów filmyz „Czarny Anioł „ wielkiej wojny 1914—1918 r. ė я Dom z 
ejs nematogra Motte; Dwie armje, wzajemnie zwalczające się, są właściwie jedną armją, popełniającą $ Lekcyj Trancus-| załatwia najdo* 

samobójstwo. (Henry Barbusse). W rolach głównych: Vilma Banky i Ronald Colman. kiego udziela ruty:| godniej lokatę 
4  Kulturalno-Oświatowy Reżyserja: George Fitzmaurice. Nad program: «Szczęśliwy małżonek» komedja w Ó nowana nauczycielka| gotówki na opro- 
+ 2-ch aktach. Ostatni seans o godz. 10. Or"estra poa dyrekcją Kapelmisirza p. W. Mickiewicza 45 m. 4 centowanie 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). Szczepańskiego poczekalniach koncerty Radjo. Kasa czynna: w niedzielę od godz. 1—3. Gdańska 6 1 piętro 
1 święta od godz. 2 m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30i inne dnie od godz Te. 9—05, 
4 m. Li RCW > + > gr, Pa — 30 gr. Początek seansów: w nie. 
dzielę i święta o godz. 3, w soboty o godz. 4 i inne dnie o rodz. 5-tej. > oi a ь 

: z LETNISKA" | PDS 
i iani i m Majątek 300 ha Akuszerka w pobliżu Wilna RE Fortepiany, Pianina, Fisharmo: je ma ająt midų Wi Smiałowska| tuie sprzedamy |. wan POKOJE, 

pierwszorzędnych firm zagranicznych ysokopiennego 40, H jasne, ciepłe, łącznie, 
ikrai h I iżywane łąk 130. z ogrodem. Dom mieszkalny przyjmuje od godz. Dom H.- lub każdy oddzielnie, 

rajowych nowe i używ 9 pokoi, kompiet budynków gospo: do 19. Mickiewicza ZACHĘTA: [w sąsiedztwie Sądów, 
sprzedaję i wynajmuję darczych, M ŁY N wodny kołowy z 46 m. 6 w dańska 6. 1 piętro | "iadomość w admuni- 

K. DĄBROWSKA pytlem, staw zarybiony, jezioro około WZP, Nr 63 ai ma o stracji <Słowa». 

Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

  

Wydział Powiatowy Sejmiku 
ogłasza 

KONKURS 
Na posadę Sekretarza i Kierownika Finansowo 

Podatkowego Działu. Do posad wyżejwymienionych 
VII st. sł. urzędników pań- 

sro z 25 proc. dodatkiem komunalnym. 
przywiązane są pobory 

d kandydatów reflektujących 

nowiska wymagane 

czone kursa buchalteryjne, 
Refiektanci winni wykazać się conajmniej dwu- 

letnią praktyką w Samorządzie, oraz przedłożyć na- 

stępujące dokumenty: 
1) Dowód obywatelstwa polskiego. 

2) Zaświadczenie z poprzedniej pracy, 

3) Własnoręcznie napisany życiorys. 
4) Świadectwo szkolne. 
5) Referencje. 
Stabilizacja nastąpi po rocznym okresie praktyki. 

Oferty z odpisami e m nadsyłać 

do Wydziału Powiatowego w Wołożynie. | 
M do pge dnia 1 kwietnia 1927 r. 

Oferty nieuwzględnione pozostaną bez odpo 
Posady 

wiedzi. 
Wołożyn, dnia 5.111 1927 roku. 

Przewodniczący Wydziału 

(—) Starosta J. Emeryk. 
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BANGRZNEDCEWIAJCA 

Nasiona 
U warzyw i kwiatów, lucernę, koniczy- 
Sny, trawy i wszejkie inne polne. 

сч Rozmaite preparaty chemiczne prze 
ciw wszelkim szkodnikom roślinnym KŚ 

łyko i sznury kokosowe poleca a 

BM Aleksander SzyfterB 
specjalny skład nasion 

@ Poznań, Wielka 11. 
‚ Cennik nasion na rok 1927 wysyłam (li 

na życzenie bezpłatnie. 

  

    

| 

jest wykształcenie do pierwszej 

posady conajmniej średnie, do drugiej średnie i ukoń 

  

3 klm, długości, sprzedamy bardzo 
tanio Dom H.-K. <Zachęta» Gdańska 6 

1 piętro, telef. 9—05, 
Technik zębów 

sztucznych 

L. Minkier   

+ 

i 
i 

Wołożyńskiego 

wiadomi gdzie ją 

SKRADZIONO KLACZ 
lat 2 (dwa) ciemnosiwa z brodawką 
pod łewem okiem i z lewej strony 
od chomonta wytarta sierść, dn. 15 
lutego 1927 r. w miast, Driewieniszki 
o g. 8 wiecz. kto zatrzyma lub za- 

roszę donieść do Post, Pań. Pol. w 
Dziawienisakach lub do adm. «Słowa» 

a otrzyma nagrody 200 zł, 

Wileńska 21, 

DOKTÓŁR 

D, ZELDOWIGZ 
chor.WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DO KTÓR 

przyprowadzono, i 
  

na powyższe Sta: 

Oferty na +ądanie. 

Dom Handlowy 

Ihnatowicz i S=ka, 
Zawalna 7. — — Tel. 841. 

poleca na nadchodzący sezon budow- 
lany wszelkie artykuły wchodzące w 
zakres budownictwa. 
okuć budowlanych i przyborów pie. 
cowych.Wielki wybór narzędzi ogrod- 

niczych i gospodarskich. 

S.Zeldowiezowa 
KOBIECE, WENE. 

NE i chor, 

ul.Mickiewicza 24 
tei. 277. 

Dr. 6. Wolfson 

  Składy fabryczne     

  

zai. 

  

   
        Ceny niskie, 

  

mie 
kwadr., 

w każdej ilości z dostawądo domu 
oraz wszelkie materjały budowlane 

poleca D.H. „Murpol* 
M. Jędrzejkowski 

Wiino, Mickiewicza 34, tel. 370. 

Po wycofaniu się od 1 stycznia 1927 r. 
ze spółki <Bławat Wileński» otwo- 
rzyliśmy przy ul. Wileńskiej Nr 33 
własny sklep płótna i towarów 

bławatnych pod firmą 

J. Dubicka i S-ka 
obecnie przystąpiliśmy do iikwidacyj: 

nej wyprzedaży wszystkich towa- 
rów wiełnianych po cenie kosztu. 

Polecamy się łaskawej pamięci 
Szanownej Klienteli „ 

J. Dubicka i J. Januszewski. 
NRRKNRZNANKNKNERRARENUNNANZZNU 
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SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, ktėra 

wrėžyla Napoleonowi: Przepowiada 

ogród 1000 _ sążni 
i DOM docnód 12,000 zł, przy do 

nkt dobry, sprzedam nie- 4 

Od 9 do 12 z rana zapytać p. Inžy- 
drogo. W'ad.: W. Stefańska 17, m.2. 

i niera lub listownie. 

     
   

weneryczne, — тосг0- 
ciowe i skórne. ul. 
1leńska 7, tel. 1067, 

  

szystkich, kto“ 

Za 1.300 rzy wiedzą © 

dolarów domek z miejscu  za*     
     

      

    

   

  

    

ogrodem w Wilnie mieszkania Heleny 
Jermakowiczowej, 3 d 

D. BE Zach domu Kudzinówny, 

Gdańska 6 — urodzonej w roku 1898 
i ostatnio zamieszkałej 
w Dynaburgu uprasza: 

Do sprzedania się o podanie informa< 

FLET niedrogo „SJ do Konsystorza 
wiadomość Ewangelicko-Reformo* 

—_g wanego w Wilnie 
Ks > ul, Zawalna Nr 11. 

tel. 9 — 05. 

    BRYNDZ i 

Za 2.600 MOSKALIKI 
w hurcie i detali 

z nowego transpor- 
tu poleca 

dolarów mająte- 
Czek rcjon Grodna, 
Od stacji 3 kim. 
Ziemia pszenna. Wojskowe 

Dom 18” pokoi, Zjednoczenie 

budynki gospodar- Spożywcze 
Oddział w Wilnie cze. Jezioro, ogród, ul. Mickiewicza 13, || 

  

  

Lekarz-Dentysta 
MARYA wydzierżawię docho- | pełnemu zadowo- 

ZŁ 0ż - k $ | dowy oo gastro. | leniu a zr 
a nom. objęcia naturalny 

a Węgie = U Łyns а. mo ska potrzeba 1.500" zł |e sy ty miód 
d Choroby jamy ustnej. Inform. od 6 — 8 w. pszczelny franko na 

KOKS KEY Plombowanie i usu- Oarbarska 14 m. 6. | miejsce za pobra- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcejanowe i złote 
korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom 1 uczącym sie 
zniżką. Ofiarna 4 m. 3. 

Wydz. Zdr, Nr 3, 
TTT TT TTK SET EDI PIRZEDZYTZYACI DTS 

w. centrum Do odnajęcia 1 iasta na 
5 miesięcy jeden pokój ewentualnie 
dwa pokoje z kuchnią, łazienką i 
elektryką. 
Wiadomość w administracji „Słowa*, 

77727). 

rabina! KOSELYCZIY 
Z. Zdzienickiej 

Masaż twarzy. Stosowanie Radiolux'u. 
Usuwanie zmarszczek. 

Farbowanie włosów. Elektryzacja 
kosmetyczna. Usuwanie podbródka, 

Mickiewicza 1, m. 8 wejście z placu Ka- 
tedr. W, Z. P. Nr 1, Wilno, dn. 301 r. 1926 

  

  

  

rów tak naiwnie i szczerze składa. 
nych? Desernaud podziękował i od- 
prowadził biedną kobietę do drzwi. 
Staruszka zaczęła znowu płakać. 

Po doskonałem śniadanku wszyscy 
mieszkańcy La Pocholie zebrali się 
na naradę w Sprawie podziału wykra- 
dzionych z pałacu rzeczy. Nagle roz. 
legł się dzwonek przy bramie do parku 
wiodący. Dźwięk jego  przeciągły, 
brzmiał dziwnie uroczyście i groźnie, 
wszyscy obecni drgnęli. Gdy sumie- 
nie nie jest czyste, każdy dźwięk nie- 
zwykły przyjmuje charakter złowiesz- 
czy i niepokojący. 

— łdź otwórz, Marinsiel 
— Nie, lepiej ja pójdę, — rzekł 

ostro Brabant. 
Po chwili powrócił blady, z oczy: 

ma rozszerzonemi, prowadząc starą 
kobietę, którą przedstawił słowami: 

— Oto matka naszego przyjaciela 
Cawalcata. 

Staruszka ukłoniła się wszystkim 
po kolei, usiadła na podanem przez 
Julję krześle i głosem spokojnym, bez 
cienia żalu i skargi, zaczęła mówić: 

—Panowie i panie, jestem istotnie 
matką waszego przyjaciela, «chciałam, 
przed wyjazdem do Castres, podzię- 
kować wam za dobroć waszą i wzglę: 
dy jakiemi otaczaliście mego syna. 
Często bowiem mówił mi o was. 

Zaakcentowała słowo często, co 
zdziwiło niezmiernie wszysikich obec- 
nych, którzy w istocie znali go bar- 
dzo mało. Staruszka przyglądała się 
wszystkim kolejno badawczo, a we 
wzroku jej było coś, co budziło dreszcz 
strachu. 

Pytania Desarnauda, dotyczące li- 
stów syna, wzbudziły w niej niejasne 
podejrzenia, poparte snem proroczym, 
w którym widziała jakiegoś wielkiego 
i silnego mężczyznę, wrzucającego jej 
syna do wody. 

  

Gdy nikt nie zabrał głosu, ciągnę" 
ła dalej, czyniąc spokojnie gesty swe- 
mi drobnemi, starczemi rękami. 

— Byliście razem na obiedzie w 
restauracjj Gustawa, od _ którego 
właśnie przychodzę. Powiedział mi, 
że nie przypomina sobie, jakeście się 
rozstali po owej uczcie, która była 
podobno bardzo wesoła. Jednak, zda- 
wało mu się, że syn mój poszedł 
pieszo w towarzystwie panny Loisel i 
p. Brabanta. Czy tak było w istocie? 

— Tak pani, jestem właśnie Julią 
Loisel, a oto mój przyjaciel Brabant. 
Pan Cavalcat opuścił nas natychmiast 
prawie, kierując się bliższą drogą, 
podczas gdy my obraliśmy ścieżkę 
wiodącą wzdłuż brzegu. Syn pani 
śpieszył się bardzo do miasta. 

Wszyscy utkwili wzrok w  Bra« 
bancie. którego twarz czerwona i zmie- 
niona budziła obawy, iż dostanie ata- 
ku. Julja natomiast nie traciła spokoju. 
Nieszczęśliwa matka, która nagle sta- 
ła się sędzią śledczym, ciągnęła dalej: 

— Czy zechcą państwo przejść 
ze mną tą samą drogą raz jeszcze? 
Jest to mała usługa, której nie może- 
cie mi odmówić, nieprawdaż, matce 
waszego przyjaciela? 

— Niestety, z przyjemnością speł+ 
nilibyśmy prośbę pani, lecz musimy 
dzisiaj wyjechać w sprawie pozosta- 
wionego nam przez naszego pana 
spadku. 

Kochaliście bardzo waszego 
dobroczyńcę, mój syn często wspomi- 
nał o tem w swych listach. Opłaku- 
jecie go stale... A więc poczekam 
powrotu waszego. Gdyż chodzi mi 
bardzo o przebycie razem tej drogi. 
Przyjdę tu po was sama i pójdziemy 
we troje. Proszę mnie nie odprowadzać, 
znam drogę. 

Po tych słowach wstała i wyszła, 

  

pozostawiając głęboko zaniepokojo- 
nych spiskowców. 

Rozdział iX. 
Rozwiązanie zagadki. 

Cierpliwe poszukiwania Vetu'ego 
zostały uwieńczone powodzeniem. 
Pewnego poranku, gdy powracał z 
fabryki wcześniej niż zwykle, zauwa 
żył zdaleka kobietę jakąś, wysuwają” 
cą się z poza muru La Pocholle. Zo- 
rza jeszcze nie ukazała się, jedynie 
oko ex-włóczęgi zdolne było rozpoz: 
nać wśród szerzejącego mroku. Miej- 
sce to było odludne, nie zadrzewione, 
Kobieta posuwała się powoli niby 
duch pośród mgieł. Kroki jej był 
tak lekkie, że nie wydawały najmniej- 
szego hałasu. Wietrzyk przyniósł do 
ukrytego za drzewem dozorcy nocne- 
go delikatny zapach dobrych perfum, 
który świadczył, iż tajemnicza osoba 
była kokietką i elegancką damą. Po- 
suwała się ona coraz ostrożniej w 
stronę rzeki. Chwiłę zawahała się, 
poczem wstąpiła na mały półwysep 
otoczony wodą. Przez chwilę Vetu 
stracił ją z oczu by zbliżyć się doń, 
zaczął pełznąć po ziemi, aż przypadł 
za pagórkiem, skąd widział wyraźnie 
postać, podobną do czarodziejki, od- 
prawiającej swe gusia przed świtaniem, 
Czego szukała jakim szła śladem? 
Przyjaciel Tressana był przekonany, 
że ta nocna wycieczka ma iakąś łącz- 
ność z dramatem w La Pocholle. Wy- 
tężył więc wzrok i słuch. 

Nagle tajemnicza kobieta podnio- 
sła rękę i rzuciła przedmiot jakiś w 
wodę, rozległ się cichy plusk, 

Vetu starał się zorjentować, w ja- 
kiem miejscu przedmiot ów mógł u 
paść. Poczem ją! obserwować po- 
wracającą kobietę. Ubrana była w 
ciemny szlafrok. Zbliżyła się doń z 
takim spokojem, że przez chwiię wy- 

łąki 
Dom Hanat Ko. tei. 476. 

„ZACHĘTA* mA 
Gdańska 6 tel. 9-05. M l Ó 

tanio na święta, 
Za 3.000 zł wysyłam ku zu* 

„| niem  pocztowem. 
5-cio kilowa bla- 
szanka zł. 13.50, 

10.cio kiiowa tylko 

    

Dzierżawa 
za 15.000 zł. za 4 

lata pszenna zie- zł, 
mia z budynkami J. KWASTEL 

4 zasiewami z Podwołoczyska     Inwentarzem 
martwym, również 
žywym (ten osiat- 
ni 14 sztuk) około 
2.000 pudów róż 
nych zbiorów na 

własność 
Dom Handl.:Kom, 
„ZACHĘTA* 
Gdańska 6, tel. 9.05 

gubioną legity- 
Z mację wyd. przez 

Kuratorium Okr. 
Szk. Wil. Nr. 2437 na 
imię Jadwigi Peruno- 

wej naucz. pow. 
Swięciańskiego, 
unieważnia się. 

(Małopolska). — снаелны ЫЕ 

Želaza 
na drapieżniki (wilki, 

lisy, kuny i t. d.) oraz 

kosze na jastrzębie 

mety War. Sp. 
Mysliwskiej 

ul. Wileńska Nr 10, 

gubiono  lepity- 
Z mację Nr 383 

na imię Stefana 
Jocza, wyd. przez 

U.S.B, Unieważnia się 

  
    

gubiono kartę ŁY N walcowo- 
@ rzyszłość, sądowe sprawy, o miłości mobilizacyjną M motorowy w a | Tork | CZY JESTEŚ CZLONNIEM Zaz zj MLE cia, od. godz. 10 zrana do 8 ej wiecz. „ Wilmo, rocznik 1901, dam, z powodu 

ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw L 0 p p as sn Siro m z 

a оя a” e. AS RB kolńska, w. Błacho- Mao т = wieszczyzna, 

dawało mu się, iż musiała go do- 
strzec. Wstrzymał oddech i czekał. 

W pewnej chwili postać minęła 
go tak blisko, iż Vetu w tej kobiecie, 
o ruchac, pełnych gracji, o wyrazie 
twarzy spokojnym jakby po zrzuceniu 
jakiegoś ciężaru poznał Tulję Mo- 
neuse, 

Koguty zaczęły sięjodzywać. Tulja 
zniknęła za murem park okalającym. 
Należało działać natychmiast. Szybko 
i zręcznie, Vetu skoczył do wody i 
rozpoczął poszukiwania. Jutrzenka za- 
częła rozświetlać niebo. Nagle w wo: 
dzie zabłysło coś okrągłego. Vetu 
nachylił się, wsunął rękę do wody 
zimnej i wyciągnął z niej oryginalnej 
formy naszyjnik psi. 

Po bliższem zbadaniu  znalezio- 
nego 'przedmiotu, Vetu zdecydował, 
iż nie pochodził on z tych stron, 
miał on wewnątrz specjalną maszy- 
nerję, która przy pociśnięciu zaciskała 
naszyjnik dokoła szyi psa. Moneuse 
chciała widocznie pozbyć się nie- 
znacznie tego przedmiotu. 

— „Czy nie tem uduszono Gone- 
reta? *—pomyślał Vetu. Ale w takim 
razie, skoro Tulja była kochanką 
Gantaume'a, jego właśnie chciała 
osłonić przed karąl— Vetu zdecydował 
szybko plan działania. - 

Zawinął Hniezwykły przedmiot i 
szybko udai się do Jana Cordion, 

— Co się stało, czy coś nowego? 
—zapytał zbudzony doktór. 

— Niezwykle ważne odkrycie, dok: 
torze, proszę spojrzeć. Lecz przede- 
wszystkiem muszę panu wszystko 
opowiedzieć, zdaje mi się, że o po” 
dobnej maszynie mówił mi pan po 
wizycie w La Mirande. 
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