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fikademja ku czci marsz. Piłsudskiego. 
Przemówienie 'prof. Marjana Zdziechowskiego. 

W. roku zeszłym obchodziliśmy tu, 
w tej sali, dzień imienin marszałka 
Piłsudskiego. Obchód ów, urządzony 
staraniem Towarzystwa Wiedzy Woj- 
skowej, miał charakter raczej prywat- 
ny; salę zapełnili panowie wojskowi, 
oraz zaproszeni przez nich goście. 

Zebranie dzisiejsze, zainicjowane 
przez przedstawicieli szerokich sfer 
społeczeństwa, w porozumieniu z wła- 
dzami cywilnemi i wojskowemi, ma 
dzięk temu znamię powszechności, 
jest manifestacją, pizenoszącą nas 
wstecz, ku pierwszym latom niepod- 
ległej Polski, gdy dzisiejszy premjer 

18 był Naczelnikiem państwa, 
sę 

l w pamięci mojej staje owa ra 
dośna, wspaniała, niezapomniana dla 
tych, co w niej uczęstniczyli, uro- 
czystość wskrzeszenia Uniwersytetu 
nas”ego. W wigilję, dnia 10 paździer- 
nika 1919 r. Naczełnik Państwa przy- 
był późnym wieczorem z; Warszawy. 
Po drodze do miasta wstąpił do 
Kaplicy Ostrobramskiej, aby złożyć 
po: ožay hołd Tej, pod której obronę 
uciekamy się w każdej poważnej chwili 
życia. Patrzałem na niego, otoczonego 
liczną Świtą, ponad którą wybijał się 
wzrostem i rycerską postawą generał 
Szeptyc i. | wyznaję, że rozmarzyla 

ów- 
j„czesnego naczelnego wodza na fron- 
cie litewsko-białoruskim. Zdawało mi 
się, że w nim i w towarzyszących 
jemu oficerach, dopiero przybyłych z 
placu boju, widzę dawnych rycerzy 
kresowych, że w obrazie konkretnym, 
żywym wciela się przedemną dziejowe 
posłannictwo Polski i zapowiedź dal- 
szych tryumfów oręża polskiego, pol- 
skiej myśli i kultury... 

Nazajutrz z tego tu miejsca prze- 
mówił Piłsudski. Otuchę i nadzieję 
wlały w nas jego potężne słowa, i w 
tej uszczęśliwiającej nas nadziei prze- 
żyliśmy pierwsze miesiące. Wielki pi- 
sarz rosyjski Mereżkowski, wyrwaw* 
szy się w owym czasie z niewoli bol- 
szewiekiej, ogłaszał tu w odczycie 
publicznym, w imieniu swojem i przy- 
jaciół swoich, że Rosja uznaje Pol- 
skę w granicach  przedrozbiorowych. 
Nię dodawał, ale rozumieliśmy, że 
warunkiem uznania tego było dopo- 
możenie im w zrzuceniu strasznego 
jarzma Sowietów. A wydawało się to 
nam wówczas tak łatwem i prostem— 
tax silnie działały nam na wyobraźnię 
słowa, widniejące u wejścia do  dzi- 
siejszego Inspektoratu Armii: „Na: 
czelne dowództwo litewsko-bialoru- 
skiego frontu“... Z jaką radością i za 
pałem święcił wkrótce potem uniwer= 
sytet dzień imienin swego  wskrze- 
siciela, ile wiary było w mowach 
tektora, profesorów, studentów. Nie 
domyślaliśmy się, że wisiała już nad' 
„nami czarna chmura, 

Minęły dwa miesiące i nastąpił 
groźny najazd. Pamiętamy lapidarną 
odezwę gen. Szeptyckiego do zanie- 
pokojonej i zgnębionej ludności Wil- 
na i ziemi Wileńskiej, obiecującą, że 
„wkrótce wszystko doprowadzone bę- 
dzie do porządku”. Słowo dotrzyma- 
nem zostało: generałowie Szeptycki i 
Sosnkowski najazd odparli, Wroga 
jednak zmiażdżyć nie zdołali. Mówio- 
no w owych pamiętnych dniach, że 
między Berezyną,  Mołodecznem i 
Święcianami  rozstrzygały się losy 
świata. Tak, rozstrzygały się, ale; nie- 
stety, tylko w tem znaczeniu, że, w 
razie klęski naszej, drzwi do Europy 
otwierały się narošciež przed tryum- 
fującem barbarzyństwem;, zwycięstwo 
aś nasze mogło być tylko chwilowem 
sdparciem, chwilowem, jak mieliśmy 
się niebawem przekonać, wypoczyn: jach Polski. 

kiem w walce z potworem, któremu 
jak mitologicznej hydrze, po odcięciu 
jednej głowy natychmiast druga wy- 
rasta. Bo nie wolno tego zapominać, 
że bolszewizm jest id eąq—obrzydliwą, 
nawskroś negatywną ideą zburzenia 
wszystkich woralmych i religijnych 
podstaw, na których społeczność stoi 
czyli jest w istocie swojej próbą 
bestjalizacji człowieka, jak to już nie 
jeden raz zaznaczałem, ale nawet taka 
idea nie da się zwalczyć samą tylko 
siłą; walcząc trzeba czuć się także 
rycerzem idei—i tu staje pytanie, czy 
dorastaliśmy do posłannictwa, które 
na nas spadło, czy rczumieliśmy 
wielkość chwili, w której przyszłość 
świata w znacznej mierze od nas za- 
wisła, czy nasz żołnierz miał świado- 
mość idei, którą dźwigał na barkach 
swoich? 

‚ Świadomości tej nie mógł mieć, 
bo jej nie było w narodzie, miano- 
wicie w tych jego żywiołach, które 
się wysunęły i rządziły, Uległy one 
hypnozie bolszewizmu. Uległy — bo 
żyć przywykły w najgłupszym  fety- 
szyzmie, bijąc czołem przed hożkiem 
posiępu ubranego we frazesy ostat- 
niej mody, Ostatniem zaś słowem 
postępu był oczywiście bolszewizm, 
bo rozbijał wszystko co stare, a do 
rozbijania wzywał wszystkich pokrzy- 
wdzonych, lub wyobrażających, że są 
pokrzywdzeni, wszystkim sowite łupy 
obiecywał. Więc o to chodziło, by 
wiedział świat, że nie damy się wy- 
przedzić Sowietom, że potrafimy ich 
śladem pójść. Czyli walka z Sowiecką 
Rosją nie była zmaganiem się dwóch 
idei, dwóch Światów, ale była walką 
niszczycielskiej negacji, wykorzeniają- 
cej wszystko, czem przeszłość stała, z 
siłą, która jeszcze zachowała jakąś 
resztkę wstydliwości moralnej i, dzię- 
ki temu, jakieś mikroskopiczne mini- 
mum tradycji dawnej Polski. 

Półbolszewizm ten nie mógł, rzecz 
jasna, być źródłem mocy. 1. niema 

czego się dziwić, że wojska nasze, 
liczebnie słabe, poczęły w lipcu co* 
fać się przed naporem „czerwonej 
armji. Wodzowie nie byli już w sta- 
nie podtrzymać ducha w żołnierzach. 
W Warszawie — pisze Piłsudski — 

„gdym wrócił z Chełmu 2 sierpnia, 
zastałem stan bardzo trwożny... nad 

miastem wisiała zmora mędrkującej 

bezsilnęści*. I w jakże ostrych wyra« 

zach potępia Marszałek „tchórzostwo 
i niemoc polską”. Ale wśród otacza- 

jacych go generałów był jeden, — 
słowa marszałka —co „nie tracił nig- 

dy sprężystości, energji i siły motal- 
nej, chcał wierzyć w nasze zwycię- 
stwo, gdy wielu, bardzo wielu s!raci- 
ło już ufność i, jeśli pracowało, to 
ze złamanym  charakterem*. Owym 
nie dającym się złamać człowiekiem 
był gen. Rozwadowski, ówczesny 
szef sztabu. ` 

Tymczasem  nieprzyjaciel stanął 
pod Warszawą. zdawało się że dnie 
stolicy i państwa były policzone — i 
wtedy to AE ocknienie 

się nad przepaścią i dzięki przypły- 

wowi świeżych sił ochotniczych, tak 

zwany cud nad Wisłą... Marszałek 
mógł dokonać swój plan 'z pomocą 

tych _ dzielnych współpracowników, 

których imiona wyryły sie we wdzię- 
cznej pamięci narodu. Sosnkowski, 
Sikorski, Rydz Smigły, Rozwadowski, 
obaj Hallerowie, Zagórski, 'Romer... 
Czerwone armje uciekały w popłochu. 
Polska była wyratowana. 

A pojem co? Pertraktacje poko- 
owe, jedna z najsmutniejszych, naj. 
bardziej upokarzających kart w dzie- 

Zwyciężeni dyktowali w 
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Rydze zwycięzcom warunki pokoju 

ci w osobach pełnomocników swoich, 

podpisywali je z lekkiem sercem, bez 

żalu, bez wyrziiłu sumienia, nieomal 
z tryumfem. Oddano Sowietom na 
pastwę, na zniszczenie rzeszło mil- 

jon ludności polskiej, oddano im roz- 

ległe obszary, które przed wojną by- 

ły w ręku naszem: Podole, Wołyń 
prawie cały, ogromną część ziemi 

Mińskiej; zapomniano, że tam, na 

tych Kresach, stanęli byli wszyscy, 

jak jeden mąż, w ojczystej potrzebie, 

wszyscy od magnatów poczynając, 
kończąc na szlachcie : aściankowej. 
„Kto mógł przypuszczać — pisał 

p. Edward Woyniłłowicz — że po od- 

parciu wroga, Sejm Warszawski jed- 

nogłośnie potwierdzi te same granice 
przeciw którym Reytan tak głośno 
protestował, że dla Polski będzie obo- 

jętne, co się tam za nowym kordo- 
nem dziać będzie”. 

7 Jak do tego przyjść mogło? Nie 
wiem; szukam w historji czegoś po- 

dobnego; daremnie. W pewnej mie- 

rze można porównać traktat Ryski z 
warunkami pokoju, zawartego między 

Austrją a Turcją w roku 1664 w Ei- 
senburgu. Ale tylko w pewnej mie- 

rze; wówczas bowiem Turcy pobici 

na południu przez wojska Węgiersko- 
Chorwackie, które wspierał marsz. 

Montecuculli, mieli jednak przewagę 

na północy i dotarli aż pod Presburg. 

Pomimo to W. Wezyr, czując się 

zwyciężonym, prosił o pokój i zwy- 

ciężonej Turcji odstąpiono miast kilka: 

Ersekujwar, Warażdyn, które przed 
wojną do Turcji nie należały. Stąd 

wybuch oburzenia powszechnego na 

Węgrzech, protestują przed „Cesa- 

rzem Leopołdem trzej najwyżsi do- 

stojnicy, prymas, palatyn i judet cūri- 

ae, powstaje myśl zbrojnego pow- 

stania, z której w latach następnych 

wyłania się tak tragicznie dla Weg- 

rów zakońcony spisek Zrinskich 1 
Frankopanów. 

I my złorzeczyliśmy twórcom trak- 

tatu. X. Biskup Łoziński pisał, że 

zamiast Polonią Restituta  dekoro- 

wać, należało ich posadzić na ławie 

oskarżonych. Dziś patrzymy na to 

spokojniej, jaki naród „taka dyplo- 

macja. Delegaci nasi wiernem byli 
odbiciem defetystycznej psychiki spo- 

łeczeństwa, niecałego, ale tych żywio- 
łów, tych partyj, co najgłośniej krzy- 

czały, a słaby rząd do ich krzyków 
się stosował. Tej psychiki cechą cha- 
rakterystyczną była i, zdaje się, jest 

nią po dziś dzień buńczuczna har- | 

dość w stosunku do Niemiec, pokora 

wobec Sowietów—bo Sowiety to po- 
stęp, to jutrznia przyszłego Świata, to 

WZÓT. i # 

I jako przedstawiciele oficjalnego 

i nieoficjalnego półbolszewizmu, de- 
legaci nasi stawali przed bolszewiz- 
mem całym, pewnym siebie, zuchwale 
zaczepnym, nie znającym, ani półśrod- 

ków, ani kompromisów, stawali przeto 
w roli nieśmiałych, nieudolnych ucz- 
niów, którzy nie odważyli się do koń- 
ca pójść drogą wskazaną przez mi- 
strzów. Przejęci wspaniałością p. Jof- 
fego, a w poczuciu własnej marności, 
chwieli łaskę i względy jego pozy- 
skać ustępliwością, innego środka nie 
znalazłszy. 

Konsekwencje traktatu były do 
przewidzenia. „Ruch biełoruski—cytuję 
słowa p. Romana Skirmuntta wyrze- 
czone w jednem z jego przemówień 
pod świeżem wrażeniem traktatu „sta- 
nie się narzędziem w ręku Rosji i 
zwróci się ostrzem przeciw Polsce," 

To się już stało. 

Ale ważniejsze jeszcze i smutniej- 
sze to, że traktat podjęty z partyj- 

nictwa niezdolnego ponad interesy 
partji się wznieść i interes Polski 
objąć znarowił w samem zaraniu nie- 

podległego bytu polską myśl politycz 

ną, obniżył jej poziom i ją, w pod- 
tych walkach partyjnych pogrążając 
zabijał, Bezsilni wskutek tego u sie- 
bie w domu, traciliśmy Szacunek u 
obcych. 

Wiemy, jak gorąco usiłuje dzisiej. 
Szy premier nas z ciasnoty party|- 
nictwa wyprowadzić i powietrzem pol- 
skiem wzmocnić. Więc w dniu jego 
imienin z serca jemu życzyć powin- 
niśmy, aby ku celowi temu idąc, zdo- 

łał skupić koło siebie wszystkie twór- 
cze żywioły bez różnicy ich zabar- 

wień i aby w tem wielkiem dziele to- 
warzyszką mu była owa wzniesiona 

ponad małostkowe uprzedzenia sze. 

roka wspaniałomyślność, która pocią- 
ga i zdobywa serca najlepszych. A 
przecie nikt inny, tylko właśnie opinja 
najlepszych stwarza ten fundament 
moralny, bez którego żadna władza 
się nie ostoi. 

  

- Antysooiecki front Finlandji, 
HELSINGFORS, 19,li, PAF. W związku z pertraktacjami, toczącemi 

i się w Tallinie pomiędzy Estonją a Sowietami w sprawie paktu o nieagre» 

sji, wśród socjal-demokratów fińskich przeważa opinia, [że socjaliści łotew= 
scy przyczyniając się do zawarcia układu o nieagresji z Rosją Sowiecką 

posunęli się zadaleko. Pakt ten osłabia znaczenia Ligi Narodów. Socjaliści 

fińscy aprobowaliby układ z Rosją Sowiecką, tylko wtedy; gdyby w ten 

sposób można byłaby przyczynić się do wzmocnieaja autorytetu Ligi Na- 
rodów, co zdaniem ich leży w interesie demokracji światowej, a w szcze- 

gólności w interesie małych narodów. W Finlandji nie należy oczekiwać 
rychłego wznowienia pertraktacyj z Sowietami. 

- Włochy wobec Albanji, 
LONDYN, 19 ill. PAT. Według <Times'a», rząd włoski zakomuni: 

kował rządowi angielskiemu i innym rządom, że jest poinformowany o 
czynionych obecnie w Serbji przygotowaniach celem obalenia rządu albań- 
skiego. Rząd włoski — pisze Times — nie pozostałby obojętnym w sto- 
sunku do prezydenta Achmeta-Żogu. 

Zaprzeczenia jugosłowiańskie. 

BIAŁOGRÓD, 19—Il. PAT. Ze strony urzędowej oświadczają, że 
wiadomości o dyplomatycznej akcji Włoch i o rzekomych przygotowa- 
niach wojennych Jugosławji przeciwko Albanji są bezpodstawne. Do tego 
rodzaju akcji niema żadnego powodu. Jugosławja nie koncentruje swych 
wojsk na granicy albańskiej i nie ma wogóle żadnych planów agresyw- 
nych wobec Albanii. Stan liczebny armji jugosłowiańskiej jest obecnie 
znacznie niższy, niż przed dwoma czy trzema laty. 

LONDYN, 19—lll. PAT. W związku z notą rządu włoskiego do rzą- 
dów innych państw o przygotowaniach wojskowych Jugosławji, dzisiejszy 
Times wypowiada się przeciwko awanturniczym zamierzeniom, które mogą 
pociągnąć za sobą katastrofalne następstwa i nieuniknioną_ interwencję 
zbrojaą Włoch. Dziennik zaznacza, że przyjaźń Anglji i Francji dla Ju- 
gosławji nie pociąga za sobą obowiązku tych państw obrony Jugosławii 
przed konsekwencjami nierozważnych kroków agresywnych. 

Min. Stresemann przed Reichstagiem. 
* BERLIN, 19 3. PAT. Wtorkową dyskusję Reichstagu nad budżetem 

urzędu spraw zagranicznych otworzy minister Stresemann, który przedsta- 
wi przebieg rokowań genewskich. 

Demonstracje antypolskie w Berlinie. 
WARSZAWA, 19—ll. PAT. Z Berlina donoszą: W dniu wczoraj- 

szym zjednoczone niemieckie związki ojczyźniane święciły demonstracyj- 
nym .pochodem rocznicę plebiscytu górnośląskiego. Prezydent Hindenburg 
nadesłał pismo, usprawiedliwiając swą nieobecność. Ministra Reichswehry 
reprezentował gen. Michaelis. Ministerstwa Spraw wewn. i gospodarstwa 
Rzeszy wysłały również swych przedstawicieli. Radca rządowy Hofman 
w przemówieniu swem powoływał się na to, że Niemcy szanują prawa 
mieszkających na terenie Rzeszy mniejszości narodowych i żalił się na rze- 
komy ucisk niemieckiej mniejszości na Górnym Śląsku. 

Pos. Ulitzka wygłosił przemówienie, w którem podkreślił, że Górny 
Sląsk, wydarty przemocą Niemcom, pozostał nadal krajem niemieckim. 
Zadaniem Niemiec jest dążyć do tego, aby Górny Sląsk do nich powró- 
cił. Musimy utorować ku temu drogę—mówił Uiilzka—j starać się o to, 
aby współziomkowie na Górnym Siąsku zachowali miłość dla ojczyzny 
niemieckiej. W końcu przyjęto rezolucję, domagającą się podjęcia kro- 
ków ze strony rządu niemieckiego w celu ochrony praw mniejszości nie- 
mieckiej na Górnym Sląsku i protestującą przeciwko rzekomemu ucisko- 
wi Niemców w Polsce. 3 

Komunišci w Kownie. 
RYGA, 19.lil, PAT. Z Kowna donoszą o zlikwidowaniu przez władze 

policyjne szeroko rozgałęzionej organizacji komunistycznej. Dokonano licz- 
nych aresztowań. : 

Prez. Doumergue udaje się do Angiji, 
PARYŻ, 19. Ill. Pat. Prezydent Doumergue przyjął w porozumieniu 

z Radą Ministrów zaproszenie króla angielskiego i uda się do Londynu 
dnia'16 maja b, r. i t : 

50,000 FNT. SZTERL. ZA SZANGHAJ. 
LONDYN, 19 3. PAT: Doniesienia z Chin potwierdzają, że 

zanosi się nietylko na poddanie Nankinu, lecz także i Szanghaju. 
Komendant wojsk północnych w obwodzie Szanghaju gen. 
Pi-Czao-Czeng domaga się od kantończyków 50,000 funtów st. 
za oddanie Szanghaju. * 

Panika ludności w Szanghaju. 

SZANGHAJ, 19 3, PAT. Wojska południowe znajdują się obecnie 
w pobliżu Su-Czeu, lecz linja kolejowa, łącząca Szanghaj z Nankinem nie 

Rokowania polsko-amerykań- 
skie w sprawie elektryfikacji. 

Der Moment zamieszcza sprawo- 
zdanie z Gdańska o rokowaniach 
amerykańskiego towarzystwa  Euro- 
pean Utilies Corporation z rządem 
polskim w sprawie uzyskania konce- 
sji na zmonopolizowanie elektryfika- 
cji głównych ośrodków przemysło- 
wych Kongresówki i Sląska. Amery- 
kanie chcą przejąć istniejące już ele- 
ktrownie, urządzić nowe elektrownie 
drogą wyzyskania energji wodnej w 
Polsce. Cały teren ten ma być zao- 
patrywany w prąd przez to towarzy- 
stwo, Rząd polski narazie wstrzymu- 
je wydanie takiej koncesji z obawy, 
że amerykanie mogą potem stale pod- 
nosić cenę prądu, co może się ujem- 
nie odbić na przemyśle polskim. Po- 
nadto domaga się rząd, aby атегу- 
kanie przedtem wybudowali wielką 
elektrownię w okręgu radomskim, 
gdzie koncentruje się przemysł woj- 
skowy. Co się tyczy inwestycji kapi- 
tału amerykańskiego, domaga się 
rząd, aby amerykanie ulokowali nara- 
zie minimalną kwotę 20 milj, dolarów, 
co jest niezbędne dla wykupienia 
istniejących elektrowni na terenie, któ. 
ry podlegać ma monopolowi. Następ- 
nie musieliby amerykanie inwestować 
bardzo znaczne sumy celem wykcna- 
nia projektowanego monopolu. Nara- 
zie rokowania z tem towarzystwem 
nie dały pozytywnych wyników. Na- 
leży zauważyć, że towarzystwo mue 
siałoby uruchomić wielkie kapitały - 
dla wykupienia istniejących elektrow* 
ni. Sama tylko elektrownia w Chorzo- 
wie pochłonęła 8 milj, dolarów. Zna- 
lazłaby się ona również na terenie 
działalności tego towarzystwa. 

Obchód  Imienin Marszałka 
Piłsudskiego w Rzymie. 
RZYM, 19 III. PAT. W kościele 

św. Stanisława odprawił ks. prałat 
Florczak z okazji imienin Marszałka 
Piłsudskiego uroczyste nabożeństwo, 
na którem obecni byli poseł przy 
Kwirynale p. Knoll z personelem po- 
selstwa, radca Janikowski z ambasa- 
dy przy Watykanie oraz pierwszy 
sekretarz ambasady Zaleski. W czasie 
nabożeństwa chór wykonał pieśni na- 
rodowe. 8 

Burza w Arkanzas, 

SPRINGFIELD (Missuri), 19 III Pat. 
Wczoraj wieczorem, po raz drugi w 
przeciągu 48 godzin, szalał м |рб!- 
nocnej części stanu /Arkanzas gwał- 
towny huragan. W Geenforst zostało 
zabitych 25 osób. Na miejsce kata- 
strofy wysłany został pociąg ratun- 
kowy. х 

Obrady międzynarodowej kon- 
ferencji radiowej. 

„_ WIEDEN, 18III, PAT. Rozpoczęły 
się tu dziś przed południem obrady 
międzynarodowej konferencji radiowej, 
w której biorą udział przedstawiciele 
wszystkich najważniejszych towarzystw 
radiowych w Europie. Na porządku 
dziennym znajdują się następujące 
Sprawy: wymiana programów, włas- 
ność literacka w radio oraz uregulo- 
wanie stosunku stacyj nadawczych 

"do wykonywujących artystów. Konfee 

została jeszcze przerwana. Ogarnięta paniką ludność chińska opuszcza 
masowo Nankin, udając się do Szanghaju. 

„ Opór złamany. 

SZANGHAJ, 19 Ill. PAT. Opór wojsk Szantungu na Su-Kiang został 
złamany. Cofają się one w kierunku Szanghaju. 5 
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Strajk powszechny w Łodzi nie wybuchł. 
ŁÓDŹ, 19. Ill. Pat. Sytuacja strajkowa w Łodzi w ciągu dzisiejszego 

przedpołudnia nie doznała poważniejszej zmiany. Strajk powszechny doty- 
czas nie wybuchł. Instytucje użyteczności publicznej, jak elekirownie, ga- 
zownie i tramwaje miejskie, pracują normalnie. W ciągu dnia dzisiejszego 
toczyć się będą obrady nad wczorajszą uchwałą Rady Ministrów, wzywa- . 
jącą obie strony do przyjęcia arbitrażu rządowego. 

Pracodawcy godzą się na arbitraż 

WARSZAWA, 19. Ill. Pat. Związki przemysłowców i pracowników 
przemysłu włókienniczego w Łodzi wyraziły swą zgodę na poddanie się 
orzeczeniu, wydanemu przez rząd w drodze arbitrażu. 

  

Kika St. Krauze 
Wileiska 32—2. 1 pietro. 

Poleca ostatnie nowości sezonowe. 

Lekarz- 
Dentysa Gh. Krasnosielski 

ul. Wieka 21. przyjmuje: 9—1 į 4—8,   

rencja dziś wysłucha koncertu pol- 
skiego z Warszawy, który będzie - 
transmitowany przez stację wiedeńską 
o godz. 20 min. 3). 

  

DZIŚ, 20 b. == keri 
ckiewicza 

B. Sztr. alla róg Tatarskiej 
rozpoczną się koncerty nowego zespołu   
  

Liga Morska i Rzeczna. 
Oddział w Wilnie. 

W niedzielę, dn. 27 marca r. b. 
o g. 12 w południe w sali Stowa- 
rzyszenia Urzędników Państwowych 
(ul. Mickiewicza 9) odbędzie się 
doroczne Walne Zebranie z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1. Zagajenie 
2. Wybór prezydjum 
3. Sprawozdanie Zarządu 
4. Sprawozdanie Kom.Rewizyjnej 
5.Wnioski ustępującego Zarządu 
6. Wybory: Zarządu i Kom. Re- 

wizyjnej i 
7. Wolne wnioski. 
W myśl.$ 13 Statutu . Walne 

Zebranie uważa się za prawomocne 
bez względu na liczbę obecnych 
członków. Wstęp dla członków i   

  

$ 
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Szopka Akademica. 
` 

Na żądanie P. T. Publiczności ostatnie przedstawienia po cenach 
zniżonych odbędą się dziś 20go 0 godz. 17:ej i 20 m. 15. 

OGNISKO AKADEMICKIE ul Wielka 24. 

sympatyków wolny. 

© 
©®
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Obchód imienin Marsz. Piłsudskiego. 
Z wręcz wyjątkową ostentacją i 

serdecznością obchodziło wczoraj 

Wilno święto imieninowe — dziś juž 

ogólnopolskie—swego dostojnego 
Wybawiciela i Obrońcy. : 

Tak,—to byla manifestacja. Mani- 

festacja szczerego, impulsywnego przy« 

wiązania, manifestacja wyjątkowego — 

nie wahajmy się nazwać rzeczy po 

imieniu—kuliu Wilna i całego nasze- 
go kraju dla Piłsudskiego. 

Chorągwie, rzec wolno, same wy- 

sypały się gęsto po kamienicach, do- 

mach i domkach. - i sze: kady 
znych były nawet najdalsze ulice. 

Np. 6 hd: Śnipiszkach. Nawet 
balkony były udekorowane i lampami 
oświetlone. W a> ane SZ 

nęł mieście orkiestry z po- 

Sai Załycgniał capstrzyk i dłu- 

go, długo rozbrzmiewał po mieście 

jak fanfara. 
Zaś na górze Zamkowej zapłonęły 

cyfry Komendata-Marszałka i świeciły 
się nad Wilnem do późna w noc. 

Sobotnie ranne nabożeństwo. 

Odprawił je w Bazylice o godz. 9 
i pół rano pontyfikalnie J. E. ks' bi- 
skup Michalkiewicz w asyście prałata 
Sawickiego i szambelana Wiskonta 

przy pięknym śpiewie chóru katedral- 
nego towarzyszącym organom. Ołtarz 
zalany światłem. Mnóstwo kwiatów 
i zieleni. $ 

Obecni byli na nabožeūstwie naj- 
wyżsi przedstawiciele władz cywilnych 

i wojskowych, sądownictwa, uniwer- 

sytetu, instytucyj użyteczaości pu- 

blicznej, inteligencji miejscowej. A i na- 

der liczny zastęp tłumu zgromadził 

się w świątyni pomimo dnia powszed- 
niego utrudniającego oderwanie - się 
od codziennych obowiązkowych zajęć. 

O tymże czasie odprawione byly 
nabożeństwa na intencjęMarszałka: w 
monasterze prawosławnym Św, Du- 
cha gdzie celebrował archimandryta 
Sabatjusz a władze reprezentował p. 
Naczelnik Wydziału Urzędu Woje- 
wódzkiego Stefan Kopeć— w Zborze 
Ewangelicko-Augsburskim gdzie od- 
prawił nabożeństwo Superintendent 
ksiądz Jastrzębski w obecności repre- 
zentującego władze Naczelnika Wy- 
działu p. jocza — tudzież w mecze- 
cie muzułmańskim gdzie na nabożeń- 
stwie odprawionem przez imama 
Smajkiewicza obecny był mufti dr, 
Szynkiewicz, a władze + reprezentował 
Naczelnik Oddziału Ogólno-Prezydjal- 
nego Województwa p. Gaweł Raue. 
W synagodze przy ulicy. Żydowskiej 
odbyło się nabożeństwo w obecności 
naczelnego Rabina  Rubinsztejna i 
rabina Fryda przy udziale. reprezen- 
tantów władz i łicznej publiczności. 

W Sali Miejskiej. 
Dziatwa, niezliczona dziatwa wi- 

leńska złożyła pierwsza hołd dostoj- 
nemu i ukochanemu  Solenizantowi. 

Dobry to był pomysł Komitetu 
Obywatelskiego urządzenie specjalne- 
go dla dziatwy obchodu uroczystego 
w Sali 2 — oczywiście wy- 

ionej po brzegi. 
Pa dodzińa 1sza _ południa, 
gdy wice-prezydent miasta p. J. Ło- 
kuciewski, ukazawszy się na  estra- 
dzie powitał tłumne zgromadzenie 
i wzniósł pierwszy okrzyk na cześć 
Tego, który dwakroć wyrwawszy Wil- 
no z najcięższej opresji nie przestaje 

być jego opiekunem i orędownikiem. 
«Niech żyjel> Okrzyk podchwycila 
sala. Rozleg! się Hymn narodowy. A 
w ślad za tem przy ściemnionych 
światłach ukazał się na ekranie wize- 
runek Marszałka, powitany hucznemi 
brawami i oklaskami, 

Pani Janina Sumorokowa dekla- 
mowała wiersz Henryka Zbierzchow- 
skiego „Piłsudski* i wiersz Edwarda 

  

W oknie na Eurcpę. 
Nawiązują się powoli stosunki 

literacko-artystyczne między Polską a 
zagranicznemi narodami reprezentują- 
cemi najwyższą kulturę uniwersalną. 

. Podczas istnienia trzech zaborów 
było to albo wręcz niemożliwe, albo 
połowiczne. Rząd rosyjski nie chciał 
za nic w świecie dopuścić do  jakie- 
gokolwiek występu na jakiejkolwiek 
arenie międzynarodowej: narodu pol- 

skiego, to znaczy Polaków, rosyjskie* 
go państwa „poddanych* w łączności, 
z Polakami „austrjackimi* i „niemiec- 

kimi*. : 
Tedy z bardzo rzadka, np. artyści 

nasi malarze krakowscy i lwowscy 

urządzali zbiorową w Wiedniu wysta- 
wę, iub w Monachjum lecz zawsze 
jedynie w charakterze autonomicznej 
rupy pod sztandarem Austro-Węgier. 

W 1890-tym udało się cudem wysłać 
na międzynarodową wystawę obrazów 
i rzeźb do Berlina jednocześnie obra- 
zy i rzeźby krakowskich i lwowskich 
artystów naszych i... warszawskich, z 
Królestwa wogóle. Oddano nam na 
berlińskiej wystawie do rozporządze- 
nia dwie ogromne sale. Radość była 
wielka... lecz jakże? Wszystkie sale 
poetykietowane nazwami państw a 
raczej tych szczęśliwych narodów, 
które własne posiadają państwa. 
nad drzwiami obu sal gdzie rozwie- 
szono obrazy Matejki i Chełmońskie- 
go, Wyczółkowskiego i Aksentowi- 
cza, Fałata, iKorsaka, etc. jakiż napis 
położyć? Może Polen? Ależ „Polska“ 
nie istnieje ani jako pojęcie politycz- 
no geograficzne ani jako narodowel 
Zresztą ani rząd niemiecki ani rosyj- 
ski nie zgodzą się na to. Komitet 

Słońskiego „Brygadjer Piłsudski", na 
zakończenie zaś przyjętą przez dziatwę 
wręcz z uniesieniem „Bajeczkę o ma- 
lym Ziuku“. P Wierzynskijw krasno- 
mówczej formie przeprowadził analogję 
między Józefem Piłsudskim a dziś 
już jakby legendarnym księciem Jó- 
zefem Poniatowskim, rycerzem bez 
skazy. P. Janina Targowska odśpie- 
wała kilka pieśni, między innemi na- 
sze serdeczne i rzewne „Tam na 
błoniu błyszczy kwiecie". Zamknął 
ładnie ułożony program: film oko 
liczneściowy. 

Dziatwa nie chciała się rozcho- 
dzić. 

Nader przyjemne wywierała wra- 
żenie obecność na tem  dziecięcem 
święcie p. wojewody Raczkiewicza i 
generała Burhardt Bukackiego. 

Recepcja w Urzędzie Woje- 
wódzkim. 

W wielkiej sali Urzędu Woje: 
wódzkiego, w porze bezpośrednio po- 
południowej przyjmował p. wojewoda 
Raczkiewicz życzenia imieninowe od 
ludności miasta aby je złożyć Маг- 
szałkowi-Premjerowi. 

Życzenia imieninowe .dla Marszał 
ka Piłsudskiego na ręce p. wojewody 
składały kolejno, w osobach swych 
przedstawicieli, urzędy tudzież ducho- 
wieństwa wszystkich wyznań oraz 
liczne organizacje i związki. 

Na prośbę zgromadzonych wysto- 
sował p. wojewoda Raczkiewicz na- 
stępującą depeszę do Marszałka Pil- 
sudskiego: 

„Mam zaszczyt donieść Panu Mar: 
szałkowi, że w dniu dzisiejszym zło- 
żone zostały na moje ręce najgorętsze 
życzenia Imieninowe dla Pana Mar- 
szałka i wyrazy hołdu, czci i przy- 
wiązania przez szefów władz i urzę: 
'dów wojskowych i cywilnych, przed- 
stawicieli duchowieństwa, samorządu 
miasta Wilna, licznych organizacji, 
związków i stowarzyszeń społecznych, 
filantropijnych i artystycznych, pale- 
stry, nauczycielstwa, młodzieży aka: 
demickiej. Takieżź bardzo liczne  %у- 
czenią. złożone zostały dla Pana Маг- 
szałka na całym obszarze Wojewódz- 
twa Wileńskiego. Z temi życzeniami 
łączę w mem imieniu gorące wyrazy 
czci i oddania*, 

Akademja w uniwersytecie. 

O 5-tej popołudniu odbyła się w 
sali Kolumnowej uniwersytetu uroczy- 
sta Akademija. 

W pierwszych rzędach foteli, ma- 
jąc w pośrodku siebie pana wojewo= 
dę Raczkiewicza zasiedli przedstawi- 
ciele władz i instytucyj naczelnych 
Wilna, przedstawiciele duchowieństwa 
różnych wyznań, a także prezes kre- 
sowego związku ziemian p.. Hipolit 
Gieczewicz,—nie wyliczyć wszystkiej 
elity urzędowego, społecznego i kultu: 
ralnego Wilna. Na podium zajął miej. 
sca senat akademicki w komplecie. 
Niestety, J. M. rektor i dziekani nie 
mieli na sobie tog, stroju uroczyste- 
go, co budziło powszechne  zdziwie- 
nie. 

, Rozpoczął obchód chór oficerski 
garnizonu wileńskiego odśpiewaniem 
kilku pieśni. Poczem zabrał głos 
J. M. rektor Stanisław Pigoń wygła- 
szając bardzo piękne w treści i formie 
przemówienie, 

Rektor Pigoń dał trafną analizę 
wyjątkowego sentymentu łączącego 
Wilno z marszałkiem Piłsudskim i 
jego z Wilnem. Klimat tutejszy—wy- 
raził się—jest Ściśle spojony z Pił- 
sudskim. W tym klimacie on czuje 
się najbardziej swojsko i najlepiej. 
Mówił dalej rektor Pigoń o trzech 
kardynalnych cechach wielkiej postaci 
Piłsudskiego, któremi są: heroizm, 

urządzający wystawę nie ryzykował 
popełnić na własną rękę takiej... nie- 
właściwości. 

Wówczas to, cesarz Wilhelm Il-gi, 
bardzo interesujący się ową między- 
narodową wystawą sam, osobiście, jed: 
nem pociągnięciem pióra, drażliwą i 
delikatną kwestję rozstrzygnął. Z jego 
własnej inicjatywy nad wejściem do 
obu sal zajaśniał złotemi literami na- 
pis: Werke Polniscker Kiinstler —Dzie- 
ła polskich artystów. 

Dziś — naród polski występuje 
wszędzie zagranicą zbiorowo, z pod- 
niesioną przyłbicą, pod własnym na- 
rodowym i państwowym sztandarem. 
Dlatego też i stało się możliwem na- 
sze obcowanie kuliuralne z zagranicz* 
ną kulturą, sztuką, literaturą—jak rów- 
nych z równymi. Teraz dopiero mož- 
na było rozpocząć: zagraniczną pro- 
pagandę polskiej literatury, sztuki i 
kultury, w rozumieniu zapoznawania 
z niemi zagranicy jako z ekspozyturą, 
z wyżwórczością, z emanacją ogólno- 
polskiego ducha narodowego. 

l-zabraliśmy się do dzieła. Nie 
odrazu poszło jak z płatka. Do dziś 
dnia polska propaganda, © które 
mowa, daleka jest ao pożądanej ruch: 
liwości i intensywności. Jeszcześmy 
się nie nauczyli jak trzeba zachowy- 
wać się na arenie międzynarodowej 

A aby zwrócić na siebie uwagę. Jesz- 
cześmy się nie nauczyli „prezento- 
wać" jak należy, to, co mamy rze- 
czywiście niepowszedniego, , cennego, 
godnego konkurować z wytwórczoś- 
cią duchową największych na świecie 
narodów. Nie potrafimy pchać się i 
przepychać; rozpierać się łokciami; 
głośno, bardzo głośno mówić; za- 
chwalać siebie jak ekwilibryści i pre* 

| słowa, całkiem wyjątkową w 

silny indywidualizm i mistycyzm. Jego; 
stosunek do Narodu jest władny 
twardy pomimo iż tak bardzo roman” 
tykiem jest Piłsudski. Obszerne miej- 
sce zajęła w przemówieniu głęboka 
i ciekawa paralela przeprowadzona 
między Piłsudskim a— Mickiewiczem, 
Kościuszką, Dąbrowskim, twórcą 
pierwszych Legjonów, owymi ludźmi 
„szałonymi*, owymi „ryzykantami“, 
co mierzyli siły na zamiary i wiarą 
ogromną przebijali najgrubsze mury. 
Rozumni szałeml—wyraził się o nich 
mówca. 

Nastąpiło drugie przemówienie: 
prof. Marjana Zdziechowskiego. Po- 
dajemy je na froncie niniejszego nu- 
meru „Słowa”. 

Trzeci przemawiał z  militarnem 
zacięciem, z wielką szczerością i ser- 
decznością, które wywarły iaknajdo- 
datniejsze wrażenie, generał Burhardt- 
Bukacki, 

Znów ozwał się śpiew  chóralny 
(z solistą kapitanem Chudybą) a or- 
kiestra 6 go pułku zagrała pieśni na- 
rodowe i żołnierskie. 

Akademję cechowała wielka powa« 
ga przy uroczystym nastroju. 

Galowe przedstawienie w Redu- 
cie i raut w Kasynie Oficerskiem. 

Przedstawienie w Reducie zgroma” 
dziło sfery oficjalne, dla których zare* 
zerwowano pierwsze trzy rzędy foteli: 
Uległo nieznacznemu spóźnieniu ze 
względu na konieczność zaczekania 
na uczęstników Akademji. Po ode- 
graniu przez orkiestrę wojskową hym- 
nu, p. Stanisław Mackiewicz wygło- 
sii krótkie przemówienie. 

Śpiew, deklemacje i.scena z Wy- 
spianskiego  „Legionu* wypełniły 
program. Na zakończenie młody ar: 
tysta wygłosił prześliczny wiersz 
Lechonia p.t. „Józef Piłsudski". 

A on mówić nie może, mundur 
na nim Szary. 

O godzinie półdojedynastej roz- 
począł się raut, „organizowany przez 
związek strzelecki pod protektoratem 
p. Wojewody i pani Wojewodziny, 
który zakończył szereg uroczystości 
związanych z dniem imienin Mar. 
szałka 

UBIGZ 

W stolicy i kraju. 
WARSZAWA. 19 3 PAT. Wczo- 

raj w przeddzięń imienin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się u- 
roczystości imieninowe. Już przed po- 
łudniem miasto udekorowano flaga- 
mi. Ulicami przeciągały oddziały woj- 
ska, policji i strzelca przybyłe z pro- 
wincji. O godz. 12:ej w południe de- 
legacje policji państw. ze wszystkich 
okręgów Rzeczypospolitej złożyły wie- 
niec na grobie Nieznanego Żołnierza. 
Wieczorem. z koszar wyrusżyły ore 
kiestry wojskowe, które przed ko: 
mendą miasta odegrały hymn naro- 
dowy—następnie orkiestry wyruszyły 
pod Belweder. Równocześnie z placu 
Teatralnego z komendantem policji 
płk. Maleszewskim na czele oddziały 
policyjne w pochodzie udały się pod 
Belweder, gdzie orkiestra policyjna. 
łącznie z orkiestrami  wojskowemi 
odegrała hymn narodowy, oraz sze- 
reg pieśni żołnierskich. 

Wieczorem w Teatrze Wielkim 
odbyło się gałowe przedstawienie 
opery „Carmen“, na które przybyli 
przedstawiciele rządu, dyplomacji i 
szereg wybitnych osobistości. Po 
pierwszym akcie zjawili się w loży 
pierwszego piętra p. Prezydent Rze- 
czypospolitej i Marszałek Piłsudski 
witani owacyjnie przez zebranych. 
Przed podniesieniem kurtyny wygło- 
sił okolicznościowy _wiersz artysta 
Józef Węgrzyn. W Teatrze Narodo- 
wym na przedstawienie „Ślubów Ра- 

stidigitatorzy w budzie jarmarcznej— 
a nawet, prawdę rzekłszy, ciężcy je- 
steśmy i leniwi. 

A—udać się może, nawet znako- 
micie, gdy weźmiemy się zręcznie i 
wytrwale do rzeczy, Prawda, nie u- 
dało się jeszcze wprowadzić na fo- 
rum międzynarodowe ani „Pana Ta- 
deusza* ani „Halki*, ani żadnego z 
arcydzieł „Fredry”. ani Słowackiego 
ani Karola Szymanowskiego, ani Że- 
romskiego, ani..... Dość. Wystarczy. 
Ale już w 1925-tym na paryskiej wy- 
stawie międzynarodowej des Arts de- 
coratifs et industriels modernes mo- 
żemy Śmiało powiedzieć, że pawilon 
Polski robił furorę. Fryderyk Szopen... 
wstąpił o własnych siłach na jeden 
z tronów Muzyki uniwersalnej. Dla 
Reymonta udało się zdobyć nagrodę 
Nobla lecz pomimo zachwytów kry- 
tyki zagranicznej, osobliwie niemiec- 
kiej, dła „Chłopów*, przyznajmy, z 
ręką na sercu, że „Chłopom” daleko, 
nieskończenie daleko do zagranicznej 
popularności np. powieściowych dzieł 
Tołstoja lub Dostojewskiego. Sienkie- 
wicza «Quo vadis?» zdobyło, ani 

litera- 
turze świata popularność, ale—tylko 
«Quo vadis»? 

Powiadają: «Jak chcieć aby zagra- 
nicą zrozumiano coś tak specyficznie 
polskiego, jak np. „Trylogja” Sienkie- 
wicza, jak naszą wogóle poezję ro- 
mantyczną lub żeby przypadł cudzo- 
ziemcom do gustu i serca Matejko! 
Nie zrozumieją, nie odczują», 

Wyraził to Świeżo, w nader traf- 
пет porównaniu w 5stym numerze 
„Pologne Litteraire* z dn. 15 lutego 
b. m. p. Kołaczkowski w artykule 
„Wyspiański i Wagner”. „Wyobraź- 

nieńskich* przybyły delegacje pułko- 
we, oficerowie i żołnierze, Ze sceny 
przemówił kpt. Ularski, wznosząc w 
zakończeniu na cześć solenizanta 
okrzyk podchwycony przęz obecnych. 
Dzisiejsza prasa poranna zamieszcza 
na pierwszych stronicach swych wy: 
dań portrety Marszałka Piłsudskiego 
i artykuły okolicznościowe. | 

WARSZAWA,719.lil. PAT. W dniu 
dzisiejszym, stolica przybrała wygląd 
odświętny. Wszystkie domy są przy- 
brane flagami. Gmachy publiczne oraz 
szereg domów wzdłuż głównych kar« 
teli miasta są udekorowane dywanami 
i zielenią oraz portretami solenizanta, 
Uwagę zwracają dekoracje gmachów 
Sztabu Generalnego i Komendy Mia- 
sta. Dzień dzisiejszy rozpoczął się 
od uroczystych nabożeństw, odpra' 
wionych w kościołach różnych wy- 
znań. O godz. 9-ej w kościele garni- 
zonowym uroczyste nabożeństwo od- 
prawił ks. biskup polowy Gall. Pierw* 
sze złożyły życzenia dostojnemu so: 
lenizantowi w Belwederze grupy dzieci 
warszawskich przedszkoli. 

Punktualnie o godz. 11-ej- przy- 
był do Belwederu p. Prezydent Rze- 
czypospolitej 
gabinetu wojskowego pułk. Zahor- 
skiego. O godz. 11 min. 10 przybyli 
członkowie rządu z vicepremjerem 
Bartlem. na czele, a następnie kolejno 
składali p. Marszałkowi życzenia 
przedstawiciele Sejmu i Senatu, człon* 
kowie korpusu dyplomatycznego, atta- 
che wojskowi państw obcych, би- 
chowieństwo z ks. kardynałem Ka- 
kowskim na czele, przedstawiciele 
oddziałów i  wladz wojskowych, 
wreszcie bardzo liczne delegacje róż- 
nych organizacyj i instytucyj społecz- 
nych. 

O godz. 12 min. 30 na dziedziniec 
Belwederski zaczęły napływać druży- 
ny strzeleckie, wojskowe i innych 
organizacyj biorących udział w dru- 
gich dorocznych zawodach marszo- 
wych na przestrzeni Sulejówek—War- 
szawa. Wobec niedyspozycji w dniu 
dzisiejszym p. Marszałek zmuszony 
byl przebywać w swych prywatnych 
apartamentach, nie przyjmując oso- 
biście życzeń od nikogo. Przybywa- 
jących gości przyjmowała małżonka 
Marszałka p. Piłsudska. W. czasie 
przybywania drużyn i delegacyj kon- 
certowała orkiestra reprezentacyjna 
21 pp. O godz. 2 min. 30 na dzie- 
dzińcu szkoły podchorążych odbył 
się raport bataljonów strzeleckich i 
rozdanie nagród. 

O godz. 3 min. 30 w wielkiej sali 
Filharmonji warszawskiej odbyła się 
uroczysta akademja ku uczczeniu 
imienin Marszałka Piłsudskiego. Aka- 
demja przeciągnęła się do godz. 6 
po południu. Na program jej złożyły 
się: odczyt o Józefie Piłsudskim, wy- 
powiedziany przez Struga odczyt o 
legjonach i P. O. W. gen. Dreszera. 
odczyt o roku 1920 gen. Stachiewi- 
cza, Oraz cały szereg produkcyj mu- 
zycznych i wokalnych, wykonanych 
przez orkiestrę 36 p. p. pod dyrekcją 
majora Mickiewicza, orkiestrę Filhar« 
monji Warszawskiej, artystów opery 
warszawskiej Dobosza,  Gruszczyń* 
skiego oraz Michałowskiego i recy- 
tacje Zelwerowicza. Akademja była 
nadawana przez radio. O godz. 4 
min. 30 bataljon strzelców wyruszył 
do szkoły podchorążych przez miasto 

w towarzystwie szefa $ 

Nowości wydawnicze. 
— «Orlęta». Pod tym tytułem zaczął 

wychodzić w Katowicach dwutygodnik ilu- 
strowany dla młodzieży, zakrojony, o ile 
można sądzić z pierwszego zeszytu na po- 

ważną skalę. Kierownictwo naczelne spo- 
czywa w rękach prof: Ign. Chrzanowskiego. 
<Orlęta» mają już w pierwszym zeszycie ar- 

tykuły pióra np. dr. Kutrzeby, prof. Chrza- 
nowskiego, Kornela Makuszyńskiego, Ro- 
dziewiczówny, Anny Lewickiej i t« p. Jako 
motto— aforyzm Kasprowicza: «Trzeba nam 

wiary, że my zawiśli od własnej woli i re- 

ki» tudzież urywek z wiersza Staffa <Wiedz, 
jesteś sam w bezdrożu świała, sam na zie- 
mi bryle, wrogiem osaczon zewsząd etc». 
Pismo zdaje się być <nastawione» głównie 

na harcerstwo i sport. Staniecie się orłami, 
którym nie bledną oblicza, choć wokół pa- 
nuje trwoga! — głosi wstępne odezwanie się 
redakcji do młodzieży i dzieci. 

Materjału z Wilna będzie dostarczał 
<Orlętom» tiljalny komitet redakcyjny utwo- 
rzony przy Centralnym zarządzie Polskiej 
Macierzy Szkvinej. 

— «Placówka». Ilustracja polska wy- 
dana przez wydział prasowy Stowarzyszenia 

Dowborczyków z okazji 9 ej rocznicy ukoń- 
czenia walk z bolszewikami pod Bobrujskiem 
przez Korpus gen. Dowbora Muśnickiego — 
zawiera odezwę gen. Józefa Dowbora Mu- 
Śnickiego, jego pracę «Przejście za Dniepr», 

artykuły A. Sadzewicza, lan. Grabowskiego 
i innych tudzież rzecz PACS St. Pia- 

seckiego <Strzępy togi Melchjora Wafńkowi: 
cza»; dalej poezje Or-Ola, szkic Weyssen- 

hoffa <W Pierwszym Korpusie», nowelę Filo- 
chowskiego, etc. Dopełniają wydawnictwo, 
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między innemi <Materjały do historji Pierw 
szego Korpusu». 

— W ostatnim <Tygodniku Ilustro- 
wanym» (Nr 11) zwraca uwagę suto ilustro- 
wany artykuł M. Czerwińskiego <Miast pol- 
skich — cienie i blaski» i ciąg dalszy humo- 
reski F. Gótla «Ostatni bój». 

— W cŻyciu teatru» (Nr 8 z 13 mar- 
*ca) ankieta w sprawie psychologji aktora 
polskiego. 

— Józefa Weyssenhoffa <Pisma> wy- 
chodzą pojedyńczemi tomami jako bezpłatny 
dodatek do «Tygodnika Ilustrowanego». Obe- 
cnie ukazał się tom trzeci (Nr 134) <Zywota 
i myśli Zygmunta Podfilipskiego». 

— I. Aleks. Gałuszka: <Ludzie bez 
twarzy». Poezje. Str. 65, Warszawa. Ge- 
bethner i Wolff. 1927. 

—- Piotr Benoit: <Słone jezioro». Po- 
wieść. 2 tomy. Warszawa, Towarzystwo 
Wydawnicze <Rój». 1927. 

Jest to może najlepsza powieść głośne- 
go autora francuskiego. Rzecz rozgrywa się 
wśród mormonów, wśród których jak kwiat 
więdnie i ginie prześliczna delikatna młoda 
kobieta. 

„ — Marja Dąbrowska: «Przyjaźń». Po- 
wieść z cyklu Dobre książki dla młodzieży. 
Warszawa. Towarzystwo Wydawnicze. 1927. 

Dr. Oskar Skarbek-Tłuchowski: 
<Arlekini i Kolombiny». Nowy tomik bi- 
bijoteczki wydawanej przez Towarzystwo 
<Rój> nader taniej. Zawiera opis barwnych 
i ciekawych obyczajów Wenecji w XVIIl-yma 
wieku. 

NADESŁANE 
EGIDA DT ARRAS SAAB T AAS TDI 

Zmylili trop pościgu. 
Policja szukała dłuższy czas pewne 

osoby bez skutku, rysopis był: 1.70 
cm. wysoki, twarz owalna łysy. Pe- 
wien agent policyjny wypośrodkował, 
że osoba podobna na którą rysopis 
zgadzał się, za wyjątkiem tego że 
miała silny włos, przekroczyła stację 
graniczną. . 

Po przeprowadzeniu dochodzeń 
okazało się, że poszukiwany aby zmye 
lić trop pościgu policji używał środka 
na porost włosów „Mia“ wyrobu 
firmy Henryk Żak, za pomocą któ- 
rego w krótkim czasie dostał bujną 
czuprynę i tak uszedł przed ręką 
sprawiedliwości. 

PATENT k i i Ua ЧЧ 
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jest już do nabycia 
Chwilowo są w sprzedaży we wszystkich pierwszo- 

rzędnych sklepac h nast. gatunki: 

Nr 22 CREAM-MILK (Czekolada śmietankowa) 

Nr 44 BLUE-GOLD (Czekolada wyborowa, gorzka) 

ZAPEWNIAJĄ: 

Wzorowe warunki higieni 

ё Е 
łego korpusu oficerskiego zatogi Po- 
znańskiej obecni byli na nabożeń- 

Nr 88 FAMILY. (Czekolada wyborowa półgorzka) 
Nr 99 NOISETTE (Czekolada orzechowa) 

Trwałe powodzenie wyrobom naszym 

Kierownictwo wytrawnych fachowców europejskich, 
Produkcja przy użyciu najnowszych maszyn, 
Najlepsze i najświeższe surowce, 

czne. 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
na plac Saski, gdzie odbyła się de- wje naczelnicy władz rządowych z wo- instytucją, która roznieca oświa: 
filada. Ri 5 

POZNAN, 19 III. PAT. Dziš rano, 
jako w dniu imienin p. Prezesa Rady 
Ministrów Piłsudskiego odbyło się w 
kościele garnizonowym nabożeństwo 

jewodą Bnińskim na czele, reprezen: 
tanci władz samorządowych oraz 
przedstawiciele społeczeństwa. Po na- 
bożeństwie odbyła się defilada od- 
działów załogi poznańskiej. Defiladę 

tę pozaszkolną pomiędzy ludem 

wsi i miasteczek, oświecając ten 
lud utrwala granice Ziem 
Wschodnich _ Rzeczypospolitej. 

odprawione przez ks. Wilkansa, Prócz odebrał gen. Taczak w otoczeniu Czy jesteś ;jej członkiem. — (ul 
gen. Taczaka, pełniącego obowiązki wyższych oficerów oraz przedstawi- Zygmuntowska 22 od g. 6 do Si 

cieli władz cywilnych. dowódcy O. K. i przedstawicieli са - 

  

my sobie—pisał tam rzecz niepra- usiłuje via Wagner wprowadzić inte- się właśnie wielką źozrmee po Francji 
wdopodobną: Europejczyka, który 
nigdy w życiu nic nie słyszał o kul- 
turze intelektualnej Niemiec, nic nie 
słyszał o Niebelungach, o Walhalli— 
i zechciałoby mu się nagle dowie- 
dzieć kim był Wagnei! Cóż za trud- 
ności nieprzezwyciężone spietrzylyby 
się przed nim! Otóż akurat takie 
trudności zabiegają drogę cudzoziem- 
cowi, pragnącemu poznać i zgłębić 
dzieło Wyspiańskiego". 

Wydawnictwo Pologne Litteraire, 
podjęte przez komitet redakcyjny 
warszawskich „Wiadomości Literac- 
kich*, jest jednym z kapitalnych u 
nas rzutów powojennych w kierunku 
zbliżenia naszej literatury (a po czę- 
ści i sztuki) do Europy zachodniej i 
zapoznania wogóle inteligencji cu- 
dzoziemskiej z tem, co produkujemy 
najwybitniejszego w dziedzinie litera 
tury a, jak się rzekło, po części i 
sztuki. Pologne Littėraire jest prze- 
glądem miesięcznym ilustrowanym— 
tedy ma wycieczki w dziedzinie sztuk 
plastycznych ułatwione: 

Kilkakrotnie już na tem miejscu, 
w miarę ukazywania. się numerów 
(poświęcanych najczęściej wyjątkowe- 
go znaczenią ewenementom, jak np. 
zgon Żeromskiego, Reymonta, Kaspro- 
wicza) podnosiliśmy chlubne zalety 
publikacji tudzież jej charakter „bez- 
partyjny" jak niemniej doniosły ceł do 
którego zmierza. ; 

Wspnmniany numer ostatni, suto 
ilustrowany, przynosi zagranicy — za 
bajecznie niską cenę 40 centymów 
szwajcarskich — cały szereg „puk- 
tów”, na których powinna zatrzymać 
się „uwaga Europy”. A mianowicie: 
p. Kołaczkowski, jak się nadmieniło, 

ligenta zagranicznego w świat Wy- 
spiańskiego (pisze po francusku) i p. 
Jarosław Iwaszkiewicz zapoznaje z 
wyszłą niedawno monografią księcia 
Romana Sanguszki (po francusku), 
p. W. Horzyca pisze po angielsku 
(bardzo słusznie) o wielkich zasługach 
podróżniczych gen:Grąbczewskiego (o 
którego znakomitych opisach podhima- 
lajskich krajów pisaliśmy nieraz w „Sło- 
wie*). Niechże Anglicy raz przecie 
przestaną poćzytywać naszego słynne- 
go rodaka za Rosjanina z racji, że w 
wojsku służył rosyjskiem i złote me- 
dale brał od Cesarskiego Towarzyste 
wa Geograficznego! Dalej rozpisuje 
się p. Otto Forst de Battaglia, po 
niemiecku, o Perzyńskim, a znowuż 
© najnowszej powieści Choynowskie- 
go zdaje ktoś sprawę po francus- 
ku. Słusznie bardzo wybrane dla za- 
prezentowania zagranicy świeżo roz- 
poczęte przez Gebethnera i Woiffa 
wydawnictwo prześlicznych monogra- 
fij artystycznych a z dziedziny pol- 
skiego nowoczesnego teatru niepo- 
spolite wystawienie w Teatrze Polskim 
sztuki Goldoniego „Sługa dwóch pa- 
nów*. jJest.i na deser przekład nie- 
miecki belletrystycznego szkicu Kade- 
na-Bandrowskiego; jest i podana w 
formie  rozumowanego ogłoszenia 
wiadomość Oo monumentalnem wy- 
dawnictwie Bibljoteki Polskiej „Dzieło 
malarskie Wyspiańskiego* (193 prze- 
pyszne reprodukcje)... 

Przypomnijmy: sobie: owacyjne 
przyjącie Boya-Żeleńskiego w Paryżu, 
wizytę Tomasza Manna w Warszawie; 
tudzież zapowiedziane przybycie do 
Warszawy znakomitego pisarza an- 

gielskiego Chestertona. A i kończącą 

parlamentarzystów naszych... W pał - 
cu $Luxemburskim rozłożono przed 
nimi na cedrowych stołach 
ratyfikacyjne dyplomy króla Karola 
IX-go potwierdzające wybór Henryka 
Walezjusza na króla polskiego, pig- 
kną pamiątkę odwiecznych  relacyj 
francusko-polskich, której by przecie 
nie dobywano na pokaz z. archiwów 
— w epoce franco-russe. A tu i od- 
wiedziny w Warszawie p. Maurycego 
Martin du Gard, młodego redaktora 
paryskich „Nouvelles  Litteraires", 
autora bardzo chwalonych „Opinions 
et portrails“. Pan ambasador Laroche 
prosi na wystawne śniadanie... mój 
Bożel... literatów polskich; zapoznaje 
z nimi pana Martina du Gard i słu- 
cha z wielką uwagą przemówienia p. 
Zdzisława Dębickiego prezesa Związ- 
ku prasowych syndykatów polskich, 

Powstają w przyśpieszonem tem: 
pie, jedne po drugiem Towarzystwo 
polsko-rumuńskie, polsko-amerykań" 
skie, polsko-czeskie, Przyjaciół Francji 
i nawzajem Przyjaciół Polski... etc... 
Każdy naród pragnie zaprzyjaźnić się 
z nami a my każdego, przybywające- 
go do nas cudzoziemca na rękach 
obnosimy po naszej skromnej chacie. 

Wszystko to tak nowe, nowe, no- 
we... Tak niepowszednie. Z czem o- 
swajamy się dopiero stopniowo, 
wzruszeni mimowoli, wysilając się aby 
„mie wyjść z fasonu* i zachować peł< 
ną godności prezencję przy traktowa- 
niu nas nareszcie а! раг! — nawet 
przy najbardziej wydatnych okazjach. 

A no — wchodzimy w kurs sze- 
rokiego, uniwersalnego życia wysoka 
cywilizowanych ludów. i wymienia- 
nych z respektem państw. " 
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s  kogów jako też ich wychowańców posterunków P. P. W dmu wczo- 

kompozytorski, po raz pierwszy u 
nas występującego, aa že ii NIEDZIELA 
nowskiego, znanego już i wysoko ce- 
nionego przez cały świat muzyczny, Dziś Wsch, sł. o g. 5 m. 41 
odza spółczesnych kompozytorów |wolframa B] | Zach. st. o g.17 m. 48 

Wraženia muzyczne. Ę A 
Wydarzenie tej miary co koncert 

  
  

łolskich, nie może być dostatecznie | _ Jutro 
omówiony w zwykłem sprawozdaniu | Benedykta 
koncertowem, dla tego proszę naj- KOŚCIELNA. 
uprzejmiej łaskawych czytelników o 
wybaczenie, że jeszcze nie gotów _ — Rekolekcje dla pań z inte- mińskiego, Wilno M. Pohulanka 15— 
Qbszerniejszy artykuł, który się ukaże ligencji w kościele św. jerzego roz- 
3 przyszłym tygodniu i będzie wy- poczną się w poniedziałek 21-g0 b. 

niejszej na muzykę spółczesną w czenie w piątek rano. 
związku z przeżyciami, doznanemi w URZĘDOWA 
czasie koncertu. — () W poniedziałek p. 

d. l u Muzycznego. jewoda nie będzie przyjmować. 
оао 2) й s % poniedziałek p. Wojewoda Racz- 

Niejednokrotnie już miałem Spo- kjewicz nie będzie przyjmować inte- 
sobność do poznania wyników pracy resantów z pówodu uczestnictwa w 
w Żyd. Instytucie Muzycznym, do- posiedzeniu Rady Naprawy Ustroju 
chodząc do wniosku, że niezmiernie Rolnego. 
duże wysiłki ze strony zespołu peda- — (t) Odprawa komendantów 

skierowane są na drogę, niezupełnie rajszym w lokalu policji państwowej 
właściwą. Głównem zadaniem każde- pow. Wileńsko-Trockiego odbyła się 
go zakładu naukowego powinno być odprawa komendantów posterunków. 
gruntowne kształcenie swych wycho- Komendanci posterunków otrzymali 
wanków w danym fachu, a nie dąż- dyrektywy w dziedzinie pracy nad 
ność do rezultatów efektownych ze- bezpieczeństwem i administracji we- 
wnętrznie. Wiadomo, że z całych ie- wnętrznej. 
gjonów  konserwatorzystów całego — (!) Przyjazd ministra Sta- 
świata tylko nieduży odsetek dochodzi njewicza. W dniu jutrzejszym t. j, 
do wyższego wirtuozostwa, reszta zaś 21 bm. przybywa do Wilna minister 
musi poprzestać na bardzo potrzeb- Reform Rolnych prof. . Staniewicz, 
nych i pożytecznych dla ogólnej kultu przyjazd pana Ministra do Wilna zwią- 
ry muzycznej stanowiskach: wszelkiego zany jest z posiedzeniem Rady Na- 
rodzaju nauczycieli muzyki, przecięt- prawy Ustroju Rolnego, udział w któ- 

| nych dyrygentów, muzyków orkiestro- rem weźmie p. Minister. 
wych it. p. pracowników, niezbędnych — (t) Zmiana na stanowisku 
w społeczeństwach cywilizowanych. kierownika Biura Funduszu Bez- 
Dla tego też najpilniejszą baczność robocia. Dotychczasowy Kierownik 
mieć należy, aby w uczelniach mu“ Obwodowego Biura Funduszu Bez- 
zycznych krzewioną była: WYyCZE!PU- r .bocia pan inspektor Bolesław Szczę- 
jącą znajomość muzyki różnych o- sny - Herbaczewski odwołany został 
kresów, wraz z ich charakterystycz-. gg Dyrekcji Głównej w Warszawie. 
nemi właściwościami stylowemi, a Dotychczas na stanowisko to wła- 
przedewszystkiem arcydzieł klasycz- dze centralnie'nie desyngowały nikogo. 
nych. Kształcenie zaś ogółu uczniów — (0) Likwidacja zapasów czy- 
W kierunku koncertowo-wirtuozowskim stych wódek. Rozporządzeniem De- 
nie może być pożądanem, albowiem partamentu akcyz i monopoli Min. 
+ bardzo nieliczne. wyjątki mają Skarbu zezwolono koncesjonowanym ejekie szanse dojść do celu zamie- ) 

marnowaniem czasu i sił, które 
mogłyby się, we właściwym sobie: muszą być rozsprzedane w wyzńiacżo* zakresie, bardzo poważnie i dla SZU” nym dla danego okręgu terminie dla przedmieściu, osłabia i tak niedosta- ki pożytecznie rozwinąć, 'nie zwiększa- - tych zapasów. iąc jeszcze ilościowo i bez tego już Pach 'Nabi waślie spirytusu na 

<zęsnej płagi społecznej, . formującej w. aśnione, że przy zamówieniach Się gz osobników, których nadmierne Nelius Ka: ka: fabryka- 
jmbicje,  podsycane  nieopatrznym cyjny na wódki czyste lub gaiunko- kierunkiem wychowania, nie odpowia* we dyrekcja pobierać będzie 2 złote dają zasobom wrodzonego talentu. od każdego litra zamówionego spiry- Najzupełniejszy brak muzyki kla- 'tusu. 
sycznej, bardzo wielka przewaga u- — (o) Ulgi celne na ziemniaki tworów, wymagających najwyższej doj- do sadzenia. Rozporządzeniem Min. mel, jk BL. aa Skarbu, Przemysłu r haudių oraz Rol- 

" Wej, jak technicznej — wręcz niedo- nictwa i dóbr peństwowych zostały kcjonuje ona sprawnie, niema  natło- stępnej młodocianym wykonawcom, zwolnione od ópłść celnych ziemnia- ge + ё wywołały we mnie powyższe refleksje ki do sadzenia, przywożone w okre- 
które z obowiązku notuję, choć Z sje od 15 marca ło 1-gb czerwca r. 
wielką przykrością, widząc wyniki nie: b, za zezwoleniem Min. Skarbu. zupełnie odpowiadające ogromowi 
Pracy temu poświęconej, albowiem SAMORZĄDOWA 
zauważyłem, że ten nieżdrowy kieru- — (o) Wybory do rad gmin- nek w stronę wirtuozji coraz bardziej nych. We wszystkich gminach, gra- . —zdaje  się—potężnieje ze szkodą nice których uległy zmianie na mocy 
prawdziwej muzyki. Niektóre z utwo- rozporządzenia Min. Spraw: Wewnę- rów na programie należą do tej į nych z dnia 21 lutego r.b., a więc Kategorji, do której większość arty- W/orniańskiej, Niemenczyńskiej, Mi- stów, a _ tem bardziej uczniów, ckuńskiejj Rudomińskiej,  Trockiej, tie powinna się zbiiżać z zamiarem Podbrzeskiej i Rudziskiej oraz nowo: Wykonywania ich na estradzie; nic utworzonej Michaliskiej będą przepro. więc dziwnego, że w odegraniu ich wadzone nowe wybory do rad gmin- nieraz były zasadnicze braki: w zro- nych. : Zumieniu, w tempach, a nawet w po- — (o) Likwidacja skasowa- 
prawności czysto technicznej. nych gmin. Do urzędów skasowa- 

kilku zupełnie dobrze wykona- nych gmin Bystrzyckiej, Landwarow- 
2ych nūmerach można było poznać, skiej i Rukojńskiej. w najbliższym cza- £ siły nauczycielskie potrafią odpo- sie będą wydelegowani wyznaczeni wiednio, kształcić swych wychowań. przez. starostwo uszędalcy U dogi % wj, trzeba tylko całą pracę kierować ni w celu przeprowadzenia likwidacji w stronę właściwą, nie wspólzawod- majątku, inwentarza, pieniędzy i t. d. Nicząc nawzajem w dawaniu swym — (o) Siedziba urzędu gminy truduejez nadmiernie trudnych I coraz Michaliskiej. Jak się_ dowiadujemy, rudniejszych utworów, całkiem nie- siedzibą urzędu gminnego  nowo- współmiernych z ich środkami wy: utworzonej gminy Michaliskiej będz e oaawczermi, pomijając jednocześnie nie miasteczko Michaliszki, jak to Podstawową literaturę muzyczną, było projektowane, lecz miasteczko : 

ierwaty. Władysław Burkath. — (0) Zjazd wojtów i pisarzy Po trzechletniej przerwie, wystąpił gminnych. Dnia 24 marca odbędzie 
i 
sia niedzielnym poranku Teatru Pol. się zjazd wojtów i pisarzy gminnych 

/ 

1 

yt Wiadyslaw Burkath, w grze wienia spraw, związanych ze zmianą tórego znać inteligentnego i odczu- granie, spowodowaną skasowaniem wającego muzyka, obdarzonego zdol- 3-ch gmin. ё ej wyciska miary „estetycznej, MIEJSKA oniącej go od nienaturainego sen-  - i ; : у — (0) Kiszkarnia miejska. Dla wię a talizmu ga suchej sztywności, as S rzeczy ma = Konie „OBECNIE  napotykanej, miejskiej, na ostatniem posiedzeniu alifikacje pianistyczne artysty zna. z ł łoniona spe- cznie si ły od jego tatnii Ee OR CYMI dyinogo z: p PIOSIY Be ostatniej cjalna komisja w składzie radnych 
Rim Ści. Pewna wytwornośś ujęcia i Studnickiego, Uziałło, Nagrodzkiego adnie -ustopniowana dźwięczność, ; Rudni kie я : laszczą w utworach lirycznych i EE WS trojowych, cechuje wykonanie Hm e] й 

muzykalne, niżeli wirtuozowskie. pią w "Bąk" su Ę tego brak mu błyskotliwej tech- dawniejszego S k B iki Wspolczesnych koncertantow. szczęšliwie realizuje w kompozycjach / gustem były zagrane Utwory u nas wykonanych, Szojjena, „Balladą* (As-dur) w pun- "_ pieśniach Niewiadomskiego, 

Kuo o, jako fortepjanista i kompo- pow. Wileńsko-Trockiego dla omó- 

‚ ке kulminacyjnym, które wypełniły Markiewicza (interesująca _„Kołysan: 
część pierwszą poranku, W drugiej ką”. „sująca 

i : ka”), Ravela i w pięciu pieśniach, ła- 
soda kompozycje wła- dnych i wdzięcznych dla wskokiwcyć. 

a* (A-dur) R. Z których „Roman- do słów własnych—kompozycji Bur. 
a Liry Bilanas zona na konkur- katha wykażała ponownie niezawodną 
podobala sów Szczególnie SiĘ muzykalność Janina Korsak-Targow- 

a). Poza tem prze- ska, której produkcje dobrze są zna- 

Šiai pi Eik BE ave pelmistrz WI. Szczepański akompanjo- 
) polejsze powadzenie e wał do śpiewu zupeimie artystycznie, 

* A S + ® пе 

tjego Sympatyczna i wdzięczna linja Abbasa ai k ad go 
melodyjna opiera się na harmonizacji, POWOdzenia całego p ь 
„urozmaiconej zdobyczami nowszych . 2 > 
czasów; pewna dążność do polą R: Michat Józefowicz. 

Ł 
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KOLEJOWA. 

— Express kolejowy. W nie- 
dzielę. dn. 20 marca rb, wyjdzie z 
druku I-szy w Polsce tygodnik ilustr. 
dla wszystkich kolejarzy połskich 
bezpartyjny i pozazwiązkowy „Express 
kolejowy* pod redakcją Jerzego Ka- 

2—autora popularnych prac p. t 
„Administracja ogólna i kolejowa, 

razem mych poglądów natury ogół: m. o 5-ej godzinie wieczór. Z:koń- Bibljoteka podręczna obywatela funkc. 
państw. i kalendarz poradni k kole- 
jowca polskiego rok 1926 i 1927. 

sma dołączane będą dodatki 
„ & — 1) Bibljoteka wiedzy kolejowej, 
2) Wieczory w rodzinie kolejarza, 
3) Jak być oszczędnie piękną i ele 
gancką, 4) Kolejarz sportowiec. Cena 
egz. gr 40, w prenumeracie 
ZŁ 1.50. Administracja: Wilno, 
ska 4. 

mies. 
Kijow- 

POCZTOWA. 

— (o) Komisje lotne dia rewi- 
zji wagonów i urzędów poczto- 
wo-telegraficznych. Wobec czę- 
stych wypadków wyjmowania z 
amerykańskich dolarów, a z 

listów 
paczek 

towarów, Min. poczt i telegrafów po- 
stanowiło utworzyć umyślne komisje 
lotne rewizyjne dla przeprowadzania 
doraźaych dochodzeń i rewizyj w wa- 
gonach pocztowych i urzędach po- 
cztowo-telegraficznych. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— Protest stowarzyszenia le- 
karzy Polaków w Wilnie w spra- 
wie zamknięcia przez kasę cho- 
rych przychodni na Antokolu. 
Zarząd Kasy Chorych zamknął przy: 
chodnię na Antokolu, podając jako 
główniejsze motywy małą frekwencję 
chorych i wysoki koszt utrzymania 
przychodni. 

Stowarzyszenie lekarzy Polaków w 
Wilnie i na prowincji, na zasadzie u- 
chwały ustatniego zwyczajnego zebra- 
nia, uważając motywy zarządu Kasy 
Chorych za niewystarczające,  jak- 
najenergiczniej protestuje przeciwko 

> sprzedawcom nabywać z fabryk nie- zamknięciu przychodni uważając że: 
rzonego, dla reszty jest .to tylko monopolowych wódki czyste. Uzupeł- godzi ono dotkliwie w interesy u- 

nione jednak w ten sposób zapasy bezpieczonych K. Ch. zamieszkałych 
na Antokolu—najbardziej odległem 

teczną pomoc lekarską na krańcach 
b > y 1a miasta, przyczynia się do įeszcze 4 nazbyt rozpowszechnionego tyPU kredyt. Okólnikiem dyrekcji polskie- większej centralizacji pomocy  lekar- „genjuszów zapoznanych*, tej niesz- go monopolu spirytusowego zostało” skiej w K. Ch. wbrew istniejącym za- 

sadom. 

Ł OSWZQO 

czycie i dyskusji nastąpi zamknięcie 
„Tygodnia Społecznego". 

— Oddział Wileński Polskie- 
go Towarzystwa Tatrzańskiego 
urządza we wtorek dn. 22 go b. m. 
© godz. 8 min. 15 wieczorem w 
Gimnazjum im. j. Słowackiego (Do- 
minikańska 3) zwyczajne walne zgro- 
madzenie w celu przyjęcia sprawozdań 
za'rok ubiegły i dokonania -. wyboru 
władz Oddziału na rok bieżący. Po 
zakończeniu zebrania Prof. Dr. Ta- 
deusz Czeżowski wygłosi pogadankę, 
ilustrowaną licznemi przezroczami z 
Tatr i z Alp, p. t.: «Śnieg». Goście 
mile widziani, 

RÓŻNE. 
— Zarząd okręgu wileńskiego 

stowarzyszenia Dowborczykėw 
niniejszem podeje do wiadomości, że 
jednodniówka stow. Dowborczyków, 
p. n. „Placówka*, wydana w związku 
z obchodem dziewiątej rocznicy za- 
kończenia zwycięskich walk z bolsze- 
wikami jest do nabycia: 1) w sekre- 
tarjacie stow. Dowborczyków, zaut. 
św. Michalski 2 m. 23, 2) w księgar- 
ni J. Zawadzkiego uł, Wielka 24, 3) 
w księgarni Stow, Naucz. Polskiego 
ul. Królewska 1, 4) w księgarni Ge- 
bethnera i Wolfa ul. Mickiewicza Т 
5) w księgarni św. Wojciecha ul. Do- 
minikańska 4, 

— Zamknięcie wystawy bib'jo- 
tek wileńskich. Dnia 13 marca 1927 
r. zamknięto wystawę Bibljotek Wi- 
leńskich. Przez trzy tygodnie służyła 
ona publiczności wileńskiej wiadomo- 
ściami i pokażami z zakresu historji 
i teraźniejszości bibljotek i ksiąg. 
Spełniła swoją służbę kuliuralną dzię- 
ki wielkiemu zrozumieniu i zaintere- 
sowaniu, z jakiem odniosły się do 
niej sfery inteligencji: Wystawę zwie- 
dziło bowiem i wysłuchało śzczegó- 
łowych objaśnień zwyż 1700 osób 
(w tem około 40 wycieczek szkoł- 
nych). : 

Zarządowi Wileńskiego Koła Związe 
'ku bibljotekarzy polskich pozostaje 
miła powinność, którą z serca spełnia, 
złożyć gorące podziękowania najpierw 
panu Wojewodzie za osobiste doko- 
nani: otwarcia wystawy oraz uczes'ni- 
kom aktu otwarcia z j, E. Ks. Arcy- 
biskupem i ich Eks. Ks. Biskupami, 
w pierwszym rzędzie, panu kuratoro- 
rowi O. S. za zwrócenie baczności 
szkół wileńskich na wartość wystawy 
dla młodzieży i wszystkim zwiedzają- 
cym, następnie tym, którzy użyczyli 
zarządowi swej łaskawej pomocy w 
zorganizowaniu wystawy, a mianowi- 
cie: panu rektorowi U. S$. B. za po- 
mieszczenie wystawy w murach uni. Przychodnia funkcjonuje od paź- wersyteckich, panu prezydentowi Ło- 

dziernika 1921 roku. 
Liczba uprawnionych do korzysta- 

kuciewskiemu za poparcie jej ze stro- 
ny Magistratu, gen. Superintendento- nia z pomocy lekarskiej z pomocy wi ks, jastrzębskiemu i p. Si. Bur- lekarskiej K. Ch. sięga na Antokolu hargtowi za zdalelenic=-prywith h 

do 2000 osób. 
eksponatów, Synodowi Wil. Ew. Ref, 

Dzienna frekwencja chorych w za wypożyczenie gablot wystawowych, przychodni do 14 osób, czyli fun- ks. proboszczowi Miłkowskiemu za 

ku, chorzy nie potrzebują  wyczeki- « R Ę 
wać na przyjęcie po Kilka godzin. „Dzwon“ za wypożyczenie lamp i p. 

Zamknięcie przychodni jest wiel- 
ką niewygodą dla mieszkańców Anto- 
kola, ze względu na odległość do 
Centrali K. Ch., lub przychodni 
ul. Kalwaryjskiej.. 

Względy oszczędnościowe nie mo- 
ва być brane pod uwagę, gdyż wie- 
lu z tych 14 ambulatoryjnych c 
rych, nie mając sił na dojście 
Centrali, a pieniędzy na przejazd, sta- 
nie się chorymi obłóżnie—czyli bę: 
dzie wzywała lekarza K. Ch. do 
mieszkania; wiadomo zaś że 
obłożnie kosztuje dwa razy 
chory ambulatoryjny. 

chory 
tyle co 

na 

nę 

Achremowiczowi za wykonanie napi- 
sów. Osobne wyrazy wdzięczności 
należą się Redakcjom pism wileńskich 
za ochotne i częste umieszczanie ko- 
munikatów o wystawie. W końcu 
dziękuje zarząd Instytucjom, które 
uczestniczyły w wystawie, oraz człon: 
kom Koła za pracę w'urządzaniu wy- 
stawy, udzielanie objaśnień i odbywa 
nie dyżurów, a w szczególności panu 
Mch. Brensztejnowi za pełne inicja- 
tywy podjęcie trudów organizacyjnych 
i administracyjnych. 

"— Licytacja bib'jofilska, urzą- 
dzona 18 b. m. przez Towarzystwo 

Istnienie na Antokolu Klinik U.S.B. Bibljofilów Polskich, ściągnęła sporą 
nie może być również brane pod u- 
wagę, gdyż primo przychodnie klinik 
Są zamknięte w czasie ferji letnich i 
świątecznych—sekundo przyjmują о- 
graniczoną liczbę osób, dając 
szeństwo przyjezdnym ze wsi. 
góle przychodui w Wilnie jest 
ło, zwłaszcza od 

pierw- 
Wo: 

zama- 

Magistrat w 1923 r. 5 przychodni 

Przez zamknięcie przychodni Anto- Syteckiej 3. Towarzystwo Bibljofilow ammm aus 

„Ilość osób, interesujących się staremi 
i nowemi książkami, rycinami i t. d. 
Kupowano chętnie, licytowano z tak 
dużem ožywieniem, że nie zdołano 
wyczerpać całego przeznaczonego na 
Sprzedaż materjału. Wobec tego do- 
kończenie tej pierwszej aukcji bibl'o- 

zamknięcia przez filskiej odbędzie się w poniedzi k, 

upiększenie sali kwiatami, firmie 

WIOSNA W WILNIE. 
. 

  

Ostatnia to kra na Wilji. 

We wtorek i środz ostatnie dwa razy 
<Sen>. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Osta- 
tnie przedetawienie komedji , <Mecenas 
Bolbec i jego mąż». Daś po 'raz ostatni, 
przed zejściem na czas dłuższy zepertuaru, 
grana będzie przezabawna komedja Berra i 
Verneuilla <Mecenas Bolbec i jego mąż». 

— Jutrzejsza premjera, <jedyny Ra- 
tunek» — satyryczna komedja Molnara 
wzbudziła wśród inteligencji wileńskiej wiel- 
kie zainteresowanie. Teatr Polski czyni 
wszystko, aby to dzieło niewątpliwego talen- 
tu wypadło jaknajlepiej. 

— Dzisiejsza popołudniówka w Te- 
atrze Polskim. Dziś po raz ostatni w se- 
zo! 
ka 

mie o g. 3 m. 30 pp. grana zie <Wiel- 
księżna i chłopiec ho! EL 
— <Nina» — Kampfa. Od dłuższego 

Czasu Teatr Polski próbuje mocną, peł 

Pr 

; ną 
dramatycznego napięcia BOBA <Ni- 

» z 5. Perzanowską w roli tytułowej. 
— Irena Dubiska w Teatrze Polskim. | 

ogram dzisiejszego poranku niezrównanej 
skrzypaczki Ireny Vubiskiej obejmuje naczel- 
ne utwory skrzypcowej literatury (Beethoyen, 
Karłowicz, Tartini, Smetana, Sarasate), któ- 
remi artystka osiągnęła w roku bieżącym 0l- 
brzymie sukcesy w Pradze, Wiedniu, Berli- 

J. 
Sz, 
pr: 

nie, Glasgow i Londynie. W/ miastach tych 
Dubiska, wykonywaniem dzieł Karłowicza, 
ymanowskiego i innych polskich twórców, 
zyczyniła się wybitnie do szerzenia kultu 

muzyki polskiej. 
Dziś wieczorem J. Dabiska opuszcza 

Wilno, udając się na swój koncert w Filhar- 

czne 

Czystej kolacji; wreszcie wszystkim, którzy 
w różny sposób przyczynili „się do godnego 

onji warszawskiej. 
Zainteresowanie olbrzymie. 
Początek koncertu o g. 12 m. 30 p. 

Bilety w cenie od 50 o E 
Polskiego od g. 11-ej r. 

— Echa pobytu Karola: Szymanow- 
skiego. Z .rząd Związku Zawodowego Li- 
teratów Polskich składa niniejszėm : serde- 

ziękowanie: p. Prof. Stanisławowi 
Matusiakowi za przepięknie wymalowane 
minjatury na wstęgach ofiarowanych ргдей 
Związek Szymanowskiemu i 
Rektorowi Stanisławowi Pigoniowi za łaska- 
we użyczenie powozu; p. Wicewojewodzie 
OQlgierdowi Malinowskiemu za łaskawie do 
dyspozycji Gości oddany samochód; pp. Pro- 
fesorostwu Wład. Zawadzkim za owocną 
energiczną pomoc w zorganizowaniu 

rzyjęcia znakomitych Gości. ч 
P Sekcja muzyczna Z.Z.L.P.-W. Halewicz, dobrze orjentować. Już z odległości około 
T. Szeligowski, St. Węsławski. 

1 "————— nie stał na wyznączonem na posterunek 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

19 marca 1937 r. 
Dewiży i waluty: 

Dołary 
Tranz Sprz. Kupno. 

8,94 8,90 8,92 
Belgja 124.77 i pół 125.09 124,46 
Holandia 359,05 359,95 . 358,15 . 
Londyn 43.55 i pół 4366 43,44 
Nowy*Yor: _ 8.95 8.97 8,93 
Parya 35,17 35,22 35,04 
Praga” 26,57 26,63 26,51 
Szwałcarja 17255  1729g 172,12 
Wiede! 126.16 126.47 125,85. 
Włochy 41.36 41,46 41,26 

Papiery Procentowe 
5 pr. pożycz. konw 59—59,50 
Dolarówii 50,50— 51 
Kolejowa 102,— 

4 i pół proc. listy zast. ziems, zł. 54,50 54,50 
4 proc. ziemskie złotowe 49,50 
8 proc. warszawskie zł, 77,— 
5 proc. warszawskie zł, 61, — 61,25 
10 proc. m. Lu lina złot. 83. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
Wilno, dnia 19 marca 1927 r. 

Banknoty 
Dolary St. Zjedn. 8,931/, 8,92:/27 

Złoto. 
Ruble 4,75:/2 4,73 1/2 

Akcje. 

Listy zastawne. 
dn. 21 marca, od godz. 6 wiec w Wil. B Z. zi. 100 4640 

miejskich dla najuboższej, ludności. lokału parterowym przy uł. Uniwer- 

kolskiej Zarząd Kasy Chorych m. Zaprasza wszystkich chcących tanio 
Wilna dy į zwijańió Instytucji, nabyć książki nowe i stare, nietylko 
przyczynia się do obniżenia stanu polskie e lecz również w 
zdrowotności ludności, wbrew dąże- Įšzykach obcych. 
niom władz służby zdrowia organi- 
zacji lekarskich i zasadom Kas 
rych w Polsce. ! 

В - 

Zarząd Stenia Lek. Pol, w Wilnie, 

| UNIWERSYTECKA kwalifikowała przed paru laty nauczy- 
— Powszechne wykłady Uni- 

wersyteckie. W niedzielę, dnia 20-go 
marca 1927 roku o godzinie 7-ej wie« 
czorem w Sali Sniadeckich Uniwe: 
sytetu Prof. Dr. Serjusz Schilling- 
Siengalewicz wygłosi odczyt 
<O samobójstwie», 

p. ti 

Wstęp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr. 

-__ ZEBRANIA I ODCZYTY. Dy, grożąc nawet sądem. 
— Odczyt na temat <Marja Rodziewi- 

czówna — życie i twórczość» wygłosi p. Zygmunt Abramowicz w niedzielę dia 20: — «Reduta» na Pohulance. Orkiestra 
0 marca o g. 6 wiecz. w Domu Ludowym 
MS. przy Białym zauł. Nr8. Wstęp wolny. 

— Walne Zebranie członków Koła 
Bibljotecznego im. Tomasza Zana P.M.Sz. 
dbedzie się dn. 28 marca br. o godz. 7 
z Ww e nieprzybycia dostatecznej 

liczby członków następne zebranie odbędzie 
się tegoż dnia o godz. 7 min. 30, w lokalu 
Czytelni im. T. Zina Wielka Pohulanka 14. 

— Odczyt p.prof. A. Parczew- 

klady fortepjanowe «Koj. a Stow. Mi a ah <nolend», opra: i ni j były omawiane. Ka- Nie» podaje do wiadomości, iż ostat- 
ne i nieraz tutaj były c ni dzień „Katolickiego Tygodnia Spo- 

łeczaega* przypada w niedzielę dn. 
20 marca r.b. Ojczyt na temat: Kon- 
kordat Polski z Rzymem na tle histo- 
rycznemi jego współczesne, znaczenie, 

wygłosi p. prof. Alfons Parczewski, 
Początek o godz. 1 popoł. Po od- 

— (0) Czy to prawda? Docho- 
dzą wieści, że w kuratorjum wileń- 
skiego okręgu szkolnego odbywa się 
od dłuższego czasu reperowanie nie- 
dbałych czynności jakiejś komisji, co 

cielstwo szkół powszechnych według 
szczebli. Otóż podobno ta komisja 
popelniła moc błędów, dając naprzy- 
kład wyższe szczeble (ciekawa rzecz 
czy też i miższe?), za co teraz kura- 
torjum ściąga z pozostającego na 
służbie nauczycielstwa nadplacone z 
racji tych błędów komisji sumy oraz 
żąda zwrotu od zwolnionych ze służ- 

TEATR i MUZYKA. 

Namysłowskiego w <Reducie». Dziś o g. 
4-ej pp. i jutro o g. 8-ej w. wystąpi tylko 
dwa razy w Reducie znakomita Orkiestra 
Ludowa pod dyrekcją Stanisława Namysłow- 
skiego. 4 У 

Po nadzwyczajnych sukcesach w  Sta- 
nach Zjednoczonych Ameryki Półn., gdzie 
orkiestra ta krzepiła swojską nutą serca ro- 
daków tam osiadłych — odbywa obecnie 
tournće artystyczne po Kres:ch. 

W programie utwory swojskie i obce, 
oraz słynne mazury Karola Namysłowskiego, 
które za Oceanem wywoływały huragany 
oklasków i porywały nawet flegmatycznych 
amerykan. 

Bilety w cenie od 50 gr. nabywać mo- 
żna od g. li-ej'r. w kasie Teatru. 

Bank Polski zł. 100 121 \ 

   

    
= HARRIS S 

SŁYNNE AMERYKAŃSKE 

Motory naftowe 
fabryki MASSEY-HARRIS w Kanadzie 

o sile 1 i pół, 3, 4i pół i 6 koni. 
przeznaczone wyłącznie dla potrzeb 

rolnictwa i rzemiosł, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI. 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Motory te o precyzyjaym wykonaniu 
oszczędne pod względem paliwaž i 
smarów, łatwe do obsługi, są w do- 
datku tanie, kosztują bowiem Dola- 
rGw 150, 200, 280 i 340. ||| 

Posiadam je na składzie i wszyst- 
klch interesujących się zapraszam do 
obejrzenia. 

  

: 

zach Felicji Kruszewskiej, młodej poetki, 4 
znanej Wilnu z dwuch zbiorków poezyj 
«Stąd dotąd» i «Przedwiośnie». 

A 

o 
  

   

Е il kawaler, > Inżynier-leśnik mogi er. 
giczny, oficer rezerwy, z praktyką 
hodowlaną, przy urządzeniu, Szaco: 
waniu i eksploatacji lasów, obznaj- 
miony z tartakiem, posiadający D. 

($ pochlebne świadectwa, poszukuje 
— <Sen> w «Reducie». Dziš o g. 8-ej | Р r ! 

wiecz. po raz trzeci <Sen» w siedmiu obra- & 
posady, Łaskawe oferty z podaniem 
warunków proszę składać pod adre- 
sem: p. Hajaówka, skrz. poczt Nr 30, $ 
inż. T. D. : 

gr. w kasie estru 

Dubiskiej; p. 

Z SĄDÓW. 
Amator bigamiji. 

W dniu wczorajszym Wydział Karny 5а` 
du Okręgowego w Wilnie rozpatrywał spra= 
wę Michała Dzeli, oskarżonego o bigamię. 
Dzela zawarł legalny związek małżeński z 
Bronisławą Bemówną w Solcach z. Siedjec- 
kiej, przed kilkunastu laty przenosząc się po 
kilkuietniem małżeńskiem pożyciu do Wilna 
osiadaiąc tu na stałe. W Wilnie poznał w 
roku 1921 Stanisławę Bereznowską, pokochał 
ją i po kilku miesiącach narzeczeństwa sta- 
nął z nią w kościele św. Piotra i Pawła na 
ślubnym kobiercu. 

O godach małżeńskich swego dawnego 
męża dowiedziała się Dzelowa, komunikując o 
wypadku prokuraturze. Amator bigamji zo- 
pał aresztowany i postawiony w stan oskar- 
żenia. ’ 

Oskarżeny przyznaje się do winy. Oże- 
nił się ze Stanisławą Bereznowską, gdyż 
pierwszej żony nie kochał i pozatem ona 
PALI "p pea kiss A 

przewodnictwem iego Jo- 
dzewicza © kitai niefortunnego małżonka 2 
żon na karę 8 miesięcy, a po-darowaniu mu 
na mocy amnestji połowy kary—na 4 mie- 
siąca więzienia. 

Śmierć policjanta pod autobu- 
sem.” 

W lutym roku 1925 naprzeciw apteki 
Jundziłła, przy zbiega ulic. Adama Mickie- 
wicza i 3:go Maja zdarzył się tragiczny wy- 
ma przejechania policjanta Kazimierza 
tanktewiczą przez autobus firmy <Autopol> 

Nr 14114. Kierowcą tego autobusu był szo- 
fer Michał Wojcieszek. PEB 

Przejechany posterunkowy Stankiewicz | 
przewieziony do szpitala św. Jakóba zmarł - 
po godzinie. Przyczyną śmierci był siłny 
wstrząs mózgu 1 ogólne potłuczenie. Woj- 
cieszka aresztowano i osadzono w więzieniu. 

> ta była sa Oa 
rozpraw w Wydziale Karnym Ц g0- 
wego. Przewodniczył sędzia Jodzewicz. Oskar=' 
żenie wnósił pprók: Bagiefiski. Bronił mec. 
Bagiel. Jako. bie, si inż. Krukowski,: 

aaa mea” Dyrekcji Robót 
Publicznych. : 

Podczas pržewodu-sądowego wyjašnilo 
się, że w krytycznym: momencie była wichu- 
ra z śnieżycą; przez co”szofer nić mógł się 

30 metrów od miejsca tragicznego wypadku 
dawał on gwizdki osie Ai Policjant 

miejscu i w krytycznej chwili znalazł się 
między wymijającemi dorożką i autobusem. 
Nie dostał się on pod koła autobusu ale z0- 
stał porwany przez [ewe skrżydło niewi- 
doczne dla szofera. 

Po przesłuchaniu świadków sąd uda je: 
się na wizję lokalną, gdzie bada okoliczno- 

ści sprawy, póeę dodiifiwównik oEniOz: 
nie świadków i zarządza obiadową przerwę. 

Po przerwie zeznaje ły inż. Kru- 
kowski. Wywody jego dadzą się zredukować 
do wniosku, iż był to nieszczęśliwy wyps- 
dek, a nie OTO uchybienie przepisom 

Do głosu dochodzą «strony, 
Rzecznik oskarżenia, pprok. Bagieński 

zrzeką się oskarżenia, nie mogąc się doszu- 
kać winy oskarżonego. —. 

Tem samem obrońca mec. Hngiel redu- 
kuje swą mowę obreńczą : do powołania się 
na nieposzlakowaną przeszłość jego moco- 
dawcy i prosi o umorzenie. 

„ Sąd po krótkiej naradzie wynosi wyrok 
uniewinnia jący. ^ 

- INA RATY, $ 
_ solidny sprzęt radjo $ 

„. amatorski. ы 
Kompletne instalacje z nowo- 

      

czesnych odbiorników. 

„CENY-NLSKLE, 

Bezpłatne porady poleca 

+ najstarsza firma Radjowa $ 
ė w. Wilnie. 

, Wileńskie B uro Radjotechniczne $, 
) Mickiewicza 23. Tel. 405, 

DAMA Z DYPLOMEM 

Institut de Beautė Kėva 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, teł. 657. Leczenie wad cery i 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
pryszczy, plam na twarzy. Spe- 
cjalnie ula balów i wieczorów 
<Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 
koloru cery. Leczenie włos, od wyp. 
1 łupieżu. й Р W.Z.P, 58. — 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
s mi, 0, P. P. 

     | Śleżwtólhiczze ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM © 

| REUMATYZM 
t £AMANIA BOLEGŁÓWY ZĘBÓW 

  

       
     i NAGRODZONY 

MEDALAMI 

  

    

   
1 ASTEKARŻ,. 

2 TARNOPOLA 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
WYTWÓRNIA: GLÓWKY SKŁAD WYSTŁKOWY 

APTEKA MIKOLAŚCHA 
Lvwwów. 

   

       

    

 



   

  

Egz. od 1843. 

Nowości wiosenne I letnie. 
Sukna, Wełny i Jedwabie. 

„M. GORDON" 
Niemiecka 26, 

i 

N ajmodniejsze kolory. 

SŁ O 

     
      

  

  

  Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
'4 Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5).     

ANONS: Od dnia 30 marca do 10 kwietnia włącznie wyświetlany będzie słynny film $ 

+ „GRACZ W SZACHY: 7?rmet z 

Scenarjusz podług powieści H. DUPUY—MAZUEJA. 

  

paratu na dolegliwości nóg 

Ostrzeżenie! 
Wobęc dużego powodzenia naszego bezkonkurencyjnego pre- 

EGEJIJ 
ukazały się w ostatnich miesiącach na rynku falsyfikaty. Aby uchro- 
nić Sz.ąKlijentelę przed nabywaniem bezwartościowych naśladownictw 
(falsyfikatów) wprowadziliśmy numerowaną etykietę z rysunkiem praw- 
nie zastrzeżonym: SŁONIA, której wzór poniżej drukujemy. 

Sz. odbiorcy nasi proszeni są o skomunikowanie się z naszym 
zastępcą celem zamiany starego towaru na nowy. 

| 

' 1927 r. nie bierzemy odpowiedzialnošci 
Jednocześnie podajemy do wiadomości, że z dniem 8 lutego 

za SÓL do nóg JANA 
w starem opakowaniu. Wszelkie naśladownictwa $będą sądownie 
ścigane. Wzór oryginalnej etykietki z rysunkiem słonia: ; 

Do 
NÓG 

MER 
numerowana 

Ps: | 

specjalnego 

różnie 

Przedstawiciel 
na rejon Wileński 

S Trocki. 
Wilno, Węglowa 10. 

  

Tas 113544 

i KRWAWIENIE 

    

Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska 

* MINIATURA. 
Doktór porwał się, jak zbudzony 

ze snu, za nim wszyscy inni. Dama i 

lokaj z kandelabrem stalijuż u szczy- 

tu schodów. Ona rozejrzała się nie- 
-spokojnie i poczęła śŚpiesznie scho- 
dzić na dół; lokaj ledwo mógł nadą- 
żyć; zdaleka było widać, jak kande- 
labr dygotał mu w ręku i rzucał 
chwiejne blaski na ściany. Po šcia- 
nach migotało coś, jak złocone ramy 
obrazów, przez środek schodów spa- 
dało krwawą smugą sukno szkarłatne 
i w niepewnem świetle kilku świec 
wydało się Doktorowi wodospadem z 

krwi. 
W pół schodów Dama zatrzymała 

* się j przechyliła przez poręcz. 

Zdawała się kogoś wypatrywać, 
czegoś nasłuchiwać. Lokaj stał za nią 
nieruchomy, jak posąg, tylko oczy 
latały mu niespokojnie, a wosk z 
przechylających się świec kapał cięż- 
kiemi kroplami na sukno czerwone i 
na schody. : 

Gdzieś w głębi kurytarza, gdzieś 
na pierwszem piętrze rozległy się kror 
ki, szybki, nierówny klekot kilku pa- 
nóg, ciężko obutych, idących nie: 
zgodnie. Dama krzyknęła lekko i 
pomknęla w dół. Wyprzedził ją Po- 
lek. Skoczył z miejsca, jakby  niewi- 
dzialną siłą pchnięty, pędził, przeska- 
kując po cztery stopnie na raz. Dok- 
tór puścił się za nim, ale ten sam 
bezwład, którego doświadczył w lek- 
kim stopniu już na górze, podciął mu 

= 

   

Ta 

Z powažaniem Laboratorjum Chemiczne 

Br. ELĖMER FUCHS 

2 Bank Liemiański ke: Warszawie 

Ф 
Ф 
© przeprowadza parcelację nierucho- $$ 

* 

Ф 
DO przeprowadza likwidację sinżebności. * 

* 

Ą klucza, stano- 

FU H ‚ wiącego wy- 

( S d laczną tajemnicę 

®) H naszego labora- 

torjum. 

Warszawa, Bielańska 21. 

  

    

Ф 
Ф 
ч 
Ф 

Wydział Agrarno-Parcelacyjny 
Przedstawicielstwo w Wilnie 

ul. Mickiewicza 8, tel. 4—43. 

mości ziemskich w województwach 
Wileńskiem i Nowogródzkiem na 
dogodnych dla właścicieli warunkach 4 
udziela zaliczek na parcelację, WI- P 
KASA pożyczki w Państwowym 
anku Rolnym, dokonywa pomiarów ė 

LOKOMOBILĘ 
<RUSTCN - HORNSBY> 

w ruchu, stan doskonały 8 atmosfer 
16/20 Hp rok budowy 1913 sprzedam. 
P.czta; stacja Nowojelnia, 6 kiiomet« 
rów maj. Chodorki woj, Nowo- 

gródzkie. H. Kulikowski. 

krokiem, czepiając się poręczy, prze- 
stawiając z trudem ołowiane nogi. 
Tak bywa czasem we śnie, kiedy trze- 
ba biec prędko, a nie można. : 

Tymczasem Polek był już na do- 
le, na kurytarzu i otaczało go kilku 
drabów w kubrakach, uzbrojonych w 
szable i spisy. : 

«Kozacy dworscy», przemknęło 
'Doktorowi przez głowę. «U kogo my 

jesteśmy? Gdzie jest nasz straszliwy 

gospodarz i co chce z nami zrobić?» 

Jeden z drabów położył Polkowi 
rękę na ramieniu: Zamaszysty porucz- 
nik nie bronił się wcale. I on także 
przestał być sobą. 0) 

Jego Ściągnięta, jakby zakrzepla 
twarz, przeraźliwie blada, przecięta na 
czole czarnemi brwiami, uderzająco 
przypominała twarz Damy, biegnącej 
po schodach. Biała peruka uwydatni- 
ła prześliczny zarys czoła, i oczy by: 
ły takię same, głębokie, zielone, ocie- 
nione czarną oprawą, jak dwa leśne 
jeziora. Podobieństwo wystąpiło jesz- 
cze wyraźniej, gdy ci dwoje stanęli 
obok siebie. Młodzieniec miał ręce w 
tył skrępowane. Wyprężył ramiona, 
zwinął się cały, jakby chciał stargać 
więzy. Były mocne. Z jękiem przy- 
kląkł u stóp Damy i pochylił głowę 
do jej kolan. A 

Żarzuciła mu obie ręce na szyję i; 
płacząc coraz głośniej, okrywała na- 
miętnemi pocałunkami włosy i czoło, 
oczy i usta. Po czole młodego czło- 
wieka sączyło się parę kropel krwi. 
Starła je ostrożnie koronkową chu- 
steczką, przycisnęła chusteczkę do 
ust, potem rzuciła jakiś rozkaz ko- 

  

dzjeów walk narodu polskiego 
o niepodległość. 

+ 

‚ - Zbbiūra': folem 

  

Rzymska 
afalcami 

na wszelkie wpływy atmosferyczne, wiekowej 

__Złotemi medalami wielokrotnie prenjowane__ 
Prospekty na żądanie gratis. 

KASZLESZ, 
MASZ BÓLE GARDŁA 

  

RADIO 
Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lamp 

oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy 

Ceny konkurencyjne. 
ODDZIAŁY: GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa Ni 
IWYSK—ul. Zamkowa Nr 9, telcf, Nr 

‚ ul. Suwalska Nr 65. 

  

rycerskiej sali. 
Zwolna, bez zgrzytu ni skrzypu, 

rozwarły się podwoje. Zrozpaczona 
kobieta biegła teraz przez salę ku 
przeciwległym drzwiom, a za nią Pułe 
kownik i Doktór. Reszta została 
gdzieś na schodach. ` 

Sala była prawie zupełnie ciemna. 
Lokaj z kandelabrem i tu nie opuścił 
swej Pani. Biegł za nią, ledwie mo- 
gac nadążyć, Płomyki kandelabru 
chwiały się tak mocno, że aż przyga* 
sały. Doktór przełamywał bezwład i 
biegł, jak mógł. Po drodze zezem 
widział jak pod ścianami sali maja- 
czyły szeregiem ustawione zbroje i 
połyskiwała nad niemi broń, rozwie- 
szona tu i ówdzie. ; 

Przeciwlegte drzwi, wiodące do bi- 
blioteki, otworzyły się także, Dama 
wpadła w nie, jak strzała i pobiegła 
w głąb pokoju. Lokaj z kandelabrem 
stanął u progu. Doktór zatrzymal się 
tuż obok niego i stał osłupiały, po- 
chłonięty dziwacznym widokiem. :Puł- 
kownika nie' widział, czuł tylko, że 
mu ściska z całej siły rękę. Nie mógł 
obrócić glowy, szyja była jak w klesz* 
czę ujęta. ; 

Przed nimi, na kominku, ploną! 
suty ogień i rzucał drgający krąg 
światła, aż na środek pokoju. Na gra- 
nicy tego kręgu wychylał się z cienia 
masywny stół dębowy, zawalony książe 
kami i papierami. Szafy biblioteczne 
tonęły w głębokim mroku, zarysowy* 
wały się widmowo gęstszym cieniem 
na tłe ciemnych ścian, 

Na gzymsie kominka smukliły się 
nogi, spętał i zmusił do zaniechania ząkom. Usunęli się pod ścianę i sta: dwa przepyszne kandelabry, a między 
pogoni. Wlókł się mozolnie, krok za nęli, a Dama skoczyła ku drzwiomnimi cykotał zegar staroŚwiecki, da- 

i p. Inżyniera lub listownie — 
‚ = Gh. GI6Z0 jez wiet © 

   

z faleami 

Dachówki palone naturalno czerwonego koloru, odporne 

T-wo Radio-Techniczne 

„Elektrit“ Dies Wileńska 24, 

  

wo 

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnnczka Lenorman, ktėra 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
itd. Kto chce poznać przyszłośćą 
niech pośpieszy do 1 maja. Ponieważ 
potem wyjężdża lub zupełnie prze- 
staje wróżyć. Ui. Młynowa 21 m. 6, 
(Zarzecze) naprzeciw Krzyża, schody 

na prawo. 3 

  

LĄ doch: rocznie 12,! CR 

przy domie ogród 1080 
sążni kwadr., punkt dobry, sprzedam 
niedrogo. Wiad.: W, Stefańska 17, 
m. 2. Od 10 do 12 z rana zapytać 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof.  Seknłowicza, 
Warszawa, Žėrawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 
wości  kupieskief, korespondencji 
hanslowej, stenografji, nauki handlu, 

   
; $ skich. 

  

(TYLU MT ZU 
к 

  

ТОИа 
RAN WT OWEZLETY 

   

kiej 26, NA WIELKĄ Ne 27, m 6. 
Pracownia jubilerska, KUPNO ZŁO. $ 

$ TA, SREBRA i różnych kamieni do 

  

$ Wi Smiałowska wagon kartofli 
przyjmuje od godz. 

  

      
    

        
     

    

    
     

DOKTÓR FOLWARK 
z dużym młynem D, ZELDOWIGJ || z zie pisza 

chor.WENERYCZ- || Wilna sprzedamy z 
NE, MOCZOPŁC. || rozterminowaniem 

SKÓRNE wpłaty należności 
od 10-1, od 5-8 w, ||| Wilefskie Biuro 
Lis Komisawo-Handio- 
DOKTOR we kasej onowane 

S.Zeldowlozowa || ** 215575 й tel. > 
KOBIECE, WENE. ( 
К ES | Po:rzebny pokój 
prz 122i0d 46 oddzielny przyzwoity 

ul.Mickiewicza 24 | Przy rodzime od zaraz, 
      

Oferty dła »Samotne- 
go» w adm, «Śłowa>, 

„2 
  

  

Do sprzedania 

woltmany, dowiedzieć 
do 19. Mickiewicza się: Miekiewicza 22 

  

własnego wyrobu; płacę najwyższe — 
сепу. ’{У;Коциіч naj'epsze  :oboty Ф ш;?›‚шь}.-бьз RA >> $ brylantowe według rysunków pary- $ [Za 400 dolarów Szacunex bezpłatny.  $ posiadłość 4 domy   prawa, kaligrafii, pisania na maszy- 

nach. Po ukończeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW!    d 

ogrodnicze kwiatowe i 
pastewne znanej firmy k Nasiona 

в С на SpA 
poleca D-H. Murpol 

do 9-cio letniej dziew- 
czynki na wieś dla 
przygotowania do 1-ej 

Upraszam o zgłasza- 
Hi nie się 20-g90—29 
№ b. m. Jagiellońska 

Poszukuję POSADA RZĄDCY— 

wykwalifikowaną  EKONOMA do objęcia 
nauczycielkę Zaraz w majątku koło 

Wilna, 
ko 
zgłosić pod adresem: 

A. Kucharzewski, klasy gimnazjum. Wilno, 

  

poszukuję ekono- 

  

  

  

Poszukuje lokału na biuro z 6—8 
pokoi. Oferty składać pod adre- 
sem Związku—ul. Dominikańska 

15, pokój Nr. 33. 

  

z ogrodem za 1.700 
dolarów na Zwte- 
rzyńcu sprzedamy 

zaraz 
Dom Handi.-Kom. 

  
trwałoścź 

Gabinet Kosmetyczny 
Z. Zdzienickiej 

Masaż twarzy. Stosowanie Radiolux'u. 
Usuwanie zmarszczek. 

Farbowanie włosów. Elektryzacja 
kosmetyczna. Usuwanie podbródka. 

Mickiewicza 1, m. 8 wejście z placu Ka- 
tedr. W, Z. P. Nr 1, Wilno, dn. 30.1 r. 1926 

  „ZACHĘTA* 
Gdańska 6 tel. 9-05. 

MIÓD 
  
łam ku  zupełnemu 
zadowoleniu pod gwa- 
rancją naturalny, czy- 
sty mód  pszczelny 
franko ma miejsce za 
pobraniem pocztowem 
5 cio kilowa blaszanka   

zł. 13,50. 10-0i0 kilo- 
  

> Uwaga! 
Darmo!!! 10.000 premji! Darmo!!! 

Celem rozpowszechnienia firmy na. 
szej na prowincji i dania możności za- 
poznania się z naszymi artykułamy towa- 
rów, postanowiliśmy rozesłać każdemu 
nadsyłającemu nam swój adres dokładny, 
premję zupełnie bezpłatnie. , Adresować: 

, Warszawa—Dom Towarowy Świeca i S:ka, 
Chłodna 6. Skrzynka pocztowa Nr. 552. 

wa Dblaszanka tylko 

Podwołoczyska, 
(Małopolska) 

DOMY 
dochodowe 

najlepsza lokata 
gotówki poleca 
Dom Handl.'Kom. 

„ZACHĘTA* 
  

  

    

   
   

Ь 
Nr 10—38, * 

w centrum miasta 
najęcia na kantor, na raty. 

r 29, WOLKO, 
108, LIDA. lońska 10, 

3 duże jasne pokoje 

naukowej, przemysłowej lub han- 
dlowej, Wiadomość: ul. Jagiel- 

Gdańska 6, tel. 9.05 

RZĄDCA 
poszukuje posady, po 
siada długoletnią 
praktykę,  chlubne 

świadectwa i poważne 
referencje, adres w 

adm. «Słowo», 

zaraz do wy* 
dla instytucji 

m. 3. 
  

  

  

  

Kupię nia   używaną maszynę do pisa- 
w zupełnie dobrym 

stanie. Zgłoszenia proszę skierować 
do hotelu Sziacheckiego Ostrobramska 
4, dla inżyniera 20—22 b. miesiąca, 

Sklep 
do wynajęcia 

przy ulicy 1elkiej 
Nr 39 inf. m. 2.   

  

  

  

jący obraz Saturna z kosą, wspartego 
o zegarową tarczę. 

Przed kominkiem, w rozłożystym, 
wolterowskim fotelu, 
niemłody, o twarzy opaslej, czerwo- 
nej i wypukłych bladoniebieskich o- 
czach. Była w tych oczach i dokoła 
ust jakaś dobroduszność udana, splą- 
tana w jedno z tak nieubłaganem 
okrucieństwem, że twarz czyniła po- 
tworne wrażenie. Na widok Damy 
dźwignął się nawpół z fotela i długi 
bursztynowy cybuch z ust wypuścił. 
Błogi uśmiech znikł mu z grubych 
warg,. zastąpił go wyraz zły i dra- 
pieżny. Zacisnął rękę na poręczy fo- 
tela. Kobieta w czerni rzuciła mu się 
do nóg; łamała ręce, wiła się w ja- 
kiejś okropnej rozpaczy, ale nie wy- 
mówiła ani jednego słowa. On także 
miłczał, ale znać bylo, że odmawia 
ruchami głowy i marszczeniem brwi. 
W pewnej chwili pchnął ją brutalnie 
od siebie i złożył ręce, jakby do kla- 
śnięcia. Wówczas dama błyskawicz- 
nie porwała się z ziemi, chwyciła ze 
stołu coś błyszczącego... Mężczyzna 
uprzedził cios. Przez chwilę ręce oboj- 
ga zmagały się w śmiertelnej walce, 
potem potęźna garść Człowieka z 
przed kominka zacisnęła się na szyi 
Damy z miniatury. Prześliczna jej 
głowa zwisła bezwładnie w tył, z oczu 
duszącego tryskały iście piekielne plo- 

mienie. Doktór usiłował nadaremno 
oderwać się od Ściany, -zdawało się, 

przyrósł do niej. . Wytężał wszystkie 
siły, chciał krzykiłąć, skołczały język 

odmówił posłuszeństwa. 
Na szczęście Pułkownik, na wi- 

dok zupełnie realnego niebezpieczeń- 
stwa grożącego siostrze, wyszarpnął 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogoszenia Zenon Ławiński, 

siedział człek 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznych 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

‚ DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

  

się natychmiast z pod okultystyczne- 
go czaru. 

Z głośnym krzykiem: jezus, Marja! 
rzucił się przed siebie, chwycił Wi- 
dziadło za kiście rąk i skręcił potężnie, 
aż coś zupełnie po ludzku chrupnęło. 
Ktoś jęknął, ręce Dusiciela rozluźniły 
chwyt i puściły ofiarę. 

Dama runęła na wznak. W tej 
chwili zawirowało coś w powietrzu, 
cały pokój napełniła tęczowa mgła, 
zakręciła się w tysiąc siedmiobarw- 
nych kół, potem rozbiła się w miljon 
złocistych kuleczek i znikła. Teraz 
Doktór zobaczył, że w bibliotece jest 
ciemno, na kominku niema ani iskry 
ognia, a u drzwi stoi ogłupiały Józek 
z kopcącą naftową lampą w ręku. 
Doktór wyrwał mu lampę z rąk i 
skoczył naprzód. Cały bezwład znikł 
bez śladu, Przed kominkiem, na po- 
dłodze, leżała pani Kama sztywna, 
pogrążona w  kataleptycznym Śnie. 
Na fotelu siedział Kapitan i jęczał 
cicho od czasu do czasu. 

«Kapitanie», wrzasnął rozwścieczo- 
ny Pulkownik, «cóż wy,u djabła sobie 
pozwalacie? O mało nie zamordowa- 
liście mi siostry!», 

<Co się stało z mojemi rękami?» 
wyjęczał. z trudem Kapitan. «l dlacze- 
go tu jesteśmy? Czy seans już skoń- 
czony?» 

Doktór przyklęknął przy Śpiącej. 
«Panią Kamę poniesiemy we dwóch, 

Pułkowniku, na górze przystąpię do 
obudzenia jej. Czy możecie iść o 
własnych siłach, Kapitanie? : 

Później Wam opowiemy, co SiĘ 
stało. Nie. Józek wam nic nie pomoże». 

Wyszli do sali rycerskiej. Józek 
oprzytomniał i twierdził, że cały czas 

Ożyńska-Smolska 
Zgłoszenia tyl- Choroby jamy ustnej. 

pisemne — należy Pionowe 1 = 
wanie zębów bez bóln. 

= Porcelanowe i 
aglellońska korony. Sztuczne zęby. 

ego FH yJmagane Wojskowym, .urzędni- 73 poważne referencje. kom i 
zniżka. Ofiarna 4 m.3. 

  

  

Po długim pobycie w 

tani na święta, wysy- Udzielam lekcji języka 

i angielskiego 

  

zł. 26, J, KWASTEL,P oszukuję 

dwóch pokoi z kuch- 
nią. Wiadomość w duża do ubrania 

| adńninistracji «Słowa» Sprzedam zaraz nie- 
m a w 

Vožyczki 

tel. 152, 
——-— 

Sprzedaję 2 domy 

  

    

    

   

Lekarz- Dentysta 
d MARYA z dużym ogrodem 

w dobrym punkcie 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo+ 
we kaucjonowane 

ul. Mickiewicza 21, 
tel. 152, 

   

złote Lekcyj francus- 
kiego udziela ruty- 

uc. ję QOowana nauczyciejka. 
ONY Mickiewicza 45 m. 4, 

  

  

  

s : ь Wydz. Zdr, Nr 3, 9d godz. 1—3. M. Jędrzejkowski Ema. samodzielnego M.Wilenkin REF 
ul. Mickiewicza 34, tel, 370. do niedużego majątku i S-ka "22 E Do sprzedania 

Uanunununnaunnauuuna" plaza ię 20a 73 | Spółka = ogr. odp. | Mikołaj Błoch FLET A aa 8 . m. Jagiellońska 7-3. Wilno,ul.Tatarska Akuszerja i choroby wiadomość 
kaorpiówka 20, dom własn ul. Antokoiska 74—8, 

WSPÓLNI K A Istnieje od 1843 +. Pyjnaje 13 42 ; Dąbrowski, # $ \ Fabryka zł skład |4—5, ul. Teatrajna 3, — 
2 

RE CJANINA mw. DE : is Aka 
z kapitałem 10 tys. zł. +ony, . BROMEtY iešci 

poszukuję do przedsiebiorstwa za- łóżka niklowane i ORO © Wileńskie. "Prado 
łożonego w r. 1902. Oferty skła- sy, Roty, miały L i ZER a. dać pod adresem: ul. Jakóba Jasiś- | | biarta,"'krzesta” „„Minker ul: Miekiewieza Zi ski ag; "Nami sq owe itd. eńska 21, е ' iego 4—5. Niemierowicz-Szezyt. Dogodne AB ABS : tel. 152. 

{ na raty: OKATĘ OKA 
OKRĘGOWY ZWIĄZEK KAS gotówki uskute- || Kupię dom P 

CHORYCH w WILNIE Domek || dogodnie tylko na |dochodowy z ogro- 
dem. Zgłoszenia р pewne zabezpiecze: 

    

nia u osób soli. |semne do adm. <Sło- 
dnych i poważnych wa» pod <Dom>, 

ileńskie Biuro 
Komisowo: Handlo- 
we ul.  Mickie« IESZKANIE z 
wicza 21, tel. 152. M 5 pokoi z kuch- 

nią, łazienką. 
światł., pok, dla służby 
1 mne nowocz. wygo- 

dy do wynajęcia. 
Ozlądać 2% PP. 

Zakretowa 5-a m. 6 

Paryżu i w Anglji 

francuskiego 
  

  

Mickiewicza 3-1. Potrzebna 
AL Sana „kasjerka -ekspedjentka. 

Sklep Cisławskiej. 
S-to Jafiska 9 m, 2. į 

Mickiewicza 37—17. 

  

    

SZAFA 

drogo, wiadomość: 
nl. Antokolska 74—8 

Dąbrowski, 

otrzebne są stoliki 
i krzesła ogro- 

dowe w większej 
ilości. Zgłaszać oterty 
do cukierui B, Sztralla 
Mickiewicza róg Ta- 
tarskiej. 

  

     

   
   

pieniężne załatwia- 
my dogodnie w 

każdei sumie 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Hanalo- 
we (kaucjonowane) 
ui. Mickiewicza 21, 

  

  

o 14 pokojach, ka- 
mienne, fundamenty, w maj. 6, 5, 4, 2 
oświetlenie elektrycz- pok, z umebiow., 
ne, ogród Oowocowy,3 kim. od m, Jaszuny. 
posesja 300 kw. sążni Zdrowa, malowicza m. 
w Nowej Wilejce ul. Sgsnowy las, rzeka. 
Letnia 4. Cena 7.500zł. Na daje się na PKN- 
Warunki spłaty do-SIONAT. Jnf.:  Ś-to 

ETNISKA-WILLE 

    

  

godne, _ Wiadomość: jąkubska 16, m. 7 W.K. 
Wilno, Zygmuntowska 
18 m. 4, od 4 do 6pp 

IESZKANIE z 
6-ciu pokoi z Sprzedają się 

działki pokoje na biuro do” 
niedaleko Wilna, oraz wynajęcia przy ul. 

Šš у į. | Szopenowskiej 6. 

A akd e ©. wiad.: W, Stefańska. 
ul. Sawicz 1-4 od 2.4, 27, m. 4. Szapiro. 

|EWRERZECO"FKASET EVE — 

szedł z lampą za panami, W sali 
było pusto i głucho, ani śladu tarcz. 
i karabeli na ścianach. Tylko w ką- 
tach dwie czy trzy połamane zbroje. 

Polka znaleźli na korytarzu, oszo- 
łomionego, ale przytomnego. Nie pa- 
miętał nic od chwili, gdy pobiegł, w 
dół, po schodach. Obok niego stało 
kilku żołnierzy. Przyznali się ze skru- 
chą, że wydostali klucz od bocznych 
drzwi i zakradli się na  kurytarz,, 
by zobaczyć, jak panowie olice- 
rowie będą robili czary. Na ku- 
rytarzu pierwszego piętra zatrzymali 
się, przerażeni okropnym hałasem w 
rycerskiej sali, Zaraz potem zobaczyli, 

jak wszyscy panowie, z siostrą pana 
Pułkownika na czele, zbiegli ze sch-- 
dów i wpadli do sali. jeden tylko 
pan porncznik zatrzymał się i usiadł 

pod ścianą. Oczy miał otwari”. «ie 

zachowywał się jakby spał. | nie od- 

powiadał na pytania, 
Kapitan przyszedł osłatecznie do 

siebie dopiero po upływie godziny i 
po dobrym kieliszku wódki, którą 
Polek па własną odpowiedzialność 
jemu i sobie zaadministrował. 

Z panią Kamą było o wiele tru--$ 
dniej. Zbudziła się wreszcie, ale oczy 
miała nie z tego Świata, przyglądała 
się, kogoś szukała, wręszcie zatrzy-, 
mała wzrok na Doktorze i powiedziała 
obcym, głuchym głosem: 

«Szukajcie w bibliotece. Szata pierw- 
sza od drzwi na prawo, półka trzecia 
od góry», Potem pomilczała chwilę 
i dodała już zupełnie naturalnie, a 
żałośnie: 

«Nigdy więcej nie zgodzę się na 
seans. Tak mię głowa boli». 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 
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