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Hromada i N. 
Obok podane oświetlenie powodów, 

dla których rząd musiał zamknąć or- 

ganizacje Hramady i Niezależnej Par- 
tjj Chłopskiej — wskazują, iż rząd 

nie zejdzie z drogi bronienia  intere- 

sów państwa wbrew demagogji i ter- 
rorowi. Nowe zarządzenie rządu wita- 

my z całem uznaniem i z ogromną 

ulgą. Po zaaresztowaniu najwybitniej- 

szych agentów sowieckich widzieliśmy - 
na wsi masową ucieczkę od «hur- 

tków». Agitacja prowadzcna przez 
Komintern rychło jednak znalazła no- 
wych agentów, którzy zaczęli przeko- 

nywać, że «Framada> jest legalna, że 

można do niej wstępować i w ten 

sposób wabiono lud w nowe sieci 
komuaistyczne. Zamknięciem Hrama- 

dy oddaje rząd przedewszystkiem 

ogromną usługę naszemu ludowi“ 

który cierpiał z powodu dezorjentacji. 

Niegdyś antypaństwową propagandę 

prowadzono wobec policjantów  słu- 

chających jej z głupiemi minami. W     
ten sposób wywracało się w umysłach 

naszego ludu wszelkie pojęcia o po- 
rządku prawnym, wyrządzało się mu 
najgorszą krzywdę. 

Możliwość tak energicznej i raptow- 

nej likwidacji dwuch bolszewickich or- 
ganiacji zawdzięczamy tylko rządowi 

autorytetu, który zawdzięczamy faktowi 

„cowania gabinetu przez autorytet 
Marsz. Józ<fa Piłsudskiego. Jest to 
fakt oczywisty. Żaden rząd pp. Wi- 
tosa, Grabskiego, Ponikowskiego etc. 
ete. na taki krok zdobyć się nie mógł. 
Dlatego też tak nieznośne i męczące 

antypatryjotyczne wydają się nam ie 
kwaśne dąsy, które uprawia nasza 
rzekoma „prawica“ w stosunku do 

osoby obecnego premjera. Rzadko 

się zgadzamy z Głosem Prawdy, 

lecz musimy się zgodzić, gdy re- 
dakcja tego pisma wypomina Karje- 
rowi Warszawskiemu iż w. dzień 
imienin Marszałka znalazł dużo 
miejsca na omówienie rocznicy Go- 
gola, a zaledwie kilka słów w 
sprawie imienin. Tego rodzaju demon- 

stracje są bezsilne, śmieszne, dziecin- 

ne, a przedewszystkiem bezcelowe i 
polityczne. Zwalczać marsz. Piłsud- 
skiego mogą dziś tylko ci, którzy 

poważnie 0 sobie mogą powie- 
dzieć, że mogliby zająć w Polsce je- 

go miejsce, mogą posiadać ten auto- 
fytet i tę siłę, tę niezależność 
od partji, które on posiada.  Po- 
nieważ p. Koskowski, ani ci których 
on wynosi takiego autorytetu nie 
mają i nie znajdą, więc Kurjer War- 
szawski, który obsługuje gusta war- 

szawskiejod przeszło stu lat, powinien 
się więcej odpowiedzialnie zapatrywać 
na swoją rolę. 

Przy obecnej likwidacji organiza-. 
cji komunistycznych jest jeszcze je- 
den wzgląd, który należy podkreślić. 
Oto zaczęła się likwidacja od Niez. 

Partji Chłopskiej. Zaczął ją wojewoda 
Manteuffel w Kieleckiem. Podkreśla to 

żę rząd polski walczy nie z białorus- 
kością, lecz wyłącznie i jedynie z bol- 
Szewizmem, który w każdym kraju 

przebiera się w jakąś maskę. To każ- 
dy w Polsce rozumiał, że walka 
Z Hromadą jest jedynie i wyłącznie 
walką z bolszewizmem, jedna, jedyna. 
redakcja Kurjera Wileńskiego. wraż 
Z prasą kowieńską i mińską zrobiła 
wszystko co mogla, aby ten jasny 
rozdział zaciemnić, i stara się ze 
wszystkich sił aby walkę z Hromadą 
przedstawić jako ugniatanie Białoru- 
sinów. : M. 

P. Ch, uznane za nielegalne. 
„W związku z przeprowadzoną iostatnio całkowitą likwidacją 

Białoruskiej Hromady i N. P. Ch. dowiadujemy się. iż prowa 
dzona od dłuźszego czasu obserwacja i dane uzyskane przez 
władze w trakcie dochodzeń zarządzonych w całym szeregu wy- 
padków wywrotowej działalności; oraz materjaly dowodowe, ja- 
kich dostarczyła władzom dokonana w dniu 15 stycznia r. b. 
likwidacja komunistycznych organizacji antypaństwowych, nie: 
zb cie stw erdźły, że B. W. R. Hromada i Niezależna Partja 
Chłopska stale i programowo uprawiały akcję wywrotową pod- 
ważając zasady praworządności i zagrażając pokojowi i bezp e- 
szeństy u. publ cznema. 

Najbardziej charakterystyczne cechy działalności tych par- 
tji, które uzewnętrzniły sę w całym szeregu konkretnych wypad- 
ków dadzą s'ę ująć w sposób następu;ący: 

а) В. W. R. Hromada operująca wyłącznie wśród bialorus- 
kiej ludności zamieszkującej teren województw północno wschod- 
nich (Wileńskie, Nowogródzkie, część Foleskiego i Bialostockie- 
go) i N. P. Ch. pozostawały pod wpływem i dyrektywami czyn: 
ników obcych, współdziałając ściśle z partją komun.styczną, wo- 
bec której odgrywały rolę jawnych placówek, umożiiw ających 
czynnikom komunistycznym jawne prowadzenie pracy wywro: 
towej pod osłoną legalności tych dwuch partji. . 

b) Białoruska Wł. Rob. Hromada pod esłoną rzekomego 
popierania aspiracji '(narodowościowych ludu białoruskiego pod 
dyrektywami czynników obcych prowadziła w istocie akcję w 
kierunku przygotowania i wywołania zbrojnych ;wystąpień, dą- 

r żąc do oderwania od Rzeczypospolitej Poiskiej ziem północno- 
wschodnich. 

c) względem poszczególnych osób, które przeciwstawiały 
się wywrotowej działalności Hromady stronnictwo to stosowa- 
ło system terroru w postaci zbrodniczych podpaleń i zamachów 
skrytobójczych. 

d) członkowie Hromady uprawiali masowo szpiegostwo na 
rzecz Państsa ościennego, usiłując jednocześnie prowadzić agi- 
tację wywrotową wśród wojska; ułatwiając poborowym uchylanie 
się 94 GOBI obowiązków służby wojskowej i ukrywając de- 
zerterów. ; 

e) N. P. Ch. ściśle współdziałająca z Hromadą i pozostając 
pod dyrektywami partji komunistycznej prowadziła agitację w 
kierunku obalenie istniejącego ustroju i wywołania rewolucji so- 
cjalnej na wzór rosyjskiej. 

f) Obie omawiane partje prowadziły nadto wybitną akcję, 
skierowaną przeciw obowiązującym w Państwie Polskej ustawo- 
dawstwu i rozporządzeniom władz, szerząc agitację za nieplace- 
niem podatków i świadczeń pubiicznych, za przeciwstawianiem się 
wykonywaniu przez władze powołane wykreślonego programu 
ulepszeń rolnych w postaci meljoracji, komasacji i zniesienia ser- 
witutów, przeszkadzając wykonywaniu zadań, związanych z refor- 
mą rolną, zwołując zebrania nielegalne i pobudzając mało uświa- 
dom one elementy do stawiania oporu władzom. 

Działalność tych partji jawnych, przykrywejących w istocie 
wywrotową akcję komunistyczną i posługują ych się dla zwerbo- 
wania sobie elementów m:łouświadom.ony.h. różnemi hasłami 
demagogicznemi wprowadziła do spcłeczeństwa świadomie i pro- 
gramowo momenty rozkładu politycznego i moralnego grejąc na 
niskich instynktach mas, pobudzzjąc do spełnienia aktów zbrodni 
pospoltej i pcgłębiając celowo antagonizmy narodowościowe, wy- 
znaniowe oraz Sa jalne. * 

Wobec powyższego p Minister Spraw Wewnętrznych, jako + 
powołany do czuwania nad wewnętrznych bezpieczeństwem i 
spokojem Państwa i za nie w całej pełni odpowiedzialny, nie 
mogąc tolerować tej wrogiej i niebezpiecznej dła Państwa dzia. 
łalności uznał Hromadę i N. P. Ch. za organizacje zakazane, 
nielegalne, nakazując rozwiązanie wszystkich istniejących w 
Rzeczypospolitej Polskiej komórek organizacyjnych tych  partji. 
Rozporządzenie te Ministra Spraw Wewnętrznych zostało podane 
przez P. Wojewodę w Wilnie do powszechnej wiadomości w 
"drodze odezw do ludności, rozplakatowanych w dniu 21 marca 
r. b, 

Odtąd, t. j. poczynając od dnia 21 marca każdy, kto będzie 
należał do wymienionych wyżej partyj, lub też brał jakikolwiek 
udział w ich działalności, jako zakazanej, zostanie pociągnięty 
do odpowiedzialności karno'sądowej z całą surowością prawa. 

DO LUDNOŚCI WOJEW. WILEŃSKIEGO. 
Materjały dowodowe, uzyskane przez Władze w czasie dokonanej 

w dniu 15-ym stycznia r. b. likwidacji komunistycznych organizacyj wy* 
wrotowych niezbicie stwierdziły, że Niezaieżna partja Chłopska niemal od 
początku swego powstania pozostawała i pozostaje pod wyraźnym wpły- 
wem czynników obcych i pod kierownictwem partji komunistycznej, sze- 
rząc wśród ludności agitację komunistyczną i pobudzając do działalności 
wywrotowej, skierowanej przeciwko ustrojowi i obowiązującemu ustawo- 
dawstwu Państwa Polskiego. 

Działalność tej partji jawnej, przykrywającej w istocie wywrotową 
akcję komunistyczną i posługującej się dla zwerbowania sobie elementów 
mało uświadomionych różnemi hasłami demagogicznemi, wprowadzała 
świadomie i programowo do społeczeństwa momenty rozkładowe, zmie- 
rzając do podważenia praworządności i godząc w ten sposób w zasady 
bezpieczeństwa i spokoju publicznego. 

Wobec powyższego Pan Minister Spraw Wewnętrznych, jako powo* 
łany do czuwania nad wewnętrznem bezpieczeństwem i spokojem Państwa 
i za nie w całej pełni przed Sejmem i Społec-eństwem odpowiedzialny, n'e 
mogąc tolerować. tej wrogiej i niebezpiecznej dla Państwa działalności, uz- 
nał Niezależną Partję Chłopską za orzanizację zakazaną—nielegalną. 

wzywając wszystkich, którzy dla braku. należytego - uświadomienia 
dotychczas nie przestali być członkami wymienionej partji, do porzucenia 
szeregów „tej partji i dobrowolnego przekazania władzom posiadanych 
ewentualnie akt partyjnych (programów, okólników, zarządzeń protokułów 
posiedzeń, wszelkiego rodzaju druków i biletów partyjnych, pieczęci, stam- 
pilek, mienia i funduszów partyjnych i t.p.), ostrzegam, iż odtąd każdy 
kto wbrew temu ostrzeżeniu będzie należał do Niezależnej Partji Chłop- 
skiej, względnie brał jakikolwiek udział w jej działalności, jako odtąd za- 
kazanej, Zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karno- 
Sądowej z całą surowością prawa. 

« (-) WŁ RACZKIEWICZ 
Wilno, dnia 21 marca 1927 r. wojewoda 

(Dalszy ciąg na stronie 2-ej). 

  

Powtarzamy stale. 
Nie można endeckiej polityce na- 

rodowościowej, a raczej poglądom na 
tę politykę zarzucić braku prostoty. 
Polska powinna być państwem „,na- 
rodowem*, a żydów nałeży wygnać. 
Dalszy ciąg mówi się już okrzykami: 
„Nie będziemy Austrjął Tak nam do- 
pomóż Bóg! Nie będzie Żyd pluł nam 
w twarz, nie rzucim ziemi i t. d. 

W/ istocie nawet tak skromnego 
bo tylko programowego stanowiska 
w sprąwie narodowościowej nie umie- 
ja endecy ani obronić, ani nawet linji 
konsekwentnej tu utrzymać. Bo oto, 
w gazetach endeckich razem z okrzy- 
kami o „odżydzanie* spotykamy 
okrzyki oburzenia, iż poborowi — 
żydzi uciekają od wojska. Przecież je- 
żeli się już stoi na stanowisku wy- 
straszenia żydów z Polski, to należa- 
łoby właśnie ułatwiać wyjazd mło» 
dym — Żydom, dawać im bez- 
płatne paszporty na wyjazd да} 
my na to do Palestyny bez prawa. 
powrotu do Polski. Lecz jak wszędzie 
tak i tu endeckie doktryny, ich 
płytka krzykliwość załamuje się na 
bryłach państwowej polskiej rzeczy- 
wistości. 

Okrzyk „nie chcemy być Austrją* 
jest idjotyczny. Austrja nie miała ża- 
dnej narodowości, o decydującej prze- 
wadze liczbowej. My taką narodo- 
wość mamy — są nią Polacy. Nie 
jesteśmy jednak także Niemcami—które 
miały tak mały procent obcych naro- 
dowości, że starały. się ich zniem- 
czyć, — co im się zresztą nie udało. 
Nasze położenie odpowiada mniej 
więcej warunkom, jakie istniały w 
państwie rosyjskiem. Mamy trochę 
więcej nad 60 proc. ludzi jednej na- 
rodąwości, od której państwo polskie 
bierze swe imię. Lecz mamy około 
40 proc. mniejszości narodowych i 
ten fakt może zmienić nie zmianę na 
lepsze, lecz zmianę na gorsze: nie 
rozszerzenie, lecz zmniejszenie nasze- 
go terytorjium państwowego. 

Stojąc więc na stanowisku nie 
zwalczania i nie przeinaczania faktów, 
na gruncie polityki realnej, — należy 
znaleść metodę w odniesieniu do po- 
lityki narodowościowej. 

Metoda endecka to zsolidaryzowa- 
nie wszystkich mniejszości i wałka 
z ich wspólnym frontem, Ta metoda 
stosowana zresztą nie endeckiemi rę- 
koma dała nam blok szesnastki, — 
tę największą klęskę idei państwa 
polskiego w naszej polityce wewng- 
trznej. Ta metoda jest zgubną. Nie 
razem, lecz oddzielnie traktować na- 
leży każdą naszą mniejszość narodo- 
а. ; 

Po-drugie. Są mniejszości, które 
radzi jesteśmy asymilować, są mniej- 
szości których asymilować nie chce- 
my. Taka ostatnia mniejszość to ży- 

dzi. ; 
Kuestja żydowska. Przystępując 

do jej zarysu trzeba mieć na wzglę” 
dzie następujące motywy: a) Przez 
cały wiek XIX na terenie całej dia- 
spory toczyła się wewnątrz społeczeń- 
stwa żyd. walka pomiędzy kierunkiem 

dążącym do asymilacji żydów, do 
EA w oe Fran- 
cuzów, Pola „mojżeszowego wy- 
znania”, a kierunkiem narodowo-ży- 
dowskim. Należy tu podkreślić, że 
kierunek narodowy żydowski zwycię” 
żył na całej linji. Dziś asymilować 
żydów potrafi tylko Bolszewja. Tam 
gdzie żydzi żyją w takiej masie jak 
w Polsce, głoszenie asymilacji, jej u- 
zasadnianie jest niepoważne, jęst 
śmieszne. Rozwiązanie kwestji žydow- 
skiej w Polsce to kwestja zorganizo* 
wania żydów wewnątrz Polski jako 
odrębnego narodu. 

b) Żydzi chcą abyśmy zapomnieli 
o tem, że sentyment anty-semityzmu 
jest stary jak Świat, a że rozpalił się 
szczególnie po zwycięstwie rewolucji 
bolszewickiej, w której udział żydów 
był jaskrawy, rzucający się w oczy. 
Żydzi nie mają racjj gdy wymagają, 
abyśmy o tem zapomnieli zupełnie, 
zamknęli oczy i powiedzieli „nie li- 
czymy się zupełnie z antysemityzmem, 
który. jest uczuciem zwierzęcem”*. Nie— 
tak powiedzieć nie możemy. 

c) Żydzi wszędzie podniecają, pod- 
„sycają walki socjalne. Plutokracja ży- 
dowska w Sejmie głosowała przeciw 
wydaniu posłów bolszewików  (spra- 
wa Hromady). Takiem postępowaniem 
Żydzi sobie niesłychanie szkodzą. Tem 
niemniej nie tracimy nadziej, że w 
bogatszych sferach żydowskich, w reli- 
gijnych żydach znajdziemy sojusznika 
w walee z bolszewizmem, 

d) Dlatego też nasze rozwiązanie 
kwestji żydowskiej to' wypełnienie 
maksymalnej programu narodowego 
żydowskiego, który się pokrywa z 
maksymalnem wyodrębnieniem ich ze 
społeczeństwa polskiego. Gmina na- 
rodowa żydowska. Zamknięci w ta 
kich gminach żydzi mogą pracować 
owocnie nad własną kulturą narodo- 

wą. Ale jeśli rządy w tych gminach 
oddamy w ręcę proletarjatu żydów- 
skiego, to stworzymy enklawy bolsze« 
wizmu. Rządy w nich oddać musimy 
burżuazji żydowskiej. 

Kwestja niemiecka da się roz: 
strzygnąć jedynie na drodze stopnio- 
wej i rozumnej asymilacji Niemców 
polskich. Niemcy są doskonałym i 
łatwym materjałem dla asymilacji. , 

Kwestja litewska nie istnieje w 
granicąch dzisiejszej Polski. Jesteśmy 
zwolennikami niepodległego państwali- 
tewskiego w sójuszu z Polską, Nie 
mówimy i nie chcemy mówić 0 asy- 
milowaniu Litwinów. 

Cerkiew prąwosławna,. Polska tu 
popełniła szereg najcięższych swoich 
błędów. Nie doceniła ani siły moral- 
nej, tkw ącej w Cerkwi prawosławnej, 
ani jej siły antybolszewickiej. Narzu- 
ciła tej cerkwi niegodnych hierar- 
chów. Chciała jej używać jako instru- 
mentu białorutenizacji. Wogóle nie 
rozumiała, że Cerkiew nie jest panną 
w tańcu, że nie można nią kręcić, jej 
naginać do swoich celów politycz- 
nych. Ostatecznie zdemoralizowaliśmy 
Cerkiew i w jej miejscu wytworzyliś- 
my pustkę. Stanowisko nasze wobec 
Cerkwi powinno być chrześcijańskie. 
Cieszyć się powinniśmy, jeśli się od- 
rodzi i powstanie, bo będzie zawsze 
powstrzymywała napór bolszewizmu, a 
rozważne i spokojne układy z Cer- 
kwią będą mogły dać nam o wiele 
więcej, aniżeli przeróżne koncesje, 
wydawane „politykom białoruskim: 

Polesie. Nie jest ustalone czy 
język białoruski jest językiem. Biało- 
ruś wykazała stosunkowo bardzo 
niedużo sił i samodzielności, jeśli 
chodzi o porównanie 
Ukraińcami. Teren Poleski stanowi 
całość odrębną. W interesie naszej 
polityki leży zachowanie odrębności 
tego terenu. 

Kuestja białoruska. Szerokie roz- 
wiązanie sprawy białoruskiej jest moż- 
liwe tylko w razie posiadaria Miń- 
ska i Mohyłowa. Wtedy możemy iść 
na tworzenie połsko-białoruskiej pań: 
stwowości. 

Nie mając Mińska i Mohylowa 
nie możemy uprawiać takiej, polityki, 
jakgdybyśmy je mieli. 

Dziś Białorusini mają bardzo mało 
sił narodowych. Świadomość narodo- 
wą budzą przez budzenie opozycji 
przeciw państwu polskiemu. Koncesje, 
które państwo polskie im dać może, 
są dla nich bez wartości, gdyż nie 
posiadają dostatecznych sił kultura! 
nych, aby koncesje te wykorzystać. 
Natomiast drogą szerzenia opozycji 
przeciw państwu rozszerzają znako- 
micie swoje wplywy. 

Nasz pozytywny program wobec 
Białorusinów, program niestety ma- 
ły,—nie mógł polegać na przyzna- 

niu im autonomji narodowo-teryto- 
rjalnej. Taka autonomja oderwalaby 
od Polski te powiaty, na  któ- 

Białorusini mają większość. 
derwała od Polski, przyłączyła do 
iałoruskiej republiki sowieckiej. 
Program ten musi polegać na 1) 

niestawianiu przeszkód w asymilowa* 
niu tych Białorusinów, którzy do 
asymilowania się garną (wprowadzanie 
kurji narodowościowych byłoby taką 
przeszkodą. Niedopuszczanie Białoru- 
sinów do urzędów, do uniwersyte- 
tu to także przeszkody) 2) na sze- 
rokim programie inwestycyj materjal- 
nych i ulepszania naszej administra- 
cji aa terenie białoruskim 3) na nie- 
zrażaniu do Polski tych Białorusinów 
którzy szczerze są anty-bolszewikami 
4) na biernem, obserwacyjnem stano” 
wisku wobec budowy świadomości i 
kultury białoruskiej, stanowisku przy- 
chylnie-neutralnem. я 

at. 

a m 

Nowość wydawnicza. 
Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE" -2 
z 12 ilustracjami. CENĄ 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Ea kila 

Doroczne Walne. Zebranie 

Członków Stowarzyszenia 
Techników Polskich 

odbędzie się. we czwartek dnia 31 
marca o godzinie 7 wiecz, w lokalu 
WŁASNYM (ul. Wileńska 33). 

Uprasza się p. p. Członków Sto- 
warzyszenia o konieczne i punktualne 
przybycie. 

RADA STOWARZYSZENIA, 

  

z Litwinami, z p 

Sejm i Rząd. 
Wtorkowe posiedzenie Sejmu. 

WARSZAWA, 23 II). (żel wźł Słowa) 
Wyznaczone na dzień jutrzejszy po- 
siedzenie lzby Poselskiej budzi wiel. 
kie zainteresowanie w kołach  polity- 
cznych. Na posiedzeniu tem między 
innemi odbędzie się dyskusja nad 
projektem ustawy o zgromadzeniach 
craz poddany zostanie pod głosowa- 
nie wniosek Wyzwolenia o wyraże- 
nie votum nieufności Min. Meysztowi- 
czowi i Min. Niezabytowskiemu. Bu- 
rzliwy charakter posiedzenia zapowia* 
da jeszcze ogłoszenie przez rząd za- 
nielegalne N. P. Ch, i Białoruskiej 
Hromady i z tego powodu spodzie- 
wane są awantury komunistów i 
mniejszości narodowych. 

Wznowienię rokowań handlo- 
wych polsko-niemieckich, 
WARSZAWA, 23, III. PAT. W dniu 

21 b. m. „minister Spraw zagranicz- 
nych przyjął posła niemieckiego i za- 
komunikował mu zgodę rządu pol- 
skiego co do wyników roztnowy prze- 
prowadzonej w Genewie w dniu 9 b. 
m. między ministrem Zaleskim a min. 
Stresemanem w sprawie wznowienia 
rokowań gospodarczych polsko-nie- 
mieckich. Że swej strony pos. Rau- 
cher potwierdził zgodę rządu Rzeszy 
co do konkluzji rozmowy genewskiej. 
Wobec powyższego cczekiwane jest 
w najbliższym czasie podjęcie Ina 
prodze dyplomatycznej między M.S.Z. 
a posłem niemieckim w Warszawie 
wstępnej wymiany zdań do punk- 
tów przyszłego traktatu handlowego 
polsko-niemieckiego, które już obec- 
nie mogłyby być uzgodnione pomię: 
dzy obu rządami w celu ułatwienia i 
przyśpieszenia formalnych rokowań 
andlowych z chwilą ich wznowienia. 

Podróż Inspekcyjna Min. Nie- 
zabytowskiego. 

WARSZAWA. 23. Ii PAT. Mini- 
ster Rolnictwa i D: P Niezabytowski 
w czasie podróży inspekcyjnej dnia 
17 i 18 b. m. zwiedził lasy państwo» 
we nadleśnictw, wchodzących w skład 
dyrekcji lasów państwowych w. Byd- 
goszczy. Minister zwrócił szczególnie 
uwagę па prace nad doprowadzeniem 
lasów fdo należytego stanu j na 
prace około usunięcia szkód wy- 
rządzonych przez inwazję szkodni- 
ka leśnego t. zw. sówki-chojnówki. 
W pracach tych odgrywa poważną 
rolę największa na kontynencie euro- 
pejskim wyłuszczarnia leśna w Kios- 
nowie, która przekroczyła już w tym 
rokń produkcję przedwojenną. Pod- 
czas pobytu w Bydgoszczy minister 
zwiedził biura Dyrekcji Lasów Państ- 
wowych, instytut naukóworrolniczy, 
średnią szkołę rolniczą oraz tartak 
spółki akcyjnej „Lasy Polskie“. 

Powrót Oilhelmu. 
Debata w Reichstagu. 

BERLIN 21 ill PAT. W Zejmie Rze- 
szy oświadczył pos. Begmann imieniem 
stronnictwa centrum, że uważa za konie- 
czne zajęcie stanowiska w sprawie е- 
wentualnego powrotu b. cesarza. Stron- 
nictwo centrum jest zdania, że powrót 
ekścćsarza nie zdołałby dziś wstrząsnąć 
republikańską formą ustroju Niemiec. ' 
Jednocześnie jednak stronnictwo stoi na 
stanowisku, że powrót mógłby mieć do- 
niosłe znączenie polityczne, a nawet po- 
ważne skutki dla niemieckiej polityki 
zagranicznej. 

Strejk w Łodzi 
zlikwidowany, 

„ ŁÓDŹ, 2i-ill PAT, W przemyśle włó- 
kienniczym strajk został zlikwidowany. Tam, 
gdzie można było podjąć pracę bez więk* 
szych uprzednich technicznych przygotowań, 
praca została podjęta w całości, gdzieindziej 
podejmowana jest stopniowo, W sprawie 
strajku piekarzy i metalowców toczą się ro- 
kowania między stronami zainteresowanemi 
przy udziale inspektora pracy. Istnieje praw- 
dopodobieństwo, że i te zatargi zostaną dzi- 
siaj lub jutro zlikwidowane. 

Powrót z Francji; 

WARSZAWA, 21-11. PAT. Dziś powtó- 
ciła z Francji wycieczka parlamentarzystów 
polskich. 
L aa 

Е ier- i kawaler, Е  Inžynier-lešnik Kpwsien p 
$ giczny, oficer rezerwy, z praktyką $. 

4 hodowlaną, przy urządzeniu, szaco: $, 
waniu i eksploatacji lasów, obznaj- 

4 miony z tartakiem, posiadający b. ф 
` lebne świadectwa, poszukuje 4 
posady. Łaskawe oferty ż podaniem 

) warunków proszę składać pod adre- 
4 gi PON skrz. poczt: Nr 30, 

    

    inż. T. 
Г 

(| DOM dochód rocznie 12000 Zł. 
przy domie ogród 1000 

4 sąžni kwadr., punkt dobry, sprzedam 
4 niedrogo. Wiad.: W, Stefańska 17, 

m. 2. Od 10 do 12 z rana zapytać 
2 P. Inżyniera lub_ listownie. B 

 



(Początek na stronie 1-ej). 

DO LUDNOSCI WOJEW. WILEŃSKIEGO. 
Materjały dowodowe, uzyskane przez Władze w czasie dokonanej 

w dniu 15-ym stycznia rb. likwidacji komunistycznych organizacji wywro- 
towych niezbicie stwierdziły, że Białoruska Włościańsko-Robotnicza Hro* 
mada od początku swego powstania pozostawała i pozostaje pod wyraź- 
nym wpływem czynników obcych i pod kierownictwem partji komunistycz- 
nej, szerząc wśród ludności polskiej i białoruskiej, zamieszkującej północno- 
wschodnie Województwa (Wileńskie, Nowogródzkie, część Poleskiego 
i Białostockiego) agitację komunistyczną i podbudzając do działalności 
wywrotowej, skierowanej przeciwko ustrojowi i obowiązującemu ustawodaw- 
stwu Państwa Polskiego. 

Działalność tej partji jawnej, przykrywającej w istocie wywrotową 
akcję komunistyczną i posługującej się dla zwerbowania sobie elementów 
mało uświadomionych różnemi hasłami demagogicznemi, wprowadzała 
świadomie i programowo do społeczeństwa momenty rozkładowe, zmie- 
rzając do podważenia praworządności i godząc w ten sposób w zasady 
bezpieczeństwa i spokoju publicznego. 

Wobtc powyższego Pan Minister Spraw Wewnętrznych, jako powo- 
łany do czuwania nad wewnętrznem bezpieczeństwem i spokojem Państwa 
i za nie w całej pelni przed Sejmem i Społeczeństwem odpowiedzialny, 
nie mogąc tolerować tej wrogiej i niebezpiecznej dla Państwa działalności, 
uznał Białoruską Włościańisko-Robotniczą Hromadę za organizację zaka- 
zaną—nielegalną. / 

Wzywając wszystkich, którzy dła braku należytego uświadomienia 
dotychczas nie przestali być członkami wymienionej partji, do porzucenia 
szeregów tej partji i dobrowolnego przekazania władzom posiadanych 
ewentualnie akt partyjnych (programów, okólników, zarządzeń, protokułów 
posiedzeń, wszelkiego rodzaju druków i biletów partyjnych, pieczęci, stam- 
pilek, mienia i funduszów partyjnych i t. p.), ostrzegam, iż odtąd każdy 
kto wbrew temu ostrzeżeniu będzie należał do Białoruskiej Włościańsko- 
Robotniczej Hromady, względnie brał jakikolwiek udział w jej działalności, 
jako odtąd zakazanej, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności 
karno-sądowej ż całą surowością prawa. 

(—) WŁ. RACZKIEWICZ. 
Wojewoda, 

Spokojny przebieg likwidacji: 
W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

w przedmiocie likwidacji Białoruskiej Robotniczo-Włościańskiej Hromady 
i Niezależnej Partji Chłopskiej władze bezpieczeństwa zarządziły sporzą- 

Wilno, dnia 21 marca 1927 r. 

dzenie rewizji w lokalach sekretarjatów—Hromady przy ul. Wielkiej Nr 30 | 
i NPCh, przy ul. Bonifraterskiej oraz opieczętowanie tych lokali. Część 
aktów znajdujących się w sekretarjatach zostala zabrana i przekazana 
władzom śledczym. ; : : 

We wszystkich powiatach dokonano rewizjj i opięczętowania lokali 
powiatowych sekretarjatów tych stronnictw. Aresztów w związku z tym 
nie przeprowadzono. Cała akcja idzie zupełnie spokojnie, bez ekscesów 
i sprzeciwu. 

Upadek Szanghaju. 
LONDYN 21 Ill PAT. Według wiadomości otrzymanych z Szanghaju 

wojska północne cofają się pod naporem wojsk kantońskich, które wkroczyły już 
do Szanghaju i zajęły całą linię kolejową, wiodącą do Nankinu. Potwierdza się 
pierwsza wiadomość e zajęciu przez kantończyków Czang-Czou, wojska półno- 

cne cofają się również na całym /roncie pod Sun-King. Wbrew alarmującym 

pogłoskom strajk powszechny ogłoszony w Szanghaju w chwili wkroczenia 

oddziałów kantońskich znalazł stosunkowo niewielki postęp wśród mas pracu- 

jących, dzięki cemu nie zatamowano normalnego biegu życia w mieście. Nato- 

miast groźnicjszem jest zjawisko krwawego terroru, który stosują agitatorzy 

wśród robotników-Chińczyków, pracujących od wielu lat w przedsiębiorstwach 

chińskich i cudzoziemskich i przeciwstawiających się wezwaniom agitator6w. 

W ciągu ubiegłych dwu miesięcy terroryści dokonali okropnych mordów na 

30 robotnikach i robotnicach usiłujących oprzeć się agitacji strajkowej. 

Zamach na koncesje francuskie 
SZANGHAJ, 21.II! (PAT). Między awangardą wojsk pilnujących kon: 

cesję francuską a oddziałem wojsk chińskich doszło do wymiany strzałów. 
Chińczycy zostali odparci. 

Sytuacja w mieście, 
SZANGHAJ, 21.1il (PAT). W związku z wkroczeniem wojsk połud- 

niowych do chińskiej dzielnicy miasta i ogłoszeniem strajku generalnego, 

wszystkie bez wyjątku oddziały wojskowe pozostające jeszcze na statkach 

wojennych otrzymały rozkaz wylądowania. Narazie na terenie koncesji cu- 

dzoziemskich panuje względny spokój. Bezpieczeństwo cudzoziemców jest 

zapewnione dzięki obecności wojsk angielskich. : 

Wobec przecięcia linji kolejowej Szang-Czu armja pomocnicza Szan- 

tuagu została izolowana od swej bazy. Armia ta. zostanie prawdopodobnie 

wcielona do wojsk południowych, które obecnie obsadziły całkowicie 

obsary, znajdujące się na południe od rzeki Jang-Tse z wyjątkiem 

Nankinu. : : CA 
Wobec tego, że ostatnie wezwanie do rozpoczęcia strajku general- 

nego znalazło szeroki posłuch wśród kolejarzy, połączenie kolejowe z 

Szanghajem uległo przerwie i dostęp do Szanghaju możliwy jest tylko 

drogą morską. W Szanghaju stanęły tramwaje, a przędzalnie bawełny zo- 

stały zamknięte. Po południu kilka pocisków niewiadomego pochodzenia 
padło na dzielnicę francuskiej koncesji. Ofiar żadnych nie było. 

Ė Zakind krnoiecki St. Kruuz 
E "Wileńska 32—2. 1 piętro. 

  

Poleca ostatnie nowości sezonowe. 

SŁOW O 

Zatarg $.H.5. z QWłochami 
Pokojowe expose ministra Jygosławii. 

BIAŁOGRÓD 21 III. PAT. Minister spraw zagranicznych Pericz wy- 
je na posiedzeniu Izby expose o zagranicznej polityce Jugostawji, 

ówiąc o Maieį Entencie, minlster ройкге !, 2е wszelkie Informacje o rze- 
komem osłabieniu stanowiska Małej Eatenty są zupełnie bezpodstawne. 

Polityka królestwa S.H.S, wobec Włoch oparta jest na szczerem 
pragnieniu utrzymania stosunków lojalnych i dobrego sąsiedztwa. Traktat 
włosko-albański wprowadził zamęt w opinji publicznej zarówno Jugosławii 
jak i całei Europy, albowiem, jak można sądzić z części jego tekstu może 
się on stać niebezpieczeństwem dla dobrych i przyjaznych stosunków Ju- 
gosławji z krajami traktat ten zawierającemi i dła przyszłości pokoju wo- 
góle W charakterze bliskiego sąsiada Albanji nie możemy się nie intere- 
sować losami tego kraju. Musimy w miarę możności starać się oto, ażeby 
Albanja stała się istotnie państwem skonsolidowanem i niezależnym przy- 
czyniając się w ten sposób do utwalenia ogólnej sytuacji na Bałkanach. 

Celem, do którego zdąża nasza polityka zagraniczna jest utrzymanie 
niepodległości Albanji i konsolidacja stosunków wewnątrz tego kraju. 

Dopóki królestwo włoskie w odniesieniu do paktu w Tirano postę: 
puje w ramach układów międzynarodowych, dotyczących niepodległości 
i nienaruszalności terytorjum Albanji, nie ma żadnego powodu do obawy, 
że nastąpią zmiany w stosunkach między obu krajami. Opierając się na 
pakcie rzymskim, pragniemy utrzymać z Włochami stosunki przyjaźni 
i wzajemnej współpracy w celu utrwalenia naszych dobrych  przyjaciel- 
skich stosunków. 2 

Incydent w Skupszczynie. 
BIALOGROD, 21.lll. PAT. Dziś o godz. 11 przed południem rozpo- 

częła się w Skupszczynie dyskusja nad expose ministra spraw zagranicz- 
nych Pericza. 

Podczas mowy byłego ministra spraw zagranicznych Trumbicza, 
który krytykował ostro italofilską politykę Ninczicza, przyszło do gwałe 
townego zajścia. Z ław posłów opozycyjnych rozlegały się wrogie okrzyki, 
zwrócone przeciwko Włochom. Pos. Wilder zwrócił się w pewnej chwili 
ku loży dyplomatów, gdzie w pierwszym rzędzie siedział poseł włoski 
Bodrero. Wilder zawołał: f 

„Włoski poseł Bodrero jeszcze ciągle tu jest. Precz z nim. Poseł Ju- 
gosławji Balugdzic musiał już Rzym opuścić. Dlaczego Bodrero siedzi tu 
jeszcze ciągle". > ` 

Opozycja przyjęła słowa Wildera burzą oklasków. Prezydent Skup- 
szczyny przerwał natychmiast, posiedzenie i opuścił salę. Członkowie rządu 
zebrali się na naradę celem omówienia położenia. 

|| ERRATA ZJ KRESKĄ DORA AW оВОАНЕ ZOTAC AWA НТЕРУНЫНБЕЛЕУИЕЗСР 

Konszachty Onldemarasn z Zeelensem. 
Według wiadomości otrzymanych z Rygi, premjer kowieński Walde- 

maras, który przybył tam na uroczystości pogrzebowe, odbył ważną nara- 
dę z łotewskim ministrem spraw zagranicznych Zeelensem. Szczegóły tej 
aaa. i narad łotewsko-litewskich trzymane są w najšcišlejszej 
ajemnicy. . 

Przed swoim wyjazdem do Rygi min. Wałdemaras udzielił następują- 
cego wywiadu kowieńskiemu korespondentowi „Jaunakas Zinias», 

Na zapytanie czy w Rydze przy sposobności odbędzie się konferen- 
cja o znaczeniu politycznym z łotewskim premjerem i ministrem spraw za- 
granicznych, odrzekł Wałdemaras: , 

»— O tem jeszcze niemogę nic pewnego powiedzieć, poniewaź je- 
Szcze nie zdążyłem ostatecznie ulożyć programu co do swego pobytu w 
R. dła tego też nie wiem z kim i w jakich sprawach wypadnie 
mówić. 

— Czy nie daje się wyczuć polepszenie dawnych łotewsko-litewskich 
stosunków? ‘ i Ё 

— „Niemożna przecież nazwać dotychczasowe stosunki złemi. Od- 
wrotnie. Niektóre sprawy, które dotychczas jeszcze nie zostały załatwione, 
niewątpliwie, w najbliższej przyszłości będą w jaknajprzyjażniejszym  du- 
chu rozpatrzone”. : 

W chwili wyjazdu z Rygi, premjer Waldemaras już na dworcu udzielił 
parę słów rozmowy współpracownikowi „Siewodnia”, Waldemaras oświad- 
czył, że prowadził pewne narady z min. Zeeiensem, wszakże o treści ich 
nie może narazie poinformować prasy. Lepiej to uczyni min. łotewski, 
który niewątpliwie wyda w tej sprawie specjalny komunikat. | 

RYGA, 21—lll. Pat, Wczoraj odbyła się tu rozmowa pomiędzy  ło- 
tewskim ministtem spraw zagraniczuych Zeelensem, d premjerem litewskim 
Woldemarasem. Tematem rozmowy była sprawa traktatu przyjaźni i roz- 
jemstwa między obu krajami. , 

BLT iii ISTAT DI ESD i EA KACZORA IE CAE 

Katastrofa |kolejowa na szlaku Rogów — 
` Koluszki. 

2 
WARSZAWA 21 III PAT. W dniu 21 bm. o godz. 4 m. 44 rano na szlaku Ro- 

gów — Koluszki w jadącym pociągu towarowym zepsuła się w jednym z wagonów oś, 
skutkiem czego wagon przechylił się ku wewnętrznej stronie toru i zaczepił się o skrzyn- 
kę parowozu i stopnie wagonu pociągu osobowego, który jechał po drugim torze w 
przeciwnym kiernku, Obydwa pociągi zatrzymano, gdyż skutkiem wypadku uszkodzony 
został tor kolejowy. Ruch po jednym tylko torze został podjęty po dwugodzinnej 

  

  

przerwie. Wypadzów z ludźmi nie było. 

2 ZIŚ R Cztrali(d Mickiewicza 3 
2 W CUKIERNI že róg Tatarskiej © 
© koncerty nowego zespołu. Z 

o Albanję. | 
 Narady na terenie Ligi Na. 

rodów. 
PARYŻ, 21—III Pat. Mocarstwa, 

będące członkami Ligi Narodów od- 
bywają nadal narady celem ustałenia 
w drodze ogólnego porozumienia 
środków, mogących spowodować od- 
prężenie w obecnej sytuacji, W razie 
potrzeby przewidziane jest zwołanie 
nadzwyczajnej sesji Rady Ligi Naro- 
dów dla wprowadzenia w życie po- 
stanowien art. 11 paktu. 

Francja zaleca ostrożność i 
umiarkowanie. 

PARYŻ, 21—|II. Pat. Briand przes- 
łał posłowi francuskiemu w Bialo- 
grodzie instrukcje, w których zaleca 
mu wywarcie wpływów na rząd jugo- 
sławiański co do zachowania umiar- 
kowania i 
zatargu. 

RKL ai T i SOA 

Echa uroczystości imieninowych. 
W dniu Imienin Marszałka Piłsudskiego 

złożone zostały na R pp. Starostów lub 
przesłane na ręce p. Wojewody życzenia i 
powinszowania oraz wyrazy Czci ze wszyst- 
kich powiatów Województwa Wileńskiego, 
a mianowicie: 1) z powiatu Brasławskiego 
życzenia złożyli Wydział Powiatowy w imie- 
niu Sejmiku i całej ludności powiatu, wójto- 
wie gmin, zebrani na zjeździe w Brasławiu, 
inspektor szkolny w imieniu swojem i na- 
uczycielsiwa, związek ziemian Powiatu Bra- 
sławskiego, Sejmikowe zakłady opiekuńcze 
w Opsie, organizacje rolnicze, Brasławska 
Ochotnicza straż ogniowa, przedstawiciele 
ludności żydowskiej w powiecie. 

2. Z powiatu Dziśnieńskiego złożyli ży- 
Czenia: zarządy miast, Głębokiego, Dokszyc 
i Dzisny, Zarządy i Rady gmin—Głębockiej, 
Wierzchniańskiej, Porpliskiej, Dokszyckiej, 
Parafjanowskiej, Tumiłowickiej, Pliskiej, Pro- 
zorockiej, Jaźnieńskiej, Czerniewickiej, Miko- 
łajewskiej, Stefanpolskiej, Łużeckiej, Zale- 

ostrożności w obecnym 

skiej, Szarkowskiej i Hermanowickiej, ponad- - 
to następujące organizacje społeczne i oświa- 

towo-kulturaine, Ši Pliskiej Mac. Szkol- 
„nej, ze wszystkiemi 14tu Kołami, Zarząd 
Pow. Kom. Przysposobienia wojskowego, 
gminy wyznaniowe, Koło Polek, T-wa Do- 
broczynności, Kółka Rolnicze, Koło organiza- 
cji zachowawczej pracy państwowej, zwią- 
zek Ziemian i Zarządy Ochotniczych Straży 
Ogniowych, Związek Osadn. Wojskowych, 
Stow. Kupców Żydowskich, Żydowski Klub 
Sport. Makabi. 

„3. Z pow. Wileūsko-Trockiego zarządy 
gmin Bystrzyckiej, Worniańskiej, Rzeszafi- 
skiej, Mejszagolskiej, Rukojńskiej, Podbrze- 
skiej, Rudziskiejj w imieniu całej ludności 
gminy oraż organizacji spolecznych, oświa- 
towych, pracowników urzędów gminnych 
i in. 

_ 4. Z pow. Wilejskiego — obradujący w 
Wilejce Zjazd wójtów gmin i pracowników 
samorządowych powiatu Wilejskiego i Mo- 
łodeczańskiego. 2 

5. Z pow. Postawskiego—wszystkie za- 
rządy gminne, inspektor szkolny w imieniu 
nauczycielstwa i in. 

6. Z „ Oszmiańskiego— pow. Komitet 
Obywatelski obchodu Imienin, wszystkie za- 
rządy gminne, pracownicy administracji 
wszystkich resortów, samorządu, policji, or- 
ganizacji <Sokoła», przysposobienia wojsko- 
wego i wychowania | ziemiaństwo, 
magistraty miast, gminy izraelickie i inn. 

Dalsze sprawozdania „o złożonych na 
terenie poszczególnych powiatów życzeniach, 
© odbytych akademjąch, uroczystych przed- 
stawieniach i obchodach wciąż jeszcze na- 
pływają do Urzędu Wojewódzkiego. 

Lekarz- 
Bentysia Ch. Krasnosielski 

ul. Wieka 21. przyjmuje: 9—1 i 4—8, 

Należy parniętać: 

  

  

' że utrata łaknienia, bezsenność, niezdolność, 
do pracy, cuchnący oddech zależą od wa- 
diiwej czynności przewodu pokarmowego 
i że Cascarine Leprince w dawdach po 1 
lub 2 pigułki wieczorem podczas jedzenia 
usuwa szybko i niezawodnie wszystke po- 
wyższe dolegliwości. Sprzedaż we wszy- 
stkich aptekach. Nie należy  dowierzać 
środkom zastępczym. Prawdziwe w polskiem 
opakowaniu: białe litery na niebieskiem tle 

© NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
  

Ukonstytuowanie filji 
Polskiego Instytutu Ad 

ministracyjnego. 
W dniu 18 marca o godz. 6-ej 

wieczorem w Wileńskim Urzędzie 
Wojewódzkim odbyło się zebranie 
organizacyjne filjj Wileńskiej polskie- 
go Instytutu Administracyjnego. 

Po zgromadzeniu się licznie przy: 
byłych przedstawicieli wszystkich re- 
sortów powali, świata nauko- 
wego i instytucji społecznych, którzy 
nazwiska*swe uwidocznili na liście 
obecności, zebranie zostało otwarte 
przemówieniem pana wojewody WŁ. 
Raczkiewicza. 

Przedstawiając obecnym zadania 
Polskiego Instytutu Administracyjnego 
pan wojewoda podkreśla potrzebę or- 
ganizowania życia państwowego w 
kontakcie z postępem i najnowszemi 
zdobyczami nauki szczególniej w dzie- 
dzinie prawa administracyjnego. Za- 
znacza jednocześnie szczęśliwe wa- 
runki Wilna, które w dążeniach swych 
na tem polu może uzyskać wybitne 
poparcie przedstawicieli nauki w oso- 
bach profesorów Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego. Celem filji Polskiego 
Instytutu Administracyjnego jest sku- 
pienie wszystkich sił intelektualnych 
ku ujęciu i rozwojowi pracy w dzie- 
dzinie administracji i jej szczególnych 
zadań na naszym terenie. 

Następnie delegat Polskiego Insty- 
tutu Admin. z Warszawy prof. T. Hi- 
larowicz przedstawił w dłuższym od- 
czycie ideę i zadania instytutu, cha- 
rakteryzując specjalnie metody pracy 
nad rozwojem prawa administracyj- 
nego i specjalnie podkreślając waż- 
ność zespolenia w dziedzinie admini- 
stracji teorji z praktyką. Szeregiem 
świetnych przykładów z dziedziny 
teorji i doraźnego zastosowania pra- 
wa administracyjnego zilustrował prof. 
Hilarowicz konieczność kontaktu ad- 
ministracji praktycznej z postępami 
nauki 

_„ W drugiej części zebrania nastą- 
piło formalne ukonstytuowanie się 
filji Polskiego Instytutu  Administra- 
cyjaego w Wilnie. 

Po nakreśleniu przez prcf. T. Hi- 
larowicza organizacji P.LA., podziału 
tegoż na sekcje i scharakteryzowanie 
w ogólnych zarysach jego  działalno- 
ści, po wypowiedzeniu się w  zakre- 
sie organizacji filjj wileńskiej prof. 
Parczewskiego i p. wojewody Racz- 
kiewicza, zebrani uznali się za człon- 
filji P.L.A. w Wilnie i dokonali obio- 
ru prezydjum filjj Instytutu Adm. w; 
Wilnie w następującym składzie: | + 

P. wojewoda Wł. Raczkiewicz, prof. 
Parczewski, prof Komarnicki, prof. 
Koneczny, prof. Krzyżanowski, vice- 
wojewoda O. Malinowski, szefowie 
adm nistracji wszystkich resortów, a 
więc: Skarbu, Kontroli Państwa, Są- 
downictwa, Prokuratorji Generalnej, 
Szkolnictwa, Samorządu i Palestry. 

Personalne ustałenie przedstawi- 
cieli powyższych resortów w  Prezy- 
djum P.l.A. pozostawiono do uzna- 
nia szefów poszczególnych instytucji. 

W rezultacie więc Prezydjum — Н 
P.LA. składać się ma z 13 osób, z 
prawem kooptowania dalszych człon- 
ków Prezydjum ze świata naukowego, 
administracyjnego i przedstawicieli 

+ ins'ytucyj społecznych. 
Powstałą w ten sposób filję Pols- 

kiego Instytutu Administracyjnego po- 
witali w serdecznych przemówieniach 
prof. Komarnicki—w imieniu Uniwer- 
Sytetu Stefana Batorego w Wilnie i 
i prof. Parczewski w imieniu Wileń- 
skiego Towarzystwa Prawniczego, ro- 
kując tak ważnej placówce 
administracji polskiej pomyślne i do- 
niosłe wypełnianie SAR ja 

  

zadań. 

\ i artysta 

Jan Bułhak ': '- 
Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6.         

  

Wrażenia teatralne. naprzód, jak pocisk rzucony w księ* ka nie pozna. A co? A widzi pani? mówiąc zbyteczne. Co tam tłumaczyć! 

Felicji Kruszewskiej: „Sen“. Wi- 
dowisko w 7 obrazach. W. Reducie 
na Pohulance. 

„Co w tem widowisku, któremu 
trudno dać nazwisko”, jest  najgod- 

niejsze uwagi, najciekawsze?... Publicz- 
ność. AT 

Przypomnijmy sobie „Jana Macieja 

Karola _Wścieklicę”. _ Powodzenie 
kompletne miał tu, w Wilnie. By- 
najmniej nie u publiczności najwy- 
kwintniejszej. A co to nam dano—i 
to jeszcze ze sceny gdzieśmy wciąż 
jeszcze zanudzałi się Śmiertelnie na 
„ideowych* dramatach „wielkiego 
repertuaru"? Dano bajecznie koloro- 
wy jazz-band. Wystarczył. Tego i by- 
ło potrzeba. Po wojnie zdrowośmy 
spapuasieli. ; 

Gdy tenże Witkiewicz zaczął wy- 
walać swoje „koszmarne bebechy'fna 
sceny w Krakowie... i Toruniu a obra- 
zy po specjalnych wystawach war- 
szawskich, napisała gdzieś — pamię- 
tam p. Zofja Stryjeńska, też słysząca 
jak trawa rośnie — po duszach 
ludzkich: 

„Witkacy jest „dernier cri'* ducha 
czasu. Walką maszyny parowej z 
elektrycznością, walką formy w sztu- 
ce z zagadnieniami chirurgji, wałką 
życia rodzinnego z biplanem, demo- 
niczną waiką kinematografu z kon- 
serwami jarzynowemi. Žyjemy Ww cza: 
sach tak gwałtownych przemian i wy- 
nałazków. Z każdą sekundą pędzimy 

życ przez Worcester University. Dzi- 
siaj niema miejsca na *starą arysto- 
kratyczną sztukę. Na kolorową litera: 
turę w ramach. Sztuka musi istnieć 
dzisiaj jako humbug! jako reklamal 
jako buda jarmarczna, w której tłum 
ryczy ze śmiechu. A tłum dzisiaj—to 
my wszyscy. Chcemy pękać ze šmie- 
chu, chcemy się niepokoić, chcemy 
ruszać się, żyć prędkolll* 

Bo i prawdal Gdzieby nam czekać 
aż do piątego aktu na „rozwiązanie" 
jakiejś tam... tendencjii Albo łamać 
sobie głowę nad znaczenięm... sym: 
bolów? Melodramat? Hi, hil Wymor- 
duje kto całą rodzinę i oknem wy- 
skoczy po tamtej stronie ulicy—a my 
nic. Cała Japonja zatrzęsie się i za- 
padnie w morze—to i co? Wybaczyć 
proszę, aleśmy podczas wojny tak' 
zhasali nerwy... Niemożemy „więcej, 
niemożemy... 

Dajcie nam święty pokój — albo, 
ot, tak coś... kalejdoskop nie kalejdo- 
skop... grzechotkę błyszczącą, z pa- 
jacykiem, którą się, potrząsając, bawi 
dżieci w kołysce... ot, coś — coś ta- 
kiego, coby migotało, migotało—brzę- 
czało... łaskotało... 

Co to jest „Sen“ Kruszewskiej? 
Jest to scenarjusz—nie dla filmu 

lecz dla najbardziej nowoczesnego 
widowiska scenicznego. 

Jeszcze by Reduta nie miała tego 
„zagrać'! W sam raz—eksperyment. 
Im mniej autor się wtrąca — tem le- 
piej. Zostaw pani! My to pani tak zas 
aranżujemy, że pani rodzonego dziec- 

Pani na premjerze zalewa się łzami. 
Pani woła: „„Oddajcie mi moje dziec- 
ko, gdzieście wy je podzielil...'* Niech 
się pani uspokoi i dobrze, dobrze się 
przypatrzy. Niech pani raz i drugi 
przyjdzie do Reduty na swój wlasny 
„Sen“. A co? Nie mówiliśmy? Pani 
jest przekonana... pani dziękuje nam... 
pani teraz sama rozumie, że nie moż- 
na było takiej rzeczy inaczej wystawić. 
Prawda? Ładnie by wyglądała wysta- 
wiona, Boże strzeż, realistycznie! 

Zobaczy pani, my to jeszcze bę- 
dziemy grać popołudniu niedzielamil 

Ja zaś, nie dość, żem nie uronił 
ani okruszynki premjery, jeszczem po" 
szędł na „Sen“ onegdaj, właśnie w 
niedzielę, zobaczyć jakże reaguje na 
tego rodzaju widowisko najrodowit- 
sza publiczność niedzielna, 

Zastałem jej wcale, wcale sporo. 
Słuchano i patrzono z widocznem u- 
kontentowaniem. Bynajmniej nie emo- 
cjonując się. Przyjmowano bawienie 
publiczności czemś podobnem takiem 
za rzecz najzupełniej naturałną. | ow- 
Szem, prosimy bardzo. My tego nic 
a nic nie rozumiemy, ale to takie łade 
ne; tak się na tem przyjemnie siedzi 
— i od czasu do czasu, to jakby coś 
poszczypało. { 

\/ antraktach nie bylo žadnego 
wyjątkowego ożywienia, Śpierań się i 
dyskutowań (jak np, na premierze). 
Kto miał w torebce czekoladkę, spo- 
kojnie ją smoktał. Kto inny, zlekka 
podziewając czytał komentarze na od- 
wrotnej stronie programu— właściwie 

Dawać—byle szybko jedno po dru- 
gism—i basta! Jakoż oto i nowy akt. 
Gdy się ukazali bajeczni rachmistrze 
przy krzywych swoich stołach (jakby 
w krzywem žwierciadle odbici), po 
widowni przeleciał szmer a w trakcie 
akcji tu, tam rozległo się parsknię- 
cie smiechem. Czuć było, że publicz- 
ność ma za swoje pieniądze quantum 
satis. Nawet, gdy drgnęła kurtyna, 
ten i ów, zapomniawszy, że jest w 
Reducie, rozklaskał się... 

Z IE у 

P. Felicja Kruszewska jest rodem 
z Ukrainy a stale mieszka w Warsza- 
wie, i — co rzadko zdarza się t. zw. 
kresowcom— lubi przyglądać się „jak 
się Wisła w cichy błękit obleka w 
przezroczystej wieczornej zadumie” 
tudzież potrafi spostrzedz: 

Jak Warszawa, gdy słońce zaświeci, 
nagle staje się cała radośna... 

Słowem, — lubi, jeżeli nie kocha, 
Warszawę. Zaś w bardzo, bardzo 
ładnych poezjach, p. Kruszewskiej, 
które tu w Wilnie wydał przed paru 
laty, nader ozdobnie, p. Ludwik Cho- 
miński, zrfajdziemy w dodatku te ry- 
sy indywidualności duchowej p. Kru- 
szewskiej, które złożyły się na jej 
„Sen“. Coš z „Hanele“ Hauptmanna, 
z bajsk Andersena, coś z Hoffmana i 
z „Błogosławionej* Lenartowicza, z 
Dickensa i Prusa sentymentu, a wszyst- 
ko na tle gorącego patrjotyzmu, wca- 
le bliskiego kultowi dawnych naszych 
entuzjastek. No, i wielką szczerość. 

ŁADAĆ GEZ9Ł PROSPEKTÓW. WAGSI. KREDYTOWA LE | 

Idzie biedota ulicą. Deszcz. Sza- 
ruga. Horyzont mgłą zasnuty. Woda 
wsiąka w biedne, dziurawe buty .. 
O Boże, dobry Boże... Gdy sił więcej 
nie starczy — Sam Bóg, dobry Bóg, 
uchyli rąbek słonecznej tarczy. Uśmie- 
chnie się... Naprawdęl. Zawoła mnie 
do siebie: „Z Polski zalanej błotem 
chodź, dziecko, będziesz w niebie". 

„. Rękę bym w ogień włożył, że w rzu= 
ceniu na papier „Snu* żadnej ze stro- 
ny p. Kruszewskiej premedytacji nie 
było. Žadnego: „A niechže się poroz- 
dziawiająl Dać im coś, co prześcig- 
nie samego Witkacegol“ Ani krzty 
kabotyńskiej.. „awangardy”. Żadne 
liczenie na zmont wanie sztuki przez 
który z eksperymentalnych teatrów 
tak... tak że aż o niej w niebie sły- 
chać będzie. Przeciwnie. W „Snie" 
tylko kształt wypowiedzenia się może 
być niespodzianką; ideowe i ducho- 
we lejimotywy (bo są one przecie, 
choć niesłychanie sub rosa ujęte) nie 
są żadną niespodzianką. Wypłynęły 
z tegoż źródła, co i wszystkie trzy 
cykle poezyj „Ztąd— dotąd”. 

Śniło się—majaczyło... 
A przecie my żyjemy wszyscy dziś 

w czasach «gdy życie burzy się, sza- 
leje, zmaga i pieni, gdy się tysiąc dłu- 
gich wieków w jednej przeżywa go- 
dzinie, gdy bieg zdarzeń dyszy z po- 
Śpiechu i falą wezbraną płynie...» 

„Ach, ten na placu w Warszawie 
konny posąg księcia Józefa... ach,. 
te kłębiące się wciąż czarne chmury 
nad Polską, we wschodniej nieba 
stronie... Zasypiasz, bywa, późnym 

wieczorem z głową od natłoku myśli 
skołataną.. | natychmiast zaczynasz 
śnić, śnić.. Nie sen. Koszmar. Ciężki 
koszmar. Co nie wiruje przed ocza- 
mil Do czegoś, zda się, idziesz, 
idziesz—dojść nie możesz... Przeszko* 
dy... Zbijasz się z drogi... Gdzie je- 
steś?... Co to wszystko znaczy!.. A tu 
i on... Broń Boże, niech się nikt nie 
dowie, że go... Kto powiedział: że go 
kocham?... Dlaczego on ma na klapie 
czarnego żakietu tak dużą chryzante- 
mę?... Umarł... Leży na jakimś sze- 
zlongu.. Sześć świec pali.się u jego 
głowy.. Krzyczę, wołam... Własnego 
głosu nie słyszę... Bo to sen. To 
przecie sen? Może nie sen?... Przyszła 
mama... A ja muszę iść, iść, iść.. O! 
nie do domu, ja muszę iść do księ- 
cia, rzucić jego koniowi pod nogi 
czerwone kwiaty i z całej mocy na 
księcia zawołać: Czarne wojska zale- 
wają Polskę, czarne wojska już w 
mieście... Książe! Obudź się, zbierz 
w cugle konia ij pędź— ratować Pol. 
skę. Ty ją wybawisz, nikt inny... 3 

o dziwnego, że jak białe upiory 
maszerują leguny? Idą, idą. Wszystko £ 
to nieznani żołnierze, co w grób się 
pokładli. Muzykę słychać. Wtórzy 
monotonnie pieśni legunowej... Idą, 
idą... Puśćcie mnie... ja nie mogę. Ja 
na śmierć zmęczona. Obudzić się, 
obudzićl... Pomóżcie mnie obudzić 
się... Ratunku! 

"Co dziwnego, że zawiązuje się taki 
djalog: ' 

— Czy pani lubi zielone poma« 
rańcze? (To mówi pajac, co powinien 

rozwoju К



KURIER G0SPODARCZY 
Posiedzenie Rady Fi= 

+ nansowej. 

W dniu 20 marca odbylo się uro- 

czyste otwarcie Rady Finansowej. Po- 
siedzenie zagaił p. minister skarbu 

Gabrjel Czechowicz  następującemi 

słowami: Otwierając pierwsze posie- 

dzenie Rady Finansowej, witam Pa- 

nów jako przedstawicieli, teorji i prak- 
tyki finansowej, powołanych do naj: 

bliższej pracy z ministrera skarbu. Od 
kilku lat już starałem się przekonać 

opinję publiczną o potrzebie takiej 

organizacji, któraby zapewniła ciąg- 

łość i planowość pracy w zakresie 
| finansowym, zwiększając zaufanie do 

pa
z!
 

naszych poczynań tak w kraju, jak i 

zagranicą, Do niedawna jeszcze nie- 

tylko szersza opinja publiczna, ale i 
uasze ciała ustawodawcze skłonne by- 
ły widzieć w każdym nowym ministrze 
cudotwórcę, który za dotknięciem róż- 
dżki czarodziejskiej miał uzdrowić fi- 
nanse i stworzyć erę ogólnego do- 
brobytu Zapominamy przytem, że 
przygodni kierownicy naszej nawy 
finansowej zmieniali się, jak w kalej- 

doskopie i odchodzili ze swego sta- 

nowiska wcześniej niż potrafili objąć 
całokształt zagadnień skarbowych. W 
rezultacie dotychczasowe nasze trud- 
ności finansowe wypływały nietylko z 
ciężkich warunków gospodarczych, w 

jakich Polska się znalazła po odzys- 
kaniu niepodległości, lecz również z 
braku wyraźnej myśli przewodniej 
oraz jasnego a konsekwentnie wyko- 
nywanego planu. 

Po szeregu niefortunnych ekspe“ 
cymentów zrozumieliśmy wszyscy ko- 
niecznošė badowania finansów pań- 
stwowych na ogólnie przyjętych za- 
sadach. Zdajemy sobie dokładnie spra- 

wę, że tylko planowa i żmudna praca 
może doprowadzić do wytkniętego 
celu. Przywiązując ogromną wagę do 

do tej roli, jaką Rada finansowa win- 
nė w najbliższej przyszłości odegrać, 
uważam za swój obowiązek z całym 
naciskiem zaznaczyć, że przy trakto- 
waniu problemów „skarbowych, win- 

nmiśmy zachować jaknajwiększy objek- 

tywizm, unikając starannie tego, co 
może mas dzielić i wysuwając na 
pierwszy plan ideał dobra ogólnego. 

Następnie p. min. skarbu scha: 
rakteryzował Sytuację finansową W 
chgujli obecnej, a mianowicie kwestję 

rejffości budżetu, stan kasowy, za- 

gadnienie walutowe oraz zamierzenia 
w zakresie reformy podatkowej. Po 
streszczeniu poglądów swych na 
sprawę kredytów zagranicznych, p. 
min. -skarbu poddał pod „dyskusję 
problem stabilizacji waluty. 

Po przemówieniu ministra wywią- 
zala się żywa wymiana zdań, przy: 
czem głos zabierali pp. pos. Łypace- 
wicz, dyr. Fajans, dr. Gros, dyr. 
Epstein i pos. Michalski. Na posie- 
dzeniu rozdano członkom rady pro- 
jekty ustaw podatkowych, które będą 
stanowiły przedmiot obrad na na- 
stępnem posiedzeniu rady, wyznaczo- 
mem na dzień 9 kwietnia 1927 r. 

INFORMACJE. 
Ulgowy przewóz ziemniaków 

nasiennych. 

Jak wiadomo, nasiona kwalifiko-.. 
wane płodów rolniczych przewożone 

5а na podstawie taryfy, wyjątkowej 
Nr. 1, przewidującej, że przesyłki po- 
winne być nadawane w workach 
plombowanych. Rygor ten przy prze- 
wozach większych ilości sadzeniaków 
ziemniaczanych okazał się bardzo u- 
<ciążliwym, utrudniając korzystanie z 
taryfy ulgowej. ы 

Podzielając opinję w _tej_ mierze 
Ministerstwa Rolnictwa i D. P., Mini- 
sterstwo Komunikacji zarządzeniem z 

2 rą ———————————— —— crjų 1 kwieinia rb. 

wisieć na lampie w moim pokoju, a 
który tu się, licho wie jak przypla tał). 

Na to mówi Ewa, moja koleżanka: 
— Mam jutro egzamin z geometrji! 
A druga buch! siadła na kanapę 

i mówi, ni w pięć ni w dziewięć: ; 
+ — Najlepsza jest zupa cytrynowal 
To przecie niema najmniejszego 

sensu. W samym Ollendorfie niema 
takich rozmówek, Co? Nie tak? 

* 

Niema rzeczy której by Reduta nie 

mogła wystawić. <Fausta» całego wy- 

stawi, «Sonety Krymskie« wystawi, 
«Pieśń nad Pieśniami», „Anhellitego*, 
djalogi Platona, „Messjanizm* Hoene- 

Wrońskiego, Gdy niema - za co wy- 

jatawić wielkiej sztuki z romantyczne- 
go repertuaru realistycznie, w stylu 

ków, szambelanów, grandów i mar- 
Kizy na gołe kuby narastające i — 
dobrze jestl Zaś gdy sztuka po te- 
fu, tak misternie i frapująco ujmie 
ja w kotary, tak olśni pomysłami de- 
koracyjnemi, že za samą bombonier- 

ką człowiek oddał by całą autorską 
zawartość sztuki. Niema  atrakcyj- 
nych występów wielko-aktorskich, to 
SIĘ dą sztukę tak wyuczoną, tak zgra- 
ną, tak wypróbowaną, że ensemble 
starczy za najwyszukańsze solowe 
POPISY. Ą już co do reżyserskiej in- 
odówi niespodzianek, eksperymentów 
R du inscenizacji. to żadnemu 
Na uta teatrowi w Polsce nie ustąpi. 
awet choćby się wzięli do kupy 

Szytman z Szyjierem. 

dn. 23 lutego r. b. (Dz. Ust* Nr. 15 
poz. 114) obowiązującem z dniem 1 
marca r. b. uzupelniło taryfę wyjąt= 
kową Nr. 1 na ulgowy przewóz ziem- 
niaków w ten sposób, że przy cało- 
wagonowych przesyłkach znosi się 
obowiązek nadawania ziemniaków w 
workach zaplombowanych. | 

Nadmienić należy, że rozporządze- 
niem Ministrów: Skarbu, Przemysłu i 
Handlu oraz rolnictwa i D.P. z dn. 
11 marca b.r. (Dz. U. Nr. 23, poz. 
192) dla ziemniaków do sadzenia zo- 
stało zniesione cło przywozowe nao- 
kres od 15 marca do 1 czerwca b. r. 
(za każdorazowem zezwoleniem Mini- 
sterstwa Skarbu). 

Rady naprawy ustroju rol- 
nego. 

Organizacja Wojewódzkich Rad 
naprawy ustioju rolnego postępuje 
w szybkiem tempie naprzód: w chwi- 
li obecnej ustalouy został skład Rad 
Wojewódzkich w Katowicach i Wilnie, 
w najbliższym czasie mianowani zo* 
staną członkowie Rad w Łucku i No- 
wogródku. 

Pan Minister Reform Rolnych, 
prof. dr. W. Staniewicz przywiązując 
wielką wagę do działainości Rad, 
weźmie udział w inauguracyjnych ich 
posiedzeniach. 

Jako członkowie Rady Naprawy 
ustroju rolnego w Katowicach miano- 
wani zostali przez p. Ministra Reform 
Rolnych pp: Piotr Pampuch b. prezes 
O.U.Z. w Katowicach, Jan Sztwiert- 
nia prezes Sląskiej izby Rolniczej, 
ranciszek Rozkoszny, Kazimierz Ra- 

kowski, Tadeusz Szalińiski oraz Emil 
Caspari radny miejski w Mysłowicach; 
jako członkowie Rady Naprawy ust- 
„roju rolnego w Wilnie — pp. Rusz- 
czyc Zygmunt, dr. Chudzynski Wla- 
dysław, Węckowicz Romuald prezes 
Związku Kółek Rolniczych Ziemi Wi- 
leńskiej, Stankiewicz |Jan,  Jeleński 
Erazm, oraz Muczyna Benedykt. 

W Wilnie pierwsze posiedzenie 
Rady Wojewódzkiej odbyło się przy 
udziale p. Ministra Reform Rolnych 
w dniu wczorajszym. 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— Konferencja w sprawie na- 
prawy ustroju rolnego. W dniu 
wczorajszym odbyła się w . urzędzie 

SŁO w oO 

“ kilkoma dniami sztab 6-ej brygady ; ; ŚĆ 
Korpusu Ochrony z WI B Wa. Goście angielscy w Wilnie. 
jewoda zainteresował się żywo spra- W dniu wczorajszym bawili w i Charle Bridge. 
wą zakwaterowania brygady i jej Wiłne goście angielscy, a mianowicie Obydwaj ziożyli wizytę p. Woje- 
agend, stwierdzając znaczne trudności ustępujący i m ‚ i iewi i Eko begali, ępujący i nowodesygnowany atta- wodzie Raczkiewiczowi oraz gen. St. 

wojewódzkim konferencja w sprawie 
naprawy ustroju rolnego z udziałem; 
mninistra Reform Rolnych p. Stanie - 
wieza, p. wojewody. Raczkiewicza, pre- 
zesów urzędów ziemskich—wileńskie- 
go p. Łączyńskiego, poleskiego p. 
Czerniawskiego. dyrektora państwo- 
wego Banku Rolnego p. Maculewicza, 
reprezentantów ministerstwa Reform 
Rolnych pp. Naleszkiewicza i Micha: 
łowskiego, reprezentanta większej wła 
sności p. Chądzyńskiego i in. 

Po zagajeniu przez p. Wojewodę 
p. minister Staniewicz podziękował 
obecnym za przybycie oraz panu 
Wojewodzie za trudy położone na 
tyra polu nrzez niego. Następnie pre- 
zes Łączyński wygłosił dłuższy refe- 
rat sprawozdawczy z działalności Rady 
naprawy ustroju rolnego do roku 
1926 oraz mówił o planie 'prac w la- 
tach 1927, 1928 przewidzianych. Pa 
referacie wywiązała się dyskusja po- 

czem uchwalono szereg wniosków, 
które podamy w szczegółowem spra: 
wozdaniu umieszczonym w numerze 
jutrzejszym. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
21 marca 1947 s. 

Dewizy i wa.aty 
Tranz Sprz. Kupno. 

Dolary 8,92 8,94 8,90 
Belgja 124.75 125.06 124,44 
Lonuyn 43.56 43,67 43.45 
Nowy-York 8,95 8.97 8,93 
Paryż 35,13 35,22 35,04 
Praga 26,57 26.63 26,51 

Szwaicarja 172,55 17298 172,12 
Stogholm _ 240,20 240,80 23960 
Wiedeń 126.13 126.44 |125.82 

Włochy 40.50 40,60 40,40 

Papiery Procentowe 
5 2 ki 59 —59,50 
Dz SB 20 
Kolejowa 102,103 
8 proc. pożyczka konw. G8. 
4 : pół proc. złotowe 55.50 
4 i pół proc. listy zast. ziems, zł. 54,53 54,25 
4 proc. ziemskie złotowe 48,50 
8 proc. warszawskie zł, 76— 
5 proc. warszawskie zł. 60,50 60,75 ; 

GIEŁDA WILEŃSKA. S 
Wilno, dnia 21 marca 1927 r. 

Banknoty. 
Dolary St. Zjedn, 8,92*/. 8,92'/+ 

Złoto. 
Ruble 4,74 4,73 

Akcje. 

Bank Polski zł. ą 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z zł. 100 47,90 47,50 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji 0. 5. В. 
(x dnia 21—III 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie | KE 
Temperatura о 
іге\і:іц } "PALA 

Opad za do- | НЛ 
bę w mm, 

Wiatr odai 
przeważający | zac 

U wa gi: Pochmurno. Mgła. Mini- 
mum za dobę -+-50C. Maximum za dobą -1-9. 
Tendencja baromeicyczna Spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— Rekolekcje dla druhen i 
druhów ze Stowarzyszeń Mło- 
dzieży Polskiej m. Wilna. Sekre- 
tarjat Generalny Związku S. M. P. 
podaje do wiadomości, że rekolekcje 
dla druhen i druhów Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej m. Wilna odbędą 
się w następującym porządku: 

Čera rekolekcji dla druhów 

_ Ręczyć można, że dla Wiertz'a 
„Marzeń ściętej głowy* znalazła by 
dyrekcja naczelna Reduty wyraz Sce- 
niczny niewątpliwie bardzo interesu" 
jacy. Pokaz taki—na mniejszą skalę— 
dał nam właśnie «Sen». Śmiałe wy* 
stawienie «Snu», mające jedynie na 
celu eksperyment inscenizacyjny, ш- 

wieńczył najzupełniejszy sukces i 
tryumi. Osiągnięto wzorową jednoli- 
tość widowiska. Należałoby tylko, 
'mojem zdaniem, skreślić wszystko, 
co swym realizmem wyrywa się z 
wybornie stonowanej całości, np. sce- 
nę z matką. Osiągnięto nastrój kosz- 
marowy, niesamowity, fudzielający się 
widowni i wywierający wrażenie po- 
mimo nietyłko świadomości, że to 
czyjeś majaczenie w malignie, lecz i 
częstego powtarzania przez Dziew- 

do zrozumienia i sensu zgoła nie po- 
siada. 

Nie zdołano tylko osiągnąć, aby 
widowisko. pomimo całej swojej za” 
wrotnej niepospolitości, barwnościi ka- 
lejdoskopowości, na końcu nie nu- 
żyło. Osobliwie w dwóch ostatnich 
obrazach. Są nastroje i środowiska, w 
których nikt nie wytrzyma—zbyt dłu- 
go. Zaczynają irytować. Jak Ów np. 
Pajac, co powinien wisieć na lampie, 
skrzeczący upiornie, rzucający się, po- 
tępieńczy, złośliwy, natrętny, jakby ja- 
kaś zmora. Doskonale pojęta i ujęta, 
przemyślana i z niemałym umiarem 
artystycznym oddana kreacja, przez 
aktora, któremu poskąpiono*.. nawet 
nazwiska na programie. Tę samą 

NIKA 
dnia 31-go marca r. b. o godz, 8 
wieczorem w kościele św. Trójcy przy 
ul, Dominikańskiej i trwać będą dnia 
1, 2 i 3-go kwietnia r. b. Dnia 2-go 
kwietnia spowiedź Św. wieczorem, a 
wspólna komunja św. rano dnia 3-go 
kwietnia r. b. Rekolekcje dla druhów 
prowadzić będzie J. E ks, biskup dr. 
Władysław Bandurski. 

Rekolekcje dla druhen rozpoczną 
się dnia 6-go kwietnia r. b. i trwać 
będą dnia 7, 8, 9 i 10 kwietnia, w 
kościele po: Dominikańskim. Początek 
punktualnie o godz. 7 m. 15. Spo- 
wieoź św. dnia 9 kwietnia wieczorem, 

‘а komunja św. dnia 10 kwietnia” rano, 
Rekolekcje dia druhen prewadzić 

będzie ks, kapelan dr. Walerjan Mey- 
sztowicz. 

Sskretarjat Generałny Związku S. 
M. P. usilnie prosi wszystkich pra- 
cowników, a więc p. kierowników 
zakładów, pp. majstrów it. d. © ułat- 
wienie młodzieży odbycia praktyk re- 
ligijnych w okresie Wielkiego Postu 
i nie wątpi, że wezwanie 10 znajdzie 
poparcie przełożonych. 

URZĘDOWA 

— Ze zjazdu inżynierów. W 
poniedziałek dn. 21 b m. w Małej 
Sali Konferencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego w Wilnie rozpoczęły się. 
obrady Zjazdu Inżynierów. Udział w 
konferencji wzięli inżynierowie powia- 
towi i kierownicy działów technicznych 
wydziałów powiatowych z wojewódz- 
twa Wileńskiego oraz Naczelnik Od- 
działu Drogowego O. D.R.P. w 
Brześciu r/B. p. Muszyński, Nac'. 
Oddz. Drogowego w Nowogródku 
p, Wąsowski i inżynier powiatu Nieś- 
wieskiego województwa Nowogródz- 
kiego p. Krupski, 

Obrady zjazdu potrwają dwa dni. 
Na porządku dziennym znajdują się 
sprawy drogowe, ogólne i wodno- 
pomiarowe. Przedmiotem obrad dru- 
giego dnia Zjazdu będą sprawy archie 
tektoniczne-budowłane i zarządu gma* 
chów. Po ukończeniu obrad podamy 
szczegółowe sprawozdanie. 

— Zatwierdzenie statutu. Wła: 

che wojskowi poselstwa angielskiego Burhardt-Bukackiemu. 
w Warszawie pułkownicy E. Clayton 

Znowu anatema w Wilnie. 
Dn. 20 bm. w cerkwi na Pohulance, cieszył się on popularnością ijzaufaniem 

s zw. «Romanowskiej» została rzucona wśród szerszych kół ludności prawosła- 
twa (anatema) na byłego proboszcza 

tej cerkwi protojereja Bazylego Gapa- 
nowicza. Jak wiadomo  Gapanowicz w 
listopadzie r. ub. przeszedł na Unję. Nie 

wnej Wilna. 
Akt anatemy tesa uroczyście 

obecny dziekan cerkwi Romanowskiej 
W. Bielajew.j 

Ujęcie defraudanta. 
"Przed kilkunastu dniami organa 

policji zostały powiadomione o doko- 
nanej defraudacji przez urzędnika ma« 
gistratu m. Będzina niejakiego Kacz- 
kowskiego Wacława. 

Kaczkowski po przywłaszczeniu 
znaczniejszej ilości pieniędzy stano- 
wiącej własność magistratu Będzina 
udał się do Warszawy, a potem uciekł 
w niewiadomym kierunku. 

Komenda policji m. Wilna i urząd 
śledczy, mając niezbite poszlaki, iż 

Kaczkowski przez Wilno będzie usi- 
łował dotrzeć do granicy wschodniej 
w zamiarze jej przekroczenia do Rosji 
wszczęły obserwację  przejezdnych. 

Obserwacje te doprowadziły do 
ujęcia defraudanta, który niczego nie- 
podejrzewając przybył w dniu 20 b.m. 
pociągiem pośpiesznym z Warszawy 
na dworzec Wileński. Kaczkowskiego 
aresztowano i osadzono w więzieniu. 
Zostanie on odesłany pod eskortą de 
Będzina. 

dze administracyjne zatwierdziły w HT TIA T NIK TAS 
dniu 21 b. m. statut oddziału wileń- 
skiego Stowarzyszenia oficerów prze- 
niesionych w stan spoczynku (eme- 
rytów wojskowych). Działalność obej- 
muje Wilno i woj. Wileńskie. 

SAMORZĄDOWA 

— (x) Opracowanie projektu 
zmiany granic przez Wydz. Pow. 
W myśl rozporządzenia  odnoś- 
nych włądz Wydział Powiatowy  sej- 
miku pow. Wileńsko-Trockiego przy: 
stąpił ostatnio do opracowania pro- 
jektu zmiany granic poszczególnych 
gmin wchodzących w skład tego po- 
wiatu Zmianie granic, która nastąpi 
z dniem 1-go kwietnia r. b. podlega- 
ją gminy: Trocka, Niemenczyńska, 
Rudziska,  Rudomińska,  Szumska, 
Mickuńska i Worniańska. 

— (x) Zjazd wójtów i pisarzy 
gminnych pow. Wil-Trockiego. 
We czwartek, dnia 24 b. m. odbędzie 
się w lokalu Sejmiku przy uł. Wi- 
leńskiej 12, zjazd wójtów i pisarzy 
gminnych pow. Wil.-Trockiego. 

Na zjeździe tym, prócz całego 
szeregu spraw dotyczących admini- 
stracjj w gminach rozpatrzone będą 
sprawy: 1) sprawa bezpieczeństwa; 
2) sprawa zmiany granic poszczegól- 
„nych gmin. ' 

— (x) Skasowanie trzech gmin 
w pow. Wil.-Trockim. W myśl roz- 
porządzenia Ministerstwa _ Spraw 
Wewn. z dniem 1 kwietnia r. b. ska- 
sowane zostaną w pow. Wil.-Trockim 
trzy gminy, a mianowicie: Bystrzycka, 
Landwarowska i Rukojūska. Poszcze- 
gólne gromady pomienionych gmin 
przyłączone zostaną z gminy. Bystrzy* 
ckiej do Worniańskiej, Niemenczyń- 
czyńskiej i Mickuńskiej, z gminy 
Landwarowskiej do Rudomińskiej, 
Mickuńskiej i Szumskiej. 

W związku z powyższem stwo- 
rzoną zostanie nowa gmina Michalis- 
ka z siedzibą w Gierwiatach. 

MIEJSKA. 
— (o) Posiedzenie komisji praw- 

nej. Dziś, 22 marca, odbędzie się 
posiedzenie miejskiej komisji prawnej. 
Na porządku dziennym: 1) sprawa 
sprostowania hipotek Nr 2625 i 2373 
na działki ziemi wieczysto-dzierżawne 
będące w korzystaniu M. Sawicza 
i T. Rusieckiego; 2) wniosek radcy 
prawnego magistratu w przedmiocie 

dzie powyższe z dniem 15 b. m. 
wznowił działalność dawnej kuchni 
w murach po-Franciszkańskich. Ku- 
chnia ta urządzona wzorowo tak pod. 
względem higjenicznym, jak i pod 
względem fachowego i pożytecznego 
kierownictwa cieszy się coraz więk- 
szem uznaniem i w tak krótkim sto- 
sunkowo czasie wydaje obiady dla 
przeszło 100 bezrobotnych, którzy 
gremjalnie opuszczają kuchnię p. 
Winiarza. 

— Związek Inwalidów pozba- 
wia ludzi pracy? W . ostatnich 
dniach wskutek zabiegów Zw. Inwa- 
lidów usunięto kilku sprzedawców 
gazet w tem dwie wdowy, które od 
lat dwudziestu zatrudnione były kol- 
portowaniem pism. Powodem tego u: 
sunięcia jest fakt, że Zw. Inwalidów 
stara sie usunąć gazeciarzy prywat- 
nych nie należących do Związku i w 
ten sposób zmonopolizować  kolpor- 
tarz pism w swym ręku pozbawiając 
cały szereg ludzi pracy. 

Związek Inwalidów jest organiza- 
cją uprzywilejowaną ale przywileje te 
nie mogą iść tak daleko aby „innym 
trudniącym się oddawna pewnym ro- 
dzajem pracy, pracę tę odbierać. 

w „Polfocie”. Opłata roczna 12 zło- 
tych, w ratach miesięcznych lub kwar- 
talnych. 

AKADEMICKA. 

‚ — Ко!о Lublinian. Grono Kół pro- 
wincjonalnych wileńskiej młodzieży akade- 
miokiej 7 się powiększa. Ostatnio zawią- 
zało się Koło akademików ziemi lubelskiej 
na Uniw. St. Batorego. Nowa organiza 
posiada już własny statut i zarząd. Koło 
dąży do ściślejszego zjednoczenia Lubelsz- 
czan na USB. i pomocy wzajemnej w stu- 
djach. Wsżelkich informacyj w sprawach Ko- 
ła udziela Zarząd, tymczasowo mający  sie- 
dzibę przy ul. Bakszta 11-33 w godzinach 
południowych codziennie, 

4 RÓŻNE. 
— 10 letnia rocznica powsta- 

nia 1 Korpusu Polskiego na 
Wschodzie. Na dzień 9 sierpnia 1927 
r. przypada 10 letnia rocznica powsta- 
> | Korpusu Polskiego na Wscho- 
IEC 
Celem uczczenia pamięci poleg- 

łych oraz zmarłych uczestników Kor- 
pusu został mianowany przez *G:ne- 
rała broni ]. Dowbor-Musnickiego, b. 
dowódcę Korpusu Komitet na czele 
z p. Władysławem Smiigiewiczem, w 
składzie: ppłk. Stanisława Bobiatyń- 
skiego i ppłk, Witolda Światopełk-Mir- 

„WOJSKOWA. „skiego, który ma za zadanie zorgani- 

— (o) Wcielenie poborowych. 
Od kilku dni wydział wojskowy ma- 
gistratu zarządził doręczanie kart po- 
wołania poborowym 1905 ji starszym 
rocznikom, którzy podlegają obecnie 
wcieleniu do szeregów czynnej służ- 
by wojskowej (kat. A, kwalifikacji 
zdrowotnej). Ponieważ termin wciele- 
nia upływa 1 kwietnia rb., osoby za- 
interesowane winne są przeto zgłosić się 
bezzwłocznie do PKU. Wilno w celu 
zasiągnięcia odpowiednich informacyj, 

ZEBRANIA I ODCZYTY, 

— Zebranie członków gminy 
karaimskiej. W niedzielę dn. 13 bm. 
odbyło się walne zgromadzenie człon- 
ków karaimskiej gminy wyznaniowej 
w Wilnie, na którem dokonano wy- 
borów władz gminy na rok 1927. Do 
zarządu gminy zostali powołeni pp.: 
mecenas |. Zajączkowski (prezes), 
ppułkownik rezerwy M. Robaczewski 
(vice-prezes), F. Aronowicz (sekretarz), 
Józef Łopatto (skarbnik), Romanowa 
Kobecka, I. Rojecki. Komisja rewizyj- 

organizacji prac wydziału prawnego. na powołana w składzie pp. A. Ko- 
— (o) W sprawie rewizji wo- decki, O. Pilecki i K. Abkowiczówna. 

jewódzkiej magistratu m. Wilna. 
Jak już donosiliśmy, rewizja woje- się 23-g0 bm. o godz. 8 wiecz. Na - 

— V środa literacka odbędzie 

wódzka magistratu m. Wilna została porządku dziennym m. 'in. referat p. 
juž zakończona. Wobec tego, że Rektora St. Pigonia o stanie prac nad 
przewodniczący wojewódzkiej komisji uchwalonem przez Sejm państwowem 

a rewiżyjnej p. B.. Dzenajewicz jest wydaniem dzieł wszystkich A, Mickie- 
— Pan Wojewoda w VI bry- obecnie zajęty rozpatrzeniem budżetu wicza. Prof. Pigoń, :jak wiadomo, od 

gadzie KO.P'u. Wojewoda wileński miejskiego na rok 1927—28, opraco- kilku lat prowadzi to monumentalne 
p. Wł. Raczkiewicz odwiedził przed wanie materjałów rewizji oraz wynika- wydawnictwo wespół z Arturem Gór- 

zowanie w Wilnie, jako w ośrodku 
największego skupienia uczestników 
Korpusu, na dzień 13 i 14 sierpnia, 
jako w najbliższą sobotę i niedzielę 
po dn. 9 sierpnia, uroczystego obcho- 
du jubileuszowego 10 letniej rocznicy 
powstania | Korpusu Polskiego na 
Wschodzie. 

Sskretarjat Komitetu mieści się 
przy zauł. Św. Michała 2 m. 23, jest 
czynny .codziennie od godz. 10 do 
12 i od 15 do 20. | 

. —Zorganizowanie cechu kuch- 
mistrzów. W dniu wczorajszym 21 
odnośne władze administracyjne zo- 
stały powiadomione o zorganizowaniu 
się w Wilnie na odbytem przed paru 
dniami posiedzeniu Komisji Organi. 
zacyjnej pod przewodnictwem p. Ed- 
munda Kowalskiego cechu kuch- 
mistrzów, 

W najbliższych dniach cech zo- 
stanie zalegalizowany przez urząd 
wojewódzki. 

— Firma Hartwig a transport 
eksponatów na międzynar. targ 
w Poznaniu. Dowiadujemy się, 
że wyłączne załatwianie spraw  zwią- 
zanych z transportem eksponatów na 
międzynarodowe targi w Poznaniu 
(1 —8 maja r. b.) zostało powierzo- 
ne firmie C. Hartwig — oddz. w Wil- 
nie. 

—Z życia białoruskiego. Jak wia: 
domo w dniu 25 b. m. przypada 
9-ciolecie powstania t. zw. niezależnej 
Białorusi, Organizacje białoruskie w 

ących z tego wniosków nastąpi skim. Wilnie szykują się do uroczystego 
ce” Ostatnia środa literacka miałacha- bchodu. Już obecnie pos. Jaremicz 

o o) opa bose od day muzyczny. Związek Literatów "w, Imieniu waka klina: 
Ё < , o w ciągów z akt stanu cywilnego. podejmował u siebie Karoła Szyma- : : E 

materpretatorki Dziewczynki, której Wyciągi z akt stanu cywinzdi SĘ Be i Irenę Dubiską. P. Hieb. mającym się odbyć w sali George'a 
się śni. Czyliż artystka, która, nie dawane przez duchownych rz.-kato- Koszańska grała w obecności autora Pankiźcie. Całokształt uroczystości nie 
schodząc prawie ze sceny we wszyst- Ijekich i ewangieliekich, z wyjątkiem warjacje op. 10 Szymanowskiego. Iest jeszcze definitywnie ustalony. 
kich siedmiu obrazach, grająca—pod- gczywiście tych, króre wydają dusz- Gości zebrało się około 60. | — Ciemnośc' egipskie wieczora 
kreślamśŚwiećnie, tem Świetniej, że pasterze wojskowi, podlegają opłacie / Ši mi na schodach są plagą naszego 
wśród tych wszystkich maszkar, zjaw stemplowej w wysokości I zł. — Zjazd przedstawicieli pro- miasta. || 

i widm ona jedna jest postacią realną ь . wincjonalnych oddz. zw. kupców Pan dozorca ani dba, Lokatorowie 
a pomimo to ani razu, aby się tak PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA żydowskich. W początku kwietnia układają się kto ma oświetlać schody, 

— (x) Wznowienie kuchni dla r. b. przybywają do Wilna senator lecz przez grzeczność... nikt niechce 

<powściągliwość» okazano względem 

wyrazić, nie zachwiewa swojem oto- 
czeniem, nie przerywa nastroju, nie bezrobotnej inteligencjj w mu- Trusker i poseł Wiślicki. W związku pozbawiać sąsiada tej przyjemności. 
wypada .z iła; czyliż słusznem jest rach po'Franciszkańskich. Jak wia- z tem związek kupców żydowskich Gospodarz powiada: „Kto chce żeby 
aby artystka, co miała jaknajbardziej domo Magistrat m. Wilna prowadził w Wilnie zwołuje na dzień 3 kwietnia było widno, niech sam palil Ja mam 
zasłużone sukcesy... przeszła do nie. w swoim czasie pod kierownictwem rb. konferencję z udziałem przedsta- bez tego dosyć wydatków”. 
śmiertelności incognitol . ,_, p. Rudzkiej w murach po Francisz- wicieli 

1 jako debiut dramatyczny nie jest -kańskich kuchnię dla bezcobotnej in- związku. 
„Šen“ bynajmniej dziwolągiem. Mo- teligencji Z pomienionej kuchni prze- 
żeby jeszcze kto dodał: beznadziej- ważna część bezrobotnych była w zu- sprawy: podatkowe, kredytowe i orga- 
nym? Przeciwnie. Owszem. Jest to, pełności zadowoloną, jedynie związek nizacyjno-wewnętrzne.' 

oddziałów prowincjonalnych Kartki z nazwiskami na drzwiach 
zbyteczne. Któż odczyta kartkę wśród 

Na konferencji tej omawiane będą egipskich ciemności? | 
Dawniej, bywało, „„oduošny“ poli- 

- ejant zazierał, nawet często, na scho- 
aczkolwiek jeszcze nie uporządkowa- bszrobotnych pracowników biurowych * — Wileńskie T- dy kamienicy aby skontrolować 

mejningenskim, sadza królów, diu- czynkę, której się śni, że to nie jest Ny,.rzut wcale mocny inwencji, po- i handlowych, pod przewodnictwem и m geno a rak че 
wiedzmy, fantazji, Są wcale zięczne 
wprowadzania widzów i słuchaczów 
w nastrój;, jest nerw niesłabnącego 
ruchu; jest zdolność, może intuicyjna, 
lecz to rzeczy nie zmienia, podkłada- 

znanego p. Winiarza wyrażał niezado- 
wolenie i dążył do otwarcia swojej 
własnej kuchni, na co Magistrat się 

Fotografji. Na wzór istniejących już 
od dłuższego czasu w Warszawie, 
Lwowie, Krakowie i Łodzi Towarzystw 
Fotograficznych, powstało w Wilnie 

zgodził, udzielając pewnych subsydyj T-wo Miłośników fotografji, na pod- 
na zorganizowanie kuchni, czy ; likwidując stawie statutu, 

nia uczucia i wogóle walorów du- ednocześnie kuchnię w murach po- władze. 
chowych pod odezwania się lub czy- Franciszkańskich. - Lecz niestety po cyjńe od 
ny pozornie pozbawione wszelkiego krótkiem istnieniu kuchni związku bez- Stowarzyszenia Techników, 

i zatwierdzonego przez 
Pierwsze zebranie organiza- 
było sie 12 marca w Iokalu 

znaczenia lub nawet sensu albo ma- robotnych pracowników biurowych i zesa T-wa powołano dyr. Okt, Rackie-- 
jące właśnie maskować wszelką uczu- handlowych nastąpiło jeszcze gorsze wicza, 
ciowość, wszelki 
łożenie ideowe. 

Owszem—sądzimy, że dopiero za- 
czął się własny p. Felicjj Kruszew- 
skiej teatr. | że nie razjeszcze jeden, 
nową odsłaniając jej sztukę a coraz 
dojrzalszą, poojedzie w górę błękitna 
w złociste pawie kurtyna. (ZANA 

sentyment lub—za- niezadowolenie, co spowodowało 
znaczną część bezrobotnej inteligencji 
do udania się do p. v.-prezydenta 
miasta o ponowne wznowienia kuch- 
ni w murach po-Franciszkańskich, 
gdyż fikcyjne obiecanki p. *Winiarza 
spełzły na niczem. 

Pan v.-prezydent mając na wzg'ę- 

do zarządu pp. J. Bułhaka, inż. 
j. Misiewicza, F. Tymana, inż. W: 
Kirukowskiego, inž. P, Kamienieckiego, 
K. Lelewicza. Zapisy na członków 
T-wa przyjmują się w „Polfocie*—ul. 
Mickiewicza Nr. 23..Waruki przyjęcia 
—rekomendacja 2-ch członków  rze- 
czywistych, których lista znajduje się 

wszystko w porządku. Dziś... sześciu 
ludzi może na ciemniutkich schodach 
kark skręcić jeden po .drugim—j|—wj- 
nowajcy nikt nie znajdzie. ` 

Czyby p. Komisatz Rządu nie byl 
tak łaskaw wniknąć w tę sprawę? 
Ktoś przecie musi rozproszyć egipskie 
ciemności na schodach naszych ka- 

Na  pre-- mienie. 
— Kurs bibljotekarski, urządzony st. 

raniem Wileńskiego Koła Zwiąciet Bioljote- 
karzy Polskich, rozpoczyna się dzisiaj, 22 
pa 44 Ea o godz. u wieczorem w Bi- 

jotece Publicznej i* Uniwersyteckiej ы 
ПЗ\іпсг:уіес\п 5).‘ 78, 

— Chochlik korektorski. W niedziel- 
nem sprawozdaniu o imieninach Marszałka 
wkradł się prawdziwie nieprzyjemny  Cho- 
chlik zecerski. Mianowicie, wymieniając 080- 
bę. kierownika oddziału zamiast Paweł Rane- 
wydrukowano Gaweł Raue,



— Szara gęś. Podczas wieczor- 
nego obchodu w Reducie, w sobotę, 
po zaśpiewaniu dwóch arcypowaž- 
nych „numerów” dodał p. Iwaszkie- 
wicz trzeci śpiewając „coś lżejszego”. 

ledwie zaczął się antrakt, wpa* 
da cały zaperzony do kancelarji Re- 
duty — kto? Prosimy zgadnąć. 
wali góryemury, że p. Iwaszkiewicz 
zaśpiewał coś skandaliczne  fry- 
wolnego! Jak można było do tego 
dopuścić! Skandail Hańba! Obraza 
Boska! 

Panika. Kosternacja, Biegną do ar- 
tysty. : „Na litość Boską co pan za- 
śpiewałeś? Jak mogłeś Śjiewać coś 
podobnego!* 

Zdumienie artysty. A potem: szew- 
cka pasje. Wznosi ręce do góry i 
woła: 

— Ależ to było z «Hrabiny».. z 
„Hrabiny- Mcniuszkil 

_ Ot, i kompromitacja, Czyja? Pro- 
Simy zgacnąć. Kto się wścibia wszę* 
dzie po naszym artystycznym świe- 
cie i chce wszędzie jakąś rolę grać? 
Kto się rozporządza jak szara gęś? 
Komu nałeżałoby raz przecie po no- 
sie dać? 

— 10,fenigówki zamiast10-cio 
groszy. Jak zauważono ostatnio, 
wśród obiegających m. Wilno i wo- 
jewództwo wileńskie monet metalo- 
wych zwłaszcza 10-cio groszowego 
bilonu, znajduje się ogromna ilxść 
bezwartościowych 10-cio fenigówek, 
pozostałych widocznie po okupacji 
niemieckiej z lat wojny, Monety 10-cio 
jenigówe nieco grubsze od 10 cio 
groszy rozmiarami prawie zupełnie 
śię nie wyróżniają i przy wydawaniu 
reszty, przy niezbyt bacznej obser- 
wacji ze strony osób zainteresowa- 
rych łitwo mcgą być rozpowszech- 
niene. Policja. w ostatnich czasach 
jest b. często powiadamiana o tego 
rodzaju oszustwach. Jak się dowia- 
dujemy, rozpowszechnianiem tych mo- 
net zajmuje się świadomie Zorgani- 
zowana; banda fałszerzy, którzy zwła* 
szcza ma rynkach, wśród włościan ro- 
bią kokosowe interesa. W. jnteresie 
osób poszkodowanych, jak wogóle 
całego Społeczeństwa leży baczne 
zwracanie uwagi przy oirzymywaniu 
reszty i t. „. oraz powiadzmianie o 
tych wypadkach w komisarjatach po- 
lieji. © 

SZKOLNA 

— Poważny dar na rzecz szkół 
po'skich. W związku z podjętą 
<becnie przez Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 
akcją zasilenia bibljotek szkolnych 
książkami polskiemi, Drukarnia i księ* 
garnia św. Wojciecha w Poznaniu 
zaofiarowała na rzecz seminarjów na- 
uczycielskich na naszych Kresach Za- 
chodnich i Wschodnich oraz na rzecz 
szkół powszechnych kuratcrjum po- 
znańskiego i pomorskiego wydawniciw 
swych na sumę ogólną zlotych 
tys., tozsylając komplety książek о- 
prawnych, zupelnie gotowych do włą- 
czenia do bibijotek szkolnych, według 
wskazówek Min. WR. i OP. względ- 
mie odnośnych kuratorów. Przykład 
godny naśladowanial 

: — (x) Posiedzenie lekarzy szkolnych: 
W piątek, dnia 25 marca rb. o godz. T-e] 
wiecz. odbędzie się w Magistracie posiedze” 
nie jekarzy szkolnych m. Wilna. Na posie- 
dzeniū tem rozpatrzone będą następujące 
sprawy: 1) Odczytanie protokułu z poprzed- 
niego posiedzenia, 2) Komunikaty, 3) Rete- 

rozgłosu. „jedyny ratunek* 

TEATR i MUZYKA. 

— Wczorajsza premjera w 
Teatrze Polskim dała nam poznać 
bardzo ładną próbkę dużego talentu, 
francuskiej lekkości pióra tudzież ele: 
ganckiego humoru węgierskiego auto- 
ra zażywającego wszechświatowego 

1 Molnara 
poaobał się ogólnie, śmiano się roz- 
kosznie, klaskano zawzięcie. Z werwą 
i humorem grali artyści. Pp. Frenk- 
lównie i Wyrwiczew ofiarowano po 
drugim akcie kwiaty — jaknajbardziej 
zasłużone, * (Cz. J:) 

— «Reduta» nasPohulance. Ostatnie 
przedstawienia «Snu». Dziś o godz. S-ej 
w. w siedmiu obrazach <Sen>»—Felicji Kru* 

wydanych zbiorków poezji” wSiąd dotąd? yi iorków poezji «St tąd> i 
«Przedwiośnie». Po, „994 0008 

Jutro po raz ostatni «Sen». 
Bilety można: nabywać w biurze podró- 

ży «Orbis» (Mickiewicza 11); w dzień przed- 
stawienia od g. 5:ej w kasie teatru. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>) <Dok- 
tor julja Szabo» w, Teatrze Polskim. Dziś 
po.raz ostatni, przed zejściem na.czas dłuż- 
Szy z ieperiuaru, świetna, pełna wykwitnego 
humoru komecja Foaora «Doktór Juija 
Szabó». ; 

— «jedyny ratunek>— Molnara. Jutro 
ostatnia nowość repertuaru Teatru Polskiego, 
tak gorąco przyjęta przez premjerową pu- 
bliczność «Jedyny raiunek» — anegdota sce- 
niczna Molnara, : 

— Czwartkowa premjera w Teatrze 
Polskim. W czwartek na repertuar Teatru 
Polskiego wchodzi znakomita sztuka Kampia 
«Nina» (Żądza), która obiegła wszystkie 
sceny europejskie. Rolę tytułową na naszej 
scenie kreowzć będzie S. Perzanowska. 

— Obchód 00 letniej rocznicy zgo- 
nu L.v. Beethovena. W sobotę w Teatrze 
Polskim o g.5-ej pp. Towarzystwo Filhar- 
moniczne urządza uroczysty obchód ku u- 
czczeniu pamięci L. v. Beethovena. 

‚ Na program obchodu złożą się przemó- 
wienie, koncert orkiestry Bymfonicznej, oraz 
występy solistów. 

RADJO 

— Program stacji. warszawskiej. 
„o 15.00—15.25. Komunikaty— gospodarczy 
1 meteorclog:czny. 

15.00—16.45. Stacja nieczynna. 
16.45—17.10. Odczyt p. t. <Jak książka 

powsiaje> — wygłosi p. Świerkowski. 
1715—18.4U. Koncert popołudniowy. 

Muzyka lekka. Wykonawcy: orkiestra P. R. 
pod dyr. Jana Dworakowskiego 1 Walerja 
Dobosz-Markowska (śpiew). 

18.40—19 00. Rozmaitości. - 1 
19.00—19.25. Odczyt pt. «Pod dźwięki 

Karmanjoli» (ż dziejów Rewolucji Francu- 
w. wygł. prof. Włodzimierz Dzwonko- 
wski. 

19.30—19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Odczyt pi. «Spinoza», (w 

250 rocznicę zgonu), wygłosi prof. Ignacy 
Myślicki. i 

20. 0—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 
komunikaty. 

20,30. Koncert kameralny poświęcony 
twórczości Beeinoyena. Wykonawcy; Róża 
Benzefowa (fort.)i Lidja Kmitowa (skrzypce) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Samobójstwo. Wczoraj w go- 
dzinach popołudniowych w  hoieiu 
„Bristol* wystizałem z rewolweru po- 
zbawił się życia sekretarz adwokata 
Eugenjusza Falkowskiego Antoni Gru- 
żewski. Denat zostawił. kilka listów 
"m. in. do policji. Powody desperackie- 
go kroku niewiadome. Zwłoki zabez- 
pieczono do przybycia władz sąaowo- 
lekarskich. 

— Potajemna fabrykacja sacharyny. 
W nocy па 21 bm. w miesztamu Judela 
Goldinga (Nowogródzka 17) ujawniono po- 
tajemną fabrykę sacharyny. 

Goldinga, aresztowano, sacharynę zaś 
skonfiskowano. 

— «Droga» bójka. Ignacemu  Bórow- 
skiemu (w. Jerozolimka) na szosie pomiędzy 
5 a 6 klm. podczas bójki z Janem Czepanko 
wyciągnięto z kieszeni 1500 zł. 

— Ujęcie złodzieja. W nocy na 20 
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PRAWDZIWY 

SIROLIN 
<ROCHE> 

* można znów otrzymać we 

wszystkich aptekach 

Polski w cen ie zł.6.50 

    

Miejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

4 Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 
„GRACZ 
ANONS: Od dnia 30 marca do 10 kwietnia włącznie wyświetlany będzie słynny film 

W SZACHY* Dramat z 

Scenarjusz podług powieści H. DUPUY—MAZUEIA. 

dzjeów walk narodu polskiego 
o niepodległość. 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

  

  

Dziś będą wy- 
świetlane filmy: 95 BEN-ALI“ 

  

wspaniały dramat wschodni w 10 aktach, 
W roli głównych Ramon Novarro i Kathleen 

Key. Nad program: <FHRDEK BUDUJE GNIAZDKO» komedja w 2-h aktach, 
W poczekalniach koncerty Radjo. O'k estra poa dyrekcją Kapetmisirza p. W. Szczepań- % 
skiego Ostatni seans o godz. 10. Cena biletów: Parter — 60 gr., 

$ * $ + 

н 
4 

Balkon — 30 gr. $ 

  

  

    
  

Początek A: w U A godz. 3, w OE ski A Sio > $ 
iejs i | o godz. 5. Kasa czynna: w niedzielę i święta od godz. 2 m. w soboty od godz. 

CE OROANIE?) m. 30 i inne dnie od godz. 4 m. 30. ° ф 

Kino- inęć Wielki podwójny program: 1) <NIEBIESKI PTAK> salonowo sensacyjny ūramai w 8 skt. W rcii 
Teatr „łłeliOS* | 2 Riotard Di 2 "RATUNKU, ZOSTAŁAM MILONERKĄ. szawpańska „komedija 'w 6 aktach. O 

ul, Wileńska 38. W roli gł. słynna gwiazda BEBE DANIELS. Na scen'e: Fenom. Jasnowidzący WŁADZIO0 ZWIRLICZ. $ 

M Kino: › US 64 dramat erotyczno - obyczajowy w 8 akt, z życia Ž 
M Teatr „Polonja : „Grzechy Kawalerskie młodych mężczyzn i płochych piękności. " 
R : $ W rolach głównych MARY PREVOST i NORMAN KERRY. s 
gz ul. A. Mickiewicza 22, 2 ANONS: We czwartek 24 marca Utoczysta prewjera <BEB - HUR». е 
  

  

LOKOMOBILĘ 
<RUST-N - HORNSBY» 

w ruchu, stan doskonały 8 atmosier 
16/2) Hp rok rudowy 1913 sprzedam. 

| - rzeprowadził "TE TI 
kiej 26, NA WIELKĄ Nr 27, m 6. 

Pracownia jubiierska, KUPNO ZŁO- 
TA, SREBRA i różnych kamieni do 

Ф
Ф
Ф
Ф
 

  

  

kapitały na oprocentowani 
w kaźdej sumie [okvjemmy Solidnie 
pod zabezpieczenie rzeczowe, jak 

również POŻYCZKI ZAŁATWIAMY 

    

) V 7 własnego wyrobu; płacę najwyższe 
P. czta; stacja Nowojelnia, 6 kisomet« ceny, Wykonuję najepsze 1oboty 
rów maj. Chodorki woj. Nowo- $ brylantowe według rysunków  pary* 2 

gro“zkie H. Kulikowski, 4 skich. Szacune« bezpłatny. 

  

$ Pracownia luster S.Rejzenberg 
4% ul. Wielka 35 (na piętrze). 

| Przerabia ną nowe stare zepsute 
lustra, oraz przyjmuje zamówienia na $ 

  

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

w Wijnie, Jan Lepieszo, zamieskały 

w Wilnie, przy ul. Zamkowej w do- 
mu Nr 15, na zasadzie art. 1030 UPC 

oglasza, iż w dniu 23 marca 1927 
roku © godz. 12-tej w poł. w Winie 
przy ul. Trockiej Nr, 9 m, 9, odbędzie 
się sprzedaż z lisytacji publicznej 
rnchomości, składającej się z urządze- 
mia mieszkaniowego, należącej do 
Morduchą Matuszewicza, Oszacowa- 
nej dla lcytacji na sumę zł. 515, na 
zaspokojenie pretensji Jedidi Wigdor- 
czyka w sumie zł. 500 z procentami 

  

  

    

        
        

  

  

  

ы : lustra 1 szkła szlifowane do i kosztami Komornik Sądowy Szybko i dogodnie. Dom H.-K. powo k у į mi, З 
«Zachęta» Gdańska 6, 1 piętro tel, 9-05 Rey = Žaedadaų SS AE Ole 

Uri iii ЛаАИНЕНЕ, н 

SŁYNNA RCI ' PROSZEK OD BOLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH a DOKTOR 

NOWEJ | 3. .XOWALSKINA EDEN 
ANA Neony 0E Paine RZE SEE 
przyszłość, prawy sydoe, 0 mości „8 ОАНЕ 3 NE SKÓRNE 
itd. Kto chce poznać przyszłośćy NE - Ф/ od 10-1, od 5-8 w. 
niech pośpieszy do 1 mają. Ponieważ 47) DĄ NY OZ: 

potem wzjężdża a o Mż: 4 cał BOLE 2 AH DOKTOR 
staje wróży! 1. ynowa m. 0, Nu » ая ACEUTYCZKA 

' UR naprzeciw Krzyża, schody ju A LSKI к ° $.Zeldowiczowa 
na. prawo. KOBIECE, WENE. 

RYCZNE : chor. 

1 ——- ROS ESET | об ност 
1 i 4 

Węgiel kowalski T-wo Radio-Technicznejjj | kiwickiewicza24 
drzewny ‚ tel. 277 

KOKS 
w każdej ilości z dostawądo domu 
oraz wszelkie materjały budowlane 

poleca D.H. „Murpol* 
M. Jedrzejkowski 

Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370. 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
вОр 

PHH-+660+4004+441: 44064 

— Podrzutek. Nochim Bloch (Il Raduń- 
ska 11-a) znalazł dziecko płci żeńskiej w 
wieku około 7 dni. Е 

Podrzutka skierowano do przytułku 

IWYSK—ul. Zamsowa Nr 9,  tel.f. 
uł. Suwalska Nr 65. 

  

jęók Wilno, ul. Wileńska 24 
„Elektrit“ V ieiei "Ke 10738, | 

Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lamp 
oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy 

Ceny konkurencyjne. : 
DDZIALY: GEĘBOKIE-—ul. Zamkowa Nr 29, WOLKO 

(abinet Kosmetyczny 
Z. Zdzienickiej 

Masaż twarzy. Stosowanie Radiolux u. 
Usu wanie zmarszczek. 

Farbowanie włosów. Elektryzacja 
kosmetyczna. Usuwanie podbródka. 

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

  

    CHCESZ OIRZYMAĆ POSAD 
Musisz ukończyć kursa fachowa kore- 
spondencyjne prof.  Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchajterji, rachunko- 
wości kupieckiej, _ korespondencji 
hanslowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafi, pisamia na maszy- 
n:ch. Po ukończeniu świadectwo. 

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

ODCISKI 
IS EEA 
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АНЕИ аТЕ 
„AP.KOWALSKI” WARSZAWA. 

  

—, 
1a z 2—3—4 umebl. 

į Mieszkania pok front. kuchnia, 
4 wlnda, ogrzewaniem centr. Najnowsz. 

urządzenie wynajmuje się rocznie lub 
miesięcznie. Hotel <Palace> 

Wielka 47. 

Kupuę 
różne używane meble. 

Wileńska 8 m. 6. 

Do sprzedanią 
FLET niedroga 

wiadomość 
ul. Antokolska 74—8, 
Dąbrowski. 

  

Zred. urzędn. państw 
z branży leśnej 

sumienny energiczny 
poszuknje posady od Kupię dom 
1 kwietnia 27 r. kance: gochodowy z ogro: 

    

! 

listy może, pracować gem, Zgłoszenia pi- / 
w lasach prywatnych. semne do adm. <Sło- 4 
Adres w administracji wa» pod «Dom», 
„Słowo”. A. M. W. Ы į I     

W. Zdr. Nr. 3i, 

„„Akuszerka 

W: Smiałowska 
przyjmuje od godz. 

do 19. Mickiewicza 
46 m, 6 

WZP. Nr 63 

na raty. 

Nr 108, LID A—) 

  

Lekarz-Dentysta 
  

40 GRUSZY, DZIENNIE 
oszczędzając przez 1 miesiąc, może każdy z szan. czytelni: 
ków mieć najdroższą pamiątkę, wykonaną przez art. zakł. 
fotograficzny FOTO—PRESS, Warszawa, Królewska 29-a 

MARYA 

Ožynska-Smolska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 

$ 
  Po długim pobycie w 

kradziono kartę Paryżu i w Anglji 
pobytu wydaną udzielam lekcji języka 

przez Starostwo francuskiego 
Grodskie, na eo - 
Anny Szymanowskiej į angielskiego 
zam. w Wilnie, Fila: з : 

Mickiewicza 37—17. recka 41 m: 5, i dwie - 
Odzinne: Wejście od ulicy fotografje rodzinne: ) Ciasnej. 

* Księży _ murzynów. 
Prosze się o zwrot.     

    Poszukuję 
Mieszkanie dwóch pokoi z kuch- 

z 4-ch pokoi (osobniak-nią. Wiadomość w 
w oj rodzie owoco. śś traci g! Elektryczność) administracji <Słowa» 

Amtokol 43, " 

naa SZA FA 

wym. 

  

m. 31, tel. 171—26, gdyż PORTRET DUŻY 

„ liczymy tylko 12 złotych w tonie sepja lub czarnym. 

Uw aga! Na prowincję - wysyłamy z gwarancją za 
zalicz. poczt. po otrzymaniu fotogratji w 
liście poleconym. 

z; do ubrania 
sprzedam zaraz nie- 

k 1 1 kiego udziela ruty: drogo, wiadomość | 

zka S Ręwana _ nauczyciejka nl. Antokolska 74—8 
"U. 4 ie] & ` 

Wydz. Zdr, Nr 3.od godz. |-- gł m.4. Dąbrowski, 

rat D-ra Brokowskiego na temat: <Udział bm, aresztowano Franciszka Łukjani 
UBS . janina (ll 

DĄ siłolneżo w wychowaniu», .4) Refe- Jatkowa 3), który dokonał kradzieży roweru 
A 2 za 8 w WU <Nzuczanie na szkodę Gieni Don (il Szklana 14). Rów- 

jeny w szkołach». oficu odbędzie S'Ę njęż został „aresztc wany paser Aleksander 
posiedzenie sekcji lekarzy szkół powszech- Zdankiewicz (Zawalna 43). ` 

Dzieciątsa Jezus. 
— Kradzieże. Z. Brydulskiej (Oranże- 

ryjna 4) skradziono z mieszkania tia 
H. Brzozowskiej (Portowa 19) skra- 

dziono różne rzeczy wartości 350 zł. 3 

korony. Sztuczne zęby. Lekcyj francus- 
Wojskowym, urzędni- 

"
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  nych m, Wilna, Rower zwrėcono wlašcicielce. | 
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Wanda Niedziaikowska-Dobaczewska 

* MINIATURA.. 
Zaraz nazajutrz Doktór i Pułkow- 

nik poszli szukać w bibljotece tego 
czegoś tajemniczego, co miało im wy- 
jaśnić ukryty seris wczorajszej sceny. 

Na kominku nie było i śladu o$- 
nia ni popiclu, nie było też zegara 
ani kandelabrów. Fotel zato, nawpół 
obdarty, świecił kłakami waty i wło- 
sia, wyłażącemi ze wszystkich Stron. 
Festony pajęczyn wisiały po rogach 
sufitu. Kurz grubą warstwą leżał 
wszędzie, a z pośród książek unosił 
się chmurą tak gęstą, że dławił po- 
prostu w gardle. Doktór, kichając, 
wyciągał książką za książką, ocierał 
zgrubsza. szmatą i przerzucał starane 
nie kartka za kartką. Pułkownik u- 
siadł ostrożnie w wolterowskim fotelu 
i przyglądał się robocie Doktora. 

Cmił. papierosa i mruczał coś przez 
zęby. Irytowała. go już potrochę ta 
cała histerja; pani Kama leżała osła- 
biona i zbolała, Polek zachowywał 
się na rannych ćwiczeniach, jak po 
tęgiem pijaństwie, a Kapitan wogóle 
się nie pokazał, tylko przysłał vrdy- 
nansa z meldunkiem, że chory. 

. 

Pułkownik przy obiedzie w Kasy-* 
nie zapowiedział surowo, że za sean- 
se na przyszłość będzie sadzał do 
paki, a panom oficerom, zamieszka- 

„Jym w pałacu, ofiarowuje na razie 
pokój we własnem mieszkaniu, byle 
się natychmiast przenieśli. 

Prywatnie zgodził się pójść z Do- 
ktorem do biblioteki, podwarunkiem, 
że nikt o tem wiedzieć nie będzie. 
Twierdził przytem, że „nic się zna- 
leźć nie może*. Zdawało się, że ma 
rację. Książki na wymienionej przez 
panią Kamę półce były stosunkowo 
współczesne. jakieś. nieciekawe po- 
wieścidła, parę mniej głośnych roz- 
praw, trochę rosyjskich tomów, tro 
chę broszur. Dopiero w kącie, pod 
-tosem luźnych kartek, znalazł Dok: 

tór coś, co wydarło mu okrzyk try- 
umfu. 

Była to, prześliczniew skórę opraw- 
na, „Nowa Heloiza*; wytworne wy- 
danie z końca XVill stulecia. Pożółkłe 
kartki sztywnego: pergaminowego: pa- 
pieru zaszeleściły pod pałcami Dok- 
tora słabiuchno i delikatnie, jakby 
ktoś płatki dawno zwiędł;'ch róż prze- 
sypywał. Spojrzały z kart szeregi ele- 
ganckich, .wysmukłych liter i zasze- 
ptały wyszukaną, ceremonjaliną, prze* 
śliczną mową ludzi przed półtorasta 
laty pomarłych. 

Na pierwszej stronicy, czerwonym 
atramentem, czy może krwią serdecz- 
ną, napisał ktoś dedykację: „A ma 
chere Elisabeth". A poniżej, drobne- 
mi literkami: „Doux souvenir d'un 
voysge commun au pays du Tendre“. 
Doktór zamyślił się z książką w ręku. 
Dziwnie nie pozwała odłożyć się na 
miejsce. Począł znowu, od początku, 
przewracać smutnie szeleszczące kart- 
ki. Zainteresowany Pułkownik odrzu- 
cił papierosa i zajrzał Doktorowi 
przez ramię. Nie szukali długo. Wy- 
śliznęła się z pomiędzy stronie po- 
żółkła kartka papieru i upadła pro- 
ściutko na ręce Doktora. Złożona by- 
ła w kształt listu i pokryta delikatnem, 
eleganckiem, trochę zmanierowanem 
pismem kobiecem. List był napisany 
po polsku i pełen gramatycznych 
błędów. A brzmiał jak następuje: 

«Ja, Elżbieta Dokkart, znajdując 
się aktualnie w najtraiczniejszej jaką 
można wyimainować sytuacji, a nie 
żywiąc zgoła nadziei wyjść z niej 
cało i zdrowo, pragnę wiekom po- 
tomnym zostawić ślad mojej doli ża- 
łosnej j rozpacz moją matczyną u- 
wiecznić, a skargę straszną rozdar- 
tego Serca nieznajomemu czytelniko- 
wi przekazać. 

W. okropnej solitudzie, odciętą bę: 
dąc od świata, nie mogę, jak tylko 
sekretnie pismo moje na łaskę O- 
patrzności w tej książce zostawić, 
która mnie ongiś była słodkim suwe- 

nirem odwzajemnionej miłości. 
Niestety! niemasz już mojego wiel- 

bionego Joachima, a jest jedno tyran 
śrogi i nieubłagany, który mnie z 
obięć syna jedynego wydziera, na 
krew własną rozsrożon okrutnie. Bog- 
dajby Bóg miłosierny a sprawiedliwy 
ręką każącą dosięgnął dzikiego po- 
tworu, późerającego własne dziecię, 
jak ongiś czynił Sa'um. 

Poczęło się na”*dniu 16-tego sep- 
tembra i akuratnie miesiąc temu, kie- 
dy w progi nasze wysłańcy piekielni 
Semiramidy Półaocy zawitali sekret- 
nie. 

O, synu mój?. Dlaczegoś przysięgi 
milczenia odmówił? Dlaczego było ci 
danem ową rozmowę straszliwą usły- 
szećł Ów dokument nieszczęsny wy- 
naleźć i schować? Dlaczegoś prośbom 
i grcžbom się opari? 

Zaiste! Kładąc głowę na ołtarzu 
Matki Ojczyzny, rozdzierasz serce 
Twej bliższej matce, pogrążasz ją za 
życia w noc wiekuistą. 

Niestety! ach, czemużem nie prze- 
czuła w zaślepieniu miłosnem jakiego 
daję ci ojca? 3 

O, synu mój, ja, twoja matka, bez- 
silna, jak dziecię w pałacu tym, któ- 
ry ongiś rozkosz najsłodszą w swem 
łonie ukrywał, beziitośnie więziona, 
próżnemi łzami się zalewam i próśb.a 
zaklęć daremnych nie porzucam. Ale 
to Ci przysięgam, że jeśli okropność 
się stanie, jeżeli jutro wyrok z ust 
Jego padnie.. Och myśli mi się mą- 
cą.. Niechaj Bóg mię sądzi, ja bo- 
wiem..." 

Tu następowało kilka nieczytel- 
nych kresek, a potem kilka plamek, 
jakby piszącej w ręku złamało się 
pióro i ostatnie słowa rozprysły się 
bezradnie w niemą skargę atramento- 
wych łez, ' 
© Doktór pokiwał w zamyśleniu gło- 
wą. „Elżbieta Dokkart*, mruczał, „to 
była pani Kama. Polek był synem. 
No, dobrze. Ale kim był Kapitan? 
Jak imię tajemniczego zbrodniarza— 

Joachima? Czyim był ten pałac w 
końcu XVIII stulecia? Kto go zbudo- 
wal? Panie Pułkowniku, proszę o 
urlop irzydniowy do miasta”. j 

Pułkownik podniósł z namaszcze- 
niem pałec w górę. ‚ 

_В‹я{!‹те! = mi Pan słowo, że 
zestawi pan przy sobie rezultat swo- 
jego wywiadu. Dość mam awantur i 
o siostrę się boję. Pozatem — zrobio- 
ne”. : 

« 

Doktór wrócił po trzech dniach, 
głęboko zadumany, i przez dwa dni 

gadał z ludźmi o tyle tylko, o ile te- 

go dobro służby wymagało. Po upły- 

wie tego czasu udał się do Pulkow- 
nika i prosił o pozwolenie porusze- 
nia raz jeszcze sprawy seansu wobec 
jego uczestników: Pułkownik rzucił 
się zrazu, ale wnet musiał skapitulo- 
wać przed energicznym atakiem pani 
Kamy. Zresztą Doktór zaręczył, że 
tym razem nic się nie stanie. : 

Zebrałi się nazajutrz w południe, 
w salonie Pułkownikowstwa. Pani Ka: 
ma i Polek byli niesłychanie podnie- 
ceni, a Doktór odrobinę uroczysty. 

„Proszę Państwa”, zaczął Swój re- 
ferat. „Zgodnie z wolą pana Pulkow- 
nika i mojem iwłasnem wewnętrznem 
przekonaniem, nie powiem gdzie i 
ego dowiedziałem się w R 

szystkim obecnym przeciągmę 

się kais, zasię Doktór tak dalej 
prawił: „Kto ciekaw może łatwo 
sprawdzić czyją była ta rezydencja. 
Wystarczy. wziąć do ręki przewodnik 
po mieście. To nie jest ważne. Waż-- 
nem jest, że ów właściciel był wiel- 
kim zbrodniarzem, a my mimowolne- 
mi świadkami jego zbrodni. Tak jest, 
świadkami, jakkolwiek zbrodnia ta 
została spełnioną w roku. pańskim 
17... Mówiłem już kiedyś, że czas 
jest pojęciem względnem i to co się 
raz stało, staje się ciągle, trwa, jest, 
i wystarczy przenieść się na inną 
płaszczyzne Bytu, by ujrzeć to, co 

według nasz ch pojęć bezpowrotnie 
minęło. Przenieśliśmy się, a raczej 
zostali przeniesieni na tę inną plasz- 
czyznę. Dziękujmy Bogu, żeśmy wró- | 
cili z niej cało. ; 

A oto jest dowód, że rozgrywały 
się przed nami wypadki rzeczywiste. 
Doktór wyciągnął Z pugilaresu list 
Elżbiety Dokkart i odczytał go wśród 
ogólnego skupienia. Pani Kama * słu- 
chała z zapartym tchem- 

„Boże! nieszczęsna kobieta! Dok- 
torzel pan wie kto był: achim?* 

„Nazwisko! prosimy o nazwiskol* 
„Prosimy o nazwiskol“ -powto- 

rzyli wszyscy zebrani, nie wylącza- 
jąc pułkownika. ' Ё 

Doktór: potrząsnął głową. 
„Powiedziałem już, To był wielki. 

zbrodniarz. Jeden z tych, co rwali w 
strzępy żywe ciało Polski i sprzeda- 
wali je Semiramidzie Północy za zło- 
to, Cóż dziwnego, że nie oszczędził 
własiego syna? Wypadkowo  do- 
wieziałem się, gdzie pogrzebano ofia- 
ry. Bo wyrok został spełniony, a 
straszliwa scena przy kominku dobie- 
gła końca. Pójdźmy do parku”. „Po. 
i skrzywił się niechętnie pułkow- 

ni : : ° 
„Aby ucieszyć Przeszłość, którąś- 

my niebacznie zbudzili. Niech śpi, aż 
ją Moc wyższa od naszych marnych 
seansów przed swój sąd powoła. 

Pozwolcie Państwo, że jeszcze 
przez czas królki będę mówił języ- 
'jem innym niż. codzieńna mowa i 
robił rzeczy, których się potocznie nie 
robi. Chodźmy”, R 

Było słoneczne i jasne październi- 
kowe południe. Ostatnie żółte liście 
spadły podczas nocnej wiechury i 
zaściełały teraz ziemię grubą warstwą 
złotych blaszek, że się szło nie ty- 
kając błotnistej jeszcze miękkiej zie- 
mi. Zwiędłe jesienne liście pachną 
zwykle cmentarzem. 

Pani Kama zrobiła tę uwagę, pod- 
nosząc co najładniejsze klonowe mo- 
tyle i układając z nich bukiet, : 

„Zbliżamy się właśnie do maluch- 
pa cmentarzą*, odpowiedział Doke 

tor. 
Wskazał ręką dwa olbrzymie, roz- 

rośnięte klony, a pomiędzy niemi 
ledwo zaznaczający się wzgórek, kęp= 
kę ziemi maluchaą i skromną, suto 
zwiędłemi liśćmi przytrząśniętą. 

Wszyscy stanęli poważni i milczą- 
cy. A Dokiór podszedł do pnia kło- 
nowego i starannie, uważnie począł 
wycinać na nim Krzyż. 

Kapitan zrobił jakiś  zaumiony 
gest, Polek wzruszył lekka ramionami, 
a pani Kama szepnęła zawiedziona: 

„Tylko tyle? Ja myślałem, że pan 
jakieś egzorcyzmy odprawiać będzie"! 

Doktór obrócił ku niej głowę. 
„To jest dosyć. Zewnętrzny znak 

—skrót i symboł Wszechpotężńej 
Myśli. Е 

Proszę, niech państwo skupią 
myśl i życzą umarłym wiecznego ode 
poczynku. 

Mimowoli mężczyźni odkryli gło- 

ГЫ 

wy, a pani Kama osunęła się na ko» 
lana. Tymczasem Doktor skończył 
swoją robotę, otarł nóż, schował do 
kieszeni i zwrócił się do obecnych, 

„Możemy iść do domu. D :iś jesz- 
cze wprowadzimy się obaj z Polkiei 
na nowo do pałacu. już nic nam ni 
dokuczy *. 

„A nazwisko?” sprobowała raz 
jeszcze pani Kama. „W żaden spo- 
sób nie powie nam pan tego naz- 
wiska?“ ` 

Doktor spojczał na bladobiękitne, 
przedziwnie pogodne niebo jesienne, 
na złoty blask, całujący nagie gałęzie 
drzew. 7 + 

„Nie, proszę pani. On nie jest 
godzien, by imię jego wymawiać w 
oblicu Słońca". 

KONIEC. 
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