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Włino, 16 marca, 
Wbrew licznym twierdzeniom, że 

likwidacja Hromady w połowie stycz- 
nia b. r. przez rząd Marszałka Pił. 
sudskiego wtłoczy ruch białoruski do 
podziemi konspiracji, obserwujemy. w 
ostatnich dniach niesłychanie inten- 
sywny rozwój prasy białoruskiej, co 
jest chyba aż nadto wymownem świa- 
dectwem ożywienia życia politycznego 
wśród Białorusinów. 

Do niedawna prasę białoruską re- 
prezentowały następujące wydawnic- 
twa: «Krynica» organ białoruskiej 
chadecji, «Sielanskaja Niwa» organ 
związku włościańskiego pos. Jare- 
micza, «Nasza Wola» pismo Hromady 
wydawane pod szyldem Towarzystwa 
Szkoły Białoruskiej, «Małanka» ty- 
godnik humorystyczny uzależniony 
również ой Н отайу i służący jej 
działalności, oraz <Biełaruskoje Słowo» 
pismo wychodzące perjodycznie, wy- 
powiadające pogłądy Bialoruskiejį Ra- 
dy Narodowej p. Pawlukiewicza. W 
ubiegłym tygodniu ukazał się nowy 
tygodnik p. t. «Biełaruski Dzień» wy- 
dawany i redagowany przez znanego 
działacza białoruskiego z przed laty 
dwudziestu, Franciszka Umiastowskie- 
go. Niebawem zaś mają pojawić cztery 
nowe wydawnictwa: dwa miesięczniki 
literacko artystyczne oraz tygodnik 
«Socha» i pismo dla dzieci «Żaranka». 
Suma sumarum będziemy więc mieli 
10 wydawnictw perjodycznych  biato- 
ruskich, z których większa część kpo- 
święcona jest zagadnieniom politycz- 
nym. Ta jednostronność świadczy, 
że istniejący u nas ruch biało: 
ruski oparty jest na podstawach nie- 
co sztucznych, można powiedzieć 
zewnętrznych, zwłaszcza kiedy się 
zważy, że rozwój kulturalny Białoru- 
sinow jest jeszcze w powijakach a 
konsumpcja słowa drukowanego w 
masach białoruskich wprost minimal. 
na. Od początku istnienia Polski ruch 
białoruski stale cechuje wyolbrzymie- 
nie działalności politycznej na nieko- 

. rzyść pracy kulturalnej i ta działal- 
ność polityczna wypacza nader często 
roboię kuliuralno - oświatową, czego 
mieliśmy doskonałe przykłady z dzia- 
łalności Hromady, a niedaleko szuka- 

„jąc możemy obserwować i w chwili 
obecnej w hurtkach Instytutu Biało- 
ruskiej Gospodarki i Kuliuty który 
więcej troszczy Się o pozyskanie zwo- 
lenników dla Związku Włościańskie- 
go lub Chadecji. ! 

Wydawnictwa białoruskie dadzą 
się podzielić na kilka grup na tle ich sto- 
sunku do państwowości polskiej. Naj- 
bardziej skrajną jest oczywiście gru- 
pa Hromady: „Nasza Wola* i „Ma- 
lanka“, Grupa ta nietyłko ustosunko- 
wuje się wrogo do państwowości pol- 
skiej i wszystkiego co polskie, ży- 
wiąc wielhie sympatje do ustroju ko« 
munistycznego, lecz wszystkie zagad-- 
nienia niemające na pierwszy rzut oka 
bliższego związku z Polską ujmuje 

kpod kątem widzenia interesów polity- 
„«ki sowieckiej, np. sprawa Chin. 

Drugą grupę stanowią chadecka 
„Krynica“ i «Sielanska Niwa» Związ- 
ku włościańskiego. Oba pisma cechu- 
je nienawiść do Polski oraz skrajny 
aacjonalizm. W stosunku do Bolsze- 
Wii ustosunkowują się wrogo, upra: 

'_ wiając mimo to w wielu wypadkach 
demagogję, której nie powstydziłyby 
się gazety z za kordonu. 3 

Zarówno pierwsza jak druga gru- 
pa ujmuje wszełkie zjawiska życia 
społecznego i państwowego pod ką- 
tem nienawiści do Polski. Najdrob- 
„niejszy nietakt lub przekroczenie po- 
liejania czy urzędnika administracyj- 
nego nabiera znaczenia niemal dzie- 
jowej krzywdy wyrządzanej Białorusi- 
nom. W pismach tych specjalną ru- 
brykę stanowią tk. zw. korespon* 
dencje ze wsi, fabrykowane przewaž- 
nie przy biurku redakcyjnem, przed- 
Stawiające w najczarniejszych barwach 
Wypadki rzekomego prześladowania 
iałorusinów. Fantazja pracowników 

tedakcyjnych w tym dziale ma ogrom- 
NE pole do *popisu. Nawiasem mó- 
Wiąc, jest to doskonały środek agita- 
Cyjny nic bowiem tak nie przemawia 
do umysłu mało oświeconego i ma- 

> © uświadomionego jak  plastyc2- 
AE przedstawienie szykan i pos 
Aiewierki. To podnieca  wyobraž- 
Mię, rozpala nienawiść, a o to 
tylko chodzi kierownikom owych pism. 

4/ Oczywiście tembardziej wykorzystywa- 
nę tu są wszystkie prawdziwe błędy 
lub nietakty administracji, których 
niebrak—niestety, 

` Do grupy trzeciej zaliczyć trzeba 
dwa pozostałe pisma: „Bielaruskoje 
Słowo” i „Biełaruski Dzień*. Pierwsze 
jest organem Białoruskiej Rady naro- 
dowej, stoi na gruncie państwowości 
Polskiej widząc w jej ramach jedyną 
Iealną drogę dla rozwoju narodu 
iałoruskiego. Stanowisko „Dnia* jest 

iej więcej podobne. „Dzień* redago- 
any jest w tonie spokojnym przez 

  
"żącego tygodnia. 

rzenie nn Łotwie. 
Min. Zeelens wzywa robotników do czujności. 

Według doniesień z Rygi wrzenie na Łotwie wzrasta z dniem 
każdym. Min. spraw zagranicznych Zeelens oświadczył na zebra- 
n.u partyjnem soc-demokratów w Libawie, że reakcja przejawia 
wielką ruchliwość na Łotwie. Rząd jednak posia da nadzieję, że 
pozostani panem sytuacj Mimo to ws:akże rzesze robotnicze 
winny być przygotowane do dania należytej odprawy wszystkim 
próbom zamachów ze strony reakcji, na wzór litewski. 

Pod dyktando Sowietów. 
Organ socjal-demokratów, który w obecnej chwili reprezentuje na 

Łotwie rząd, wystąpił z gwałtownym artykułem przeciwko Anglji. Charak« 
ter, ton i treść tego artykułu łudząco przypominają insynuacje pojawiające 
się stale na łamach „lzwiestji*, „Prawdy* czy innych „krasnych gazet". 
Organ socjalistów łotewskich zarzuca Anglji popieranie reakcyjno-kapita: 
listycznych tendencji na Świecie, tworzenie antysowieckiego bloku i t. d. 

Jak słychać, artykuł ten omówiony był poprzednio w poselstwie so- 
wieckiem w Rydze. 

Przeciwko umowie łotewsko=sowieckiej. 
RYGA. 15.lil. Elta. Łotewska partja radykalnych demokratów, wcho- 

dząca w skład koalicji rządowej, uznała, iż 1) układ gwarancyjny z Rosją 
Sowiecką może być zawarty jedynie w porozumieniu z Estonją, i 2) Sto- 
sunek Łotwy względem Ligi Narodów powinien pozostać wolnym i nieza- 
leżnym od wpływów rosyjskich. W przeciwnym razie partja radykalnych 
demokratów odmówi popierania rządu. 

Układ parafowano bez wiedzy Estonii, 
TALIN. 16. III. PAT. Fomimo zapewnienia Łotwy, iż uprze- 

dziła ona rząd estoński o parafowaniu wstępnego układu między 
Łotwą a Rosją Sowiecką. dziennik „waba Maa“ twierdzi stanowczo, 
iż po zasęgnięciu informacyj u miarodajnych czynników estoń- 
skich stwierdzono, że poseł łotewski w Tallinie zawiadomił rząd 
estoński o parafowaniu układu dopiero 11 b. m. parafowanie 
zaś nastąpiło 9, a nawet—jak twierdzą osoby dobrze poiniormo- 
wane — 7 b. m. Pierwszą wiadomość 6 parafowaniu układu 
estońskie ministerstwo spraw zagranicznych i posel estoński w 
Rydze otrzymali już po fakce i ze źródeł nieoficjalnych. Dzien- 
nik konkluduje, ze twierdzenie, iż parafowanie nastąpiło w po- 
rozumieniu z Estonją nie odpowiada rzeczywistości. 

AAS 

P. Waldemaras przybywa do Rygi. 
BERLIN, 16. III. PAT. „Vossiche Żig.* donosi z Kowna, że litewski 

prezydent ministrów i minister spraw zagranicznych Woldemaras udaje się 
dnia 16 marca w towarzystwie Marszałka sejmu litewskiego do Rygi, aby 
tam wziąć adział w pogrzebie prezydenta Łotwy. Przy tej sposobności p. 
Woldemaras ma odbyć dłuższą rozmowę z łotewskim ministrem spraw 
zagranicznych. Jak twierdzi „,Vossische Ztg.'* rozmowy te oznaczają, 12 
Litwa dąży do zbliżenia z Polską. 

BGEEEERZARHCZEWN ZE OGTWZZEWZERZOCG TRO CIRKTWEW TRA RESTA SORAĄCTZA PORZUCA I 

- Francja a rozbrojenie. 
PARYŻ, 16 ili. PAT. Jak zaznacza „Le Matin* Briand przed złożeniem 

Radzie ministrów odpowiedzi na notę Stanów Zjednoczonych w. sprawie 
rozbrojenia na morzu nawiąże kontakt z kancelarjami Londynu i Rzymu, 
a prawdopodobnie też odbędzie w tej kwestji naradę z Paul-Boncourem. . 
Z drugiej strony pewne punkty noty amerykańskiej wymagają jeszcze wy- 
jaśnienia, a w szczególności sprawa terminu zwołania projektowanej kon- 
ferencji, gdyż stanowisko Francji inne byłoby wrazie, gdyby konferencja 
ta miała poprzedzać powszechną konierencję rozbrojeniową, a inne na 
wypadek, gdyby miała być zwołana później. 

Rokowania francusko-sowieckie. 
PARYŹ, 16.Ill, PAT. Według „Petit Parisien* potwierdza się wiado- 

mość, iż rokowania francusko-sowieckie wznowione zostaną w końcu bie- 

*_ Alarmujące wiadomości. 
BERLIN, 16. Ill. Pat. Wszystkie niemal dzienniki berlińskie podają alarmu- 

jące wiadomości z Albanji, Białogrodu i Rzymu o rzekomych przygotowaniach 
rządu włoskiego do interwencji w Albanji. 

 „Sukcesy* Gdańska w Genewie, 
GDANSK, 16.11, PAT. Na wczorajszem posiedzeniu komisji głównej 

sejmu gdańskiego odbyła się krótka dyskusja nad sprawozdaniem z prze- 
biegu obrad genewskich. W dyskusji przedstawiciel socjał-demokra ów 
oświadczył, że rezultaty obrad genewskich są dla Gdańska worew twier- 
dzeniom prasy nacjonalistycznej bardzo smutne, albowiem w sprawie ukła- 

li celnego Gdańsk nie uzyskał niczego, w sprawie zaś monopolu tyto- 
naa. Polska uzyskała rozszerzenie swoich uprawnień w Gdańsku ko- 
sztem wolnego miasia. 

45 miljonów pożyczki. 

GDAŃSK, 16— Il. Pat. Senat gdański przedłożył wczoraj Sejmowi 

projekt nowej ustawy o pełnomocnictwach, W projekcie tym Senat do- 
maga się udzielenia pełnomocniciw do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 

'45 miljonów guldenów po zaleceniu jej przez Radę Ligi Narodów. 
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  ludzi, którzy swojej koncepcji poli: 
tycznej nie budują na haśle niena- 
wiści do Polski, lecz przeciwnie pod- 
kreślają swoją chęć do "Rz 

Jan Bułha:: ,, * 
Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6. 

Władza silna i stala. 
Ktoś mię zapytał: dlaczego Pan 

jest takim monarchistą: odpowiedzia- 
łem, bo to iest jedyna formuła łączą- 
ca stałość władzy z silną władzą. 

Demokracja parlamentacna oparta 
byla na zaszczepionem w ekstazie 
poetycznej przez Russa przekonaniu, 
iż sędzią najsprawiedliwszym, sędzią 
najsubtelniejszym, sędzią mającym 
możność poznania najdrobniejszych 
szczegółów jest całość mieszkańców 
danego kraju. Na tem spoczywała te- 
orja suwerenności ludu, W imię tego 
apełowano rozumnemi argumentam; 
do wyborców. . Nie udawało się. 
Wśród wyborców zwyciężały stale 
sentymenta, a czasem najgłupsze i 

najdziksze namiętności. Demokracja 
parlamentarna przysposobiła się do 

tych warunków. ldąc do wyborów 

potrafiła łączyć prawdę z kłamstwem, 
odwołanie się do sentymentów i na. 
miętności z prawdziwym programem 
w sprawie interesów kraju.* Więc i 
trybuna wiecowa stawała się trampo- 
liną dla niejednej wybitrej jednostki— 
trampoliną nie gorszą i nie lepszą od 

innych sposobów wybicia się w górę. 
Demokracja parlamentarna posiadała 
wreszcie w w. XIX mnóstwo hamul- 
ców, z których jednym z najlepszych 
była instytucja monarchiczna, świetnie 

z funkcjonowaniem parlamentu'zespo- 
lona przez parlamentaryzm angielski, 

hamulcem było także dopuszczanie do 
urny wyborczej tylko łudzi z pewnym 
cenzusem umysłowym. W Rosji w r. 
1917 pękło to wszystko. Starły się 
tam grupa ideowców, wierzących w 
możliwość rządzenia na podstawie 
większości w takim kraju, jak Rosja, 
j grupa mniejsza, dła której ta więk- 

szość nie była żadnem „tabu*, lecz 

która . wierzyła w swój program, w 

swoją ideę, w siebie wreszcie. Pomi- 
mo, że była to grupa „bestjalska i 

bestjalizująca”, jak słusznie ją prof. 
Zdziechowski nazywa, jednakże wy- 
grała. | musiała wygrać. Władza Mi- 
kołaja ll-go rozpadła się sama, gdyż 

niema i nie było na świecie zwycięstw 
rewolucji, są tylko rozkłady władzy, 
a z tego że jego spadkobiercy od 

Lwowa do Kiereńskiego chcieli rządzić 

Rosją na podstawie «demokratycznej 
większości ludu», pojętej w najbar- 

dziej konsekwentnej formie tego fra- 
zesu—odrazu trzeba wnosić, że byli 
zbyt głupi aby naprawdę tem pań- 
stwem rządzić. 

Gdy się dziś traktuje problem 
władzy, traktuje się go zawsze jako 

skutek, jako rezultat takich czy in- 

nych objawów życia społecznego, 
ekonomicznych,  narodowošciowych, 
socjalnych etc. Zdaje mi się, że przez 
wyodrębnienie go z innych dyscyplin 
socjologicznych problem władzy о- 
gromnie zyska na jasności. Władza 
jest siłą twórczą w wielu wypadkach 
w życiu ekonomicznem i społecznem, 
a nie tylko pochodną od tych zja- 

wisk. Władza silna tworzy cuda, 

tworzy wielkie imperja, tworzy wielkie 

narody, władza słaba najliczniejsze 
narody doprowadza do gnicia. Dać 
Polsce władzę silną, to więcej aniżeli 

wygrać jedną wojnę, to warte wysił. 

ków, poświęceń i ofiar największych, 

Po wyodrębnieniu problemu władzy 
przedstawia się on zdaniem mojem 
jako kwesija selekcji najodpowied- 
niejszych ludzi na. urzędach  publicz- 
nych. I dlatego żaden system selekcji 
nie może tu być bezwzględnie odrzu- 
cony, ale także żaden system selekcji 
nie powinien być monopolicznie sto- 
sowany.į 

Nie odrzucam wyborów, przeciw- 

nie schyłam przed niemi głowę jeśli 

chodzi np. © instytucje gospodarczo- 
samorządowe. Wtedy, jeśli są one 
oparte o koła obywateli dorosłe do 
pojmowania danych zagadnień, co 
jest rzeczą możliwą jeśli chodzi o 
wybory w skali gminy wiejskiej lub 
Izby Kupieckiejj wybory do samo- 
rządów stają się szkołą obywatelską i 

uobywatelniającą. Nie mogę też od- 

rzucić wyborów do parlamentu z tem 
jednak, że wybory takie, zwłaszcza 
jeśli będą powszechne, nie będą mo- 

gły nigdy reprezentować siły intelek- 

tualnej i intelektualnych możliwości 
narodu, łecz tylko poszczególne sen- 
tymenta krążące po:narodzie, i z tem, 

że ta reprezentacja będzie bardzo nie- 
doskonała, gdyż nie będzie nigdy 
mogła wyrazić intensywności danych 
sentymentów. — Stąd to niesłychane 
niebezpieczeństwo składania wszech- 
władzy w ręce parlamentu. 

Można tu powiedzieć, że skoro 

całe zagadnienie władzy sprowadzam 

do kwestji selekcji ludzi na urzędach, 

to temsamem przekreślam monarchję, 

skoro w monarchji o najwyższym u- 
rzędzie w państwie decyduje przypa- 

dek, uiodzenie, Otóż tak nie jest. 
Archimedesowy punkt oparcia jest tu 
moim argumentem. Dla mnie władza 
najwyższa w państwie powinna być 
suwerenna, powinna być źródłem i 
mocą całego państwa, a stąd nie po- 
winna być stale osłabiana przez stałą 
walkę o władzę. Źródło władzy, gło- 
wa państwa —siła żej instytucji nie 
powinna być osłabiana przez walkę 
o sprawowanie tej godności przez fe- 
go, czy innego. Ze wszystkich zna-. 
nych systemów: wyborów przez re- 
prezentacje, plebiscytów, prohuncia- 
mento jedynie monarchja rozwiązuje 
sprawę urzędu rajwyższego bez ucie- 
kania się do konstrukcji wałki ożspra- 
wowanie tej instytucji najwyższej. 
Monarchja teoretycznie poświęca kwa- 
łifikacje osobiste najwyższego urzęd- 
nika dla tej jego nadzwyczajnej ce- 
chy, że do sprawowania swego urzę- 
du dochodzi przez zupełnie inną dro- 
ge aniżeli wszyscy inni obywatele 
państwa, jest więc postawiony poza 
konkurencją. W praktyce jednak oka- 
zało się, że system wyborów najwyż- 
szego urzędnika pozornie racjonal- 
niejszy w rzeczywistości zawodzi i 
prezydentowie np. Francji od 1870 
po 1914 wzięci razem byli mniej war- 
ci, aniżeli monarchowie Europy, któ- 
rzy panowali w tym samym czasie. 

Władza silna nie powstanie nigdy 
z parlamentu, jest ona nawet sprzecz- 
na z samą istotą parlamentu, —może 
więc powstać albo tylko drogą Mus: 
soliniego, bolszewików, Primo de Ri- 
very—ale tak powstała władza nigdy 
nie będzie stałą, chociaż może być 
silną. Władzę silną i stałą dać może 
tylko monarchja. 3 

Przed zamachem majowym Polska 
była pozbawiona nietylko władzy sil- 
nej, lecz "wogóle pozbawiona była 
elementów siły w swoich elementach 
politycznych. Rząd był bezsilny, Sejm 
był tak słaby, że dobrowolnie zrzekał 
się sprawowania rządów (rządy poza- 
parlamentarne), Senat był przytułkiem 
dła emerytów partyjnych, instytucją 
obmyś!oną dla ośmieszania dwuizbo- 
wości, partje polityczne były także 
zupelnie słabe. Piłsudski nie dał nam 
jeszcze władzy silnej, lecz dał władzę 
bezporównania Įsilniejszą, i Piłsudski 
dokonał olbrzymiej demonstracji dla- 
czego i poco państwo powinno po- 
siadać silną władzę. Żądania silnej 
władzy nie kwestjonuje już dziś w 
Polsce] prawie nikt, choć pozytywnie 
dla ustalenia władzy silnej, czy choć- 
by silniejszej, nic się u nas nie robi. 
Monarchiści polscy do formuły Pil- 
sudskiego © władzy silnej dodają 
tylko: władzy silnej i stałej, Formuła 
ta—to monarchja. 

Sprawa strajku w Łodzi. 
WARSZAWA, 16.IIL. Pat. Wobec 

niemożności załatwienia sprawy za- 
targu zbiorowego w przemyśle włó- 
kienniczym łódzkim na miejscu w 
Łodzi, p. minister pracy i opieki spo- 
łecznej dr. Jurkiewicz zaprosił do Sie- 
bie przedstawicieli związków  prze- 
mysłowców oraz przedstawicieli robo+ 
tniczych związków zawodowych prze- 
mysłu włókienniczego na konferencję, 
która odbędzie się 17 bm. o godz. 
12 w południe, 

Min. Zaleski u Prezydenta 
Mościckiego. 

WARSZAWA, 16 Ill. (że/ wł.Słowa) 
Prezydent Mościcki przyjął dziś min. 

M który złożył obszerne spra- wozdanie z przebiegu sesji Rady Ligi 
Narodów. й й e 

Polska będzie członkiem kar. 
telu stalowego, 

WARSZAWA. I61II (żel. wł, Słowa) 
W najbliższym czasie odbędzie się 
spotkanie przedstawicieli polskiego 
przemysłu stalowego z przedstawicie: 
lami kartelu stalowego w sprawie 
przystąpienia Polski do kartelu. Prze- 
wodniczącym delegacji polskiej jest 
p. Hipolit Gliwic. Na podstawie do- 
tychczasowych pertraktacji udało się 
dla Polski zarezerwować rynek 
wewnętrzny, mimo że produkcja 
krajowa narazie dla zapotrzebowania 
wewnętrznego jest zamała. 

Rokowania o pożyczkę za- 
graniczną. 

WARSZAWA, 161II. (że. wż. Słowa) 
Powrót prof. Krzyżanowskiego i vice: 
prezesa Młynarskiego, którzy bawią 
obecnie w Ameryce w sprawie po- 
życzki zagranicznej dla Polski, spo- 
dziewany jest w końcu bieżącego 
miesiąca. Według nadeszłych wiado- 
mości, rokowania są na dobrej drodze, 

Rokowania handlowe polsko- 
niemieckie, 

WARSZAWA 16 Il!, (żel. wł Słowa) 
Minister Zaleski oabył w dniu dzi- 
siejszym konferencję z Min. Kwiat- 
kowskim i pos. Diamandem. Tema- 
tem rozmów byly rokowania handlo- 
we polsko niemieckie, które niebawem 
mają być wznowione. Według wszel- 
kiego prawdopodobieństwa obaj do- 
tychczasowi delegaci Dr. Lewald ze 
strony niemieckiej i Dr. Prądzyński 
zostaną odwołani a na ich miejsce 
zostaną wyznaczeni inni, 

Posiedzenie komisji konsty. 
tucyjnej. 

WARSZAWA, 16—1ll. PAT. Seje 
mowa komisja konstytucyjna przyjęła 
na posiedzeniu  przedpołudniowem 
wnioski podkomisji w sprawie ustawy 
o zgromadzeniach, wprowadzając nie- 
istotne zmiany do tych wniosków. 
Trzecie czytanie projektu ustawy od- 
będzie się we czwartek o godz. 4 
min. 30 popołudniu, 

* Na popołudniowem posiedzeniu 
komisja rozważała w dalszym ciągu 
wnioski dotyczące zmiany ordynacji 
wyborczej. Do porozumienia nie do- 
szło, ani co do zmniejszenia liczby 
mandatów, ani co do oparcia ich 
przydziału na liczbie głosów odda- 
nych w listopadzie 1922 roku. Stron- 
nictwa lewicowe objawiły tylko skłon. 
ność do zabezpieczenia ludności pol- 
skiej ma Kresach przedstawicielstwa 
w Sejmie, Jednakże co do sposobu 
jak to uczynić porozumienia nie osia- 
gnięto. Rozmowy, jakie w tej sprawie 
mają być prowadzone zadecydują, 
czy pręzes komisji Głąbiński obrad 
nad zmianą konstytucji, wyznaczonych - 
na piątek nie ocroczy na termin 
późniejszy. 

Podziękowanie. 
Niniejszem wyrażamy swą szczerą i 

serdeczną wdzięczność Sz. Zarządowi Kółek 
Rolniczych, Tw. Ogrodniczemu, Sz, Pańom 
prelegentoni, Komisji Egzaminacyjnej, a w 
szczególności Sz. Panu Dyrektorowi Janowi 
Krywce za umiejętne i fachowe zorganizo- 
wanie kursów oraz za pełną poświęcenia 
pracę. 

Słuchaczki i Słuchacze Kursów || 
Rolniczych z 1927 r. 

  

Niech każdy Polak debrze во- 
bie uświadomi, źe anarchja, bol- 
szewizm i antypaństwowość, że- 
rują tylko na organizmach mart- 
wych; że tam gdzie pulsuje źbio- 
rowe życie kulturalne, czynniki 
rozkładu giną same przez się. 
To życie kulturalne obowiąza- 
nem jest dać kresowej wsi i 
miasteczku polskie społeczeń- 
stwo za pośrednictwem Rady 
Opiekuńczej Kresowej. Czy jesteś 
już członkiem? (R. O. K. zapisy 
przyjmuje od 6 do 8 ul, Zygmun- 

towska 22). ) 
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Krakowski odczyt ks, Eustachego Sapiehy. 
Staraniem akademickiej młodzieży 

zachowawczej, wygłosił 13 b. m: ks. 
Eustachy Sapieha b. min. spraw za- 
granicznych swoje uwagi na temat 
„Kryzysu parlamentaryzmu w Polsce*. 
Kryzys ten, jaki przechodzimy w Pol- 
sce — mówił prelegent — jest zja- 
wiskiem powszechno - europejskiem. 
Parlamentaryzm, powstały zrazu jako 
obrona praw. i interesów obywateli 
przed zamachami władz państwowych, 
w wielowiekowej ewolucji doprowa- 
dził do swojej przewagi nad czynni- 
k mi państwowemi i do ugruntowa- 
mia swojego wszechwładztwa. W ten 
sposób ześrodkowały się w łonie par- 
lamentu elementy samoobrony  spo- 
łecznej z czynnikami władzy, które 
krzyżując się często ze sobą stały się 
przyczyną obecnego kryzysu. Nasza 
konstytucja i ordynacja wyborcza, 
układane w powojennej atmosferze, 
pod naciskiem sfer radykalnych, a 
przy apatji żywiołów prawerządnych, 
stworzyły sejm, który stał się prze- 
jaskrawioną ilustracją tych wszystkich 
ujemnych stron nowoczesnego parla- 
mentaryzmu. W Polsce więc silniej niż 
Poza występuje ten kryzys. 
ostułat gruntownej sanacji 1 refor- 

my  parlamentarnej'u nas, jest za- 
sadniczym nakazem chwili obecnej. 
W jaki sposób należy sanację tę 
przeprowadzić? Zdaniem prelegenta, 
reforma iść powinna w kierunku . ra- 
dykalnej zmiany dotychczasowego 

ustroju sejmowego w ten sposób, 
aby pozbawić sejm dotychczasowej 
jego wszechwładzy, a odrestaurować 
dawny autorytet rzeczników interesu 
państwowego. Sejm więc powinien 
utracić te wszystkie atrybucje, jakie 
zdobył kosztem władzy państwowej, 
powinien dalej wyrzec się swego cha- 
rakteru demagogicznego wobec spo- 
łeczeństwa, a swej przewagi w odnie: 

wodawczą i rzecznikiem interesów 
społeczeństwa, bez prawa kontroli 
władzy (z wyjątkiem spraw budžeto- 
wych), Wzmożenie autorytetu czyn- 

Rady państwowej rosyjskiej, byłby 
należytą przeciwwagą sejmu, a zara- 
zem kontrolerem poszczególnych  re- 
sortów rządowych. Konieczność pod- 
niesienia powagi czynników rządo- 
wych, zdolnych działać bez nacisku 
źz dołu w myśl istotnych potrzeb 
państwa, jest najgłębszym  postula- 
tem chwiłi obecnej — zakończył pre- 
legent. — Polska pozostająca w kle- 
szczach odżywającego porozumienia 
jej sąsiadów wschodniego z zacho- 
dnim, musi uświadomić sobie to, pod 
grozą utraty niepodległego bytu, Od- 
czyt przyjęty był hucznemi oklaska- 
mi przez bardzo licznie zebraną pu- 
bliczność. 

Prasa niemiecka 
o wynikach narad genewskich. 

BERLIN, 16 III. Pat. Wiadomości 
urzędowe o zatwierdzeniu przez ga- 
binet Rzeszy wczorajszego Sprawo- 
zdania ministra Stresemana 0 wyni- 
kach narad genewskich zaopatruje 
prasa następującemi komentarzami: 

Zbliżona do urzędu spraw zagra- 
nicznych  «<Taegliche Rundschau» 
stwierdziwszy zgodę całego rządu na 
zajęte przez delegację niemiecką w 
Genewie stanowisko zaznacza, że 
szczególną wagę posiada fakt zaakce* 
ptowania przez gabinet koncepcji 
prawnej ministra Stresemana. Dowo- 
dzi to, że gabinet, jak to już oświad- 
czył minister Siresemann w Genewie, 
nie widzi w postanowieniach  trakta- 
tu Wersalskiego wystarczających pod- 
staw do utworzenia w Zagłębiu Sa- 
dry straży kolejowej. Z tych samych 
względów, które zadecydowały o sta- 
nowisku delegacji niemieckiej w Ge- 
newie, gabinet wyraził zgodę na osią: 
gnięte przez delegacją wyniki. 

Niemiecko-narodowy „Lokal An- 
zeiger* pisze, że odpowiedzialność! 
którą poprzednio minister Streseman 

CE AO Lig 

z 

Podziękowanie. 
Pani dr. Zofji Wasilewskiej-Świ- 

dowej ordynatorowi Szpitala Zakaźnego 
na Zwierzyńcu, za nadzwyczajną tro- 
skliwość, serdeczną opiekę, zapobiegli- 
wość, które'w połączeniu z dużą prak- 
tyką i wiedzą lekarską doprowadziły 
mię siedemdziesięciodwuletniego star- 
ca do zdrowia, po ciężkiej chorobie, 
zakwalifikowanej poprzednio przez in- 
nych lekarzy do nieuleczalnych, skła- 
dam na tem miejscu gorące, szczere, 
serdeczne, podziękowanie, wraz Z wy- 
razami głębokiego szacunku na jaki 
Pani dr. Świdowa zasługuje nietylko 
jako lekarz, ale przedewszystkiem jako 
człowiek o kryształowem sercu. > 

Składam również podziękowanie 
za troskliwą opiekę podczas mojej 
choroby, naczelnemu iekarzowi tegoż 
szpitala p. d-rowi Szwengrubenowi i 
całemu personelowi, a d-rom Siedlec- 
kiemu i Kucharsklemu za bezintere- 
sowne i skuteczne zabiegi lekarskie. 

Benedykt Rabcewicz. 
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Poemat ojcowskiego bólu. 
Stejana Żeromskiego wspomnienie 

o synu. 

W roku 1918 odumiera Žerom- 
skiemu jedyny syn Adam. Wydany 
w tymże roku „wyciąg ideowy z pism 

- życia" swego pt. Początek świata 
pracy poświęca Żeromski „świętej a 
nigdy nieprzepłakanej pamięci swego 
dziewiętnastoletniego syna Adama, 
współwyznawcy przedstawionych tu 
zasad, czujnego i milošciwego ich 
krytyka, który na zaraniu dni swoich 
zgasł 31 lipca tego roku w Nalę- 
czowie“. 

Dedykacja ta, w holdzie pošmiert- 
nym synowi przypisana, zawierając 
w krótkich słowach doniosłą i ob- 
Szerdą treść, pozwala ustalić rolę— 
jeśli tak określić można—Adama Że- 
romskiego w życiu i twórczości ojca. 
Zakreśla ona obszar treści duchowej, 
wypełnianej przez Adama w życiu 
Stefana Żeromskiego, stwierdza do- 
niosłość straty jaką poniósł ojciec į 
twórca. Był bowiem Adam w życiu i 
twórczości ojca: 1) drogim synem 
nieprzepłakanej pamięci, 2) współwy* 
znawcą jego zasad ideowych, 3) kry- 
tykiem ich wnikliwym i miłościwym. 

Krótka ta a przeniknięta głębo- 
kiem uczuciem dedykacja jest niejako 
zapowiedzią napisanego w pół roku 
później wspomnienia, wydanego -w 
nakładzie 55 egzemplarzy w roku 1919 
„jako rękopis dla grona osób, które 
„łaską miłości, przyjaźńi i opieki darzy= 
ły śp. Adama Żeromskiego*, Wspom- 
nienie to ukazuje się obecnie w dru- 
ku w pierwszą rocznicę zgonu twórcy 
Popiołów (listopad 1926). 

życzą sobie obecnie, 

wziął osobiście na siebie za porzu- 
cenie ze względów czysto oportuni- 
stycznych gruntu prawnego przecho- 
dzi obecnie na cały gabinet i to w 
pełnym jego składzie, a więc zarów- 
no na ministrów niemiecko-narodo- 
wych, jak i niemiecko-ludowych. Mo- 
żna było przewidywać że względy 
polityki koalicyjnej przeważą nad kry» 
tyczną oceną polityki zagranicznej. 
Dziennik powołuje się na opinię pew- 
nej agencji niemiecko-narodowej, któ- 
ra uważa, że partjs koalicji rządowej 
mimo uzasadnionej krytyki 
niemiecko-narodowej widocznie nie 

by ta krytyka 
wywołała przesilenie gabinetowe. 

„Vóssische Ztg* podkreśla, że a- 
probata wyrażona przez niemiecko- 
ludowych ministrów 'oznacza również 
aprobatę frakcji niemiecko-narodowej. 
Odnosi się to również do ułożonej 
przez ministrów  Stresemana i Zales- 
kiego wspólnej formuły w przedmio- 
cie wznowienia rokowań  polsko-nie- 
mieckich. Ze strony niemieckiej 
stwierdza dziennik, nic nie stoi na 
przeszkodzie wznowieniu rokowań 
dyplomatycznych między posłem Rau- 
scherem a  przedstawicielami rządu 
polskiego, ponieważ, jak przypusz- 
czać należy, i rząd polski zajmuje po- 
dobne stanowisko. Rokowania te więc 
mogą rozpocząć się już w  najbliż- 
szych dniach. 

Pos. Rauscher wraca dziś do 
Warszawy. 

BERLIN, 16.11 (PAT). „Berliner 
Tagebłatt" donosi, że we wczoraj. 
szem posiedzeniu rady gabinetowej 
oprócz ministrów brał udział również 
poseł niemiecki w Warszawie Rauscher. 
Uchwała gabinetu,  zatwierdzająca 
politykę ministra Stresemanna jest jed- 
nocześnie wyrażeniem zgody na układ 

- zawarty przez Stresemanna z ministrem 
Zaleskim co do wznowienia rokowań 
polsko-niemieckich. P. Rauscher od- 
jeżdźa dziś do Warszawy, aby tam na 
drodże dyplomatycznej podjąć roko- 
wania z Polską: Rozpoczęcia tych 
rokowań spodziewać się należy z 
chwilą zatwierdzenia przez rząd polski 
umowy zawartej przez p. Zaleskiego 
w Genewie. 

Jest to książka, która nietylko 
przejmuje i zastanawia, jak wszystkie 
dzieła Żeromskiego, ale którą po- 
nadto z prawdziwem wzruszeniem 
najgłębiej się przeżywa—bezpośrednio 
się reaguje łzą współczucia na jej 
wyraz tragiczny. 

Nie jest to tragizm szerokiego, 
teatralnego rozmachu, ani wołającego 
głośno patosu. Przeciwnie wprost— 
tragizm to głęboko opanowany, jakby 
zasnuty welonem cichej, zobojętniałej 
pozornie rezygnacji, lub zaszlej w 
międzyczasie równowagi uczuć. Tem 
tragiczniejszy jego wyraz i głębsze 
wywołuje reakcje uczuciowe. 

W luźnej kompozycji opowiada- 
nia o życiu syna zawarł Żeromski 
dzieje dziecka, współwyznawcy  idej 
ojca i krytyka ich czujnego. Luźna 
opowieść plynie potoczyście, nace- 
chowana jakimś smutkiem wspomnień 
drogich, miejscami przechodząc to w 
lirykę opisową, to w zwarty, urywany 
poemat dramatyczny. Odnosi się 
wrażenie, iż Żeromski, pisząc w pół 
roku przeszło po Śmierci syna, szu- 
kał ukojenia w przeżywaniu ponow- 
nem owych chwil radości i smutku, 
spędzonych z ukochanym synem. 
Na tle wspaniałych opisów przyrody, 
tak organicznie zlewającej się z žy- 
ciem dziecka i nastrojami ojca, widzi- 
my mały świat Adasia, który to Świat 
dziecka był jednak i wielkim jedno- 
cześnie światem przyrody i ojca. Opo- 
wiadanie toczy się spokojnie, przery- 
wane nielicznemi apostrofami lirycz= 
nemi, owiane miejscami jakimś smut- 
nym humorem wspomnień po przez 
łzy rzeczywistości. 

Już w tej części pierwszej opo- 
wieści słyszymy od czasu do czasu 
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Niszczenie fortyfikacyj na ukończeniu. 
BERLIN, 16. III. Pat. „Lokal Anzeiger" donosi, że wysadzenie w po- 

wietrze fortów w okolicach Głogowa zostało już ukończone, Wysadzenie 
fortyfikacyj pod Kistrzyniem zostanie ukończone w marcu. Najważniejsze 
niszczenie tych umocnień pod Królewcem ma zacząć się w dniach naj. 
bliższych. 

Wspólna akcja przeciw bolszewikom. 
i ‚ LONDYN, 16.III, PAT. Według doniesień „Daily Telegraph* z Szang- 

sieniu do czynników państwowych gaju gen. Czang Kai-Szek wszczął bezpośrednie rokowania z marszałkiem 
stając się na nowo instytucją usta: Czang-Tso-Linem w celu podjęcia wspólnej akcji przeciwko bolszewikom. 

Agitacja bolszewicka w Chinach. 
„SZANGHAJ, 16—!!. PAT. Przybyło tu z Hankou około 150 szcze- 

ników państwowych widział prelegent gólnie zręcznych agitatorów. Agitatorzy ci zdołałi już całkowicie podburzyć 
w rozszerzeniu atrybucji senatu, któ- miejscowe związki zawodowe. Równocześnie prowadzą oni akcję terrory- 
ry w składzie zbliżonym do dawnej Styczną w celu zapewnienia sobie posłuchu z chwilą ogłoszenia strajku 

Mordowanie lojalnych robotników. 

LONDYN, 16 Ill. PAT. Chamberlain przemawiając w [zbie Gmin 

generalnego. 

zazaaczył, że według nadchodzących 
ilość morderstw dokonywanych przez 

ostatnio wiadomości z Szanghaju 
agitatorów na osobach lojalnych 

robotników, wzrasta. Ochrona tych robotników należy przedewszystkiem 
do municypalności Szanghaju. Minister zaznaczył, że nie jest rzeczą po- 
żądaną, ażeby używano wojsk angielskich do ochrony wzmiankowanych 

Sprawa przeciwko Fordowi. 
DETROIT, 16-1il. PAT. Adwokat chicagowski Aron Szapiro wytoczył Henrykowi 

Fordowi, znanemu fabrykantowi samochodów proces o zniesławienie. Szapiro powołuje 
się w swej skardze na artykuły w dzienniku wydawanym przez Forda, w których to ar- 
tykułach zawarte jest twierdzenie, że Szapiro i jego wspólnicy popierając ruch koopera- 
tyw robotniczych kierują. się względami egoistycznemi, mianowicie dążą do tego, by far- 

robotników. 

merzy wpadli w ręce bankierów żydowskich. 

Sytuacja strajkcwa w Łodzi. 
Pośrednictwo Inspektora Pracy nie dało rezultatu, 
ŁÓDŹ. 16 lil, PAT. Sytuacja strajkowa wciągu dnia wczorajszego nie 

uległa zmianie. Z Warszawy przybył tu główny Inspektor Pracy p. Klott w 
towarzystwie zastępcy dyrektora departamentu w M-stwie Pracy i O. 5. р. - 
Ulanowskiego celem podjęcia ponownie rokowań z przemysłowcami. Od- 
byta konferencja nie dała żadnych rezultatów. 

Robotnicy w teatrach przystąpili do pracy. 

ŁÓDŹ, 161II, PAT. Strajk robotników teatrów miejskich zakeńczył 
się. Robotnicy zgodzili się na propozycję dyrekcji teatrów i przyjęli pod- 
wyżkę zarobków w wysokości 5 proc. 
wione. 

Przedstawienia będą dziś wzno- 

Nowe „alarmy* kowieńskie. 
Według doniesień z Kowna, dzienniki stojące blisko rządu rozpuszczać 

niespodzianie poczęły <sensacyjne» wiadomości o rzekomych nowych przy- 
gotowaniach wojennych Polski. «Rytas» pisze o jakiejś koncentracji trzech 
pułków (?lI) w okolicy Oran. Ajencja sElta» opisała fakt nowej prowokacji 
litewskiej na granicy, uproszczając sobie sprawczdanie w ten sposób, że 
przekręciła fakty odwrotnie. Dzienniki kowieńskie pełne są. „trwożliwych 
wieści z linji demarkacyjnej*. Jakoby te „wiadomości* inspirowane są ze 
strony rządu. Narazie niepodobna ustałić przyczyn i celu tej taktyki. 

Zaprzeczenie. 
WARSZAWA, 1611. PAT. Polska Agencja Telegraficzna jest upoważniona do po- 

nownego jak najkategoryczniejszego zaprzeczenia wiadomościom, jakie ukazały się za- 
granicą o rzekomem wzmocnieniu i koncentracji wojsk polskich na granicy polsko-litew- 
skiej. Polska Agencja Telegraficzna stwierdza, że wiadomości te nie mają absolutnie 
Żadnych podstaw i są jedynie wymysłem wrogiej Polsce propagandy. 

° 

Komisja polsko-litewska w Wituniszkach, 
Dn. 18 b. m. we wsi Wiłuniszki na pograniczu litewskiem spotka się polsko-litew- 

ska komisja dla zlikwidowania lokalnych zatargów, wynikłych w miejscowości naprzeciw 
miasteczka Rykonty. Mianowicie d-ca litewskiej straży granicznej wyjawił pretensje do 
kilku sosen i dębów ściętych we wsi Wiłuniszki i Pukojki. Mimo dziwnego charakteru 
tych pretensji, gdyż wspomniane wsie leżą po naszej stronie, władze polskie chętnie 
zgodziły się na zwołanie komisji celem wysłuchania postulatów litewskich. 

Ze strony 
przedstawiciele 

W CZĘSTOCHOGIE 
domem mieszkalnym 

„0 B, 
Iskiej wystąpi starosta na pow. Wil-Trocki Michał Łukaszewicz i 

sprzedam nieruchomość 0 trzech 
frontach, około 4.500 m. kw. 

i budowlami 
z 

nadającemi się na każdy 
użytek oraz z wolną do zabudowania przestrzenią. Centralne 
położenie placu oraz specjalne warunki dzielnicy w której plac 
się znajduje, dają możność wszechstronnego zużytkowania nie- 

ruchomości. 
Cena dolarów 7.50, za metr kwadratowy. Wiadomość: 
S. Borkowska, Warszawa, Al. Jerozolimskie 25, m. 2. 

  

Karol Szymanowski w Nowości wydawnicze. 
Wilnie, 

Jak było do przewidzenia koncert 
Karola Szymanowskiego i świetnej 
interpretatorki jego skrzypcowych kom- 
pozycyj p. Dubiskiej zgromadził w 
sali teatralnej Reduty na Pohulance 
nietylko nader liczną lecz i najdystyn- 
gowańszą naszą publiczność. 

W loży wojewódzkiej był obecny 
p. wicewojewoda Olgierd Malinowski. 

Koncert—o którym zda niebawem 
fachowe sprawozdanie nasz stały re- 
cenzent muzyczny p. Józefowicz — 
rozpoczął się przemówieniem z estra< 
dy p. Witolda Hulewicza, zapowie- 
dzią istotnie niepospolitej uczty du- 
chowej. Wchodzącego na estradę na- 
czelnego dziś reorezentanta polskiej 
muzyki źwórczej powitały huczne 
oklaski. Program koncertu wypełniły 
całkowicie utwory Szymanowskiego 
na fortepjan i skrzypce, począwszy 
od chlubnie już znanej zagranicą 
„Sonaty* (opus g). Po pierwszej czę- 
ści koncertu przy owacyjnych bra- 
wach publiczności, ofiarowano wiel- 
kiemu kompozytorowi mnóstwo wień- 
ców i kwiatów. Burzliwe manifestacje. 
rzetelnego entuzjazmu zniewoliły Szy» 
manowskiego i p. Dubiską do za- 
grania nad program jednej z pieśni z 
opery „Roger“ tudzież Szymanow- 
skiego nokiurnu i preludu. Oklaskom 
końca nie było. 

Po koncercie zasiadło w Klubie 
Szlacheckim przeszło czterdzieście o- 
sób do bankietowego stołu mając 
wpośród siebie Karola Szymanow- 
skiego i jego towarzyszkę. Posypały 
się przemówienia. Pierwszy zabrał | 
głos od imienia wileńskiego Konser- 
watorjum dyrektor Wyleżyński, drugi 
przemawiał w imieniu miasta i wileń- 
skich artystów prof. F. Ruszczyc; 
witał serdecznie Szymanowskiego w 
imieniu naszego Towarzystwa Filhar- 
monicznego prof. M. Józefowicz, a w 
imieniu literatów i dziennikarzy wileń- 
skich prezes Cz. Jankowski. Wielką 
serdecznością i entuzjazmem  tchneły 
przemówienia pp. Szeligowskiego, Hu- 
lewicza i innych mówców. Prof. Mar- 
jan Zdziechowski podniósł górny pie- 
tyzm żywiony przez Szymanowskiego 

dla muzyki, dla jej pierwiastków i 
wpływów uszlachetniających. W ode 
powiedzi na gorące przemówienia 
niemniej gorąco o ipowiedział Szyma- 
nowski składając przedewszystkiem 
hołd—Wilau. 

Niepospolicie ożywione i 
zebranie przeciągnęło się do bez mała 
trzeciej godziny po północy. 

ESTONIA ES TE ZANAREZEROYEZKAA 

Międzynarodowy związek 
ы miast. 

BRUKSELA, 16.l. PAT. Agencja 
Belga donosi, że w dniu 12—13 
marca toczyły się w Brukseli obrady 
stałego biura międzynarodowego związ- 
ku miast. Związek miast polskich 
reprezentował radca miasta Warszawy 
Toeplitz. Na porządku dziennym ob: 
rad znajdowała się między innemi 
sprawa zgromadzenia ogólnego i kon- 
gresu generalnego, mającego się od- 
być w roku 1927. 

Szpieg niemiecki nadbur- 
mistrzem. 

BERLIN, 16—IIl. Pat. Były przed- 
stawiciel niemiecki w komisji miesza- 
nej górnosląskiej landrat dr. Luka- 
„schek wybrany został nadburmistrzem 
miasta Zabrze-Hindenburg. 
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złowieszcze, złowróżbne słowa i za- 
powiadają one część drugą opowieści 
—opis śmierci syna. Ku końcowi 
więc książki opowiadanie się rwie, 
wartki strumień przebogatej prozy 
eromskiego co chwila się urywa, 

wstrzymuje, poczem mna kilku stro- 
nach w dziwnie opanowany w głębo- 
kim tragizmie sposób, druzgocące 
krótkością określeń podanie czytelni - 
kowi faktu śmierci Adama. . 

Mało która książka stanowi tak 
skończone arcydzieło sztuki pisar- 
skiej, jak krótkie to wspomnienie 
ojca o synu, w całości zarówno, jak 
w poszczególnych  partjach. Proszę 
odczytywać nie raz i nie dwa wstęp, 
dalej opis dzieciństwa, powrotu do 
Nałęczowa, mistrzowskie oddanie nie- 
pokoju ojca (str. 113—115), wspania- 
ły we wzniosłej prostocie hołd Fran- 
cji i jej kulturze, śliczny, odczuty 
ustęp o Łysce, wiernym przyjacielu 
Adasiowym, lub wreszcie końcowe 
stronice książki, jak 120 i dałsze, 
będące arcydziełem głęboko opano- 
wanego i w tragicznej prostocie od- 
danego bólu ojca po stracie syna. 

Będąc arcydziełem sztuki pisar- 
skiej, wspomnienie to nic nie posia- 
da z t. zw. literatury, mającej na oku 
jakieś zamierzenia artystyczne, Powsta- 
ło bez jakichkolwiek zamierzeń, spi- 
sane poprostu, bez żadnej kompo- 
zycji literackiej. { 

Na wyžynach prostoty i artyzmu 
kolejno obserwujemy życie dziecka 
wśród pięknej przyrody Nałęczowa, w 
Zakopanem, nad morzem Francji, śle- 
dzimy każde poruszenie,  kaźde 
drgnienie duszy ojca wobec postępu- 
jącej wciąż choroby syna, jesteśmy 
świadkami powrotu do Nałęczowa, i 

  

  

tutaj, gdzie spędził Adaś 
szczęścia, 
śmierć. 

I oto przeklina ojciec zakątek o- 
wego do niedawna raju lat dziecię- 
cych syna, za śmierć, która go zabra- 
ła stąd ojcu — a potem, po przewa- 
leniu się nieszczęścia — punktu kul- 
minacyjnego opowieści — następuje 
cicha prośba i pojednanie z Bogiem: 
„O, Boże! przytul do łona przeczystą 
duszę Adasia*... pojednanie, zamyka- 
jące poemat ojcowskiego bólu. 

jasne dni 
tu również zastaje go 

* 

Prof. Chrzanowski, pisząc o po- 
emacie Żeromskiego zakonkludował, 
że poemat ten godnie staje obok 
Trenów Kochanowskiego i Ojca za- 
dżumionych Słowackiego, jako trzecie 
równorzędne arcydzieło bólu ojcow- 
skiego w literaturze polskiej. 

Sąd ten, nader trafny, wymaga 
bliższego omówienia. Zdawać się bo- 
wiem pozornie może, że zestawienie 
to nie odpowiada istocie rzeczy. Tym- 
czasem tak nie jest. Przedewszyste 
kiem treść wszystkich trzech arcydzieł 
daje wyraz bólowi ojca po stracie 
dziecka. Wprawdzie Żeromski zrywa 
z tradycją literacką, pod której uro- 
kiem pozostawał ze zrozumiałych po- 
wodów Kochanowski i której ulegał 
też Słowacki. Dalej: poemat Słowac- 
kiego jest najwięcej bezosobisty ze 
wszystkich dzieł jego, Żeromskiego naj- 
bardziej osobisty. Ponadto utwory Ko- 
chanowskiego i poniekąd Słowackie- 
go bezpośrednio. opiewają ból ojca, 
Żeromskiego — pośrednio, przez o- 
pis faktów i zdarzeń z życia Adasia, 
jak częściowo jest to zreszą i u Sło- 

Na żądanie P. T. Publiczności ostatnie przedstawienia Szopki Akademickiej po cenach $ 
zniżonych odbędą się w dniu 17 go marca o godz. l7:ej i 20 m. 15, w dniu 18-g0 i 19-g0 

o godz. 20 m. 15, w dniu 20go o godz, 17:ej i 20 m. 15: | 
OGNISKO AKADEMICKIE ul. Wielka 24. 
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wackiego. Treny powstawały pod 
wplywem konwenansu literackiego i 
mody owoczesnej, Ojciec zadżumio- 
nych nie był reakcją bezpośrednią bó- 
lu ojca na śmierć dzieci — był jeśli 
chodzi o Słowackiego fikcją ojcow- Ż 
skiego uczucia. Wspomnienie zaś Że- 
romskiego jest bezpośrednią reakcją 
na bezzasadność losu syna. Nie bez 
znaczenia też pozostaje fakt, że Ko- 
chanowski i Słowacki tworzyli z my- 
ślą o literaturze, czego niema u Że- 
romskiego, drukującego swoje wspo- 
mnienie w 55 egzemplarzach na pra- 
wach rękopisu. : 

To kilka różnic. 
A pokrewieństwa? Są i to znaczne 

również, uprawniające w zupełności 
do zestawienia uczynionego przez 
prof. Chrzanowskiego. 

Wszystkie trzy ooematy posiadają 
pewną przesadę: Treny obowiązko- 
wą, humanistyczną, Ojciec zadżumio- 
nych fatalistyczną jakby nie z tego. 
świata wziętą, urastającą do ogrom- 
nego nieszczęścia, symbolu gniewu 
Bożego. Najmniej przesady posiada 
utwór Żeromskiego — nie tyle właści- 
wie przesady, ile idealizowania syna, 
który przedstawiony został jako ideał 
bez wad i braków—zwykła to, zrozu* 
miała i najpiękniejsza idealizacja ojca, 
dla którego własne dziecko jest za- 
wsze «dzieckiem cudownem». 

Jest dalej właściwa trzem twórcom 
historja uczucia ojcowskiego, wypBo- 
wiadającego się bezpośrednio u Ko- 
chanowskiego, pośrednio u Slowac- 
kiego i Żeromskiego. Uczucie to prze: 
chodzi punkt kulminacyjny w rozpaczy 
ojców (bluźaierstwo u Kochanowskiego, 
zwątpienie w modlitwę u Słowackiego, 
przekleństwa u Żzromskiego) poczem 

o 

miłe ' 

— H. Heine: <Intermezzo liryczne». 
Przełożył Profanus. Warszawa. Gebethner 
1 Wolfi. 1927. 

— W «lskrach» z 12 marca: opis pol- 
skich strażnic kresowych K, O. P. nad Zbru- 
czem (ładne ilustracje), «Jak patrzyć па 
obrazy?», dalszy ciąg opowiadania Czyżow- 
skiego «Wyspa na końcu Świata», rzecz o 
żywym zegarze i kalendarzu, zabawa w od- 
gadywanie myśli etc.—konkursy, listy, wska- 
zówki harcerskie i sportowe. Na okładce 
śliczna reprodukcja zdięcia totograficznego 
A. Zakrzewskiego z Wilna. 

— Marjusz Zaruski: <Na pokładzie 
Witezia». Z ilustracjami. Str. 42. Warsza- 
wa. Wydawnictwo Jacht-Kiubu Polskiego. 

Jest to opis podróży żaglowego yachtu 
<Witeź» do Szwecji, odbytej w 1926 r. skre- 
ślony żywo i barwnie przez komandora 
Yacht Klubu, znanego żeglarza, autora wy- 
danej dwa lata temu książki p. t. <Żaglo- 
wym yachtem przez Bałtyk», 

— «Tajniki szpiegostwa niemieckie- 
go». Przekład d-ra Zajączkowskiego. Tomik 
69 Bibljoteki Historyczno - Geograficznej. 
Warszawa. Rój. 1927. 
„ Tiumacz poprzedza książeczkę następu- 
jącem wyjaśnieniem: Opowiadanie, które ni- 
niejszem polskiemu językowi. przyswajzm 
nie jest wymysłem. Jest ono pióra słynne- 
go <asa» francuskiego szpiegostwa, który 
nie odsłaniając przyłbicy swego  prawdzi- 
wego nazwiska w książce <En  missions 
speciales> odsłonił tego rodzaju machinacje 
niemieckiego szpiegostwa że wywołało to 
burzę w Niemczech. Na sypiące się jednak 
zarzuty prasy niemieckiej, że książka jest 
apokryfem, autor odpowiedział nową porcją 
silniejszych jeszcze rewelacyj z zapowiedzią 
jeszcze bardziej wzmocnionej dawki, gdyby 
i tym razem Niemcy poważyli się kwestjo- 
nować fakty przezeń podane. Na to w obo- 
zie niemieckim zapanowa'a cisza znamienna * 

Przerachowanie pożyczek pań. 
stwowych, 

WARSZAWA, 16—lIIIL. PAT. Sej- 
mowa komisja skarbowa na posie- 
dzeniu dzisiejszem wysłuchała referatu 
pos. ks. Bratkowskiego (ChN) o 
wniosku w sprawie znowelizowania 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia 17.1X.1926 roku w 
sprawie uzupełnienia postanowień 

przechowaniu pożyczek  pan- 
stwowych z lat 1919—26. Po dy- 
skusji wniosek ten odrzucono, przy- 
czem komisja w porozumieniu z wi- 
ceministrem Skarbu Górą u.hwaliła 
rezolucję w sprawie przedłużenia wy- 
gasającego w daiu 31 marca b. r. 
terminu do zgłaszania konwersji po- 
życzek do dnia 1 lipca b. r. z we- 
zwaniem do rządu, aby nowy termin 
został odpowiednio podany do pu- 
blicznej wiadomości. Ponieważ w zwią- 
zku z wnioskiem o podwyższenie wa: 
łoryzacji pożyczek państwowych po- 
wstały projekty przedłużenia czasu 
amortyzacji obligacyj 20 letnich Rząd 
przyjął rezolucję komisyjną przepro- 
wadzenia w tym kierunku nowych 
obliczeń i studjów, celem poinformo- 
wania komisji © stanie rzeczy. Wyni- 
ki prac rządu mają być przedstawio- 
ne komisji w ciągu dwóch miesięcy. 
Następnie komisja przystąpiła do roz- 
patrzenia wniosków poselskich klu- 
bów ZLN, Ch.D, Ch.N i NPR w 
sprawie zmiany ustawy © opłatach 
stemplowych. Na wniosek referenta 
os. Manaczynskiego (ZLN) uchwa- 
ono nie zgodzić się na zawieszenie 
na jeden rok artykułu 72 i74 (stemp- 
le od rachunków) na ziemiach b. 
dzielnicy pruskiej. Natomiast przyjęto 
zgodnie z wnioskiem rządu kilka 
zmian drobniejszej natury, odraczając 
trzecie czytanie projektu . noweli do 
ustawy stemplowej do dnia 22 b. m. | 
do tego bowiem czasu rząd zapowie- 
dział wniesienie kilku nowych wnios- 
ków w tej sprawie. 

| i Ž 4 

Stan zdrowia króla Alberta. 

BRUKSELA, 16—ill. PAT. W sta- 
nie zdrowia króla Alberta nastąpiła 
poprawa, lekarze jednak nie pozwa* 
lają mu jeszcze przystąpić do pracy. 

następuje ukojenie i ufność w Boga. 
Trzy poematy też cechuje nierówność 
formy i techniki opowieści od pełnej, 
spokojnej do urywanej, tragicznej. 
Apostrofy liryczne u Słowackiego i 
eromskiego odpowiadają wykrzykni- 

kom humanistycznym Kochanowskiego. 
W pewnej mierze Trey Kochanow- 
skiego, a przedewszystkiem poematy 
Słowackiego i Żeromskiego mają 
wspólność tonu: ból męski, prosty, 
wielki — w wyrazie pełen artystycznej 
miary, Wszyscy trzej— przeżywają ra” 
dość i smutki minione: Kochanowski 
i Żeromski rzeczywiste, Słowacki fi- 
kcyjne. Kochanowski żali się i opisuje, 
Slowacki'a przedewszystkiem Żeromski 
opisują, fakty przedstawiają. | 

I Kochanowski i Słowacki i Że-   romski dają w wyniku najpiękniejszy 

poemat ojcowskiego bólu. 

* 

Arcytwór Żeromskiego nasuwa 
szereg uwag o technice jego pisar* 
skiej tak zawsze sobie wiernej, o j © 

dnolitości kruszcu i tworzywa arty * 
stycznego, O pełności wyrazu jego 
oblicza duchowego. 

Uwagi te jednak z trudem przy” , 
chodzą pod pióro. Trudno bowiem | 
dokonywać analizy na poemacie pisa” 
nym krwią i łzami a świetnego i ol 
śniewającego całem pięknem świata 
wewnętrzaego Żeromskiego i jego 
nieodżałowanego syna. 

* 
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Wiktor Piotrowicz. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorolegji U. S. B. 

» z dnią 16—1II 1927 r. 

Ciśnienie | 712 : 
Т šrednie 

Temperatura 
średnia | Te 
Opa mados 3 
bę w mm, 

Wiatr 
przeważający | Południowy 

U w a g i: Pogodnie. Minimum za do- 

bę —30C. Tendencja barometryczna Spadek 

ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— Nabożeństwo żałobne za 
duszę ś.;p. Arcybiskupa Jana 

Cieplaka. W dniu wczorajszym, ja- 

ko w dniu pierwszej rocznicy pogrze- 

bu w Wilnie Arcybiskupa Metropolity 

Wileńskiego ś. p. Jana Cieplaka, J.E. 
ks. Biskup Michałkiewicz w obecności 

J. E. ks. Biskupa Bandurskiego od- 
prawił uroczyste nabożeństwo żałobne, 

na którem obecny był w zastępstwie 

Wojewody Wileńskiego Wice-Woje- 

woda p. Olgierd Malinowski w towa- 
rzystwie Kierownika Oddziału Wyz- 

nań p. W. Piotrowicza: 

SAMORZĄDOWA. 

— (x) Z posiedzenia Wydziału 
Powiatowego. W dniu wczorajszym, 
pod przewodnictwem Starosty p. 
Witkowskiego,] odbyło się posiedze- 
nie Wydziału pow. Wileńsko-Trockie- 
go. Na posiedzeniu prócz całego sze- 
regu drobniejszych spraw rozpatrzo- 
no sprawę podatkową oraz większą 
ilość protokułów gminnych, dotyczą- 
cych poprawek i prolongaty statutów 
budżetowych. Następnie przyjęto do 

wiadomości sprawozdanie sejmikowej 
"weterynaryjnej lecznicy, z którego 
wynika, iż w pomienionej lecznicy 
obecnie znajduje się 315 szt, chorych 
zwierząt. Pozatem udzielono zakłado- 
wi ogólno-biologicznemu przy U. S. 
B. subwencji w sumie 300 zł., która 
to kwota została przeznaczoną na 
przeprowadzenie badań Zielonego Je- 
ziora, oraz 1000 zł. tytułem długo- 
terminowej bezprocentowej pożyczki 
dla mleczarni spółdziełczej w Jodziach 
gm. Mejszagolskiej. W końcu Wy: 
dział Powiatowy omawiał sprawę nie- 
porządków gospodarki miejskiej w 
Trokach, oraz sposoby ich na- 
prawy. 

MIEJSKA- 

— (x) Posiedzenie Rady Miej - 
skiej. W dniu dzisiejszym o godz. 
8-ej wiecz. odbędzie się w Magistra- 
cie posiedzenie Rady Miejskiej z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 1) 
referat w sprawie dodatkowego bud- 
żetu na pokrycie zaległości biernych 
nieumorzonych przed 1 lutego 1927 
roku; 2) sprawa przeniesienia kredy- 
tów z jednych paragrafów budżetu 
i-go kwartału 1927 r. do innych; 3) 
wniosek w sprawie wyasygnowania 
kredytów na akcję dożywiania dzieci 
szkół powszechnych na kwiecień rb.; 
4) sprawa przyjęcia zapisu ś. p. Róży 
Zasimowskiej na rzecz Pogotowia Ra- 
tunkowego; 5) referat w sprawie „op- 
łat dodatkowych od abonentów, ele. 
ktrowni miejskiej w związku z przej- 
ściem na prąd zmienny (piony); 6) 
sprawa dodatków personalnych do 
poborów niektórych pracowników 
tniejskich; 7) sprawa 10-cio proc. do- 
datku do poborów pracowników kon: 
traktowych; 8) sprawa rozrachunku 
za b. lokał szkolny w Domu Św. 
Antoniego na Antokolu; 9) dezyde- 
raty zgłoszone na budżetowem posie- 
dzeniu Rady Miejskiej 24-g0 lutego 
1927 roku; 10) Wniosek w sprawie 
utworzenia Komisji Teatralnej; 11) 
Wybory uzupełniające dwuch człon- 
ków Komisji Szacunkowych do spraw 
państwowego podatku dochodowego. 

— (o) Z posiedzenia miejskiej 
komisji finansowej. Na wiorko- 
wem posiedzeniu miejskiej komisji 
finansowej, zostały powzięte, m. in. 
następujące uchwały: 1) przeniesiono 
kredyty z jednych działów budżetu 
na ł kwartał 1927 r. do drugich, 2) 
wyasygnowano kredyty na akcję do- 
żywiania dzieci szkół powszechnych 
w kwietniu r. b, 3) przyznano nie- 
którym pracownikom miejskim do- 
datek personalny, 4) przyjęto dar 
p. Róży Zasimowskiej w kwocie 1000 
tub. rosyjskich w listach zastawnych 
Wileńskiego Banku Ziemskiego na 
rzecz pogotowia ratunkowego, 5) przy- 
znano poczynając od dnia 1 marca, 
r. b. dodatek dla pracowników — Коп- 
traktowych. 

4— (0) Opłaty za energję ele- 
* ktryczną dla celów technicznych. 
Na ostatniem posiedzeniu połączo- 
nych komisyj miejskich do spraw 
technicznych i finansowej uchwalono 
opłatę za elektryczność dla celów 
technicznych ustalić w wysokości 35 
gr. dla zakładów pracujących we dnie 
i 60 gr. dla zakładów pracują” 
cych w nocy. 

— Roboty kanalizacyjne na 
pl. Napoleona. Magistrat m. Wilna 
przystąpił do robót kanalizacyjnych 
na pl. Napoleona i na ul. Skopówka. 

— (x) Tablice wskazujące miej: 
sce postoju dorożek samocho- 
dowych. Magistrat m. Wilna w po- 

rozumieniu z p. Komisarzem Rządu 
zamierza w najbliższych dniach wy- 
wiesić przy poszczególnych ulicach 
specjalne tablice ze wskazaniem miej- 
sca postoju dorożek samochodowych, 
Na tablicach tych będzie również 
wskazane, ile dorożek samochodo- 
wych ma prawo postoju na wskaza- 
nem miejscu. 

— (x) W sprawie targów na 
ulicach miasta. Od dłuższego cza- 
su daje się zauważyć, że handel 
drzewem i produktami spożywczemi, 
przywiezionemi ze wsi na targ do 
Wilna, szczególnie zaś w dnie targo- 
we odbywa się na ułicach. 

Uprzywilejowane pod tym wzglę- 
dem są ulice: Zawaina, Tatarska, Mo- 
stowa i przyległe ulice do mostu 
Zielonego, gdzie furmanki zatrzymują 
się masami, tamując w ten sposób 
ruch uliczny i wytwarzając przez to 
samo niepożądane zamieszanie i nie- 
porządek. 

Wobec powyższego Magistrat m. 

Wilna zwrócił się w tych dniach do 

p. Komisarza Rządu z prośbą o wy- 
danie organom policji odnośnego roz+ 
porządzenia, w celu niedopuszczenia 
targu na ulicach i skierowywania fur- 
manek na wskazane przez Magistrat 

nki. 
ч SZKOLNA, 

— Kurator Okręgu Szkolne- 

go Wileńskiego, Dr. Antoni Rynie- 

wiez, dnia 16 b. i z War- 

szawy i objął urzędowanie. 

a Rożmió] szkolnictwa. Wobec 

znacznie zwiększającej się liczby dzie- 

ci zapisanych do szkół powszechnych, 

z rozporządzenia Kuratorjum szkolne- 

go 3 klasowa szkoła powszechna we 

wsi Murowana  Oszmianka pow. 

Oszmiańskiego przeformowana zosta: 

ła na 4-klasową, a 1 klasowa szkoła 

powszechna w  Kotkiszkach pow. 

Dziśnieńskiego na 2-klasową. 

— Pochwała za gorliwą pra- 

cę. Kurator Okręgu Szkolnego po 

stwierdzeniu _ pomyślnego rozwoju 

7-mio klasowej szkoły w  Dziewie- 

niszkach pow. Oszmiańskiego wyra- 

ził w piśmie skierowanem do kierow" 

nika tej szkoły p. Eug. Królikowskie- 

go swoje uznanie za gorliwą i owocną 

pracę nad wychowaniem i kształce- 

niem młodzieży. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— (t) O pomoc dla T-wa Ko- 
lonji Letnich. Wileńskie Towarzy- 
stwo Kolonji Letnich wobec braku 

odpowiedniego — а wystarczającego 

potrzebom miejscowym terenu po- 

trzebnego dla zorganizowania stałej 
kolonji łetniej dla dziatwy,j zwróciło 

się do władz wojewódzkich o pomoc. 

Pomoc 1a wyrażałaby się w formie 
udzielenia Kolonji jednego z folwar- 
ków. W razie pomyślnego załatwienia 
tej sprawy powstalaby Kolonja stała, 
obliczona na tysiąc dzieci.. 

— Zatarg w warsztatach sto: 

larskich Borek-Borecki. W zakła- 

dach przemysłowych  Borek-Borecki 

przy ul. Zakretowej od pewnego cza- 

su istnieje zatarg powstały na tle 

ekonomicznem. W dniu wczorajszym 
robotnicy zatrudnieni w tych warsz- 

tatach uchwalili rozpocząć w dniu 
dzisiejszym o godz. 12 w południe 
strejk. Śprawą tą zajął się Inspektor 
Pracy. 

UNIWERSYTECKA 

— Promocja. W czwartek dnia 
17 b, m. o godz. 1-ej i pół po poł. 

odbędzie się w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu promocja p. Marji Ostrej- 
kówny na doktora filozofji. Wstęp 
wolny. 2 

— Powszechne wyklady Uni- 

wersyteckie. We czwartek, dnia 17- 
go marca 1927 roku o godzinie 7-ej 
wieczorem w Sali Śniadeckich Uni: 
wersytetu Jego Magnificencja p. Rek- 
tor Prof. Dr. Stanisław Pigoń wygło- 
si odczyt p. t. „Romantyzm Wileń- 
ski“. 

"Wstęp 50gr.; dla młodzieży 20 gr. Me 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

_ —U Techników. W piątek dnia 
18 b. m. o godz. 8 wiecz. inż. 

Weyssenhoff wygłosi odczyt. „W stu- 

lecie odkrycia komety Radi, jej hi- 
storja i znaczenie w rozwoju nauki o 

komeiach*. ; 
Wejś ie dla członków i gości bez- 

płatne. 
— Zjazd delegatów Związku 

Oficerów Rezerwy. W dniu 20 b. 
m. w lokalu Związku, Mickiewicza 
Nr. 13, odbędzie się zjazd delegatów 
Kół Związku Oficerów Rezerwy Okrę- 
gu wileńskiego celem wyborów  Za- 
rządu Okręgu, Sądu Honorowego i 
delegatów 'na zjazd wszechpolski ofi- 
cerów rezerwy mający się odbyć w 
PASO roku w Krakowie. | 

— Staraniem Koła Miłośników Szko- 
ły Twórczej odbędzie się dn. 181ll w piątek 
o g. T wieczorem w sali Śniadeckich USB. 
odczyt pr. H. Rowida z” Krakowa: Szkoła 
twórcza jako zagadnienie nowej ;ery kultu- 
ralnej. Wstęp 1 zł. przy wejściu. 

RÓŻNE. 
— Z dziedziny lecznictwa. Jak 

się dowiadujemy, pojawił się znów na 
rynku wszechświatowo znany środek 
„Sirolin-la Roche* i jest do nabycia 
we wszystkich aptekach na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

TEATR i MUZYKA 

— «Reduta» 'na Pohulance. Dzisiaj 
raz pierwszy «Sen» — Felicji Kruszew- 

skiej. Jest to debiut sceniczny autorki dwuch 
zbiorów poezyj «Przedwiośnie» i <Stąd do- 

SŁO WO 

    

  

Ś, + P.7 Walentynowiczów Bronisława Puchalska 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami 

zmarła dn. 15 b. m. w wieku lat 32, 
A Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Krakowskiej 25 odbędzie 

się w dniu 17 b. m. o godz. 8 m. 30 fano do Kościoła Św. Rafała. 
Po nabożeństwie żałobnem tegoż dnia o godz. 5 m. 30 zwłoki 

zostaną złożone na wieczny spoczynek na cmentarzu ŚŚ, Piotra i Pawła* 
Zawiadamiają krewnych, 

głębokim smutku - 
przyjaciół i znajomych pozostali w 
MĄŻ, DZIECI, MATKA i SIOSTRY. 

tąd». Krótkie, nerwowe, jak w marzeniu sen- 
nem, obrazy, pełne nieraz niesamowitych 
splotów, malują naszą dzisiejszą rzeczywi 

d Opłata dodatkowa za prąd 
Wobec zmiany prądu stałego 

na zmienny. 
Dnia 13 marca adbyło się połą- 

<dziewczynka czone posiedzenie komisji do spruw 
technicznych, rozbudowy i urządzeń 
miejskich oraz komisji finansowej w 
sprawie opłat dodatkowych od abo- 

W. poszarpanem kole siedmiu obrazów, 
odzwierciadlającem sprzeczne dążenia, 
wyki, obyczaje i zwyczaje powojennego spo- 
łeczeństwa, zamknięta jest 
której się śni», Na kanwie rojenia sennego 
snuje się groteskowy niemal koszmar żyjące- 
go w dobrobycie fizycznej niepodległości 
otoczenia, które nie rozumie jej szlachetnych 
porywów ku wyzwoleniu Duszy Narodu za- nentów elektrowni miejskiej w zwią: 

zku z przejściem na prąd zmienny. 
Sprawa ta przedstawia się nastę: 

pleśniałej w latach niewoli. 
Ujęcie sceniczne tego utworu jest do- 

stosowane do sennych  przejaskrawień, Od- 
biegających niejednokrotnie od logiki žycia 

— Recital J. 
Na dzień 1 stycznia 1927 r. do 

miejskiej było * przyłączonych 
instalacyj elektrycznych. Piony 

łączące te instalacje z siecią miejską 

Dubiskiej w Teatrze sjeci 
Polskim. Irena Dubiska, która święciła nie: 10426 
nieoywały tryumi na wtorkowym koncercie 
kompozytorskim Karola Szymanowskiego, na *4 I 
skutek usilnych próśb tutejszych sfer arty- Nie odpowiadają wymaganiom 
stycznych i publiczności, zdecydowała si 
pozostać w Wilnie do niedzieli. 

Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne 
organizuje w Teatrze Polskim poranek re- 
cital tej Świetnej wiolinistki w najbliższą gu 

W programie: Karłowicz (koncert), Beet- 
hoven, Tartini, Smetana, Sarassate i ian. 

Bilety oi 50 gr. nabywać można w ka- * 
sie Teatru Polskiego od g. 1l-tej r. do 9-tej instałacyj, 

— «Wielka księżna i chłopiec hote- 
lowy» w Teatrze FB Dziś po raz 
ostatni w sezonie na przedstawieniu wieczor- я 3 
nem ukaże się Vielka księżna i chłopiec Przyłączenie w roku bieżącym nych oraz osadnicy wojskowi ! 
hotelowy». Rolę «chłopca» na dzisejszem 1800 instalacyj jest nieodzowne z te- Uzyskač je na okres lat 12. Pożyczki 

Wyrwica-Wi- go względu, iż znajdują się one w te zabezpieczone hipotecznie wypła- 
najgorszych Cane są ratami w miarę postępu 

W o. robót. 
Niezależnie od pożyczek na same 

przedstawieniu wykona 

— «Mecenas Bolbec i jego mąż» gra- dzielnicach ta, naj 
my będzie jutro. Na obu pierwszych przed- pod względem napięcia sieci, 
stawieniach Teatr był przepełniony, a pu- becnej chwili musi Magistrat utrzy- 

mywać w tych dzielnicach prywatne roboty meljoracyjne Bank Rolny wy bliczność bawiła się wybornie. 

elektrownie celem wyrównania spad- daje krótkoterminowe na koszty spo- chodzona będzie w całej Rzeczypospolitej w 
— <jedyny ratunek» — komedja Mol- 

nara wyzżnsczona na poniedziałek (premjera). A я 
— Popołudniówka sobotnia w Te- Ku napięcia, są to: Wielka Pohulan- 

atrze Polskim. W soboię o g. 4 m, 30 pp. ka aż do Nowogródzkiej z 1000 inst., mierzonych robót meljoracyjnych. Ter- 
min spłaty tych pożyczek nie prze- 

Do wyżej wymienionych 10426 Kracza 9 miesięcy, a suma ich potrą- 
nstalacyj wykonywuje piony Magi- Cana jest przy wypłacie 1 raty po- 

w lutym do Teatru Polskiego na przedsta- strat na swój koszt, pokrywając wy- życzki na meljorację. 

“0 datki z wpływów specjalnych, pow- "r ' U 
stałych z dodatkowych opłat do za- ac o przyznaniu pożyczek podania 

grany będzie <Uśmiech losu> — Wł. Pe- stare miasto z 500 i t. d. 

rekwencja w Teatrze Polskim. 
Według statystycznych obliczeń, uczęszczało | 

wienia wieczorne przeciętnie 496 osób, 
stanowi 66,1 proc. ogólnego zapełnienia. 

Na przedstawienia zaś $ к 2 * 
uczęszczało przeciętnie 504 o3., co stanowi Sadniczej ceny kwg. w ilości 4 V 

od kwg. Opłaty te będą doliczane WÓdztw Wschodnich rozpuznaje 
abonentom do rachunków za zužytą <Wentualnie przyznaje bez kolejki. 
przez nich energję elektryczną i bę- 

bierane až do 1 kwietnia 1932 CY] n 
j. do czasu przejścia całej SZanse rozwoju. 

ej. sieci elektrycznej m. Wilna na prąd 
zy zmienny. 

Wpłacone przez abonentów na 
17.00—17.25. Odczyt pt. <Ogródki na poczet już wykonanych pionów 72097 

Edmund Janowski. zł., zdaniem Magistratu, 
zwrócone w ratach miesięcznych, po- 
czynając od listopada r. b. przez sto- 

ki pniowe bonifikowanie rachunków na- 
18.0). Transmisja muzyki tanecznej z leżnych Magistratowi od abonentów dopuszczonych zostało po badaniu lekar. dzą między innemi pp.. wojewoda 

Raczkiewicz, prezes sądu apelacyjnego 
p. Restytut Sumorok, prezes Hipolit 
Gieczewicz, Marjan Zdziechowski, ks 

popołudniowe 

80,5 proc. kompletu. 
Mimo to wskutek bardzo niskich cen — 

Teatr walczy z trudnościami finansowemi. 

RADJO d% po 
rok! 

m stacji warszawski. 

> 

1500-1525, 
i meteorologiczny. 

15.30—17.00. Stacja nieczynna. 

Komunikaty— gospodarc: 

być pierwszy wiosenny bie, 
moglyby być strzostwo Wil. O. Z. L. 4 

Ea: ośrodek wychowania fizycznego <Wil- 
i». 

(Dział <Rolnictwo>). 
17.30 —17.55. «Wśród książek», najnow- 

sze wydawnictwa, omówi prof. Henryk Mo- 

kawiarni Gastronomja. 
18.40—19 00. Rozmaitości. 

- 19.00—19.25. Xi-ta lekcja kursu elemen" 
tarnego języka angielskiego. Lektorka 

imi Gardiner. : 
1930—19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Odczyt pt. «Dlaczego ma- 

rmy tak wiele gruźlicy?», wygł. Dr. 
sław Ganta (Dział <Higjena» 

20.10—20.30. Przerwa. 

oma Koncert. 
oncert wieczorny. Wykonawcy: Orkie- 

stra P. R. pod dyr. Józefą Ozimińskiego, 
Lucjan Budkiewicz (wiolonczela), 
Polińska Lewicka (śpiew). 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— Nagły zgon. Dn. 15 bm. na klatce 

schodowej kliniki litewski 
nagle zmarł zam. we wsi 
domińskiej Łukasz Drogumowicz. 

za Akamo elektryczne. 
prawa pokrycia wydatkow, PO- pret 

p. niesionych przez Magistrat na wyko- dO may Bara zek T S 
nanie pionów w 10426 instalacjach 
przedstawia się w następujący spo- 
sób: 1) Magistrat pobiera dodatkowo 

й 10 gr. od każdej sprzedaży kwg., starcie i w mieście o przebiegu zawodów 
rzypuszczalnie odczyłanej na liczniku, ustawionym uruchomione zostały (przez komp. łączności told Abramowicz, sen. Krzyżanowski, 

D. 0. W.) specjalne stacje telefoniczne, któ- 
re podawały wyniki biegu na poszczegól" 
nych etapach. 

u abonenta; 2) abonenci, używający 
w* swojej instalacji miesięcznie ponad 
50 kwg. otrzymują 20 proc. rabatu z 

"Matylda należnych od nich dodatkowych opłat 12—zakończy 
10-cio groszowych, 3) abonenci, zu- 
żywający ponad 100 kwg. otrzymują 

* 40 proc. rabatu. 

(Wileńska 28) franków szwajcarskich, 

pe © zużywając miesięcznie około 20 kwg. 
Przyczyna śmierci narazie nie ustalona. i Opłacając dadatkowo po 10 

Zwłoki zabezpieczono. Prawdop 
owicz był chory na wadę 

— Podrzuiki. W nocy na 16 bm. w 
bramie domu Nr 11 przy ul. Mickiewicza 
znaleziono dzieci w wieka ;około 5 oraz 3 
lat, których zostawili rodzice. Dzieci naraz. 
znajdują się w III komisarjacie. Dochod 

— Przejechanie. Dn. 15 bm. na ul. 

przejechał wozem ciężarowy! 
(zauł. Więzienny 7), którą w 
dostawiono do Szpitala św. Jakóbe. 

Kapłana aresztowano. 
-— Kradzieże. St. Dukszcie (I 

65) przy wejściu do Banku Ziemskiego wy- 
kieszeni 195 dolarów. 

(Oranżeryjna 3) 

е Sap. 

50 kwg.—10 
8 gr. a ponad 100 kwg.—6 gr. 
„Sprawa ta jeszcze będzie przed- 

miotem dyskusji na dzisiejszem po- 
siedzeniu rady miejskiej. 

swego MII 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
LO PP 

ы Kowalewskiej | 
skradziono ubranie wartości 1600 zł. 

Ofiary. 
— Zamiast wieńca na 

długoletniego zasłużonego prezesa Ś. p. Ka- 
Karola Sztrajla na Kongregację 

Bractwa św. Marcina składa Zarząd Вгас- 

  

Z Rdułfowskich | 
Marja Mierzejewska 

ur. w Snowiu w r 1854, zmarła po długich i ciężkich cierpieniach w Worończy 
dn. 13 marca 1927 r. opatrzona Ś, Ś. Sakramentami, 

O czem zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni 

eórka, zięć, wnukowie i prawnukowie, 
Pochowana w grobach rodzinnych w Worończy. 

Ruch meljoracyjny na terenach 
Ziem Wschodnich dzięki poparciu 
Rządu w postaci udzielania kredytów 
i dzięki zrozumieniu przez rolników 
doniosłości znaczenia tego ruchu, 
zwłaszczajtu u nas wzmaga się niepo- 
miernie w porównaniu do lat ubieg- 
łych. Kiedy w roku ubiegłym na te- 
renie Z. Wschodnich powstała załed- 
wie jedna Spółka wodna, obecnie po- 
wstaje ich już czternaście. 

Państwowy Bank Rolny rozpoczął 
wydawanie pożyczek na cele meljo- 
racyjne. Pożyczki te mogą otrzymy- 
wać Spółki wodne, gminy wiejskie i 
miejskie, mieszkańcy wsi, występują- 
cy zbiorowo. Pierwszeństwo mają 
Spółki wodne, posiadacze gruntów 
scalonych, meljoracje gruntów stacyj 
doświadczalnych i szkół rolniczych. 
Pożyczki te wydawane są na dreno- 
wanie, nawadnianie i odwadnianie 
gruntów i meljoracje torfowisk. Przy- 
znawane są one mna podstawie szcze- 
gółowego projektu technicznego urzą- 
dzeń meljoracyjnych oraz ich koszto- 
rysu Projekt taki sporządzony być 

IA 
Kredyty na meljoracje. 
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Program uroczystošci 
imienin Józefa Piłsudskiego. 

Rozpocznie ją w piątek wieczo- 
rem 18 marca: capstrzyk orkiestr woje 
skowych. Każdej orkiestrze towarzy- 
szyć będą trabanci, niosący zapalone 
pochodnie. Góra Zamkowa będzie ilu- 
minowana. 

Sobota 19 marca. 

Godzina 9 i pół: Uroczyste nabo- 
żeństwo w Bazylice, celebrowane 
przez J. E. księdza biskupa Michal- 
kiewicza. 

Godzina I-sza: Obchód w sali 
miejskiej (dla dziatwy szkół miej. 
skich). Zagajenie wygłosi p. wice- 
prezydent miasta ].  Łokuciewski. 
Hymn Narodowy. Przemówienie p. ]. 
Wierzyńskiego. Część koncertowa z 
udziałem p. Janiny Targowskiej. De- 
klamacja p. Janiny Sumorokowej. Po- 
kaz filmu okolicznościowego. 

Godzina 2-ga t pół: w urzędzie 
wojewódzkim składanie życzeń na rę- 
ce p. Wojewody Wł. Raczkiewicza. 

Godzina 5-ta: Akademja w sali 
kolumnowej uniwersytetu. Zagajenie 
wygłosi J. M. rektor Pigoń. Śpiew 
chóralny. Przemówienie pro-rekiora 
Marjana Zdziechowskiego: Zakończy 
uroczystość śsiew chóralny. 

Godzina 8-ma: Wieczór uroczysty 
«Reduty» w gmachu teatralnym na 
Pohulance. Hymn Narodowy w wy- 
konaniu orkiestry wojskowej. Przemó- 
wienie red. Stanisława Mackiewicza. 
Scena «Na Kapitolu» z tragedji St. 
Wyspiańskiego «Legjon». Część kon- 
certowa z udziałem artystów opery 
warszawskiej pp. Mokrzyckieji Frósz- 
la. Polonez w wykonaniu orkiestry 
wojskowej. 

Godzina 10 i pół: Raut w Domu 
Oficera Polskiego przy ul. Mickie- 
wicza. 

Odezwa Komitetu Obywatel- 
skiego. 

OBYWATELE! 
W sobotę, 19-g0 marca, w dzień Św. Jó- 

zefa, oczy i serca Całej Polski zwrócą się 
znowu, jak już ustajił się pękny obyczaj, 
ku Temu, który rzuciwszy na losy najwięk- 
szej wojny Świata szablę polską, dał nam 

musi przez osoby posiadające kon- własnemi rękami Ojczyznę rozkuwać i, oswo- 
cesję ra wykonywanie robót meljora- 

ę nicznym i z okazji przejścia na prąd cyjnych. 
zmienny muszą być przerobione. Po- 
nieważ przerobienie całej ilo: : 

jednego roku jest niemożliwe, drenowanie gruntów, 
przeto Magistrat projektuje załatwić osuszenie rowami, 60 proc. — r 
to w następujących terminach: w ro- wadnianie i 70 proc.—na meljoracje 
ku 1926 zostało przyłączone 2173 torfowisk. Termin pożyczki od 6 d» 

w roku 1927 projektuje się 12 lat, przyczem na drenowanie cz; 
przyłączyć 1800 instałacyj, resztę w ten wynosi od 6—9 lat, na osuszan 
ciągu 4 lat po 1612 instalacyį rocz- TOwami na 6 lat, na nawadnianie Od dwakros wyzwolił z pod nawały wražej i 

Požyczki przyznawane są W Wy- 
Ści w cią- Sokości: 70 proc. kosztorysu — na 

50 proc, — na nią zeń dzisiaj naczelną w Rzeczypospolitej 
— ma na- Postać, uosobiającą Polskę. Sam on z wła- 

bodzoną, opromienić blaskiem 
polu chwały waleczności, 

Dzićcko już dziś wie w pałacu i w cha- 
cie, że dokonał tego JÓZEF PIŁSUDSKI. 

Nie rangi, nie osobliwe zaszczyty Czy- 

tradycyjnej na 

snego, nieustraszonego ducha i z nieugiętego 
trudu całego życia urósł na Tego, ku które- 
mu garnie się Polska w chwilach trwogi, a 

as z którym jednym liczą się Polski wskrzeszo- 
ję nel wrogowie. 

Wilno zaś, które JÓZEF PIŁSUDSKI po 

6—10 lat. Uczestnicy gruntów scału- barbarzyńskiej, które jest tak bliskie Jego 
mogą Sercu, które On z nieprzerwaną czujnością 

opieką swą otacza — nie może opuścić żad- 
nej nadarzającej się sposobności dla wyra- 
żenia Mu serdecznej, gorącej wdzięczności. 

Obywatele miasta Wilna! 
Zbliża się doroczna okazja dla zamani- 

festowania JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU, że | 
przy Nim i za Nim stoi Polska. 

Nie żadna to urzędowa uroczystość ob- 

rządzenia planów i kosztorysów za- dniu 19 ym marca. W dńiu tym samo spo- 

Centrala Banku Rolnego decydu- 

łeczeństwo, w zgodnym zespole wszystkich 
swoich stanów, staje bezpośrednio wobec 
dostojnego Solenizanta z prostemi, niekrępo- 
wanemi niczem słowami na ustach: 

Trwaj nam. Przetrwaj i dotrwaj. Daj Ci, 
joże, męstwo niewyczerpane; ducha krze- 

piącą pogodę; mądrość w radzie i wiejkość 
w czynie. 

W dniu 19-ym marca, Tobie poświęco- 
Spółek istniejących na terenie woje- nym, zgromadzimy się społem, o Tobie mó- 

i wić będziemy, o tem czegoś dokonał i ku 
czemu widzimy, że dążysz. I, wzniósłszy 
okrzyk na cześć Twoją, wrócimy do powi 

Dzięki tym warunkom ruch meljora- szednich naszych prac i zajęć pokrzepien- 

Wiosenny bieg na przełaj. 

jay u nas na kresach ma wszelkie OZ z Tobą obcowaniem. 
ta do czego wzywamy Was, Obywatele! 

Do odświęcenia w jaknajszerszem gro- 
nie, w zgodzie i w spotęgowaniu najczyst- 
zp OWCE OZEFA PIŁSUD- 

W długie jeszcze lata, w „zdrowiu i 
Dnia 13.11. b. r. odbył się w Wilnie wszelkiej pomyślności 

Do biegu zgłosiło się 56 zawodników 

„skiem 41, bieg ukończyło 39. 
Trasa wynosiła 3 klm. i biegła ul. Za- 

do mety przy ul. Zakretowej. 
Wzdłuż całej trasy rozstawione były 

posterunki kontrolne (stałe), ponadto kontro- 
lowali bieg konni ułani z 23 p. ułanów. 

W celu informowania publiczności na- 

Bieg rozpoczął się punktualnie o godz. 
z ię o g. 12-ej 10 m.i 16 s. 

Pierwsze miejsce zdobył szer. Halicki z 
W. K. S. <Pogoń> w czasie 10 m. 16 s. 2) 
szer. Wiłuch z W. K. S. <Pogofi» 6 mtr. w 

a ‚ Sa: tyle za pierwszym, 3) p. Sidorowicz z A. Z. 
Mały pion kosztuje przeciętnie 70 S-u, 4) p. Brzozowski z Ogniska Kolejowe- 

abonent zaś E0 Ró ze Stow. Mł. Polskiej, 
P- 6) 

sierż. Kłapuł z W. K. S. , - 
s gr. za S afowiez z W. k Ė pn a Ei 

odobnie Dro: zużyte przez siebie kwg. pokryje w Ryfka z W. K. S. <Pogoń», 10) p. Saniecki 
ciągu roku 14 zł, czyli w ciągu 5 % W. K. S. <Pogof>. 
lat 120 zł, t. j. 70 fr. szw. 

Duży pion kosztuje przeciętnie 
ie 170 fr. szw., abonent zaś zużywający 

żenie 100 kwg. miesięcznie i utrzymujący 
40 proc. rabatu płaci dodatkowo 6 

Witoldowej Mendel Kapłan (Antokol 99) gr. za każdy zużyty przez instalację 
m J. Tomejko kwg. 72 zł. rocznie, czyli w ciągu 5 rzystwa sportowe i org, p. 

Ężkim Iat 360 zł. co stanowi 206 fr. szw. B 
Po dłuższej dyskusji, połączon 

kszcie (Ponarską komisje ustaliły dodatkowe 

6blewski z W. K. S. «Pogoń», 7) 

W ogólnej punktacji zwycić yła <Pogoń» 
(12 pktów) przed A. Z. S-em (3 pkty). 

Jako pierwszy wojskowy przybył do 
mety szer. Halicki (5 p. p. Leg.). Pierwszym 
z pośród członków org. p. był p. Sokoliński 
(Stow. MŁ. Polskiej) — pierwszym niestowa- 
rzyszonym—p. Miszewski. ` 

W biegu brały udział następujące towa- 
W.: "JS: 

Ija> (1 zaw.), i nieczłonków O. Z. L. A.: W. 
К. 5. 3 р. а. ©. (7 zaw.), z K. S. Ognisko 

w sposób następujący za zużycie do (4 zaw.) z Ż. A. K.S. (1 zaw.), Stow. Mł. 
gr, od 50 do 100 kwg. Pol. (4 zaw.), Harcerstwo (4 zaw.) oraz 3 

niestowarzyszonych. 
Po zawodach nastąpiło uroczyste wrę- 

czenie nagród (żetonów ofiarowanych przez 
ośrodek wych. fiz. <Wilno>). A 

Nagrody wtęczał insp. armji gen. Bur- 
hardt.Bukacki w otoczeniu d-cy 1 P. P. Leg. 
pułk. Popowicza, ppłk. S. G. Świtalskiego i 
mjra_S. G. Świtalskiego. 

P 
oraz p. Zasztowt. 

Biegiem kierow ał kpt. Kawalec. 

na przełaj o mi- 
» , Zorganizowany 

Qewiny i waluty: 
Tranz 

ogofi» (11 zawodników), W. K. S$, 3 p. Е sav), A. Z. S, Zas TS. WE 

r 
Funkcje sędziów pełnili: por. Herhold, 

or. Głowacki, por. Roczniak, p. Tarasiewicz, 

NIECH ŻYJE JÓZEF PIŁSUDSKI! 

Komitet obywatelski. 

Do komitetu obywatelskiego wcho- 

ongołłowicz, kurator Ryniewicz, hr 
Maryan Broel Plater, prof. Wł. Za 
wadzki, Stanisław Wańkowicz, Alek 
sander Chomiński, rektor Pigoń, Wi- 

sędzia Jan Piłsudski, prezes Jan Piee 
traszewski, Czesław Jankowski, Sta- 
nisław Mackiewicz, Marjan  Obiezier- 
ski, Mieczysław Obiezierski, Klott Jan, 
Kopeć Witold. 

Lista ogólna obejmuje 112 na- 
zwisk. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
16 marca 1927 r. 

Dolary 8,92 8,94 8,90 
Belgja 124.75 125.06 12444 
Holandją 359 359,90 358,10 
Londyn 43.55 _ 43,66 43.44 
Nowy-York 8,95 8.97 8,93 
Р 35,13 35,22 35,04 
Praga 26,57 26,63 26,51 
Szwajcarja 17258 17301 172,15 
Wiedeń 126.18 126.49 — 125.87 
Włochy 40.72 '40,83 40,62 

Papiery Procentowe 
5 pr, pożycz. konw. 62,— 
Dalarówi 52.75 51,75 
Kolejowa 1 
4 i pół proc. listy zast. ziems, zł. 56, —55,75 
8 proc. "warszawskie zł, 77,— 
5 proc. warszawskie zł, 62,— 
4 i pół proc, złotowe 56,75 

|  Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
wydatniejszą farbą do _— bielizny 

i celów malarskich, 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędze do nabycia.
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_ Aresztowanie redaktora „Naszej Woli'. 
W nocy z 14 na 15-ty bm. wład 

daktora pisma „Nasza Wola*, organu 
skiej Firamady» N. Maszara. 

ze bezpieczeństwa aresztowały  re- 
«Białoruskiej Robotniczej Włościań- 

Aresztowanie poprzedziła rewizja dokonana w mieszkaniu wiejskiem 
Maszary, która dała niezmiernie obciążajacy materjał. Między innemi zna- 
leziono u niego skład bibuły komunistycznej i większą iłość broni. Redak- 
tor Maszara posiadał prócz tego stałe 
leńskiej Nr. 12. 

mieszkanie w Wilnie, przy ul. Wi- 

Aresztowanego dostarczono narazie do Głębokiego, pod silną eskortą 
policyjną. 

Szerzenie: się: masowe 
W ostatnich dniach Komisarz Kontroli 

Skarbowej lotnej brygady w Wilnie p. Hen- 
ryk Segert ujawnił cały szereg tajnych go- 
rzelni w powiecie Głębockim, a mianowicie 
w zaścianku Prylowo u mieszkańców Miko- 
łaja Jermołowicza i Lipskiego Konstantego, 
którzy od dłuższego Czasu uprawiali ten 
proceder na szeroką skalę. U Lipskiego zna- 
leziono również skrzynię z tytoniem nie: 
wiadomego pochodzenia. We wsi Zaborce 
zaś, gm. Zaleskiej pów. Dziśnieńskiego u 

tainego gorzelnictwa. 
mieszkanki Anny Żołudkiewicz. U  wszyst- 
kich wymienionych, którzy się przyznali do 
tajnego gorzelnictwa skonfiskowano wszyst 
kie aparaty do pędzenia wódki z większą 
ilością zacieru. Niezależnie od powyższej 
konfiskaty wyżej wymienieni zostali poclą- 
gmięci do surowej odpowiedzialności karnej. 
Podkreślić należy, iż w ostatnim czasie taj- 
ne gorzelnictwo zastraszająco wprost się 
rozszerza, szczególnie w powiatach  poło- 
żonych nad granicą sowiecką. 

Z SĄDÓW. 
Sprawa o nieporządki w rzeźni 

miejskiej, 
W dniu wczorajszym na ławie oskar- 

żonych sądu Okręgowego w Wilnie zasiadł 
redaktor wydawanej w Wilnie «Gazety Wi- 
leńskiej» p. Stefan Mydlarz. Sprawa powyż- 
sza powstała na skutek zamieszczonego w 
tym czasopiśmie artykułu p. t. «. "nia, 
albo brudy miejsk e», w którym mówi si. 
że na rzeźni miejskiej dzięki niedozorowi 
zarząau jej zgniłe, niezdatne do użytku mię- 
so zamiast być obiane naftą i zakopane, 
trafia do specjalnych jabryk, ygdzie przera- 
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Ogłoszenie. 
omornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, RE SITARZ, zamieszkały 

w Wilnie, przy ulicy św. Michalskiej + 

Nr 8, zgodnie z art. M UL POL 

| obwieszcza iż w dniu 22 marca 1927 

| roku, ogodzinie 10:€j rano, w Wilnie, 

przy ulicy Kijowskiej Nr 4/26, odbędzie 

się sprzedąż z licytacji pubktcznej 

* majątku ruchomego AA Aker 

cego się z umeblowania - 

0 o sumę 2.900 szkania, oszacowanego na Ю 
pretensji złotych, na zaspokojenie 

Szmerki Kantorowicza. 
Komornik Sądowy 

Nr. 4440-VI. (-) A. Sitarz.   
ogrodnicze kwiatowe i 
pastewne znanej firmy py 

Sp. Akc. 
w Warszawie 

poleca D-H. Murpol 

M. Jędrzejkowski 
ul. Mickiewicza 34, tel, 370. 

FITTLLLILLLLELLI LLL 

Węgiel 
KOKS 

w każaej ilości z dostawądo domu 

oraz wszelkie materjały budowlane 

poleca ©. H. „Murpol* 
M. Jędrzejkowski 

Wiino, Mickiewicza 34, tel. 370. 
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Wanda Niedziałkowska'Dobaczewska 

Miniatura 

Pułk stał o' siedm kilometrów od 

miasta, rozgospodarowany na dobre 
w pześlicznej rezydencji, Bóg wie dla- 

czego, zaniedbanej zupełnie przez o- 

becnego swojego. właściciela. ‚ 

Armaty i konie rozlokowały się 

wygodnie w obszernych stajniach pa” 

łacowych, oficerowie pozajmowali o0- 

ficyny, pawilon w parku, wille, pobu- 
dowane w pobliżu dla letników. Pa- 

łac wiał pustką i opuszczeniem. Par- 

terowe sale byly pozamykane, na 

pierwszem piętrze echo tak niesamo- 

wicie przedrzežnialo ludzkie kroki, że 

nikt się tam nie chciał zapuszczać. 

Wszystkie meble powywoziłi w Swo- 

im czasie Niemcy. Tylko w bibljotece 

pozostało nieco starych książek i о- 

_ kulawiony stół dębowy. Było także 
„kilka pogruchotanych zbroic w t. zw. 

sali rycerskiej na pierwszem piętrze 

położonej. ; 

Czarne szyby wieczórami patrzyły 
z tępym, nieruchomym uporem w 
park. Nieprzyjemnie było mijać ruderę 

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. Sz. 

wnoszenie przedpłaty na MARZEC 

Nr. 80259 
KEREX_ARE SEKEKEKA 

w poczekalni, w jadalni, 

Ławki Ogrodowe 
Wiktora Jankowskiego wilno Saska Kępa 6. 

0092 > 

biane jest na kiełbasy. Kontroler rzežni Bo- 
rysewicz i nacz. wydz. rynków i rzeźni w 
Magistracie Iwanow podali red. Mydlarza 
do sądu o zniesławienie w druku. Ё 

międzyczasie urząd prokuratorski po- 
ciągnął wspomnianych urzędników miejskich 
do odpowiedzialności sądowej. Na mocy 
amnestji sprawa została umorzona. * 

Magistrat usunął z posady Borysewiczą 
e więcej winnego i zdegradował Iwanowa. 

dniu wczorajszym, podczas rozprawy Są- 
dowej Borysewicz zrzekł się oskaiżenia, a 
a + Ww nadesłał pismo lekarza, . stwierdza- 
jące jego chorobę. Sąd pomimo nalegania 
oskarżonego, proszącego o ro poznanie spra- 
wy, postanowił sprawę odroczyć. 
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Abonentów o łaskawe 
prenumerat, tudzież 

Slowa P. K. O 
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4 Inžynier-lešnik us... $ 
) giczny, oficer rezerwy, z praktyką 
) hodowlaną, przy urządzeniu, szaco: $ 

4 waniu i ekspioatacji lasów, obznaj- $ 
4 miony z tartakiem, posiądający b. 

) pochlebne Świadectwa, poszukuje 
posady. Łaskawe oferty z podaniem 

Ф warunków proszę składać pod adre- 
4 sem: p. Hajnówka, skrz. poczt: Nr 30, 
4 4 inż. T. D. 2 
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SLYNNA | 
WROŽKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, którą 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
i d wyzdrowiała; odnawia pizyję: 

cia, od. godz, 10 zrana do 8.ej wiecz. 
ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie ma schody i 

na lewo. я 

a 

jesienią, bo Jatem nikt się o takie 
rzeczy nie troszczył, 

Baczniejszą uwagę korpusu ofi- 
cerskiego zwrócił na siebie ów pałac 
dopiero od czasu przyjazdu Dok: 
tora. 7 

Przedewszystkiem Doktór musiał w 
nim zamieszkać. Gdzieindziej nie było 
już miejsca. 

Na poddaszu pałacowem, pomię- 
dzy dwoma olbrzymiemi  strychami, 
zajmującemi dwa szczyty gmachu, 
przytuliły się cztery mansardowe po- 
koje, po dwa z każdej strony klatki 
schodowej. Były one w miarę umę- 
blowane, dosyć ciepłe i przytulne. 
Wychodziły na długi kurytarz, rozpo- 
łowiony monumentalną klatką scho- 
dową. Poza niemi resztę przestrzeni 
na poddaszu zajmowały jakieś składy, 
zawalone po brzegi rozmaitemi rupie- 
ciami, lub zgoła zamknięte. 

Jednej osobie w ogromnym dwu- 
piętrowyra i absolutnie pustym gma- 
chu nie mogło być  najprzyjemniej. 
Doktór obejrzał się za  współmiesz- 
kańcem, Wówczas te nastręczył mu 
się Polek, porucznik z 6-ej baterii, 
wesoły kompan, trochę lekkoduch, 

  

  

  

SŁOW O 

+ Dziś będą wy- 66 i $ 

Ż Miejski Kinematogiat || švieiaie sinys „U progu gilotyny” dramat w sia ktac. 
® 6+ 10 aktów nadzwyczajnych przygód 

+ Kulturalno-Oświatow i „Jackie u ludożerców małego rozbitka. W af Elkeno kio 
$ zy GA d OE RÓ powieści R Ea O Szpilka». i is 

i oczekalniach koncerty Radjo. Ostatni seans o godz. roesrra p yrekcją 
4 Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). Kapines p. W. Szczepańskiego. Kasa czynna od god. 4 m. 30, Następny program 
+ <Ben-Ali» dramat wschodni. Anons: <'GRACZ W SZACHY» Joueur d'ćchecs. 

Kino- igi PREMJERA! Wielki - 66 potężne arcydzieło w|g nieśmiert. powie- 
QT: „Helios szlagier sezonu! „Studnia JAKÓBA ści Piotra Benoit, Akcja ZA w Ž 

ul. Wileńska 38, wsyółcześnej Aleksandrji, Kaiftie, Konstantynopolu, pod Piramidami i Paryżu, Na scenie: Na żąda- 
nie publiczności, , Cud natury, T elepatyczno— Jasnowidzący 
przyszłość. Odgaduje myśli. 

WŁADZIO ZWIRLICZ.. Przepowiada e 

P RZEDSIĘBIORCA 
budowlany E. 

Rawa jadąc z Moto- 
deczna do Wilna dnia 
14 marca b. r. zosta- 
wił w wagonie 2 kla- 
sy tekę zawierającą 2 
odpisy umowy 1926 r., 
20 akcyj Banku Pol: 
skiego, i 10 obligacyj 
kolejowych po 100 fr. 
Szwajcarskich, Łaska- 
wego znalazcę prosi 
się o zwrot 7a wyna- 
grodzeniem. Wilno, 

DOKTOR 
D, ZELDOWIGZ 
chor. WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor. 
DRÓG: MOCZ, 
„122 iod-46 

ul.Mickiewicza 24   

  

  

M Dziś uroczysta premjera. Niebywała sensacja dla Wilna! Wielki film polski + 
Kino. D + M ORLĘ* (Lunatyczka) 10 wielkich aktów niesamowitych wrażeń z udziałem RD Kapita- 
Teatr „Polonja (un na Bolesława ORLIŃSKIEGO (bohater lotu Warszawa — Tokio — Warszawa). 

ė Ei W rolach głównych Marja Majdrowiczówna, Hanka Ordonówna, Ninka Wilińska, Jadwiga Daczyń- 
ф ul. A. Mickiewicza 22, I ska i inni. Rzecz dzieje się współcześnie w Warszawie i Zakopanem. W scenie zbiorowej: Zespół 4 

: ° M baletowy Koszutski—Giris. Zdjęcia nad Tatrami, Dancingi, Wędrówki nocne, Legenda o skarbach 
Janosika, ukryty w Tatrach. UWAGA: Nie patrząc na kolosaine kosztą tego obrazu ceny miejsc 
pozostają nie podniesione. Początek o_g_4-ej. 

SALA m Dziś! We czwartek 17 marca o godz. 8 EA 30 wieczór, oe się a A ak aja A A 
A u ry przeprowa: zdumiewające eksperymenty z dziedzin 
„Kakadu“ m prof. W. MESSINGA telepatji, jibrowidzkniaj mictnotochniki i tp у 

Dabrowskiego 5, @ Szczegóły w afiszach. 

  

tel. 277 — 
W. Zdr. Nr. 31. 

r: Akuszerka 

Wi Smiałowska 
przyjmuje od godz. 

ul. Moniuszki 27. 

nieważnia się zg. 
ks. wojskową, 

U wydaną przez P. 
K. U. Mołodeczno na 
imię Grzegorza Bo- 
browicza, zam. w Ka- 
czanach gm.  Mia- O CA dzłolskiej, RZE Na 
  

Poszukuję posady 
RZADCY-EKONOMA, 
posiadam  chlubne 

Lekcyį francus- 
kiego udziela ruty< 

nowana nauczycielka- 
  

Zlobiono 2 falcem 

  

Rzymska 
2falcami 

Dachówki palone naturalno czerwortego 

  

Wydział Powiatowy Wileńsko-Trockiego 
Związku Komunalnego 5 

„ kiszkach. 
(10 klm. od Wilna po szosie). 

Od kandydatów wymagane jest wykształcenie średnie i 
praktyka pedagogiczna; pożądane zawodowe wykształcenie 
rolnicze. 

Pobory od IX do VIII grupy w zależności od kwalifikacyj, 
mieszkanie, opał, światło i naturalja. 

Posada do objęcia od zaraz. Oferty wraz z własnoręcznie 
napisanym życiorysem, odpisami świadectw i poświadczeniem 
obywatelstwa polskiego wnosić należy do Wydziału Powiato- 
wego w Wilnie, ul. Wileńska 12, do dnia 30 marca włącznie 
1927 r. 

Oferty nieuwzględnione pozostaną bez odpowiedzi. 
Przewodniczący Wydziału 

Starosta (—) L. Witkowski. 

elektrycznością, 

© 

trochę szaławiła. Po tygodniu już byli 
ze sobą «na ty». > 

Polek traktował mieszkanie w pa- 
łacu jako bazę swobodnych wypa- 
dów do miasta. Odsunięty od calego 
pułkowego świata o dobre pół kilo- 
metra, zagubiony w parku lokal był 
oddawna Polkowem marzeniem. A 
wiatr jesienny, co wybrał sobie ku- 
rytarze, sale i schody pałacowe za 
teren najbardziej nieprzewidzianych 
gwizdów i chichotów, ów wiatr nie 
obchodził Polka ani trochę. 

Polek nie nadużywał zresztą tak 
szczęśliwie zdobytej swobody. Prze- 
padał conajwyżej dwa razy na ty- 
dzień. Doktór lubiał czytywać samot- 
nie wieczorami, a świadomość, że za 
chwilę nadejdzie przyjaciel, nie po- 
zwalala rozigrač się nerwom. W ten 
sposób obaj byli zadowoleni, 

Pewnego niedzielnego popołudnia 
Polek nie pojechał do miasta. Coś 
mu się tam w płanach popsuło, był 
zły. Odmówił Pułkownikowej, zapra- 
szającej do siebie: «kto łaskaw na 
poobiednią czarną kawę», a teraz 
kręcił się po pokoju i nie dawał czy- 
tać Doktorowi. Zaglądał we wszystkie 

   

NKURS 
na objęcie posady nauczyciela przedmiotów 
ogólnokształcących w Szkole Rolniczej w Bu- 

leczen'e 

  

karpiówka 

  

  
     

RZ 
DŻ 

In 
2 falcami 

koloru, odporne 

na wszelkie wpływy atmosferyczne, wiekowej trwałości 

Ztotemi medalami wielokrotnie premjowone. 
Prospekty na żądanie gratis. 

    

% 

ODDZIAŁY: 
WYSK—ul. 

+ 

  

             N N 
pP 

  

3 

Kąpiele siarczano-słone i mułowe, wodolecznictwo, leczenie 

światłem, _ kąpiele 

Dojazd: Stacja kolejowa Kielce, skąd automobilami do zakładu, 

005000 Q86668 0868066666 
kąty, otworzył szafę z ubraniem, 
gmerał w komodzie, a potem przy- 
siadł przy najniższej, zamkniętej szuf- 
ladzie i próbował ją otworzyć szcy- 
zorykiem. 

„Czego ty szukasz?* oburknął się 
w końcu Doktór, „poco niszczysz to 
cacko? Najautentyczniejszy Ludwik 
XV ty. Dziwię się, jakim sposobem 

Niemcy..." A 
„Dajże spokój, graciarzu! To i tak 

pogruchotane. Strasznie mi się chce 
otworzyć tę szufladę. Ja przecie deli- 
katnie. Hop! ufl już!” 

Szuflada odskoczyła z suchym- 
trzaskiem; była prawie pusta. Parę 
szmatek, wstążki spłowiałe do osta 
tecznej możliwości, porwana prawie 
na strzępy koronkowa, pożółkła chu- 
steczka... Polek wziął ją do ręki. 

„Patrz. Wygląda jakby ktoś gryzł 
ją i szarpał zębami. A tu jest cyfra 
haftowana. „E. D.* ` й 

Doktór wstał z miejsca i spojrzał 
Polkowi przez ramię. | 

„Cudna koronka, istna pajęczyna. 
O, a to co?“ 

„To tutaj? Rdza” 
„Nie. Nie rdza, a krew." 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za og oszecia Zenon Ławiński. 

PROSZEK OD BOLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

„AOWALSKINA 

as 
0446666664664466666666646466666466666672 444446446444 

RADIO 
Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 - 

Ą oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy 

Ceny konkurencyjne. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa Nr 29, WOŁKO:rg 
Zamkowa Nr 29, telcf. 

' ul Suwalska Nr 65, 

Najprze 

do prania i 
И 

а— 

060 

ma + BYSKO0 w: 
Państwowy Zakład Zdrojowy 

ziemi Kieleckiej. 
Sezony letnie od 1 maja do 31 października 

słoneczne: 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznych 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

   

    

  

4 USUWA NAJSILNIEJSZE <> 4 

AAS AN    
T-wo Radio-Techniczneg 

„Elektrit“ Wilno, ul, Wileńska 24, Ф 
telef. Nr 10—38, 

raty. * 

Nr 108, LIDA—Ś 
a 
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dniejsze mydło. 
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   ZP PON 

S Do Rejestru 
w dn. 22 

nieje od 1907 r. 
tamže, 

м dniu 2211 27 r. 

Do Rejestru 

1878 roku. Właścici 

Do Rejestru 

Do Rejestru 
w dnłu 23-11 27 r. 

Do Rejestru 00
56
66
60
88
66
66
06
69
 

  

„Nie może być! Doprawdy? Ż: 
też jej przez tyle lat nikt nie wypr 
Poczekaj. Może tam jeszcze coś jest?|- 
pochylił się znowu nad szufladą. 
„Oczywista. Jest, Jak to się otwiera?" 

Pudełeczko było czarne, safjano* 
we, płaskie i nieduże, czworogrania, 
ste „Zawiera medaljon, ałbo — теда!- 
czy monetę*, zawyrokował doktór, 
„Daj, Połku, musi być jakaś ukryta 
sprężynka. Zepsujesz. Zdaje mi się 
„że tu się przyciska. Ach, patrz." 

Sprężynka odskoczyła z cichuteń- 
kim brzękiem, podobnym do bzyknię- 
cia komara. W pudełeczku, na bia- 
łym atłasie, leżała miniatura 

Cudna, cudna pani w pudrowanej 
peruce, w czarnej robie, w  królew- 
skich perłach na szyi. Głęboko wy- 
cięty strój obnażał ramiona  niesły- 
chanej piękności, między wpółodsło- 
nięte piersi tuliła się purpurowa róża, 
a Oczy ogromne, wyraziste, mówiące 
oczy koloru morskiej wody patrzyły 
wprost na doktora i Polka z tak „ży- 
wym” wyrazem, że doktorowi zrobiło 
się jakoś nieprzyjemnie. 

„Wiesz co, Polu? odlóż to z po- 
wrotem. Nie należy naruszać spokoj + 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 

3 

li 27 r, pod Nr. 5849 wciągnięto: 
R. H. A. 1,—5849. <Bórtkewicz" 

kach pow. Lidzkim, 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

M R. TAC LO <Cwik Liba> 
sklep spożywczy, kolonjalny i galanterji. Firma 
1926 roku. Włatcicelka” ia i i 

w dn. 22-|l 27 r. pod Nr. 5851 wciągnięto: 
R. H. A. 1.—5851. <Dotgopoleūko Piotr» w Wilnie, ul. 

Rzeczna 11 sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Wła» 
ściciel—Dołgopotenko Piotr, zam. tamże. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilni 
w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5852 wciągnięto: 3 Н 

: R. H. A. 1.—5852. «Ferder lcko> w Różance, pow. Lidze 
kim—sklep spożywczy, galanterji, 

w da. 2311 27 r. pod Nr. 5853 wciągnięto: 
Się R. H. A 1.—5853. bwa 

Lidzkim,—sklep kolonjalny i manufaktury, Firma istnieje od 
1902 roku. Właścicielka—Galińska Batjiz, zam. ate 

R. H. A. I.-5854. Firma; Haipern Brajna, w  Bielicy, 
pow. Lidzkim—sklep towarow łokciowych. Firma istnieje od 
1922 roku. Właścicielka—Halpern Brajna, zam. tamże. 4566—Vi 

w dn. 2311 27 r. pod Nr. 5855 wciągnięto: 
R. H. A. |.—5855. <Josielewicz Abram» w Bielicy, pow. 

świadectwa z 15 letniej 
praktyki. Zgadzam się 
za skromne wynagro* 
dzenie. Adres w adm. 

<Slowa> A, B, 

Mickiewicža 45 m. 4“ 
od godz. 1—3, 
    

Do sprzedania 
FLET niedrogo 

wiadomość 
ul. Antokolską 74—8, 
Dąbrowski. 

  

  

RZĄDCA 
poszukuje posady, po- 
siada _ dłogoletnią 
„praktykę,  chlubne 
świadectwa i poważne 
referencje, adres w 

adm. <Słowo>, 

    

Po długim pobycie w 
Paryżu i w Anglji 

udzielam lekcji języka 

francuskiego 
i angielskiego 
Mickiewicza 37—17. 

  

M.Wilenkin 

  

i S-ka Wejście od ulicy 
Spółka z ogr. odp. Ciasnej.] 

Wilno, ul.Tatarska 
20, dom własny Solidnie 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład | | lokujemy każdą 

mebli: sumę pieniężną 
jadalne, sypialne, genių E | 
salony, gabinety, IOWO LATKI 
łóżka niklowane i we kaucjonowane 

    

    

angielskie, kreden- | | Ul- Mickiewicza 21, 

sy, stoły, szaty, tel. 152. | 
biurka, krzesła 
dębowe it, d. 

Dogodne warunki i Buehalter 

ETAT: fachowiec poszukuje 
аНОИ wieczorowych zajęć 

+» stałych lub godzino- 
Poszukuję wych. Oferty do adm. 
dwóch pokoi z kuch- «Słowa» dia Buchaltera 

nią. Wiadomość w 
administracji «Słowa» 

  
  

REŚLARZ— 
technik wyko 
nuje wszelkie K 

  

Požyczki roboty kreślarskie, zna 

zakłwiałny szybko:| pęt ra," mietnio. 

i dogodnie two. Pragnie objąć 
stałą posadę [ub okre- | 
sowo. Łask. zgłosze* | 
nia listownie Wilno, 

Jasna 42, m. 2 
Aleksowicz, 

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

tel. 152. 

Handtowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

l . Wincenty» w _ Koleśni- 
Sklep spożywczy i herbaciarnia. Firma ist- 
Właściciel — Bortkiewicz Wincenty, zam. 

4561—VI 

pod Nr. 5850 e: 
w Bielicy, pow, Lidzkim 

į istnieje od 
—Cwik Liba zam. tamže. 4562 —VI 

Handlowego Dziat Ą Sądu Okr. w Wilnie 

4563—VI 

łokciowy. Firma istnieje od 
zam. tamże. 4564—VI 

Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

€l--Ferder |cko, 

<uaiińska Dwejra» w Biejicy, pow. 

4565—V] 

Fandlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
pod Nr, 5854 wciągnięto: ё 

  

Handlowego Dział A sądu Okr. w Wilnie 

Lidzkim —sklep mąki i kaszy. Firma istnieje od 1870 roka. Wła- 
šciciel — Josieiewicz Abram, zam. tamże. 4567—V1 

в 
LL Ė 

umarłych. Ostrożnie. Tu są uschnięte     płatki róży, rozsypiesz.* : 
Polek roześmiał się niefrasobliwie. 
«Więc cóż z tego? Czy sądzisz, 

że ta pani dba jeszcze o swoją różę? 
Owszem, zachowam sobie tę minia | 
turę, jest przecie niczyja. O, patrz, | 
na odwrocie data 17... W żaden spo- | 
sób nie może to być pamiątka rodzin- 
na dzisiejszego właściciela.» ' 

«Ale naco ci ona?» : 
«Będę ją nosił na sercu i szukalį 

podobnej, żywej. Zakochałem się.» 
Doktór był wyraźnie niezadowo* J 

lony. Mruczał coś pod nosem, cho- | 
dził z kąta w kąt,  przestawiał be 
potrzeby krzesła. : ; 

Polek doszedł do wniosku, że je” 
go współmieszkaniec musi być tro“ 
chę przesądnym i powiedział mu 10 
id dwoma wybuchami śmie 

Doktór ani potwierdził, ani zaprze” 
czył, Nie rozchmurzył się jednak aż 
do wieczora, dopiero na pockerze U 
adjutanta pułku odzyskał dobry hu- 
mor.  


