
ROK VI. Nr 69 (1382) 

SŁ 
O 

Wiino Piątek 25 marca 1927 г. 

  

O | 

Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3 Telefony: redakcji 243, adm inistracji 228, drukarni 262 

GŁEBOKIE — ui, Zamkowa 

BARANOWICZE — al. Szosowa 172 

BRASLAW — ul. 3-g0 Maia 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEN KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Maiora %ackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

POSTAWY — 
80 

(NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa i 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ui. Rynek 19 

STOŁPCE — ui. Piłsudskiego 
ST. -ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ui. 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ui Mickiewicza 2, 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
zagłanicę 7 zł. Konto czekowe w ,P. K. O. Nr 80250. 

  

Ograniczenie zbrojeń 
1 stosunek do projektu człon- 

ków Ligi Narodów. 

GENEWA, 24 III. PAT. Komisja 
przygotowawcza konferencji rozbro- 

, jeniowej prowadziła w czwartek przed 
południem w dalszym ciągu ogólną 
dyskusję nad. sprawą rozbrojenia. 
Dendramis delegat Grecji oświadczył, 
że Grecja zgodzi się na ogólny plan 
rozbrojenia pod warunkiem, że u- 
przednio zostanie ustalony całkowity 
plan wojskowej, finansowej i gospo- 
darczej pomocy, jakiej ma udzielić 
Liga Narodów w wypadku napaści 
jednego państwa na drugie oraz plan 
szybkiej interwencji Ligi Narodów. 
Grecja gotowa jest zgodzić się na 
dalsze zmniejszenie zbrojeń o ile ro- 
zbrejenie będzie uwzględniało bezpie- 
czeństwo każdego kraju, jego peten- 
cjał wojenny, szczególne położenie 
geograficzne, rozmiary i odporność 
granic, bogactwo narodowe oraz mo- 
żliwość odbudowy materjału wojen- 
nego w porównaniu z państwami, z 
krajem tym sąsiadującemi ioraz o ile 
zmniejszenie zbrojeń będz e powsze- 
chne. 

Delegat Szwecji Hennings podkreś- 
lił że angielski i francuski projekt u- 
kładu może być przyjęty za podstawę 
dyskusji Ażeby ograniczenie „zbrojeń 
było skuteczne musi ono obejmować 
„wszystkie kategorje zbrojeń. Układ 
musi przewidywać zmniejszenie stanu 
liczebnego wojsk lądowych w okresie 
pokojowym wraz ze zmniejszeniem 
rezerw bezpośrednio lub pośrednio 
przez ograniczenia budżetowe, Zmniej- 
szenie zbrojeń morskich musi obej- 
mować całość tonnażu oraz innego 
materjału i personelu i mogłoby być 
uzupełnione przez ograniczenia zasto* 
ae do poszczególnych kategoryj. 

ie można w żadnym razie stawiać 
przeszóód rozwojowi lotnictwa cy- 
wilnego. W tej kategorji zmniejzsenie 
zbrojeń musi obejmować siłę moto- 
rów obliczoną według H. P. i samo: 
ige'ów oraz personelu. ' 

Holenderczyk Rudgers cšwiadczy!, 
że stanowisko delegacji holenderskiej 
podobne jest do stanowiska delega- 
cji szwedzkiej. Jednakże gotowa 'ona 
jest poczynić konieczne ustępstwa na 
rzecz projektów ukladu międzynaro* 
dowego przedstawionych przez lorda 
Cecilia i Paul-Boncour'a aby zapew- 
nić osiągnięcie przez konferencję po- 
zytywnych rezultatów. 

Delegat. chiński przedstawił pogląd 
Chin na sprawę rozbrojenia, Chiny, 
jako ołbrzymi Kraj, muszą posiadać 
lądowe, morskie i powietrzne 'siły 
zbrojne. Znajdują się one w chwili 
obecnej w okresie przejściowym, Za- 
kończył delegat Chin oświadczeniem, 
że Chiny gotowe są przyjąć każdy 
projekt. rozbrojenia powszechnego. 

Następnie ' przedstawiciel  Jugo- 
sławji Jovanovicz oświadczył, że p zy- 
łącza się do francuskiego projektu 
układu międzynarodowego z pewne- 
mi zastrzeżeniami wynikającemi z wy- 
jątkowej "sytuacji Jugosławji. Jugo- 
sławja godzi się. na' wszelkiego rodza- 
ju kontrolę międzynarodową, . ponie- 
waż ' jest « przekonana, że jej «dobra 
wola i lojalność użnana będzie przez 
wszelką ankietę międzynarodową. | 

dalszym ciągu zabrał głos 
Czech Veverka i oświadczył, że Cze- 
chosłowacja uznaje za podstawową 
zasadę, to, że rozbrojenie jest Ściśle 
związane ze *sprawą bezpieczeństwa. 
Zarówno lord" Cecil jak i Boncour 
dążą—zdaniem Veverki—do tego, aby 
zbrojenia poszczególnych narodów 
nie miały odtąd charakteru agresyw- 
nego lecz jedynie obronny. Nie 
widzi on, aby zawarcie układu w 
sprawie rozbrojenia natrafiało na nie- 
przezwyciężone przeszkody 1 wyraża 
życzenie, aby komisja przygotowaw- 
cza ustaliła kryterjum ma podstawie 
którego różne mocarstwa musiałyby 
ograniczyć swe zbrojenia, Powinne 
być ustalone pewne maxima zbiojen, 

jednakże każde z państw powinno 
, mieć prawo uwzględniania potrzeb 
4 obrony narodowej. raj 

‚ Z kolei de Broucker przedstawił w 
imieniu Belgji szczegółowo jej Sytu- 
ację i zaznaczył, że dla Belgji mają: 

gej tak gęste zaludnienie, pokój jest 
foneczności życiową. Następnie 

Ozwiną! on całe zagadnienie ro2brO- 
enia j omówił oba przedstawione 
Projekty ukladu międzynarodowego, 

dkreślając istniejące między niemi 
Naseivienstwa i punkty wspólne. 
by pnie oświadczył się on za tem, 
@ h brądy komisji przygotowawczej 

były Publiczne, gdyż w wypadku o 
jle nie doprowadzą one do rezultatu, 
opinia publiczna powinna wiedzieć 
dlaczego tą sję stało i każdy. powi- 

nień Ponleść właściwą odpowiedzia!- 
ność: Następne posiedzenie komisji 
odbędzie Się w piątek przed po- 

| judniem- 

Janonja ratyfikuje „Pakt Besarabski“, Cerkiew prawosławna w Polsce. 
BUKARESZT, 241il. Pat. Dzienniki tutejsze donos'ą4 z Tokjo, 

iż rząd japoński przygotowuje ratyfikację traktatu dotyczącego 
Besarabji. 

Prasa sowiecka o Włoszech i Polsce. 
MOSKWA. 24 ll. PAT. Izwiestja z dn. 20 marca podając tekst not” 

włoskiej i sowieckiej w sprawie ratyfikacji protokułu besarabskiego, piszą: 
Nie chcąc ponowne powtarzać, że uważamy ten krok jako naruszający 
dobre stosunki sowiecko-włoskie, wystarcza stwierdzić, 2е argumentacja 
włoska jest fałszywa, naciągnięta i że obce interesy popchnęły Włochy do 

tego nieżyczliwego kroku. Dla nas ratyfikacja jest aktem nie posiadającym 
jakiegokolwiek prawnego znaczenia. Nietylko nie ustaliła ona pokoju euro- 
pejskiego, ale przeciwnie pogłębia niebezpieczeństwo wojennych katakliz- 
mów. Rozwój przyjacielskich politycznych i ekonomicznych stosunków 
sowiecko-japońskich pozwała opinji sowieckiej przypuszczać, że Japonja 
do tego aktu nie leżącego w jej interesie, ręki nie przyłoży. 

„Przegląd Tygodniowy* zawiera ustęp poświęcony stosunkom polsko- 
sowieckim: „Gdyby zebrač pokojowe polskie ošwiadczenia ostatnich lat o 
chęci gwarantowania pokoju, powstałby pokaźny foljał Gdy jednak so- 

wiety zawarły pakt z Litwą, rządowe koła polskie podniosły hałas. Teraz 

od Belwederu idą groźby pod adresem Łoiwy. Zarzuty wytaczane przeciw 
Łotwie dowodzą, że albo zapewnienia oficjalne Estonji, Polski i Finlandji 
były tumanieniami i kłamstwami, albo że cele, które przyświecają odno 
śnym rządom przy prowadzeniu analogicznych rokowań z sowietami nie 
są tak niewinnie pokojowe”. ; 

Badanie zarzutów uczynionych Jugoslawji. 
BIAŁOGRÓD, 24—lil. Pat. Według doniesień dzienników tutejszych 

toczą się obecnie narady między rządami mocarstw europejskich w spra- 
wie składu komisji śledczej o charakterze międzynarodowym, która ma 
zbadać zarzuty uczynione jJugosławji przez rząd włoski. 

Anglia uczyniła rządowi jugosłowiańskiemu dwie następujące propo- 
zycje: 1) Komisja wojskowa w której będą reprezentowane mocarstwa ma- 
jące swoich przedstawicieli w konferencji ambasadorów zbada zarzuty ш* 
czynione Jugosławji przez Włochy i po 2) między Jugosławją a Albanją 
ma być zawarty pakt wzorowany na pakcie włosko-albańskim. Ten drugi 
punkt napotyka—zdaniem dzienników na opór, zarówno ze strony Włoch 
jak i Jugosławii. 

Prefekt Monasteru — organizatorem band; 
* _ BIAŁOGRÓD 24.lll. PAT. Według doniesień dzieaników wczoraj- 

szych, przybyli z Tirany do Monasteru konsulowie angielski i włoski. 

Przybycie konsulów łączą tu z pogłoskami jakoby prefekt Monasteru 

organizował bandy”mające na celu. urządzanie napadów na Albanję. 

Zacieśnianie stosunków włosko - węgierskich. 
BUDAPESZT, 24.1, PAT. W dniu wczorajszym minister spraw za- 

granicznych Waiko na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych izby.wyż- 
Szej między innemi oświadczył: O ile chodzi o stosunki z Włochami, to 
Węgry z radością wykorzystają każdą okazję do skonkretyzowania dobrych 
stosunków, łączących je z tym krajem. W najbliższym czasie—mówił mi- 
nister Waiko—premjer hr. Bethlen udaje się do Rzymu, gdzie dokona wy- 

miany zdań z Mussolinim co do aktualnych kwestyj politycznych: Przy 
tej sposobności dojdzie zapewne do zawarcia paktów przyjaźni i arbitra- 

żowego. 

Konkordat Rumunji z Watykanem. 
BUKARESZT, 24 Il. PAT. Rząd rumuński zawrze z Watykanem 

„konkordat dotyczący „położenia kościoła katolickiego w Rumunji, 

Film antypolski w Berlinie. 
WARSZAWA, 24—lIl. (Tel. wł.) Z Berlina donoszą: W związku z 

obecnością kanclerza Marxa i ministrów Keudela, Curtiusa i Hergta na 

wczorajszej premjerze wyświetlania anty polskiego filmu propagandowego 
pt: „Narod pod krzyżem”, Vorwirts stwierdza polityczną: tendencyjność 
iego filmu. Rząd niemiecki powinien pamiętać o tem — pisze „Vorw. że 
niedola Górnego Śląska ma swoje źródło nietylko w zniszczeniach pow- 
stałych podczas waiki oraz że trudno nieraz napr wić obecnie to zło, któ- 
re wyrządziła wieloletnia gospodarka Pruskiej administracji. Masowe uda- 
nie się ministrów na premierę tego filmu uważać należy conajmniej za 
„mieszczański figiel". Wreszcie dziennik socjalistów stwierdza, że jeśli 
rząd niemiecki będzie w dalszym ciągu postępował w ten sposób i będzie 
psuł: swoje stosunki z sąsiadami, to smutne będą tego następstwa. 

„Ciężkie oskarżenie. 
'PARYŹ, 24—Ill. PAT. Pisma donoszą z Nowego-Yorku: Były amba- 

sador Stanów Zjednoczonych w Berlinie Gerard przemawiając w tamtej" 
szej izbie handlowej zaznaczył, że Niemcy użyły przeznaczoną im sto- 
sownie do planu Dawesa pożyczkę na cele rozwoju swego handlu zagra- 

nicznego, uciekając się nawet do fałszowania danych statystycznych do» 

tyczących eksportu i importu niemieckiego, a to w celu uzyskania zmniej- 
szenia ich zobowiązań wobec sprzymierzeńców. 

Wybory Prezydenta Łotoy we wtorek. 
RYGA, 24. II, Pat. Na posiedzeniu przedstawicieli frakcyj sejmu 

łotewskiego rozstrzygnięta została kwestja czasu na jaki ma być wybrany 
prezydent republiki. Większość zebranych wypowiedziała się za wyborem 
prezydenta na 1 rok i 7 miesięcy. Wybory mają się odbyć w przyszły 

wtorek. Gdyby jednak do tego czasu nie nasiąpiło porozumienie w spra 

wie kandydatur, przewodniczący sejmu odroczyłby wybory na czas póź 

niejszy. : 

  

Cudownego Obozu Matki Boskiej Ostrobramskiej 
Jego Ekscellencja ks. Arcybiskup Jałbrzykowski Metropolita 

Wileński przesłał na ręce marszałka Piłsudskiego pismo, w któ- 
rem zaprasza marszałka Piłsudskiego na uroczystości Koronacji 
Cudownego Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, która odbędzie 
się dnia 2-go lipca. 

® DZIEŃ ŚWIĘTA pułku 13 ułanów Siudżi. 
został przeniesiony na 30 kwietnia. 

Zjazd b. cfic. i ofic. rezerwy pułku 
odbędzie się 29 kwietnia b. r. godzina 15. 
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W sprzedaży „detalicznej cena pojdyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata .pocztowauiszezona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamócwionych nie zwraca. 

Marsz, piłsudcki przybywa na koronację | 

  

Niedocenianie zagadnień  religij- 
nych przez społeczeństwo polskie, 
niedocenianie spraw kościelno*wyzna- 

niowych przez rządzące do niedawna 

czynniki, bierze źródło swoje w zu- 

pełnej obcości i nieznajomości tych 

zagadnień wśród warstw kulturalnych 

inteligencji, pod względem religijnym 

przeważnie indeferentnych. 
Stan rzeczy w tej dziedzinie współ 

czesnego życia polskiego ujął kiedyś 

niezmiernie trafnie Rektor Zdziechow- 
ski w twierdzeniu, że religjai sprawy 

z nią związane uchodziły do niedaw- 

na, a i teraz częściowo uchodzą, „za 

rzecz babską*, interesującą służbę i 

co najwyżej dzieci. 

Brak kultury wyznaniowej i reli- 
gijnej w Polsce ujemnie odbija s'ę na 
całej dziedzinie zagadnień, wiążących się 

z zagadnieniem poszczególnych Kościo 

łów iwyznań w Państwie. Płynie stąd 

wielka szkoda przedewszystkiem dla 
kultury i znajomości naszego życia pu- 
blicznego, czy państwowego, 

Do najmniej znanych i mało po- 
pularnych należą zapewne sprawy, 

związane z zagadnieniem Cerkwi pra* 
wosławnej w Polsce, 

Ciąży jeszcze nad nami jakiś psy- 
chiczny osad niewoli, niedozwałający 

nam spojrzeć poprzez szkła niepod- 

ległego bytu na położenie i znacze- 
nie „Cerkwi prawosławnej u nas i 
ewentualne skutki takiego lub inne- 

go ureguiowania jej bytu prawnego 
w państwie. 

Kiedy mowa o Cerkwi niejeden za» 
ptwne człowiek uchodzący za kwiat 

<inteligencji wyrzuca jednym tchem, 
jakże znaną formulę, będącą już dziś 

zabytkiem minionej historji, że Cer- 
kiew prawosławna jest przedewszy- 

stkiem rozsądmkiem _rosyjskości i 
ostoją dawnej reakcji carskiej. 

Dla tego rodzaju poglądów dziś 
nie powinno być miejsca w Polsce. 
Zapewne, w czasach niewoli politycz- 

nej ziem zabranych, a kraju naszego 
w szczególności, Cerkiew rosyjska, 
stanowiąc poważny w (rękach rządu 

aparat administracyjno-kościelny, dzia: 

łałą w kierunku ;rusyfikacyjno-prawo- 

sławnych tendencyj władz administra- 

cyjnych, dążących do „zakorzenienia 
rosyjskości i prawosławja w tym od-- 
wiecznie prawosławnym i rosyjskim 
kraju“, Siewiero-zapadnym, w ogól- 

nem ukształtowaniu imperjum  rosyj- 
skiego nazwanym. : 

Wojna, rewolucje kolejne w Rosji, 

powstanie Polski zmieniły tak grun- 

townie warunki, tak przeobraziły rze- 
czywistość, że Cerkiew prawosławna, 

dawniej uprzywilejowana i niejako 
„upaństwowiona”, stanęła wobec za« 

gadnień, od ustosunkowania się do 
których zawisł jej ios. : 

Patrjarchat wskrzeszony podczas 

rewolucji na słynnym soborze mos- 
kiewskim 1917-— 1918 roku, wpro- 

wadzenie do ustroju cerkwi na tymże 

"soborze zasad „sobornych naczal“ i 
udziału czynniką świeckiego w zarzą- 
dzie cerkiewnym — zasad zgodnych 

z duchem i rozwojem. Cerkwi prawo- 
sławnej — już te okoliczności, niejako 
wewnętrznej natury—postawiły przed 
Cerkwią szeregłzadań nowych, wyma- 
gających rychłej realizacji gwoli dob- 
ra samej Cerkwi. 

Do tej wewnętrznej ewolucji ustro- 
ju cerkiewnego, stanowiącego swego 
rodzaju rewolucję cerkiewną, „doszły 
czynniki zewnętrzne: rozpadnięcie się 

imperjum rosyjskiego i powstanie na 
dawnych jego ziemiach szeregu no- 
wych państw. 

Bolszewicy dążąc do świadomej 
ruiny nie tylko Cerkwi, ale; obalenia 

wszelkich norm etycznych, zasad 

religijnych, uderzyli w widomy sym- 

bol jedności Cerkwi prawosławnej — 
w patrjarchę Tichona. Wtrącony do 

więzienia umiera. Przychodzą po nim 

jako zastępcy: Sergjusz i tPiotr usu. 
wani kolejno przez bolszewików przez 

osadzanie w więzieniu, tak że dzisiaj 

szósty już z rzędu zastępca  patrjar- 

chy wirącony został co lochów wię: 

ziennych. Gra bolszewików jest cał- 
kiem wyraź1a: dążenie do wprowa: 

dzenia kompletnego rozkładu Cerkwi, 
pozbawionej głowy—widomego sym- 

bolu jej życia. 

Powstanie coś około siedmiu od- 

łamów tej £Cerkwi w Rosji, wzajem 

się zwalczających, świadczy o sukce* 

sie taktyki bolszewickiej. Jednostron- 
nie byśmy jednak |sądzili, gdybyśmy 

na karb wojny, wypowiedzianej przez 

bolszewików religji, składali wylącz- 

nie wszystkie nieszczęścia Cerkwi w 
Rosji. 

Dokonana na wspomnianym 0. 

borze Moskiewskim rewolucja ust'oju 

wewnętrznego cerkwi przez pewien 

nawrót do tradycji apostolskiej Cerkwi 
prawosławnej i zasad udziału «mirian> 

w zarządzie cerkiewnym, pewna więc 

d mokratyzacja ustroju cerkwi i «od- 
państwowienie> jej przyczyniły się 

również do rozstroju organizacyjnego 
przez ów nagły zwrot w , paruwieko- 

wem nastawieniu i rozwoju tej Cerkwi. 
Dzisiaj cerkiew prawosławna w 

Rosji nie istnieje. Nie widać również 

moż 'iwości jej rychłego podźwignięcia 

się, z dzisiejszej ruiny wychodzić 
będą przez długi jeszcze szereg lat 
odłamy i sekty w zalążku rozklada- 

jące jedność Cerkwi i prawosławie. 
Na tle tego chaosu rosyjskiego 

tem wyraziściej unaoczniają się za- 

dania i znaczenie Cerkwi prawoslaw- 
nej w Polsce—rola jaką może ode- 
grać ona w „przyszłości prawosławja 

z jędnej strony, z drugiej zaś zaryso- 

wują się zadania i obowiązki państwa 

wobec faktu istnienia tej Cerkwi w 
państwie posiadającem trzy miljony 
ludności prawosławnej, zamieszkują- 
cej zwartą ławą ziemie wschodnie 
Rzeczypospolitej. 

Ze stwierdzeń tych wynika jasny 
wniosek: — dla Cerkwi — powinna 

ona zrozumieć realne, szczęśliwe wa- 

runki w jakich znałazła ,się w Polsce, 
ocenić należycie tę sytuację i określić 

dokładnie i lojalnie stosunek swój.do 
państwa i wobec zadań, jakie włożył 
na nią rozwój wypadków  dziejo- 

wych; — dla państwa zaś ten wnio- 

sek, że powinno ono w myśl zasad 
naszej konstytucji unormować poło- 
żenie Cerkwi, mając na widoku inte- 
res państwa i dobro tej Cerkwi. 

Wzajemne. stosunki państwa i 
Cerkwi budować należy na dwuch 

przesłankach: państwo powinno usza- 

nować uczucia religijne ludności pra- 

wosławnej, zapewniając zupełną to: 
lerancję i swobodny rozwój Cerkwi; 
Cerkiew powinna stanąć . wyraźnie na 
„gruncie państwowości polskiej i lo- 
jalności wobec rządu i państwa, re- 
zygnując z wszelkich misyj utrzyma- 

nia tego kraju dła przyszłej Rosji, 
duchowieństwo zaś prawosławne po- 

winno się wycofać z wszelkiej akcji 

antypaństwowej względnie nieprzy- 
chylnej państwu. 

Stanowisko | zasadnicze państwa 
wobec Cerkwi prawosławnej znalazło 
swój wyraz w zapewnieniu niekrępo- 
wanego rozwoju „autokefalnej Cerkwi 
w Polsce, w nieograniczaniu autono- 
mji wewriętrznej Cerkwi, w zapęwnie- 
miu duchowieństwu zasiłków ze skar- 
bu państwa. Ale poza zasadnicze 

stanowisko, ujęte wobec wszystkich 
wyznań w Konstytucji rząd nie 
wyszedł. Jedyny bodaj z czynnych mi- 
nistrów wyznań (poza p. Ponikow- 

skim, który wydał „przepisy tymcza- 

sowe o stosunku rządu do kościoła 
prawosławnego w Polsce“) p. St. 

Grabski zaznaczył się szkodliwą nie- 

stety wobec Cerkwi polityką. Nie ro- 
zumiał on ducha Cerkwi, nie obejmo- 
wał krytycznie prądów narodowościo- 

wych, nurtujących w cerkwi, nie zdo- 

łał przeprowadzić ustawy © prawnem 
położeniu cerkwi *w państwie. Ten 
brak ogólnej linji połitycznej ze stro- 
ny ministrów wyznań, lub polityka 
szkodliwa dla państwa i Cerkwi, jak 
polityka min. Grabskiego — ujemnie 

oddziała na stosunek Cerkwi do 
państwa. 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej | 3—ej 30g, 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25 proc, drożej. 

W n—ch świąteczn: 

Sejm i Rząd. 
Ciemna sprawa. 

WARSZAWA, 24 ill. (żel wł Słowa) 
W dniu dzisiejszym obradowała pod- 
komisja komisji konstytucyjnej nad 
sprawą zmiany ordynacji wyborczej. 
Przebieg obrad bynajmniej nie na 
straja optymistycznie, Na dzień jutrzej- 
szy zapowiedziane jest posiedzenie 
pełnej komisji, na którem będą dysku 
towane wyniki obrad dzisiejszych. 
Sprawa zmiany ordynacji wyborczej 
przypomina znaną bajkę  Kryłowa 
„Łabędź, szczupak i rak”. Każde 
sironnictwo ciągnie w swoją stronę 
i myśli jedynie o zabeznieczeniu inte- 
resów swojej parti. Oczywiście, że 
tacy współpracownicy żadnego epo- 
kowego dzieła nie stworzą i dlatego 
słuszny jest pogląd, że jedynie rząd 
posiadając pełnomocnictwa właściwie 
para6 ordynacji wyborczej może za- 
atwić. 

Ucieczka z tonącego okrętu. 
WARSZAWA, 24.III. (że. wź. Słowa) 

Trzej posłowie Niezaieżnej Partji 
Chłopskiej Bon, który jezdził do 
Bolszewji szukać natchnienia, Szapiel 
i Szakun wystąpili z Niezależnej Partji 
Chłopskiej w dwa dni po uzaaniu 
jej za zrzeszenie nielegalne. Jako po- 
wód podają, że nie zgadzają się z po- 
lityką pos. Wojewódzkiego. W ko- 
łach politycznych powątpiewają jednak 
aby tylko rozbieżność poglądów z p. 
posł. Wojewódzkim była powodem 
secesji, podobno są i inne bardziej 

_ materjalnej niż. ideowej natury. 

Traktat przyjażni z Persją. 

WARSZAWA, 24lił, PAT. w dn. 
19 marca r. b. podpisane zostały w 
Teheranie traktaty przyjaźni oraz han- 
dlowy miedzy Polską a Persją. Trak- 
tat przyjaźni oparty jest na zasadach 
anty-kapitulacyjnych oraz .calkowitej 
równości i wzajemności. Traktat han- 
dłowy. regulujący sprawę wymiany 
gospodarczej między obu krajami, 
otwiera dla przemysłu polskiego sze- 
rokie pole zbytu. Zawiera on również 
szereg artykułów, dotyczących spraw 
osiedieńczych, przyczem zapewnia o- 
bywatelom połskim traktowanie na- równie z poddanymi perskimi. Oba ° 
traktaty Są pierwszemi tego typu umo- 
wami, które Persja zawiera z pań- 
stwem europejskiem, | 

RST KNSISE I EDTA ETTNIPIEIS 

Jeżeli chodzi o cerkiew i jej sto- 
sunek do państwa, da się w dotych- | 
czasowym bilansie tego stysunku 
odróżnić dwa okresy: okres rządów 
metropolity Jerzego, skrytobójczo za: 
mordowanego przez mnicha pra- 
wosławnego, i okres rządów w Cerkwi 
obecnego metropolity Djonizego. 

Metropolita Jerzy, człowiek o sil- 
nej woli, charakterze i rozumie, budo- 
wał gmach Cerkwi prawosławnej w 
Polsce na podstawie absolutystycznej. 
Rządził sam, dążąc do wprowadzenia 
autokefalji i stworzenia niezależności 
Cerkwi, nie licząc się z tendencjami 
politycznemi, nurtującemi poszczegól- 
ne odłamy wiernych. Przyznać należy, 
że utrzymał jedność Cerkwi w Połsce, 
stworzył zaczątki jej organizacji i uło- 
żył poprawnie stosunek, kierowników 
Cerkwi polskiej do państwa. 

Metropolita Djonizy zasiadł na 
tronie głowy Cerkwi w Polsce w in- 
nych warunkach, jak w innych też 
okolicznościach wypadło mu spra- 
wować rządy. Były to rządy, krótko 
mówiąc, idące ogólnie po linji dawne- 
go metropolity, ałe bez - tej kon- 
sekwencji, jednolitości i siły rozpędo= 
wej, co rządy ś. p, Jerzego. 

Dzisiaj stan rzeczy w Cerkwi pra- 
wosławnej wysoce skomplikował się 
przez dojrzewający w łonie Cerkwi 
ferment, spowodowany tarciami naro- 
dowościowemi, interpretacją niejedno- 
litą kanonów, niezadowoleniem z 
hierarchji cerkiewnej, wreszcie spo- 
rem o podstawę organizacji cerkwi — 
o t. zw. «Sobornyje naczała», 

O poszczególnych zagadnieniach 
tych będzie jeszcze mowa. 

Lubicz, 

— Sprostowanie. We wczorajszym ar- 
tykule wstępnym pióra ks. Eustachego Sa- 
piehy w 3l-ym wierszu 1 szpajty zamiast 
<układam pełnomocnictwa» wydrukowano 
«mam tu pełnomocnictwa» a w końcu arty- 

kułu w 3-im wierszu od dołu pozostawiono 
wyrazy «bez ograniczeń».



    

UPADEK S 
Dnia 21 marca o świcie forpocz- 

ty armji kantońskiej wkroczyły do 
* chińskiego Szanghaju. 

Łącząca się z miastem chińskiem 
dzielnica międzynarodowa jest juź od 
dwóch miesięcy na ten wypadek przy- 
gotowaną. Oddzielono ją od dzielnicy 
chińskiej zasiekami drucianemi i gę- 
sto ustawionemi stanowiskami dla ka« 
rabinów maszynowych, a nawet lżej- 
szej artylerji. Broni jej w pierwszej 
linji dziesięć tysięcy  doborowych 
wojsk angielskich, które jak np. «dwa 
pułki gwardyjskie Jego Królewskiej 
Mości, musiały porzucić swoje areny 
footbalowe w Londynie i pojechać na 
daleki wschód. Obok wojsk regular: 
nych drugie tyle stanowią oddziały 
ochotnicze, złożone wyłącznie z Euro- 
pejczyków. Oprócz tego w każdej 
chwili stoją do dyspozycji silne re- 
zerwy. W porcie na. ckrętach siedzi 
dwa tysiące amerykańskiej piechoty, 
kilka batalionów japońskich i oddzia- 
ły francuskie. Przedewszystkiem zaś 
ogromna międzynarodowa flota wo- 
jenna, zgromadzona tu w sile blisko 
trzystu jednostek bojowych wszelkie- 
go kalibru. Sama Wielka Brytanja 
skupiła na wodach Pacyfiku dwie 
trzecie swojej floty wojeanej, z czego 
większą część dyrygowała z kolei 
pod Szanghaj. Obok , eskadr angiel- 
skich stoją tam eskadry japońska, 
amerykańska, francuska, a także jeden 
czy dwa krążowniki włoskie. 

Nadto ma Anglja, jak to stwierdza 
„Nowa,Reforma“, w ręku jeszcze po- - 
tężne środki obrony ekonomicznej i 
finansowej. Oto ogromna większość 
prywatnych kapitałów chińskich zło- 
żona jest w szanghajskich bankach 
angielskich. Wystarczyłoby banki te 
zamknąć na jakiś czas, aby stanęło 
nie tylko całe życie gospodarcze 
chińskie, lecz także znikła możliwość 
zaopatrywania armji zwycięskiej. Na 
małą skalę stało się to już przy za- 
jęciu przez armję kantońską Hankcu 
i było głównym powodem, dła któ- 
rego wówczas rząd kantoński stosun- 
kowo łatwo poszedł na kompromis z 
Anglikami, w pierwszej chwili srodze 
tam poniżonymi. ‚ 

Wszystko to jednak ma znaczenie 
tylko o tyle, o ile idzie o bezpie- 
czeństwo Szanghaju międzynarodo* 
wego i zawartych w nim bogactw 
europejskich, szacowanych ma 300 
miljonów funtów szterlingów, czyli 
półtora miljarda dolarów. Jak widzimy, 
ani życiu ani mieniu Europejczyków 
zajęcie Szanghaju chińskiego przez 
Kantończyków niczem nie grozi, ani 
grozić nie może. Ale na tem koniec 
wesołej dla Anglji piosenki. Dałej co- 
raz głośniej huczą już same bardzo 
smutne akordy. 

Szanghaj międzynarodowy jest 
tylko bramą wjazdową do wnętrza 
Chin południowych, najludniejszej i 
najbogatszej części ogromnego pań: 
stwa niebieskiego. Na nic nie zda się 
brama, jeżeli tuż za nią zaczynają się 
zasieki druciane i rowy strzeleckie. 

Jak wiadomo, jedną z najbardziej 
drażniących form wyzysku Chin jest 
istniejące dotąd i na konferencji wa- 
szyngtońskiej potwierdzone pestano- 
wienie, według którego rządowi chiń- 
skiemu nie wolno pobierać od towa: 
rów europejskich, w szczególności 
zaś angielskich cła większego, aniżeli 
pięć procent «ad valorem». Otóż rząd 
kantoński gwiżdże na tę konwencję i 
obecnie zajmując po kolei większe 
miasta nad ĮJantsekijanem, wszędzie 
zaczynał swoje gospodarstwo od te- 

o, že natychmiast podwyższał wie- 
Bkrotsie stawki celne na towary an- 
gielskie. Wskutek tego spiętrzyły się 
one w magazynach, już to odpłynęły 
z powrotem do Szanghaju postawio- 
ne do dyspozycji firm eksportowych. 
Straty, poniesione wskutek tego w 

ciągu kilku miesięcy przez wywóz 
angielski, oceniają na blisko 10 mil- 
jonów funtów netto. 

Oraženia Rumuńskie. 
Stanisław Przybyszewski może bę- 

dąc w nastroju ułatwiającym wylewa- 
nie na zewnątrz akcentów lirycznych 
i akcentów nastrojowych zwrócił się 
do Czesława Jankowskiego publicznie 
tytułując go „Panem z Panów*. Chcie- 
libyśmy powtórzyć serjo to, co się 

- wyrwało intuicjj genjalnego artysty. 
Z zastrzeżeniami: — Nie należy tego 
„Pan“ traktować ani snobistycznie, 
ani towarzysko, nie należy w dźwięk 
ten pański wkładać blach rycerskich, 
nie należy tu nawet widzieć Pana 
Kontuszowego. Nie! — Czesław Jan: 
kowski pochodzi z tej pańskiej Polski 
sfrancuziałej, z tej subtelnej kultury, 
która w XVIII wieku jak ptak z kra- 
jów ciepłych przyleciała pod gonty 
naszych dworów i strzechy dworków, 
zamieszkała, zaklimatyzowała się, Oży- 

wiła się ciepłą krwią polską, pozostała 
z nami. 

Jechałem kiedyś nie powiem _czy 
gościńcem Lidzkim, czy traktem Osz: 
miańskim. Była jesień. Latało babie 
lato. Liljowym odcieniem mrużył się 
w Oczach kraj horyzontu. Lila tony 
po rżyskach, po zoranych polach. 
Nierówńo stały drzewa gościńca. Pył, 
kurz, zapach potu końskiego, miaro- 
we Skrzypienie rzemieni siodła. Na- 
strój naszej jesieni, słodkiej rezygnacji, 
tak bardza kobiecy, tak bardzo litew= 
ski. Potem zsiadłem z konia i zna» 
laztern się w jakimś parku. Liście je- 
sienne żółte, czerwono-żółie, zeschłe 
szurszały pod nogami, tak właśnie, 

    

  

ZANGHAJU, 
W dyplomacji chińskiej punkt 

ciężkości przesunął się definitywnie 
od ministra spraw zagranicznych rzą- 
du pekińskiego p. Wellingtona Koo 
do ministra spraw zagranicznych rzą- 
du kantońskiego p. Eugenjusza Cze- 
na. On to obejmuje teraz d.finitywnie 
pierwsze skrzypce na Dalekim Wscho- 
dzie. Zaś p. Czen zanim przed ośmiu 
miesiącami objął swój urząd w Kan- 
tonie, odbył charakterystyczną pod- 
róż polityczną. Bawił mianowicie ja- 
kiś czas w Angorze, gdzie prowadził 
ożywione debaty z Kemalem paszą 
«Gazim», poczem wprost z Angory 
aeroplanem sowieckim poleciał do 
Moskwy, gdzie prowadził długie i 
ciche rozmowy z Cziczerinem, Litwi- 
nowem, Koppem i innymi graczami 
Narkomindiełu. Dopiero po tylu i ta- 
kich „colloquia charitativa* p. Czen 
wybrał się do Kantonu, gdzie czekał 
już na niego jego serdeczny przyja- 
cieł i „alter ego" p. Borodin... Nie 

„dalej jak przed tygodniem Czen w 
interwiewie udzielonym amerykańskim 
dziennikarzom nazwał Borodina „swo- 
im serdecznym przyjacielem. któremu 
mocno jest zobowiązany”. 

W ostatnich dniach dyplomacja 
angielska wygrała swój ostatni atut 
mianowicie nadzieję na to, że gene- 
ralissimus armji kantońskiej marsza- 
łek Czeng Kaj Szek obali rząd rady- 
kalny i Czena, i sam porozumie się z 
feudalnym Czang-Tso-Linem mandżur- 
skim dla podziału łupów. 

Atut jednak był bity. Centralny 
komitet wykonawczy  Kumingtangu 
znaczną większością oświadczył się 
za Czenem i Borodinem, Uchwalił 
odebrać Czeng-Kaj-Szekowi dowódz- 
two nad armją i postawić ją pod 
kierownictwem specjalnej rady wojen- 
nej, w której marszałek Czenk-Kaj- 
Szenk ma tylko jeden głos na row- 
ni z chińskim przedstawicielem... Bo- 
rodina. zi 

Czeng-Kaj-Szek nie sprzeciwił się 
tej decyzji lecz paddał się jej, nie ma- 
jąc widocznie dostatecznych szans do 
skutecznego jej obalenia, Zresztą syn 
i córka Czeng-Kaj-Szeka  studjują 
właśnie w Moskwie w tamtejszym 
uniwersytecie imienia Sunjatsena. Mo- 
gliby więc snadno stać się zakładni- 
kami rządu bolszewickiego. 

Literatura i Sztuka, 
«o Na uroczystości Beethovenowskie 

do Wiednia jadą w charakterze delegatów 
rządu polskiego: dr. Juljusz Twardowski i 
Karol Szymanowski. Ponadto polską prasę 
muzyczną będzie reprezentował redaktor 
<Muzykl> p. Mateusz Giiński a Związek 
Kompozytorów Polskich jego prezes Ludo- 
mir Różycki. Równocześnie z uroczystościa- 
mi na cześć Beethovena odbędzie się w Wie- 
dniu międzynarodowy kongres muzykojo- 
Kr. Wezmą w nim udział jako delegaci 

olski: prof. Jaohimecki z Krakowa, prof. 
A, Chybiński ze Lwowa, prof. L. Kamieński 
z Poznania, p. Melanja Grafczyńska i dr. 
Alicja Simonówna (delegatka zarazem Wa- 
szyngtonu).-—A z Wilna, kto jedzie do Wie- 
dnia na uroczystości Beeihovenowskie i na 
kongres? : 

© Koncert polski w Bernie odbył 
się 20 b. m. pod batutą Henryka Opieńskie- 
go, a pod egidą Współpracy Intelektualnej 
szwajcarsko-polskiej. Obecnym był prezydent 
państwa Motta. Po koocarce był raut w po- 
selstwie polskiem. Śpiewała Korwin-Szyma- 
nowska. i 

© Na Wawelu wielki postęp uczyniło 
restaurowanie zamku królewskiego. Cały par- 
ter na południowo-zachodniej stronie już go- 
tów; położona posadzka marmurowa i zain- 
stalowane ogrzewanie centralne, Komnaty 
reprezentacyjne na Il piętrze mają wygląd 
majestatyczny. Na głównej ścianie sali Po- 
selskiej rozwieszono wspaniałe arrasy. Ze 
stropu zwieszają się starodawne, wielkiej 
piękności żyrandole. 

© Instytut Polski otwariy został przy 
uniwersytecie w New Yorku. Na czele stanął 
znany ślawista proj. Ciarence Manning, kt 
ry latem odwiedzi Polskę. Instytut ma pro 
gram nader szeroki osobliwie w zakresie in- 
formowania o Polsce i szerzenia jej znajo- 
mości. 

poi 

Listopadowej* gdy Konstanty chodzi 
zdenerwowany po takich opadłych 
liściach jesiennych w parku łaziea- 
kowskim. Wśród opadłych liści i drzew 
z liściami opadającemi, stał marmu- 
rowy posąg wyobrażający Markiza. 
Stał ten Markiz w pończochach, żabo- 
tach, w tricornie, z ręką dumnie odrzu: 
coną i zgrabną i opartą o cieniutką 
szpadę, a na niego padały liście na* 
szej jesieni takie Śliczne, kolorowe i 
smutne. I pomyślałem wtedy sobie: 
oto literatura Czesława Jankowskiego. 

Przypisywanie formie więcej zna- 
czenia niż treści, zainteresowanie prze- 
dewszystkiem „jak jest powiedziane" 
niż „co jest powiedziane" — cechuje 
twórczość pisarską Czesława Jankow- 
skiego i jako poety i jako krytyka 
literackiego i jako dziennikarza wre- 
szcje« Ale cóż to za dziennikarz świet- 
nyl Cóż to za dziennikarz rasowy. 
Ten mózg jak najczulsza, najtkliw- 
Sza antenna, która chwyta wszystko 
co fibruje w powietrzu, ta szalona, ol- 
brzymia skala zainteresowań Ta pa- 
mięć olbrzymia. Wszystkie najlepsze 
cechy doskonałego dziennikarza. 

Co jest w całej jego twórczości 
najbardziej godnego uwagi, to język 
polski. Wyspiański wziął kwiaty pro- 
ste, pospolite kwiaty polne aby wy- 
stylizowač i wysublelniė na kościel- 
nych witražach i freskach, Jankowski 
bierze tak naszą gwarę wileńską szarą, 
ubożuchną, aby ją wystylizować,wysub- 
telnić na welinowych karta'h swojej 
twórczości. Ten bezpośredni związek 
z żiemią, to bezpośrednie czerpanie 
z mowy naszego ludu, to ciężkie 

    
   

        

               

  

so mo: 

Nankin © ogniu krzyżowym. 
Konsul angielski ranny, 

SZANGHAJ, 24. Ill. Pat. Zarządzone zostało zakończenie strajku. 
Wojska południowe zajęły Nankin i Czan-Kiang. 

SZANGHAJ, 24. Ill. Pat. Według depeszy radiowej z Nankinu, bom- 
bardowany był pagórem na którym schronili sie cudzoziemcy, prawdopo- 
dobnie przez oddział kantoński. Zraniony został konsu! angielski, a 
pewien lekarz Angik — zabity. Okręty wojenne brytyjskie i ame- 
rykańskie stojące w Nankinie zbombardowały okolicy wzmian- 
kowanego pagórka, aby umożliwić cudzoziemcom opuszczenie 
go. W tym samym celu wysadzony został na brzegu oddział marynarzy. 

SZANGHAJ, 24 ili. Pat. Zajęcie Nankinu przez wojska kantońskie, 
które nąstąpiło dziś zrana odbyło się prawie bez walk. Niespodziewane 
zwycięstwo armji południowej spowodowane zostało przez zawarcie aoro« 
zumienia w tej sprawie pomiędzy jej dowództwem i gen. Czang-Tsun- 
Czang. Wojska szantuńskie cofogły się pośpiesznie w nieładzie, dopu- 
szczając się przed tem aktów grabieży i okrucieństw. 

Sytuacja w Szanghaju. 
SZANGHAJ, 24—lii. PAT. Wojska gen. Pao-Tsang-Czena zajęły ar- 

senał i rozpoczęły  rozbrajanie nieregularnych oddziałów posiadaiących 
broń. Wojska te objęły kontrolę nad porządkiem w mieście. Pao Tsang- 
Czen oświadczył publicznie, iż wyda wszelkie niezbędne zarządzenia dia 
utrzymania spokoju przyczem dodał, że polityka j-go rządu zmierza jedy- 
nie do zniesienia w drodze rokowań pokojowych na terytorjum Chin in: 
stytucyj międzynarodowych krępujących dotąd Chiny. Pozatem Pao-Tsang- 
Czen zapowiedział, iż strajk zostanie zakończony w dn 24 b. m. zaś w 
rozmowie prywatnej wyraził imieniem nacjonalistów życzenie utrzymania 
dobrych stosunków z Francją. Gen. Czang-Kai-Szek naczelny dowódca 
wojsk południowych przybył podobno do Nankinu. 

Na ratunek cudzoziemców. 
SZANGHAJ, 24 Ill. PAT Według radjo-telegramów otrzymanych z 

Nankinu, wyiądowali tam marynarze angielscy i amerykańscy celem oca- 
lenia pozostałych tam cudzoziemców, kiórzy schronili się na jednym ze 
wzgórz. Wielu marynarzy angielskich i amerykańskich zostało zabitych 
lub rannych orzez artylerję kantońską. Cudzoziemcy zostali ewakuowani. 

SZANGHAJ, 24—lil. Pat. Amerykanie, którzy schronili się na teryto- 
rjum posiadłości towarzystwa Standard Oil w Nankinie zginęli w nastęj- 
stwie zbombardowania tej posiadłości przez kańtończyków. Wskutek przer- 
wania drutów telegraficznych otrzymane tu wiadomości z Nankinu są 
bardzo skąoe. 

z o 

Wynik turnieju szachowego. 
NOWY-JORK, 24 III. PAT. Turniej szachowy właściwie już się za- 

kończył. Pozostała do odegrania tylko jedna partja niedokończona Mar- 
schall—Spielmann, której wynik w każdym razie nie może wpłynąć na o- 
gólny wynik turnieju. Pierwszą nagrodę zdobył bezapelacyjnie Capablanca 
uzyskując 14 punktów; stanowi to 70 proc. możliwych do osiągnięcia 
punktów. Biorąc pod uwagę, że wszyscy uczestnicy turnieju należą do 
najwięksych współczesnych szachistów Świata, wynik ten uważać należy 
za doskonały. Capablanka nie przegrał w turnieju ani jednej parji. Drugą 
nagrodę uzyskał Alechin — 11 i pół punkt. Trzecia nagroda przypadła 
Niemcowiczowi — 10 i pół punkt. Dalsze miejsca zajęli: 4-te W:dmar 10, 
5.te Spielmana 7 i pół oraz ostatnis Marschall 5 i pół. 

Ciepła wiosna w Poniewieżu. 
> Według wiadomości z Kowna w niektórych powiatach nastała na Litwie formalna 

wiosna. Dn. 19 b. m. w okolicach Poniewieża notowano -I- 180 C. Nazajutrz pojawiły 
słę komary. Chłopi już rozpoczęli pracę na roli. Zaczęła się orka wiosenna. 

OCZYSZCZANIE POWIATÓW. 
Dalsze szczegóły lkwidacji Hramady i N. P. Ch. 
Powoli zaczynają napływać z powiatów meldunki z przebiegu akcji zwią- 

zanej z całkowitą likwidacją Białoruskiej Robotniczo-Włości ńskiej romady 
i NPCh. W dniu wczorajszym podawaliśmy o wynikach fej akcji na terenie pow. 
Mołodeczańskiego, dziś podajemy kilka następnych. W pow. Wilejskim i Wileń- 
sko-Trockim akcja ta przeszła zupełnie spokojnie. W pow. Wil.-Trockim z ikwi- 
dowano trzy koła NPCh., w Turg elach, B'ałozorowszczyźnie i Piktanach. Pod: 
czas rewizji ujawniono statuty NPCh. i Hramady, co mówi wyraźnie o pewnej 
współpracy tych partji. W kilku miejscach znaleziono broń. przyczem w dwóch 
miejscach po kilka karabinów systemu rosyjskiego, rewolwerów i ładunki. Na 
ogół ludność zeznaje, że wciągnięta została obietnicami i złorzeczy na posła 
Wojewódzkiego 

W pow. Święciańskim zlikwidowano hurtki Hramady w Karakuliczach gm. 
Szemetowszczyzna, Mirkliszkach gm. Hoduciszki, Zwojryszkach gm. Eyntupy i 
Witoszanąch gm. Szemetowszczyzna. Wszędzie skonfiskowano akta organizacyjne 
oraz EE Członkowskie Jednocześnie z tem na terenie tegoż powiatu 
zlikwidowano trży koła NPCh w gm. Szemetowszczyzna. 

We wsi Sójki gm. wołkołackiej do posterunek policji zgłaszają się mie- 
szkańcy tej gminy zeznając protokul-rnie, że występują z Hramady i Towarzy- 
stwa Bistoraskiej. szkoły gdyż przekonali się, że jest to ta sama organizacja, 
Jeden z nich zeznał dodatkowo, że prezes hurtka w Szylkach wciągnął go do 
burtka obietnicą otrzymania 10 dziesięcin ziemi. Naogół rozgoryczenie ludności 
do działaczy Hramady jest bardzo silne i wpływy jej na ludność przestały; być 
realne. 
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Pozwalam sobie P. T, publiczności 

FILIĘ 
mojej 

. 

lud wileński przelane przez filtr wy- 
rafinowanej kultury. Co za uczta dla 
tych, którzy się znają na tak kultu- 
ralnych daniach. ' 

Wielu ludzi się na tem nie zna. 
Z historji literatury wiemy co to jest 
współczesność. — Wiemy jak znajomi 
Mickiewicza i Odyńca lub współcześni 
Wyspiańskiego i Konopnickiej zasta- 
nawiali się kto jest.większy: Mickiewicz 
czy Odyniec, Wyspiański czy Konop* 
nicka? Dziś śmiejsmy się tylko z ta- 
kich zestawień. Taksamo jest potro- 
chu z Jankowskim. Ośmieszy on ko- 
goś z Wilna. Ten ktoś strasznie jest 
urażony i chodzi po mieście obno- 
sząc swą nadszarpniętą godność wła- 
sną. Tak by się chciało mu powie- 
dzieć: „Panie Szanowny— cieszył byś 
się raczej, że Jankowski miał za te- 
mat twoją osobę, aby publiczność 
wileńką trochę ubawić”. Albo oto 
zagorzała „polemika” z Jankowskim 
na tematy teatrałne. Brali w niej udział. 
ludzie raczkujący w literaturze, ludzie, 
którzy pióro ledwie w garści trzymać 
umieją, a każdy się uważa Bóg wie 
za jaką wielkość, za jaką sławę, Od 
kiedy najniepotrzebniej, w celach wy- 
łącznie snobistycznych wydany alma- 
nach literatów wileńskich Białego 
Krzyża umieścił ich podobiznę i datę 
urodzenia. 'Regjonalizm który wyznaję 
jest wielką ideą, lecz parafjalne wiel- 
kości i parafjańskie zarozumiałości — 
Boże co za nuda. Powiedzieć tym 
panom: „jeden udany feljeton Jankow- 
skiego jest więcej wart aniżeli cała 
wasza literacka działalność, Jankowski 
przejdzie do historji SOO po 

         

      
  

ZAWIADOMIENIE. 

w Wiinie przy ui. Wileńskiej Nr 7 

Największej farbiarni w Polsce. 
Specjalny oddział czyszczenia futer i dywanów. 

Z poważaniem Józet ROTTER. 
› Centrala: BIEŁSKO, Sląsk (Ciesz.) 
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uprzejmie donieść, iż otworzyłem 

v 

strasznie i zupełnie solidarnie. A prze- 
cież to prawda, najoczywistsza prawda. 

Jako człowiek, jako czytelnik, mam 
"wiele zastrzeżeń co do niektórych Są: 
dów, spostrzeżeń i poglądów Czesła- 
wa Jankowskiego. Jest wspaniałym 
koneserem teatru, sztuki scenicznej, 
materjału aktorskiego. Lecz jego są- 
dy o aktorach, sztukach, całych  tea- 
trach często wydają mi się niespra- 
wiedliwe. Jego sądy o książkach, talen- 
tach, wartościach autorskich również 
wydają mi się czasami niesprawiedii- 
we: Jego przekonania polityczne pra- 
wie zawsze wydają się mi niesłuszne— 
Oczywiście pisuję i będę pisywał ar- 
tykuły polityczne, bo jestem  dzien- 
nikarzem politycznym, lecz nie będę 
sieble nigdy porównywał do Jankow- 
skiego jako „literat*, uważając że to 
by mnie ośmieszyło tak samo dobrze, 
jak gdybym, jako nad wyraz marny 
jeździec pojechał na konkurs hippi- 
czny współzawodniczyć z Królikiewi- 
czem, Eksem, Butkiewiczem, Dąbrow- 
skim i innymi pierwszorzędnymi jeźdz- 
cami. Właśnie poczucie godności 
własnej nie pozwoliłoby mi wziąść 
udział w takim konkursie. A tacy pa- 
nowie pisują o Jankowskim z jakąś 
koleżeńską nonszalancją, tak strasznie 
na równi, tak okropnie zgóry, swoim 
stylem kulejącym i niemrawym, i ich 
godność i ambicja własna i ich po- 
czucie śmieszności im na to pozwala. 
Dziwne są to objawy. 

Mam jednak pisać ten feljeton z 
okazji ostatniej książki Czesława Jan- 
kowskiego, jego wrażeń rumuńskich. 
Dumny jestem z tego, że to odbitka 
ze „Slowa“. Drugie to już dziecko 

           

Sidzikauskas o polity- 
ce aktualnej. 

BERLIN, 24 III. PAT. W wywia- 
dzie udzielonym _ przedstawicielowi 
agencji Berliner Pressedienst, poseł 
litewski w Berlinie Sidzikauskas mó- 
wiąc o zagadnieniach aktualnej poli- 
tyki wschodniej zaznaczył między in 
nemi, że wszelkiego rodzaju domysły 
o rzekomych jakoby kombinacjach 
politycznych ze strony państw baltyc- 
kich w stosuaku do Rosji w związku 
z wiadomościami pochodzącemi z 
Moskwy, są bezpodstawne. To samo 
odnosi się również do pogłosek o 
rzekomym planie angielskim utworze- 
nia antysowieckiego bloku państw 
bałtyckich. Nie istnieje również żaden 
„związek państw bałtyckich*. Jedynie 
Łotwa i Estonja zawarły ze sobą u- 
kład, którego wpływy zaznaczają się 
zarówno w sprawach wojsk 'wo-poli- 
tycznych jak i celno-politycznych, 
Oba te państwa rozwijają w tym kie- 
runku ożywioną działalność. Między 
innemi państwami bałtyckiemi istnieją 
Ścisłe stosunki przyjaźni. Litwa po- 
witałaby z radością plan dalszego 
zacieśnienia węzłów sojuszniczych. 
„Rząd rosyjski zaproponował wszyst- 

kim państwom bałtyckim zawarcie t. 
zw. paktu przyjaźni. Z Litwą układ 
został zawarty z końcem ub, roku. 
Istnieje uzasadniona nadzieja, że w 
najbliższej przyszłości. będzie możli- 
we zawarcie układów innych państw 
bałtyckich z Rosją. Układ między Li- 
twą a Rosją jest paktem o nieagresji 
i zobowiązuje obie strony do zacho- 
wa.ia ścisłej neutralności na wypa- 
dek zaatakowania przez państwo trze- 
cie jednego z kontrahentów. 

Stosunki Litwy do Niemiec są o- 
parte na przyjaznych podstawach. 
Wprawdzie istniały pewne różnice po- 
glądów w sprawie. kłajpedzkiej, ale 
różnice te dadzą się sprowadzić 
do różnic w interpretacji obowią- 
zujących postanowień. Poseł Sidikaus- 
kas spodziewa się, że w tej sprawie 
znaleść się musi rozwiązanie, które 
odpowiadać będzie poglądom stron 
obu. Niemcy mają w Litwie dobrego 
i pewnego odbiorcę dla swego prze- 
mysłu. Również i Litwa w nadzwyczaj- 
nym stopniu zainteresowana jest w 
uruchomieniu stosunków handlowych 
z Niemcami. Na zapytanie czy moż- 
liwy jest zwrot kłajpedzkiego obsza- 
ru Niemcom poseł Sidzikauskas R 
wiadczyl, że w danej chwili wyklu* 
czone jest rozstrząsanie tej sprawy 
i że niema ona wpływu na nawiązu- 
jące się obecnie stosunki niemiecko- 
litewskie. Zamierzamy — zakończył 
wywiad poseł Sidzikauskas —zawrzeć 
z Niemcami traktat handlowy i jes- 
teśmy gotowi na drodze układu cel- 
nego nawiązać ściślejsze zbliżenie się 
z Niemcami. Z naszej strony uczy- 
nimy wszystko, aby stosunki przyjaze 
ne między obu krajami zacieśnić. 

  

       

Nowość wydawnicza 
WITOLD ŚWIDA 
„POJEDYNEK“ 

ze stanowiska polityki kryminalnej. 

Cena 1 zł. 60 gr. 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Poważne przedsiębiorstwo w M 

ruchu poszukuje wspólnika — kapita- 

listy (50 tysięcy złotych). Zysk pewny. 

; Informacje w Biurze Reklamowem 

* s. Grabowskiego, Garbarska 1. 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
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Jankowskiego ze „Słowem*. Lecz 
pierwsze: „Z czeczotkowej szkatułki" D) 
jeszcze więcej mi się podobało Był 
tam ten prześliczny, istotnie jakby w 
czeczotce staroświeckiej rzeźbiony sen- 
tyment do godzin które minęły i do 
ludzi, których już niema. Jest to klej- 
nocik naszej literatury współczesnej. 

«Wrażenia Rumuńskie» — to toast, 
to taki wielkopański toast wzniesiony 
z największą kurtuazją na polsko- 
rumuńskim bankiecie. : 

Wydane po wycieczce dziennika- 
rzy polskich do Rumunji, mające być 
literacko-propagandową próbą zacie- 
śnienia naszych stosunków z młodem 

królestwem, — „Wrażenie rumuńskie", 
już z samego swego charakteru sto- 
ją na djamatralnie przeciwnym  pun- 
kcie w stosunku do  brutalna-sołda- 
ckiego określenia W. Ks. Mikołaj 
Mikołajewicza: 

Rumyny eto nie nacja, — eto 
profiesja. ; 

Ale kto inny w taką książkę — 
kurtuazję międzynarodową — powkła- 
dałby same szematy zachwytów, same 
słodkie słówka jednakowej formy. 
Książka by pachniała monotonją pro- 
tokularną, jankowski ze swej książki 
zrobił arcydzieło. 

Cała kultura smakosza i „pana z 
panów* literatury, cała subtelność 
syna prastarej polsko-szlachecko-fran- 
cuskiej kultury weszła w tę książkę. 

Poszukajcie na jej stronicach opi- 
sy win rumuńskich. Nauczcie się tego 
na pamięć. Tak możną pisać o wszyst- 
kiem skoro się ma taki talent. 

Albo ten sienkiewiczowski zaiste 

Podział majątku czeskiego i 

<© wany i wydawany przez p. Feliksa Jordana ) 

„dzy innemi 

Rozbudowa województw 
wschodnich. 

WARSZAWA. 24.II. PAT. Dziś 
po południu odbyła się w Prezydjum 
Rady Min. pod przewodnictwem wi- 
ce-premjera Bartla konferencja w spra- 
wie rozbudowy województw wschod- 
nich. W konferencji wzięli udział mi- 
nistrowie spraw wewnętrznych gen. 
Składkowski, oświaty Dobrucki, skar- 
bu Czechowicz, robót publicznych 
Moraczewski oraz podsekretarz stanu 
w M—stwie Spraw Wewn. Jaroszyń- 
ski i zastępca szefa gabinetu prezesa 
Rady Ministrów Józefski. Pozatem na 
konferencji tej omawiano sprawę 
szkolnictwa w tych województwach. 
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polskiego w Cieszynie. ) 

CIESZYN, 24.lll, PAT. W tych 
dniach toczyły się tu rokowania o 
podział majątku polskiego i czeskie- 
go w Cieszynie między przedstawicie- 
lami obu miast i rządów. Chodziło o 
podział dróg publicznych, mostów, 
tramw ijów, gazowni, elektrowni i wo- 
dociągów. Uchwalłono Sprawę dróg i 
mostów odłożyć na później. Co się 
tyczy elektrowni, to Czesi nie są wca- 
le zainteresowani tym objektem, gdyż 
prąd czerpią z Ostrawy. Gazownia 
pozostała po stronie czeskiej, ale bę- 
dzie jak dotychczas dostarczała gazu 
Śląskiemu  C'eszynowi. Największe 
trudności nasuwa Sprawa przynależ- 
ności wodociągów, których urządze- 
nia znajdują się po polskiej stronie, 
a źródła—po czeskiej. W tym tygod- 
niu ma zapaść ostateczna uchwała | 
obu rad miejskich w tej sprawie. | 

BEKO KAD 

Katastrofa samolotu, 
BRISBANE, 24 lil. PAT. Donoszą o 

katastrofie jakiej uległ samolot pasa- 
żerski udający się do Q 1eeslandu..Pilot 
i dwaj pasażerowie ponieśli śmierć. 

ERRA KS EN | 

  
Nowošci wydawnicze. 

— «Nauka polska». Rocznik Kasy im. 
Mianowskiego. Tom VI, 1927, str. 455. 

Ukazał się nowy rocznik Kasy im. Mia- 
nowskiego, z kolei szósty. Pierwsze dwa to- 
my zawierały odpowiedzi około stu uczonych 
polskich na ankietę Kasy im. Mianowskiego 
0 potrzebach nauki polskiej; tom trzeci za- 
wierał pamiętnik Zjazdu, zwołanego przez 
Kasę w r. 1920 dla rozważenia szeregu z. 
gadnień organizacyjno naukowych a zaraze! 
dla stworzeni: planu popierania nauki przeż 
społeczeństwo i państwo. Tomy IV, V i VI 
są już tomami czasopisma perjodycznego. 
Jest to organ poświęcony systematycznemu 
badaniu życia naszej nauki w odrodzonej 
Polsce. tomie Vi zamieszczono grupę 
rozpraw, dotyczących psychoiogji twórczo: 
oraz grupę rozpraw, poświęconych dziejom 
organizacji nauki po trzecią grupę sta- 
nowią artykuły informujące o stanie dzisiej- 
szym organizacji nauki zagranicą: Nauka w 
Anglji (A. Тгецак), Organizacja nauki w 
Hotandji (N. Van Wijk), Dzisiejsza organi- 
zacja nauki węgierskiej i jej warunki mater- 
jalne (J. Šiuo i, 

— «Przegląd Artystyczny», redago- | 

Lubierzyńskiego, w trzecim roku istnienia 
przeniósł się z Wilna do Warszawy. Adres 
redakcji i administracji Krucza 24. Zeszyt 
tegoroczny 2-gi z datą 6 marca: zawiera mię- 

«Słówko o teatrze» skreślone 
przez Siefana Kiedrzyńskiego, przegląd wy- 
stawy w Zachęcie, sylwetkę batalisty St. Ba- 
gieńskiego i znanego artysty teatrów war- 
sžawskich Waltera, ect. Teatry wileńskie 
mają recenzenta w osobie p. Witolda Jodki. 
Wśród licznych ilustracyj widzimy nawet 
łódzką pianistkę p. Zylbermanównę karmią - 
cą gołębie na placu Św. Marka. «Przegląd 
Artystyczny» zatacza coraz szersze kręgi. 

— Walter Scott: <Talizman». Powie! 
w opracowaniu T. Tatarkiewiczowej, Lwó 
Książnica Atlas. 1927. 

| —W «Naokoło świata» (Nr 34) do- 
skonale redagowanym przez F, Goetia a wy- 
dawanym przez Gebethnera i Wolffa, suto 
ilustrowanym, miesięczniku, nie ustępującym 
analogicznym czasopismom — zagranicznym, 
opowiadają pp. wice-premjer Bartel i mar- 
szałek Rataj życia swego przygoay od lat 
dziecięcych. Dalej zwraca uwagę rzecz o 
miastach nowoczesnych, 0 <niewidzialnem 

Światle i niesłyszalnym dźwięku», Opowia- 
danie  Augustynowicza 0 _ kalifornijskim 
<camp»'ie Jasia Opidowy etc. 

  

opis podróży po szerokich wodach 
unaju: 

„CZY mi honory poranka, zaledwie 
z zórz i źwitów edbarwionego. 

Albo jak ócowiada gdy go zapy-* 
tano o piękność kobiet rumuńskich 
i jak on odpowiedział „patrząc bez 
celu przed siebie”: | е 

Drogi panie. Najpiekniejszemi kobietami 
na šviediė Sadas ; 

Mam że wyznać, że i przy Oma- 
wianiu tej delikatnej materji głowę 
schylam przed Czesławem Jankow- 
skim. Mam że się przyznać, że i w 
tej dziedzinie naszego mistrza za mi- 
strza uważam. 

Dużo wrogów ma Czesław Jan- 
kowski. Wartość ludzi mierzę Osobi- 
ście nie ilością przyjaciół, lecz właśnie 

4 ilością wrogów. Zresztą czasami słusz” 
nie. Ba oto on, który tak ceni formę, 
a tak deprecjonuje samą treść, częste 
nie pozna się, że w danem działaniu 
chodzi właśnie o hasło: „mierz siły 
na zamiary” j ocenia nie wedlug za? 
miarów, i nie według sił, tylko wedlug 
rezultatów. Osobiście również bardzo 
często się z nim nie zgadzam. Lecz 
sądzę, że gdy XX wieku historja lite- 
ratury polskiej się ukaże, to należy, 

aby w niej nie było ani portretu, ani 
rozbioru dzieł Czesława Jankowskie- 
go. — Jsgu miejsce, które odzyskać 
musi naprawiając błędy. rzeczywisto” 

ści, — to w literackim orszaku Króla 
Jegomości Stanisława Augusta. Tam 
by lepiej zrozumiano i odczuto i gię- 
tkość jego mowy, i jego skrytobój- 
czych pchnięć szpadą błysk, polor 
i wdzięk. Cat. 
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Refleksje z powodu ustawy o zniesieniu służekności. 
Jedną z największych bolączek 

maszego ustroju rolnego, których ma- 

my sporo, są serwiłuty . wszelkiego 

rodzaju, jak leśne (opałowe, materja- 

łowe, ściółkowe i t. p.) a na Kresach 

waszych głównie pastwiskowe. Sto- 

sunkowo mało mamy pastwiskowych 

na polach i łąkach, natomiast plagą 
prawdziwą są pastwiska w lasach. 

Bydło pasące się po lasach, w 

ogromnej u nas większości iglastych, 

nie napasa się prawie, gdyż ani mech, 

ani iglica, ani szyszka; zasciełające 

przestrzeń leśną, pożywienia nie dają 
żadnego, niszczą zaś las, szczególnie 

młode zagajniki przez deptanie i ury- 

wanie młodych pędów. 

Że tak jest istotnie, świadczy fakt 
systematycznego  podpałania lasów 

obciążonych serwitutem  pastwisko- 

wym, a to w celu zniszczenia pokry- 

«cia mszanego i iglicowego i wywo- 

łania nędznego porostu trawy. 

Szkody od deptania i pożarów 
leśnych, niszczących częstokroć о- 

gromne przestrzenie starodrzewu a 

zagajniki zawsze doszczętnie, wyno- 

szą miljardy miljardów, zaś korzyść z 

pastwisk serwitutowych była żadna, 

gdyż bydło więcej zużywało sił orga- 

mizrhu na przemarsze niż korzyści Z. 

(pasžy. 
Tylko t. z. liberalizm stosowany 

«względem włościan, kazał zamykać 

"oczy na olbrzymie straty gospodar- 

cze, ponoszone zarówno przez właś- 

cicieli lasów prywatnych i państwo: 
wych, gwoli wykazania opieki rządu 

nad gospodarstwem włościańsk:em. 
Znanym jest powszechnie fakt, že 

chłopi, dzięki serwitutom, trzymali 

miepomiernie wielkie ilości bydła, któ- 
re zimą nie mogły być wyżywione i 
wiosną miały tylko skórę i kości na 
sobie, jeżeli nie padły z głodu. Moż- 
ma było po wyglądzie bydła poznać 

wioski posiadające serwitut: nie po- 

Re ich miały trzody znacznie 
fepsze, zdrowsze i cenniejsze, aczkol- 

wiek stąda były bzz porównania 
mniejsze. 

Wytworzyła się nawet nazwa „ło: 
skańskaja poroda“ t. į. rasa  włóczę- 
gowska (od słowa łoskać się—włó- 

czyć się) o cechach wybitnego rachi- 
tyzmu, niezdolna ani do pracy, ani 

ma opas a tem bardziej do produk- 
cji mleka. 2 

„Naležy przypomn'ė sobie że pra- 

Wo pasania po lasach, zostało wpro- 
wadzone przez Murawjowa, a to w 
celu dania możności  włościanom 
śledzenia powstańców chroniących się 

w puszczach. 
Ten sam Murawjow, we dwa la- 

ta potem słał raport do Petersburga 
© zniesienie serwitutów ze względu 

na ich gospodarczą szkodliwość. 

Jednak łatwiej popełnić zbrodnię lub 
głupstwo Riż je naprawić  Serwituty 
pozostały a, przez okres 60 lat istnie- 
nia, przyniosły one naszemu krajowi 
nieobliczalne wprost szkody, 

Rząd rosyjski wielokrotnie tworzył 
Projekty prawa o likwidacji serwitu- 

tów; były to projekty typowo biuro- 
kratyczne, jedne głupsze od drugich, 
Które jednak do skutku nigdy nie 

do: zostawiając stronom wolną: : 

= i „ Raczkiewicz w towarzystwie sekreta- cękę w układach o ich zniesieniu. 
Dla iłustracji przytoczyć możemy 

takt wysłania specjalnych  komisyj, 
które pełzały po;ziemi, obliczając ilość 

źdzbeł trawy na sążniu kwadratowym 
co mialo dać podstawę do obliczenia SK 
wartości pastwisk i wynagrodzenia, 
Te komisje kosztowały skarb pań. 
stwa 70.000 rubli. 

W b. Królestwie Polskiem w la- 
tach 1905—-10 było już dobrowolnie 

zlikwidowanych serwitutów zgórą 75 

Proc,, gdyż włościanie dążyli do otrzy- 
mania ziemi, w zamian za małe wzglę- 
dnie korzyści z serwifutów. Na na- 

„Szych Kresach, gdzie chłop na ogół 
Xatalnie gospodarzył a przytem mało 
Pracowitym był zawsze, hodowla by- 
«!а dawała łatwiejsze zyski i wyma- 
gałą mniej pracy, przeto chęć posia- 

Ganja obszaru do wypasu nie dawała 
impulsu do likwidacji serwitutu. Psy- 
<hologja naszego chłopa zawsze prze- 
Kladała iłość nad jakość, ata psychi- 
ką nie tylko w tej dziedzinie widocz- 
Nię panuje, gdyż i nasza ordynacja 
Wyborcza zasady podobnej się trzyma. 

_ Rząd mądrze zrobił, że postano- 

Z plagą serwitutową raz na za- 
\ WSzę „skończyć i zasadniczo przy: 

Klasnas nalęży wydaniu odpowiedniej 
{ ad z dnia 1 lutego 1927 roku. 
{ wszystko zależy od tego, jak 

Ustawą jęst pomyślana i czy jest do- 
statecznię sprawiedliwą? 

Przy likwidacji stosunków praw 

    

nych pomiędzy stronami, należy prze< 

dewszystkiem uwzględnić zasadę spra- 

wiedliwości, t. j. by strona zrzekająca, 

się prawa naby.ego (serwitutu) otrzy- 
mała ekwiwalent korzyści straconych, 

Otóż śmiemy twierdzić, że w da- 

nym wypadku tak nie jest, a czy po- 

minięcie tej zasady wypływa z powodu 

chęci uprzywilejowaaia  specjalnego 
drobnych rolników kosztem obszar- 

ników, czy też z innych powodów, 

roztrząsać nie będziemy, jak również 
nie będziemy poddawać krytyce całe- 

go rozporządzenia, gdyż wyszłoby to 

po za ramy artykułu dziennikarskiego. 

„Jeżeli dwie osoby lub strony mają 
jednakowe prawa do danego objekiu, 

to podział winien dać każdej połowę, 

lub część równowartości dzielonego 

przedmiotu, 

Art. 37 punkt 2 powiada, że wy- 

dział ziemi serwitutowej nie może 
przekraczać 1/2 obszaru. Tu jednak 
zachadzi pytanie, czy prawa serwitu- 

towcy i właścicieła są równe? Co da 

wypasu—tak, ale właściciel ma prawo 

do hodowania na tej ziem* lasu a to 

prawo stanowi '100—200 razy większą 

korzyść od chodzenia po mchu lub 
igliwiu. Dzieląc więc przestrzeń serwi- 
tutową po połowie, właściciel ponosi 

niewspółmierną stratę, podczas gdy 

se witutowiec zgoła niezasłużone be- 
neficium. Zostaje również wprowa- 
dzony moment uzależnienia ilości 

otrzymywanego wynagrodzenia od 
ilości ziemi nadziałowej. 

Cóżby orzekł sąd, gdyby przy po- 
dziale spadku jedna ze stron żądała 
wydzielenia jej części w stosunku do 
majątku przez miego posiadanego? 
Jest to absurd, a tłómaczenie, że gdy 
posiada już sam serwilutowiec' więcej 
ziemi a zatem i więcej inwentarza, 

Więc i musi mu być dodana większa 

ilość ziemi, jest równoznaczną np. 
z dowodzeniem, ż: bogatszym kapita- 
listom należy płacić większe procenty, 
lub właścicielom lasów dodawać odpo- 
wiednie ilości gruntów ornych lub 
pastwisk. 

Szablonu zastosowywać nie sposób * 
tam, gdzie same prawo serwitutowe 

nosi wybitne cechy przypadkowości: 

duże wsie mają często prawo pasania 

  

na b. małych cbszarach, podczas gdy 

małe posiadają prawo. wypasu na 

kiłku lub nawet kilkunastu tysięcach 

hektarów. Wiele wsi nie posiada żad- 

nych serwitutów, wówczas gdy są- 

siednie wsie 

Otóż jakie wrażenie zrobi na tych 
ostatnich, gdy otrzymają ich sąsiedzi 
darmowy dodatkowy nadział, prze- 

wyższający dwukrotnie ich własną 
ziemi.? 

Punkt 3-ci Art. 37 przewiduje, że 

jeżeli obszar gruntów  serwitutowych 

przewyższa 2 do 3 razy obszar gruna- 

tów nadziałowych, to wydziela się 

przestrzeń serwitutu równą 65 proc. 

nadziału. Ta proporcja rośnie aż do 

200 proc. jeżeli stosunek ten jest 

dziewięciokrotny! A więc jeżeli nadział 

był 20 dziesięcin, włościanin otrzy- 

muje darmowy dodatek 40 dziesięcin, 

Stając się właścicielem folwarku 60 

dziesięcinowego, podczas gdy refor- 
ma rolna przewiduje nadziały 5—10 

hektarowe, a więc dla małorolnych i 
bezrolnych zapas ziemi się uszczupla, 

choć reforma rolna dla tej kategorji 

jest rzekomo fundowana. 
Wiemy, że na Polesiu nadziały 

były znacznie większe. Np., we wsi 

Kożuszki gminy Narowlańskiej na- 
dział równał się 161 dziesięcinie, a 

nadzialy po 60—80 dziesięcin nie były 
rzadkością. Przy zastosowaniu powyż- 

szej tabeli wynagrodzeń, możemy 

się spotkać .. faktem, że wlošcianin 
stanie się rapiem obszarnikiem otrzy- 

mując naraz majątek 180—240 — lub 

dak w Kożuszkach 483 dziesięciny tj. 
500 hektarowy! 

Dosyć jednego takiego faktu by 
wykazać falszywość podstaw, na któ. 
rej ustawa jest zbudowaną. Wszak 
mogą się tworzyć ,nowi latyfundyści 
o stanie posiadania większym od 
dozwolonego w reformie rolnej! 
Niszczy się większa produkcyjna wła. 
sność a tworzy się inna,—już bezwa- 
runkowo nieprodukcyjna, gdyż ani 
kapitału ani ufniejętności gospodarczej 
nie posiadająca. 

Demagogja „prócz smutnych, —ma 
czasami i wesołe strony. 

Stanisław Wańkowicz, 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 24 —III 1927 r. 

ma. j 762 

oai | - 20. 

WSR - 
Ladės ) Wschodni 

U w ag i: Pochmurno. Przelotne opa- 
dy. Minimum za dobę—5% C Tendencja Roz 
metryczna spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— (t) Wyjazd Pana Wojewody 

W dniu wczorajszym p. Wojewoda 

rza oso istego p. St. Staniewlcza 
wyjechał do Warszawy w Sprawach 
służbowych. ак już podawaliśmy 
Pan Wojewoda weźmie udział w po- 
siedzeniu Kapituły „Odrodzenia Pol- 

r” 
— Konfiskata jednodniówki 

Hromady. W dniu wczorajszym 2 
b. m. przez pozostających na woino- 
ści przewódców zlikwidowanej i uzna 
nej za nielegalną „Hromady* została 
wydana jednodniówka agitacyjna p. t. 
„Wodklik* podpisana przez znanego 
hramadowca niejakiego S. Tataryna. 

Komisarjat Rządu na m. Wilno 
skonstatował, iż artykuły umieszczone 
w fednodniówce zawierają cechy prze» 
stępstwa z art, 129, 133 i 263 K. K., 
wobec czego nakład jednodniówki zo- 
stał przyaresztowany. Ч 

Ostatnie energiczne zarządzenie p. 
Komisarza Rządu w stosunku do pra- 7 
sy wywrotowej, a zwłaszcza w Sto- 
sunku do wyraźnej propagandy ko- 
munistycznej, skierowanej przeciwko 

zarządzeniom rządowym należy powi- 
tać z uznaniem. 

— (t) Urzędnicy — muzułmani 
zwolnieni zostaną na Święto 
Bajramu. Ze wzglgou na przypaca- 
jace w dniu 3, 4i5 kwietnia r. b. 
święta Bajramu Wojewoda Wileński 
upoważnił pp. Starostów do zwolnie- 
nia podległych im urzędników mu- 
zułman od zajęć stużbowych w tych 
dniach. 

SAMORZĄDOWA 

— (x) Ze zjazdu wójtów i pi- 
sarzy gminnych pow. Wil.-Troc- 
kiego. W dniu wczorajszym, pod 
przewodnictwem zastępcy S'arosty p. 
M. Łukaszewicza odbyły się obrady 

  

zjazdu wójtów i pisarzy: gminnych 
pow. Wil.-Trackiego. 

W czasie obrad, prócz całego sze: 
regu s. raw, wchodzących w zakres 
administracji gminnej omówiono spra- 
wę ostatniej odezwy wydanej przez 
p. Wojewodę w sprawie ostatecznej 
likwidacjią.«hurków» i N. P. Ch., 
uznanych za nielegalne. 

W sprawie powyższej pouczono 
wójtów, co do przestrzegania ludno- 
ści przed należeniem do pomienio- 
nych organizacyj, działających na nie- 
korzyść Państwa Polskiego. 

Omówiono również sprawę 0bo- 
wiązków rezerwistów i rekrutów, oraz 
wykonywanie przez urzędy gminne 
zarządzeń dotyczących spraw wojsko- 
wych. 

W końcu omówiono sprawę likwi- 
tacji trzech gmin i stworzenia nowej 
gminy, oraz zmiany granic terenów 
gminnych. 

Na tem zjazd zakończono. 
— () Zmiany granic w pow. 

Lidzkim. Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych opierając się na odnośną 
ustawe w przedmiocie zmiany granic 
oraz rczwiązywania i tworzenia gmin, 
zarządziło wyłączenie z gm. O:ła pow. -- 
Lidzkim wsi: Barańce i Mociewczuki 

4 włączając je jednocześnie do gm. Ża- 
łudek w tymże powiecie. 

MIEJSKAĘ 
— (x) Wykaz miejsc postoju 

dorożek samochodowych w Wil- 
nie. Na odbytem w dniu 23 b, m. 
posiedzeniu komisji, składającej się z 
przedstawicieli: Urzędu Komisarzą 
Rządu, Komendanta Pol. Państw. m. 
Wilna i Magistratu ustalono wykaz 
miejsc postoju dorożek samochado- 
wych w Wilnie, a „mianowicie: przy 
ui. Dominikańskiej koło restauracji 
«Europa» trzy samochody, przy ul. 
eligowskiego (zbieg placu Moniusz- 

ki) trzy samochody; przy rogu ulicy 
Jagiellońskiej i Mickiewicza 10 samo* 
chodów; przy rogu ulic Lwowskiej i 
Kalwaryjskiej—cztery samochody; przy 
zbiegu ulic Rybaki i Zielony Most— 
pięć samochodów; przy rogu ulic Ta* 
tirskiej i Mickiewicza—sześć samocho- 
dów. Na placu Katedralnym— sześć sa- 
mochodów; przy rogu ul. Zamkowej i 
Królewskiej—cztery samochody; przy 
placu ratuszowym— pięć samochodów; 
przy rogu ulic Sadowej i Zawalnzj—3 
samochody; przy zbiegu ulic W,-Pe- 
hulanka i Teatralna—10 samochodów; 
przy rogu ul. 3 Maja i Mickiewicza— 
sześć; przy rogu ulic Tomasza Zana 
i Witoldowej cztery samochody; przy 
stacji osobowej— dwadzieścia samo- 
chodów i przy zbiegu ulic Sapieżyń- 
skiej i Antokolskiej—trzy samochody. 

to prawo  posiadaią.. 

  

ŁO ry 

Rożwój naszej floty handlowej. 
polskich okrętów pa- 
sażerskich. 

Stocznia gdańska buduje na zamówienie 
rządu polskiego dwa okręty pasażerskie. Je- 
den z nich przeznaczony będzie do żeglugi 
przybrzeżnej między Gdańskiem, Gdynią i 
Не!ет, drugi zaś chodzić ma nawet w dal- 
sze podróże po Bałtyku. у 

Dlatego też różnić się one będą nieco 
w swojem urządzeniu wewnętrznem. Pierw- 
szy będzie miał ogólne s«lony, drugi zaś 
będzie posiadał system kajutowy wnętrza. 
Obydwa okręty wejdą w skład fiotylli pań- 
stwowego przedsiębiorstwa <Zegluga Polska» 
w Gdyni, 

Budowa tych statków w stoczni posuwa 
się szybko naprzód. Już zmon owano zupeł- 
nie ich szkielety i obecnie rozpoczyna się 
pokrywanie kidłubów 
blachy. 

udowa 2 

    
    

    

nastąpi w sobotę dnia 26 b. m. o 

urząd:'eń wewnętrznych okrętów. f 
Wedtug umow z: zawariej JE A pująco: 

okręty powiany być skończone do 15 maja b į 
rb., spodziewać się więc należy, że już 1 Państwowe Zakłady Graficzne za- 
czerwca po przeprowadzeniu koniecznych mówiły papier na druk nowych * 50- 
prób rozpoczną swą normalną pracę. zło'ówek we własnej papierni przy 

ь 2 „ więzieniu w Mokotowie. W celu wy- Z Tow. e e „Żeglu- konania specjalnych, bardzo trudnych 
85 . do podrobienia znaków wodnych, do 

„Stan posiadania państwowego przedsię- fbrykacji zastosowano specjalne ma- 
biorstwa <Żegiuga Polska» powiększy się szyny, które jednakże papier ten zna- niebawem o dwie jednost«i. я $ A 

Parowiec «Wisła» należący do likwidu- CZnie osłabiły, tak, że stał się sztyw- 
jącego się Towarzystwa Żeglugi <Jarmacja» ny a kruchy i łatwo się łamał. Nale- 
odbywa obecnie remont po awarji w Rot- żało więc wzmocnić papier przy uży- 
terdamie, poczem zostanie przyjęty Przez cją odpowiednich maszyn. Papiernia <Żeglugę Poiską». i я 

Бкбг;піеі п?…врыюмес «Warta», nale- Wišzienna przez niedopatrzenie  do- 
żący obecnie do marynarki wojennej bę- Starczyła do Państw. Zakładów Gra- 
dzie z niej wkrótce wydzielony 1 włączoay f'cznych część papieru niewzmocnio- 
do marynarki handlowej. nego. Stwierdzono to w kiika dni po Jest to okr,t o pojemności 4200 ton. : й 4 
Przewoził on dotychczas 'materjały wojenne PUSZCzeniu w obieg banknotow, gdy 
na potrzeby armji z Francji do Gdańska. Zaczęto dochodzić przyczyny szybkie- 
Warta odbywa cbecnie drobny remont w go niszczenia się nowych 50-złotó- 
stoczni gdańskiej, : 

<Wista> jest to maly parowiec o poje- 
mności 830 ton, używany będzie prawdopo- 
dobnie do przewożenia nieregujarnych łaą- 
dunków zbiorowych. 

złotowych, przedstawia się nastę- 

` 

„Komenda policji na pow. Postaw- 
Z chwilą uzyskania tych dwuch no- ski ujawniła przed niedawnym czasem 

wych jednostek, działalność przedsiębiorstwa fabrykę fałszywych monet srebrnych 
<Żegluga Polska» zrobiłaby nowy znaczny wyrabianych na większą skalę i pu- 
krok naprzód. szczanych w obieg na terenie całego 

II mm  OjeWÓdZtwa. Cała sprawa przekazana 
została do dyspozycji sędziemu śled- 

Prócz powyższego zezwolono również 
na postój dorożek Samochądowych 
przed <«Lutaiąs po  S<ończonem Ё 
przedstawieniu. 2 Wedlug rejestracji przeprowadzo- 

Podkreślić należy, iż przy każdem nej przez komendę policji państwo- 
z wyżej wymienionych mi:jsc posto- wej w roku 1923, miasto Wilno liczy- 
ju będzie umieszczona tablica ze ło 167,454 mieszkańców, w tem Po- 
wskazaniem ilości dorożek samocho- laków 100,830, Żydów 56,168, Rosjan 
dowych, mających prawo postoju na 4,669, Białorusinów 3,907, -Litwinów 
danem miejscu. 1,445, innych 445. 

— (x) Ilość gotówki ze sprze- _ Przyrost napływowy w roku 1925 
daży miejskiego taboru aseniza- wynosił: Polaków 7299, Żydów 2457, 
cyjnego. Na ostatniej licytacji pu- Rosjan 437, Białorusinów 3093, Litwi- 
blicznej dokonanej przez Magistrat w nów 0, innych 158, razem 10735 
celu sprzedaży koni i uprzęży mniej- osób, a w roku 1926 przybylo: Pola- 
skiego taboru asenizacyjnego, który ków 9227, Żydów 3481, Rosjan 524, 
został zlikwidowany, sprzedano 15 Białorusinów 339, Litwinów 132, in- 
koni z uzrzężą za sumę 5.209 zł. i 
50 gr. 

* Ponieważ nie wszystkie objekty 
zostały O: = dniu S 
rzeto pozostałości, jak woz, eczki " 

Pt p. Magistrat waste A 7 Ielce wydarzyla się ostatnio katastrofa 
wolnej ręki. kolejowa. Przyczyną katastrofy była 

Zainteresowani mogą się dowia- Zabawa dzieci... : 
dywać w Magistracie (wydział porząd« , Bawili się: 14-letni  Waclaw Sza- 
ku publicznego). kolita, 14-letni Edward Pietruchowicz, 

AKADEMICKA. 13-letni Zygmunt Pietruchowicz i 13- 
letni Wacław Freland. Bawili się i ka- 

— Godziny urzędowania w mień podłożyli pomiędzy szyny zwrot- 
Bratniej Pomocy Polskiej Mło- NiCY. + 

„Na stacji kolejowej w Nowej Wi- 

+ 6, Feliks Bielunas 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Ś. Ś. Sakramentami 

zasnął w Bogu dnia 24 marca 1924 r. w wieku lat 72. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (przy ul. Łukiskiej Nr 11) 

skąd po żałobnem nabożeństwie odbądzie się eksportacja na cmentarz Rossą 

O czem zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w smutku 
   godz 9 m. 30 do Kościoła Św. Jakóba, 

Żona, dzieci i wnukowie 

RETTE TS RES URI 
„Jeszcze o nowych banknotach 50 złotowych. 

2 Wedie zasiągniętych przez nas in- 
płytami ze stalowej formacji w Dyrekcji Banku Polskiego 

W znacznej części przygotowano już w Sprawa puszczonych w obieg'z dniem 
zakładaca stoczni poszczególne fragmenty 1 marca b' r. nowych banknotów 50 

wsk. Do dnia 22 b. m. włącznie pu- 
Szczono w obieg ogółem 1.762.000 
sztuk nowych 50-złotówek (na sumę 
881 00000 złotych),jednakże wszelako 
ilości 50-złotówek, wykonanych z nie- 
wzmocnionego papieru, stwierdzić nie 
zdołano; wobec czego Bank Polski 
stopniowo będzie je wycofywał z o- 
biegu, zastępując je banknotami, wy: 
konanemi na papierze wzmocnionym. 

Ponieważ łudność nie szanuje pie- 
niędzy papierowych i niejednokrotnie 
niszczy je bezmyślnie, Bank Polski 
postanowił od pierwszego marca b.r. 
pobierać przy wymianie bankaotów 
rozmyślnie uszkodzonych (aie wsku- 
tek zużycia w normalnym obiegu) po 
50 gr: od sztuki tytułsm kary, nieza- 
leżnie od tego, czy to będzie 2, 5 io, 
10 cio, 20:to, 50-cio czy 100 złotów- 
ka. Oi zniszczonych biletów 50 zło- 
towych nowej emisji, jeśli uszkodze- 
nie ich wynikło wskutek wadliwej fa- 
brykacji, żadnych o„łat ani kar Bank 
Polski pobierać nie będzie. 

Fałszywe monety srebrne. 
czemu.  Jadnocześnie aresztowano 
dwóch wspólników tej fabryki Miko- 
łaja Hilmana i Stefana Koralewa. U 
jednego z nich podczas rewizji ujaw- 
niono znaczny zapas prochu strzelni- 
czego i naboi karabinowych. 

Ilu ma mieszkańców m. Wilno? 
nych 201, razem 13901 osoba. 

Przyrost naturalny za rok 1925 
stanowił 2532, a za rok 1926—2241 
osób. : 

Przy przemeldowaniu łudności m. 
Wilna w reku 1927 sprzedane było 
przez miejskie biuro  meldunkowe 
około 140000 kart meldunkowych dla 
dorosłych i około 5000 dla dzieci. 

Z powyższego wynika, że liczba 
mieszkańców miasta Wilna obecnie 
pe więcej dosięga liczby 200 tys. 
osób. 

Niebezpieczna zabawa. 
Omal że katastrofa w N. Wilejce. 

Dochodzenie ustaliło, że malcy ci 
nie zdawali sobiegsprawy z następstw 
jakie wywołać mogło takie podłoże- 
nie kamienia. Pociąg który szedł 
następnie omal uległ katastrofie. 
Szczęśliwie udało się jej uniknąć 
zawdzięczając zimnej krwi maszynisty, 
który zdążył w porę zahamować 

pociąg. \ 

dzieży Akademckiej U S B. w Inrnnnnz——22—222———2222—222————2—2———————-——————— 5. 
czasie ferji wielkanocnych. Zarząd 
Bratniej Pomocy. Polskiej Młodzieży 
Akademickiej U. S. B. podaje do wia- 
domości członków T-wa, że w okre- 

sie ferjj Wielkanocnych Bratnia Po- 
moc będzie czynna trzy razy tygod- 
niowo w poniedziałki, środy i piątki 

w godz. od 1—3 pp. i od godz. 2 maja. Protektorat nad obchodem į 
W zbiórką Daru Narodowego 3-g0 Ma- 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. k set AS rar Rzeczypospolitej, 

Rejestracja robotników |, Em. ks Kardungi pig Zaš weszli: SCW |. Em. ks Kardynał Aleksander Ka- wydalonych z Niemiec. Komisar- kowski, Marszałek Sejmu Maciej ko 
jat Rządu podaje do wiadomości, ŻE taj, Marszałek Senat i 2 
robotnicy, którzy pobierali rentę_ wy- czyński, Premjer 1. Moich от 
padkową lub inwalidzką i pracując w V/ojskowych—Merszalek Józef Piłsud- fabrykach w Niemczech, wydaleni zo- ski, Vice premjer prof. Dr. Kazimierz i —winni terminie do pay а Ва stali z pracy—winni w . CO Bartel, Minister Spraw Zagranicznych 
dnia 25.1V rb. zarejestrować się w Dy August Zaleski, Minister Spraw 
Komisarjacie Rządu na m. Wilno (ul. Wewnętrznych Gen. Dr. Feliks Sławój 
Żeligowskiego 4 pok. nr. 15). Składkowski, Minister Sprawiedliwoś- 

KOLEJOWA. ci Aleksander Meysztowicz, Minister 
— Ruch osobowy na linji W.R: i O.P. Dr. Gustaw Dobrucki, 

Landwarów — Zawiasy. Wileńska Minister Rolnictwa i Dóbr Państwo- 
Dyrekcja Kulejowa mając na uwadze wych Karol Niezabytowski, Min.ster 
dobro pasaż:rów wprowadziła na szła- Przemysłu i Handlu inż. Eugenjusz 
ku Landwarów—Zawiasy wagon II/lil Kwiatkowski, Minister Komunikacji 
klasy, Prócz tego zorganizowano inż. Paweł Romocki, Minister Robót 
sprzedaż biletów w ten Sposób, że Publicznych inż. Andrzej Moraczew- 
pasażer jadący np. do przystanku Ski, Minister Poczt i Telegrafów Bo- 
Ksraciszki lub Rykonty płaci za ilość gusław Miedziński, Minister Pracy i 
kilometrów przejechanych, a nie jak Opieki Społecznej Dr. Stanisław Jur- 
to było dotychczas za całą przestrzeń kiewicz, Minister Reform Rolnych 
Landwarów—Zawiasy. Uruchomienie Prof. Dr. Witold Staniewicz. 
tego wagonu j wprowadzenie systemu Komitet Honorowy patronuje zbiór- 
płacenia za jiość przejechanych kilo- ce w całym kraju. Poszczególne To- 
metrów przyczyniły się znacznie do Warzystwa tworzą ponadto jak co ro= 
podniesienia frekwencji na tym od- ku Komitety dzielnicowe. 
cinku, jednak są pewne niedokładno- = Pan Prezydent Rzplitej Ignacy 
ści, o których chcemy mówić. Mościcki, poza przyjęciem  protekto- 

Bilety na prawo przejazdu sprze- ratu, napisał wlasnoręcznie krótką o- 
dawane są przez konduktorów, któ- dezwę, Autograf tej odezwy umiesz- 
rzy muszą bilety te n. b. ogromnych czony będzie w - afiszu. 
rozmiarów wypisać. Wobzc dužej ilo- — Wycieczka weteranów Ar- 
ści pasażerów konduktor nie zawsze mji Polskiej z Ameryki W dniu 
ma czas obsłużyć wszystkich pasa- 22 lipca r. b. przybywa do Wilna z 
żerów i dlatego pewna część ich wy- Ameryki wycieczka stowarzyszenia 
chodzi nie kupiwszy biletu. Gdyby weteranów Armji Polskiej w Ameryce 
Dyrekcja Kolejowa zechciała wprowa- W ilości około. 500 osób, jako w 
dzić system bloczków-biletowych, to 10-cioletnią rocznicę rekrutacji ochot- 
ułatwiło by to w znacznej mierze pra- ników do Armji Polskiej we Francji. 
cę konduktorów, a Skarb Państwa Wyjazd z Ameryki z New-York'u 
uniknąłoy bezpłatnych pasażerów: nastąpi w dniu 25 czerwca r. b. Wy- 

Jeonocześnie z tem kwestja wy- cieczka zamierza zwiedzić wszystkie 
синилителнсенинииия олиилиниоитчисиоиРчещииии п1а$!а Polski. 

Nie dba o swoją Ojczyznę Wobec powyższego komitet tejże 
ten, kto nie jest członkiem Ligi wycieczki zwrócił się ostatnio do 
Morskiej i Rzecznej. Magistratu m. Wilna z - 

znaczenia jeszcze jednego wagonu 
ill klasy jest nie mniej paląca i ma 
ogromne znaczenie dla polepszenia 
łokałnych warunków lokomocji. 

RÓŻNE. 
— Kom tet zbiórki w dniu3-go 4 

    

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

towska 22). 

ganizowanie przyjęcia rodaków z 
Ameryki, zaznaczając przytem, iż 
wszelkie koszta ponoszą wycieczko- 
wicze. 

— Zorganizowanie Związku 
dorożkarzy. Jak się dowiadujemy 
wśród dorozkarzy wileńskich w dniach 
najbliższych zostanie zorganizowany 
Związek dorożkarski, którego komitet 
organizacyjny już został utworzony. 

„, W dniach najbliższych b. tygod-. 
nia odbędzie Się drugie z kolei ze- 
branie dorożkarzy, na kt6rem -zosta- 
nie opracowany statut związku. 

Statut ten będzie przedłożony 'od- 
nośnym władzom administracyjnym 
do zatwierdzenia. sy 

— A na ul. Cchej śnieg wciąż leży... 
Od jednego z naszych czyteluików otrzymu- 
jemy następujące uwagi: 

Publ'czność zmuszona brnąć po wodzie 
i brudach na zbiegu ulic Wileńskiej i Ci- 
chej z radością przeczytała w <Słowie» ar- 
tykuł o tym nieporządku w nadziei, że Ma- 
gistrat niezwłocznie przystąpi do pracy. 

Niestety, minęło;parę dni, a ścieki wciąż 
płyną strumieniami i nawóz w dalszym cią- 
gu leży kupami. | 

Czy nie zechciała by Redakcja <Słowa» 
spróbować i codzień, aż do skutku, umiesz- 
сгаб w gazece wzmianki, w rodzaju: a na- 
wóz na rogu ulic Wileńskiej i Cichej wciąż 
leży, lub z Cichej w dalszym ciągu leją się 
na Wileūską potoki brudów i t. d. 

Będzie to rodzaj sportu: rachować ile 
też trzeba dni do przebicią muru niewzru- 
szoności Ojców miasta czy też Zarządu 
wojskowego! 

TEATR i MUZYKA. 

— «Reduta» na Pohulance. <Sen>, 
Wobec wielkiego zainteresowania, jakie wy- 
wołało wystawienie przez Redutę sztuki 
«Sen» — młodej wilnianki Felicji Kruszew- 
skiej graaą ona będzie do niedz'eli“ wlą- 
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Sprawy miejskie, 
Posiedzenie Komisji do spraw 

znych, urządzeń miejskich 
1 rozbudowy. 

Dnia 23. marca odbyło się posie- 
dzenie miejskiej Komisji do spraw te- 
chnicznych, urządzeń miejskich i roz- 
budowy. Na posiedzeniu tem zostały 
rozpatrzone kwestje następujące: 

1) Wydzierżawienie tramwaja an- 
tokolskiego, Po szczegółowem rozpa- 
trzeniu tej sprawy, Komisja uchwaliła 
oddać tr«mwaj antokolski, czyli t. zw. 
„piegutki* w dzierżawę przedsiębior- 
com prywatnym w drodze licytacji, 
której zasady zostały omówione, i po- 
polecono sekcji „technicznej Magistra- 
tu opracowanie szczególów w najbliż- 
szym czasie i ogłoszenie licytacji w 
okresie 2-tygodniowym. 

2) Rozbudowa góry Bonfałowej. 
Inż. Tiojan prosił Magistrat o wyda- 
nie pozwolenia na zabudowanie je- 
go parceli, znajdującej się na górze 
Boufałowej. 

Komisja techniczna uchwaliła za- 
rezerwowaweć górę Boufałową na 
urządzenie tam parku i z tego wzglę- 
Cu postanowiła cdmówić na wznie- 
sienie projektowanych domów. Mia- 
sto, o ile nie dojdzie do porozumie- 
nia z p. Trojanem, będzie zmuszone 
wywłaszczyć jego parcelę za wyma: 
ganem przez prawo odszkodowaniem, 
które przy niskich cenach, istnieją- 

' eych obecnie na place nie wyniesie 
zbyt wielkiej sumy. 

Na górze Boufałowej władze woj. 
skowe chciałyby mieć boisko sporto- 
we. Komisja jednak obawia się za- 
spokoić to żądanie wobec n'ebezpie- 
czeństwa przeprowadzenia spldntowa- 
nia części góry dla zrównania terenu 
sportowego, jak to miało miejsce na 
Antokolu. * 

3) Zmiany nazwy nl. Safjaniki, 
Właściciele domów przy uł. Safjaniki, 
ze wzglęcu na to, że ta nazwa cie- 
szy się złą opinją, zwrócili się do 
Magistratu z prośbą o usunięcie tej 
nazwy i o przemianowźnie jej na „Ku- 
ratorską*, Ё 

Komisja jednoglošnie odrzucila po- 
wyższą prcśbę, uznając, że nie naz- 
wa wpływa na dobrą czy złą sławę 
ulicy, a sami właściciele domów, je- 
żeli oddają mieszkania na lupanary. 

4) Sprawa obsadzenia etatu ar. 
chitekta: miejskiego Na zapytanie jed: 
rego z członków Komisji technicznej 
w sprawie-obsadzenia etatu architek- 
1a miejskiego, prezydent miasta wy- 
iaśnił, że zaraz po zatwierdzeniu pre- 
liminarza budżetowego na r. 1927-28, 
do którego został wprowadzeny etat 
architekta miejskiegc, miasto ogłosi 
konkurs na to stanowisko, które jak 
wiadomo, od czasu wojny nie tylko 
nie było obsadzone, ałe na które nie 
było nawet etatu. 

Na eszcie to curiosum, że tyle 
czasu miasto tego typu jak Wilno za- 
miast architekta miała tylko technika 
miejskiego, nieposiadającego facho- 
wego wykszrałcenia, zostanie tylko 
wspomnieniem. 

Sprawa dodatkowych zakupów dla 
kotłowni el:ktrowni miejskiej zostala 
odłożona do następnego posiedzenia, 
kióre odbędzie się dziś dnia 25 marca. 
ARK 0 ZAŚ E I LTE RSA EE 

"W poniedzialek i wtorek powtórzona 
będzie tragedja w 3-ch aktach L. Pirandello 
<Żywa maska» (Henryk IV). 

. — Niedzielna popołudniówka <Snu>. 
W niedzielę 27 bm. o-g. 4-ej pp. przedsta- 
wienie dla »młodzieży szkolnej po Cenach 
najniższych od 15 gr. — «Sen» — Kru. Prag 
seven 

: — Teatr Polski (sala <Lutnia»). +Je- 
dyny ratunek»; Świetna ta, pełna neocze- 
kiwanych jeszcze na. scenie. sytuacji,. pogo- 
dna i arcydowcipna komedja <węgierskiego 
Francuza», jak nzzywają Molnara, wypełni 
wieczór dzisiejszy w: leatrze Polskim. « 

'Role główne spoczywają w rękach 'E. 
Frenklówny, _K.. Wyiwicz-Wichrowskiego, 
L. Wołłejki, T. Piwińskiego, L, Derkowskie- 4 

go i inn : в 
*Reżyserował K. Wyrwicz-Wichrowski. 
Znakomita komedja ta grana będzie je- 

SER głylko w niedzielę najbliższą poraz 
ostatni. 4 

— «Nina» — Kampfa w Teatrze Pol- 
skim. Jutro po raz* drugi a będzie bra- 
wurowa sztuką. Kampfa.« * 

— Popołudniówka niedzielna w Te- 
atrze Polskim. W niedzielę og. 3 m, 30 
„pp. grana będzie świetna komedja Berra i 

erneunilla <Mecenas Bolbec t jego mąż». 

  

JACK LONDON. 

» KSIĘŻNICZKA. 
Wesoło płonęło ognisko w obo- 

zie wśród dżungli, przy niem zaś sie- 

dział mężczyzna z miną wesołą, lecz 

okropnej powierzchowności. Była to 
dżungla hobo, położona w wąskim 

pasie lasów pomiędzy linją kolei że- 
laznej i brzegiem rzeki. Lecz męż- 
czyzna nie był hobo. : Upadł on tak 
nisko w przepaść społeczną, że wła- 
ściwy hobo nie siedziałby z nim przy 

jednem ognisku. Wesoły kot, to zna- 
czy nowy przybysz na „Szlaku”, nie- 
uświadomiony, mógłby siedzieć z ta- 
kim jak on, lecz tylko do Czasu, 
póki nie dowie się, jak rzeczy Stoją. 
Nawet tak marna osobistość, jak 
pierwszy lepszy włóczęga przeszłaby 
mimo tego człowieka z nieufnem 

spojrzeniem. Prawdziwy złodziej, Jub 

gromadka młodocianych rabusiów 
przydrożnych przejrzeliby jego lach- 
many w poszukiwaniu ukrytych gro- 
szaków i wypędziliby ducha jego w 
wieczną ciemność. Nawet pijak byłby 

"zdania, że jest czemś nieskcńczenie 
wyższem od niego. 

Człowiek ten był bowiem typowym 
włóczęgą, pijakiem, który spadł je- 

  

  
  

  

  

  

  

SŁO WO 

ю Polski film ze śpiewem! <DZWONY WIECZORNE; Moniuszki. Róże i kolce zakazanej 
Kino- Helios“ miłości. Potężny erotyczny dramat w 10 aktach. W rolach gł. Nina Wirska, Ola Szulska, St. 
Teatr 35 Dembicz, Jan Rielicz, K. Jarocki i inni Łaskawy współudział -28 go pułku Strzelców Kaniowskich. 

Wspaniałe zdjęcia łowieckich strojów ludowych i ćwiczeń wojskowych. Podczas seansów pani S. * 
nl. Wileńska 38, „wykona «Dzwony Wieczorne» iinne utwory. Film tenejednocześnie demonstr, się.w Warszawie ww 

kinach <Corno» i «Pan». Na scenie: Fenom. Jasnowidzący WŁADZIO ZWIRLICZ. e 

m Kino. P 121 A m Kino G “a 
E asd 28, pa R Najgenjalniejsze arcydzieło filmowe wszystkich czasów! „B E N-H U R“ B = „Stella a 

„A. lewicza 22, ul, k 
ELO; z posągowo. pięknym . RAMON NOVARRO w roli głównej, D LLL asanum 

M  Flim ten w swym trjumfalnym pochodzie po przez ekrany Świata, jako czarodziejska wizja genjalnego reżysera FREDĄ „M 
E NIBLO hypnotyzował i olśniewał miljony zachwyconych i zdumionych widzów. a 

UWAGA! Film powyższy udało się nam pozyskać dia wyłącznego wyświetlana w.naszych 2h kinach. Е E 
a W inych kinach film ten wyświetlany NIE BĘDZIE. Orkiestra symfoniczna. m 
a Bilety honorowe do odwołania nię ważne. (Prócz prasy). z 
u Początek seansów o godz. 4, 6,8 i 10.20 wiecz. : = 

; я - 

д r м Dziś będą wy- 66 \ 
Miejski Kinematograf świetlage fllezy» „Samochód Nr 131313 dramat w_8 aktach. į 

Nei oe; Z AACH ję RE > groteska T 2 Lapai SE: $ 
, poczekalniach koncerty Radjo. U'k esira pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepań- 

Kulturalno Oświatowy skiego statni seans o godz. 10. Cana“ biletów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gu. ė 
' Początek seansów: w niedzielę i święta o godz. 3, w soboty o godz 4 i inne dnie o $ 
Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). o godz. 5. Kasa czynna: w niedzielę i święta od godz. 2 m. 50, w soboty od godz. 3 $ 

‚ w. 30 i inne dnie od godz. 4 m. 30. + 

  

  

  

* franko "na miejsce za! 

> e Kupujcie tylko pewne nasiona, bo jaki siew, taki plon 

ZAKŁADY OGRODNICZE MIÓD 
tani na św'ęte, wysy-, ё 
łam ku тпрейоета * 5 Ą 
zadowojenin.pod gwa 3 
rancją naturalny, ezy- ©& 
sty młód pszczelny 

„pobraniem ztowem. 
E kilowa biaszanka 
zł. 1350. 10-c/0 k lo- 
wa blaszanka tylko. 
zł. 26, J. KWASTEL 

Podwołoczyska, 
(Małopolska). 

Dr_Cz. KONECZNY 
Choroby zębów, 

chirurgja jamy ustnej, 
Sztuczne zęby. Porce- 

lanowe korony. 
Mickiewicza 11 — & 
Wojskowym i urżęd- 
nikom zniżka i na 

raty. 

ŚWIEŻE    
     
   

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
« ala Miejska (ul. Ostrobramska 5).   

ou V WARSZAWIE m 
DOM KOMISOWY ZLECEN 

Įgnacego BERGERA, 
ul. JASNA Nr. 22. 

INFORMUJE we wszystkich sprawach 
w sądach, urzędach państwowych, 
komunalnych oraz hipotekach, przy- 
zem przyjaed zainteresowanych do 

Warszawy zbyteczny, 

В ‚° КАО)О 

— Program stacji warszawskiej. 
„ 15.(0—15.25. Komunikaty— gospodarczy 
i meteorologiczny. 

15.30—16.30. Stacja nieczynna. 
16.30—17.45. Komunikat harcerski. 
16.45—17.10. «Wśród książek», najnow- 

sze wydawnictwa omówi prof. Henryk Mc- 
ścicki. + 

17.10—17.35. Odczyt p. t. «Rośliny owa- 
dożercze», wygł. prof. Adam Czartkowski. 
(Dział <Przyroda»). = к 

17.40—18.40. Koncert popoludniowy ka- 
meralny. Wykonawcy: Marja (tort) i Kazi- 
mierz (wiolonczela) Wiłkomirecy. 

18.40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.45. Odczyt pt. <Utylitarne i 

społeczne zn czenie roweru», wygłosi Józef 
Włodarkiewicz. (Dział «Sport i wychowanie 
fizyczne»). 

1930—19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45—20.15. Przerwa. Przypuszczalnie 

komunikaty, 
20,16, Koncert wieczorny. Transmisja 

koncertu symfonicznego z Filharmonji War- 
szawskiej. - 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Niegroźna katastrofa. Na 55 kim 

kolejki wąskotorowej Druja—Dukszty, pociąg 
Nr 3462 idący z Drui do Dukszt wykoleił 
się z powodu rozszerzenia toru.Po2 godzinach 
pociąg przez pasażerów został ustawiony na 
szynach i ruszył w drogę. Wypadków z 
ludźmi nie było. 

— Pożar. W nocy na 24 b. m. wybuchł 
pożar w domu Zelika Szudelmana (Peptaw- 
ska 21). Straż ogniowa natychmiast ogień 
stłumiła. Przyczyny pożaru nie ustalono. 
Strat nie było. 

— Kradzież biżuterji. Rachelowi Raj- 
chesowi (M. Pohulanka 13) skradziono biżu- 
terję wartości 1300 zł. i 

GIEŁDA WARSZRWSKA 
24 marca 1927 «. 

Dewizy i waluty: 
Trans Sprz. Knpno 

Dolary, * 8,92 8.94 8,90 
Belgja 124.75 125.06 124,44 
Hoiandja 359, 359,90 358,10 
Londyn 4356 4367 4346 
Nowy-Yarb 805 -897 893 
Paryi 35,13 35,22 35,04 

a 26.57 26.63 26,51 
Szwajcarja 172,50 172 93 172,07 
Wiedeń 126.16 126.47 125.85 
Włochy 41.38 41,48 41,28 

Papiery Procentowe 
5 pr. pożycz. konw 58, 
Dojarówka 50,50, 49,50 
Kolejowa 103, ` 
4 i pół proc. listy zast. ziems. 2t. 53,53 50 
8 proc. warszawskie zł, 75, 73,75 й 

1 pół proc. złotowe 54. 
6 proc.obl. m, Warszawy rubl. 33 

GIEŁDA WILEŃSKA. | 
Wilno, dnia 24 marca 1927 r. 

„_ Banknoty. 
Dolary St. Zjedn. 8,92.8911/, 

Złoto. 

Ruble 4,72:/a 4,71:/,: 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł. 100 4460 

| у 

szcze niżej i tak mało miał poczucia 
własnej godności, że nie powstanie 
nigdy, i tak mało dumy, że zgodzi 
Się jeść odpadki z garnków. Wygląd 
jego był istotnie okropny. Mógł mieć 
lat sześćdziesiąt; równie dobrze mógł 
ich mieć dziewięćdziesiąt. Gałganiarz 
odrzuciłby jego odzież z pewnością. 
Rozwinięty tłomoczek, leżący przy. 
nim odkrywał całą swą zawartość, 
składającą się ze zniszczonego  pałta 
i pustej puszki od pomidorów, brud- 
nej puszki pustej również od skonden- 
sowanego mleka, trochę mięsa, jakie 
rzeźnicy sprzedają dla psów, zawinię:. 
tego w brunatny: papier, wyżebranego 
widocznie u jakiegoś rzeźnika, z jed- 
nej marchwi wyciągniętej z pod kół 
ciężkiego wozu, z trzech prawie zgni- 
łych kartofli i z jednego cukierka 
nadgryzionego,  wyciągniętego z. ryn- 
sztoka, © czem świadczył brud wi- 
docznie rynsztokowy, jaki go jeszcze 
pokrywał. 

Olbrzymia broda, brudno-siwa i 
nie strzyżona od lat calych zakrywa- 
ła dół jego twarzy. Zarost ten powi: 
nienby być biały, lecz było właśnie 
lato i pewnie już od dłuższego czasu 
nie był narażony na deszcz. To co 
było widoczne z tej twarzy, wygląda- 
ło, jakby rorbile niegdyś gran:tem 

  

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

„GRACZ W SZACHY: ?""*': 

Scenarjusz podług powieści H. DUPUY —MAZUEIA. 

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowa kore- 
spondencyjne prof. , Sekułowicza, 

  

dziejów walk narodu polskiego 
o niepodległość. 

+
.
 

0 interesu handlo- 
D wego dobrze 

prosperującego 
potrzebny spólnik - ka 0, ZELDOWICZ 

  

Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- d jei ja intos 
czają listownie: buchalterji, rachunko- @. ej p perz zed NEJ MOCZOPCZ. 
wości kupieckiej, korespondencji cja kepitału. Mogą % SKÓRNE | 
hanalowej, stenografji, nauki handlu, być niefachowi. od 10-1, od 5-8 w. 
prawa, kaligraf,i, pisania na maszy- Ulca 3-go maja O, RA 2 
nach, Po ukończeniu świadectwo. m. 13 od g. 8 w. do DOKTOR 

ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! Ф 10, w niedzielę od $7 Id - 10 do 2, Zeldowiczówa 
L KOBIECE, WENE. 

ЗЕОН 5 eksel Nr 315 RORÓJ MOCH" у sel Nr in z, 
Nekdaijima OE W AW Ko Hua iod 46 
wróżyła Napoleonowi, Przepowiada złotych "(120 zł.) НЕ t e 2 

pizzežiois, sprawy sądowe, o miłości 
t d. Kto chce poznać przyszłość, 

należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża,, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6, schody 
na prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 

О 
'5 Е2МП 
"ŁAGODZĄ 

SWĘDZENIE. 

i KRWAWIENIE 

  

  

..22492992990: TVN PK 

B-cia Olkin: 
MEBLE LCŽKA zniesie, 

WÓZKI dziecinne. 

Sprzedaż również NA RATY. 
000040606646606466644664644666444 

   

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Antoni SITARZ, zamieszkały 
w Wilnie, przy ulicy: św. Michalskiej 
Nr 8, zgodnie z art. U. P. C, 
obwieszcza iż w dniu 25 marcą 1927 
roku, o godzinie 10+ej rano, w Wilnie, 
przy ulicy Zamkowej Nr 22, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego Mozesa Szera, 
składającego się z towarów gastrono- 
micznych, cytryn, harbaty i orzechów, 
oszacowanego na sumę złotych 945, 
na zaspokojenie pretensji firmy <A. 
Kierski» w Warszawie, 

Komornik Sądowy 
Nr. 4782-VI. (-) A. Sitarz. 

| Parlmuttera Ultramaryna 
t bezwzględnie  najlej I naj-- 

kyisteiejecą gh aa o 
‚ "i celėw malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia.     

  

ręcznym. Nos kilkakrotnie złamany 
zrósł się tak wadliwie i tak byt znie- 
kształcony, że kość nosowa nie 18 
niała wcale. Jedno nozdrze, wielkości 
ziarnka grochu otwierało się ku doło- 
wi, zaś drugie, wielkości jajka raszki 
wyzierało w górę ku niebiosom. Jed- 
no oko normalnej wielkości, ciemno 
piwne i zamglone, było mocno wyłu- 
piaste i zdawało się, że niebawem 
wypadnie; płakało wciąż obficie, za- 
pewne ze starości. Drugie oko, nie 
"większe niż oko królika i równie 
'jasne zezowalo skośnie ku krzacza- 
stym brwiom. Miał tylko jedną rękę. 

Byl jednak wesół. Na twarzy jego 
malowała się jakaś radość zmysłowa, 
gdy jedną ręką drapał powoli żebra. 
Pogrzebał w szczątkach jedzenia, za- 
stanowił się chwilę, potem wyciągnął 
buteleczkę na dwanaścia uncji z we- 
wnętrznej kieszeni ubrania. Butelka 
zawierała płyn bezbarwny, na widok 
którego oko mężczyzny rozjaśniło się 
i ruchy nabreły życia. Wyjął puszkę 
od pomidorów, wstał, podszedł wą- 
ską ścieżką do rzeki, powrócił z 
puszką pełną mętnej wody rzecznej, 
W puszce od mleka zgęszczonego 
zmięszał jedną część wody z dwoma 
częściami płynu z butelki. Ten płyn 
bezbarwny, był to spirytus aptekarski, 

odpis Aleksander 
KETCZER, nie zwró- 
Con rzez Two 
EWiG—M. Goldsztejn 

i D. Zeldowicz, ul. 
Rudnicka 2, Unie. 
ważnią się, 

r. 31. 

Akuszerka 

przyjmuje od godz, 

46 m. 6 

  

  

  

WZP. Nr 63 я próbowanych w polu 
ny uł. wy ių D 6 W l rodziców do odsiąpie- 

Cza jest @0 wy- nia. Na życzenie fato- 
najęcia POKÓJ Г. U. NO son grafje. „Adres: Fr. 
UMEBLOWANY, weneryczne, _moczo- Martinek, maj. Mey- suchy, ciepły z pra- płciowe i skórne, ul. szty, p. Dukszty, 

wem korzystania z 
nowoczesnych wygód. 
Dow. się uj, Wielka 15, 

  

  

      

  

DOKTÓR i 

   
    

      

    

Wi Smiatowska 

do 19. Mickiewicza 

  

Wileńska 7, tel. 1067, 

  

  

  

Lekarz- Dentysta 

MARYA 

Ożyńska Śmolska 
Choroby jamy ustnej. 
Piombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 

ska 1, 

   

    

Sadowa 8. 
zawiadamia szanow. klijentelę iż otrzymano 

Ceny konkurencyjne: 

Firma istnieje od 1860 r. 

$ 
Ф ; 
; 
; 

@ 

‚ 

r 

  

elera 
Zawalna 18. 

ZAGRANICZNE 
i KRAJOWE. 

— Cenniki na żądanie. 

NASION 

Rejestr Hondlody. | 
Do hejestru Handlowego Dział A lu Okr. w Wilnie 

w dn. 22-11 27 r. pod. Nr, 5834 Pe 
R. H. A. 1.—5834. «Rudnicki Binia-Oszer> w Kurzeńcu,. 

pow. Wilejskm. Sklep drobnych towarów. 
1925 roku. Właściciel — Rudnicki Binia-Oszer, 

Firma istnieje od 
zam. tamże. 

4648—VI 

D > Reiestru Handlowego D.iał A Sądu Okr. w Wilnie- 
w dn. 22-11 27 r. pod Nr. 5835 wciągnięto: 

R. H. A. |.—5835 «Wileńskie Biuro Komisowo-Han- 
dlowe> (Kaucjonowane) Rzewuski Stanisław. Biuro kom sowo- 
handlowe podań i tłumaczeń. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel— Rzewuski Stavisław, zam. pr y ul. Mickiewicza 21. 
Prokarent— Romuald Zawadzki, zam. w Wilnie, ul. Artyleryj- 

4649— VI 

a Do R=jestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wil- 
nie w dn. 221] 27 r. ocd Nr. 5836 wciągnięto: 

R. H. A J.—5836. 
pow. Wilejskim. Sklep drobnych towarów. Firma 
1925 roku. Właściciel—S werdii1 Dawid, zam. tamże 4650—VI 

<Swerdlin Dawid» w Dołhinowie, 
istnieje od 

  

kom i uczącym sie 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 

Wydz. Zdr, Nr 3. 

  

Do Rejestra Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn, 22-1l 27 r. pod Nr. 5839 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5839. <Witorysz Chaja» w Oródku, pow. 
Mołodeczzńskim. Sklep drobnych i bławatnych towarów. Firmą 
istnieje od 1914 roku. Właścicier—Witorysz Chaja zam. tamże. 

4653—VI 
  Kueharka 

SAMOTNA do dworu 
wiejskiego potrzebna 
zarąz, maj. Meyszty, 

Dukszty, | 
wojew. Wileńskie. 

Do Reiestiu Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 22-il 27 r. pod Nr. 5840 wciągnięto: 

R H. A. 1.—5840. «Wileńska Bejla» w Bjszyszkach, 
ow. Lidzkim. Sklep manufaktury. Firma istnieje od 1925 roku. 
łaścicielka Wień-ka Bejla, zam. tamże. 4654 — VI 
  

  

DWA WYŻBEŁKI 
4— miesięczne nie- 

mieckie pointry wy- 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn.22-Il 27 r. pod Nr. 5841 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5841< Abelów Morduch> 
pow. Lidzkim—sklep żelaza. Firma istnieje od 1910 roku. Wła- 
ściciel—Abelów Morduch, zam, tamże. 

w Ejszyszkach,. 

4655—VI 
  

Do Rejes'ru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wiinie 
w dn. 22-1l 1927 r. pod Nr. 5842 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5842. <Kaganowicz Dawid» w Ejszyszkach.. 
=: Lidzkim. Sklep manufaktury. Firma istnieje od 1923 rokn. 
łaściciel —Kaganowicz Dawid, : am. tamże. 4656 VI 
  

    

SZAFA 

Do Rejesiru Handloweoo Dział A Sądu Okr. w Wilnie- 
w dn. 23-11 27 r.:poa Nr. 5878 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5878. <Zymel Szkolnikowicz i Motel Ze- 
lieki S:ka» Smolarnia w Jurgiszkach, pow. Lidzki. Firma ist-- 
nieje cd 1927 roku. Wspólnicy zam. w Jurgiszkach, pow. Lidz- 
kim: Zymel Szkcinikowicz i Motel Zelicki. Spółka  ilrmowa,. 
przyobleczona w umowę pisemną w dniu 6 lutego 1927 r. na 
czas nieqkreślony. Zarząd stanowią obaj wspólnicy, lecz do 
podpisu w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie Zy- 

= 4660—V 

Bank Gospodarstoa Krajowego 
zawiadamia, że w myśl $ 16 statutu przeprowadzone zostało- 

w lokalu Banku 

LOSOWANIE 

Dikėiks Lekcyj francus- 
FB: kiego udziela ruty. ka. możne — оО REKA. drogo, wiadomość: 

ой ОЧЕ 1-56 4 ni. Antokolska 74—8 
O godz. IR Dąbrowski, 

į Po długim pobycie i działkę Pitys: „B Sai mel Szkolniko wicz. 

* udzielam lekcji języka 

zadrzewioną | francuskiego 
przy Kalwarji. : ° : 

Oferty z adresem i angielskiego 
<Działka> Redakcja | Mickiewicza 37—17. 
<Słowa>. Wejście od uli 

с aki Glasnej. 

Ogrodnika I 
starszego samotnego [Do sprzedania й 
poszukuje zarząd та- 
jątku Meyszty, poczta 

Dukszty, 
woj, Wileńskie. 

niedrogo FLET 
Dąbrowski. 

Kapitały na oprocentowanie | 
w kaźdej sumie Iokujemy solidnie 
pod zabezpieczenie rzeczowe, jak 

również POŻYCZKI ZAŁATWIAMY 
szybko i dogodnie. Dom H.-K. 

<Zachęta» Gdańska 6, 1 piętro tel. 9-05   
ANULKI | 
SSYANA:. 

CYL AU) 
SZNOŚCI i CHRYPKI 
PORY US UA LET) 

  

DU 

Placówka Polska Mebiowa 
Makowskiego. Zawalna 15. 

я przyjmuje obstalunki, oraz posiada 
salon dębowy: 1 kanapa, 2 fotele, 
6 krzesełek, 1 stół, obity ładną ma: 
terją—415 zł., szafa-garderoba—1:0 zł.. 
biurko—75 zł. otomana— 160 zł Raty. B 

  

    

   

znany w świecie 
„alki“, 

Powolne kroki, nadchodzące od 
strony linji kolejowej zatrwożyły go 
nim zdążył wypić. Postawił ostrożnie 
puszkę na ziemi pomiędzy nogami, 
nakrył starannie kapeluszem i czekał 
z niepokojem co będzie dalej. 

Z ciemności wynurzyła się postać 
mężczyzny, równie brudnego, i obdar- 
tego, jak on sam. Nowy przybysz, 
który mógł mieć lat pięćdziesiąt lub 
równie dobrze sześćdziesiąt, był 
śmiesznie otyły. Wszystko w nim by- 
ło wypukłe. Składał się z kul. Kulisty 
nos miał kształt i rozmiar rzepy. Pa- 
wieki miał kuliste, oczy zaś rywaliza- 
wały z powiekami pod względem 
kształtu. Szwy ubrania jego rozeszły 
się w wielu miejscach na kulistościach 
ciała. Łydki zlewały się w jedną bry- 
łę z nogami, podarte boki jego a 
rów rozpychał tluszcz. Posiadał tylko 
jedną rękę, z ramienia której zwie- 
szał się mały tlomoczek, ze śladami 
zechłego błota z ostatniego miejsca 
postoju. Przybliżał się ostrożnie, na- 
brał przekonania, że człowiek ten zu- 
pełnie nieszkodliwy i podszedł do 
niego. 

— Witaj, dziadku, — rzekł przy- 
bysz, i przerwał, by popatrzeć na 

włóczęgów, jako 

wiadomość 
ul. Antokolska 74—8. 

4i pół proc. obligacji komunalnych III. Em. oraz 4 proc obligacji komunal-- 
nych IV. Em. b. Banku Krajowego «Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkieny 
Księstwem Krakowskiem względnie Polskiego Banku Krajowego, przejętych ® 
skonwertowanych przez Bank pry Krsjowego na zasadzie reskryptu Ministra. 

Skarbu z dnia 1 

Wylosowano następujące odcinki: 
4 i pół proc. oblig. komun. III. Em. 
Serja B. nom. K. 1.000.—przerachowane na 
NrNr. 175, 189, 589, 596, 597, 634, 750, 1204, 1207, 1325, '400, 1440, 

listopada 1926 r. L. DOP 2385-VI. 

sł 147.90. 
1520, 1706. 

1827, 1869, 1905, 1926, 2004, 2066, 2257, 2285, 2372, 2587, 2632, 2658, 2706, 2813, 2921, 
2996, 3212, 3445, 3453, 3739, 3754, 3801, 3804, 3896, 3993, 4223 4233, 4550, 4586, 4784, 
4802, 5047, 5058, 5235, 5247, 5337, 5401, 5403, 5686, 5774, 5900, 5009, 5941, 6017, 6256. 
6315, 6811. 

Serja C. nom. K. 5.000 —pczerschowane na »ł. 739. Ё 
NrNr. 117, 150, 213, 313,'315, 359, 397, 652, 935, 976, 1017, 1069 1313, 1426, 1576, 

1584, 1891, 1973, 2040, 2114, 2130, 2176, 2203, 2284, 2384. 
Serja D, nom. K, 10.0 0.—przerarhowane na zł. 1.478 
NrNr. 

4585. 
4 proc. oblig. komun. IV. Em. 
Serja B nom. K. 1.000.—przerachowane na zł. 165.15. 
NrNr. 32, 38, 90 96, 110, 131, 170. sp 406. 05, 41, 629, 655, 736, 775, 779, 780, 

‚ ‚ , 1219, 
1406, 1540, 1585, 1659, 1678, 1682. 1866, 1876, 1808, 1003, 1928, 1930, 1995, 2069, 2079; 
2128, 2130, 2158, 2168, 2299, 2321, 2374, 2442, 2571, 2572 2587, 

Serja C nom. K.—5.000.—przeracho» ane na zł. 825 75. 
NrNr. 156, 163, 183. 209, 276, 338, 550, 502, 620, 698, 870, 883, 932, 1009, 1027,, 

' 1050, 1082, 1140, 1237, 1266, 1333, 1371, 1397, 1445, 1517, 
—przerachowane ria zł. 1.651.50. 

NrNr. 84, 255, 256, 250, 347, 477, 480, 517, 532, 570,.610, 654, 748, 838, 867. 940, 
955, 976, 992, 1152, 1244, 1286, 1505, 1585, 1648, 1661, 1710, 1755, 1823, 1856, 1922, 1934, 

906, 969, 1005. 1015, 1024,,1061, 1141, 

Serja D. nom. K. 10.000 

2027, 2186, 2297. 
Wypłata należności .za wylusowane obligacje w ich pełnej wartości nominalnel, 

) ; oraz za kupony pł. 1.IV. 1927 tak od wylosowanych, 
będących w obiegu obligacj! może nastąpić, począwszy od 1 kwietnia 1927 r. w 

"Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego we Lwowie, .za przedłożeniem odnoś- 

_ przerachowanej na walutę złotową 
jak i 

nych odcinków -względnie kuponów. 
Oprocentowanie obligacji wylosowanych, a nadto obligacji serji A. nom. w. K. 

200.—1i obligacji wydanych po dniu 1.VIM. 1914, które skupuje Oddział Banku Gospo- 
darstwa Krajowego we Lwowie—ustaje z dniem 1 kwietnia 1927 r. 

  

nozdrze otwarte ku górze. 
— Słuchaj, Brodaczu, co robisz, 

żeby rosa nocna nie wpadała do te- 
go twego nosa? PE 

Brodacz mruknął coś niewyraźnie 
i spłunął do ognia na dowód, że nie 
podobało mu się pytanie. | 

— Na wszystkie bogi,—-drwi! tłu- 
sty człowiek, — jeśli wyjdziesz pod- 
czas deszczu bez parasola, utoniesz, 
w:zak prawda? 

— Może być, Tłuściochu, może 
być, — szepnął Brodacz znudznny. 

— Nic nowego w tych žartach. 
Nawet woły tak do mnie przemawiają, 

— Spodziewam sie iednak, że 
jeszcze możesz pić; — Tłuścioch jedno- 
cześnie starał się zatrzeć wrażenie i 
zapraszał, rozwiązywał swą jedyną rę- 
ką rzemienie, które zamykały jego 
tlomoczek. 

2 tłomoka wydobył na światło 
dzienne butelkę alki o zawartości dwu: 
nastiu uncji. Kroki, nadchodzące od 
strony brzegu zatrwożyły go i ukrył 
butelkę pod kapeluszem, na ziemi, 
potniędzy nogami, : 

Okazało się, że ten ostatni przy- 

bysz był nietylko takim samym ty- 
pem jak oni dwaj, lecz również miał 
tylko jedną rękę. Wygląd jego tak 
był odrażający, że powitanie ograni- 

440, 570, 579, 830, 851, 808, 928, 1258, 1333, 1411, 1435, 1511, 1669, 
1864, 1924, 1975, 2009, 2923, 2984, 3010, 3229, 3272, 3645, 3841, 3906, 3935, 4224, 4516, 

"znacznie przysunął do siebie odłamek 

1848, 

1305, 1326. 1350, 1381, 1386, 

Nr 28803. 

czyło się do mruknięcia. Kościsty, wy- 
soki, chudy, jak szkielet, wyglądał na 
jakąś wstręrną zjawę, ' jakiej 'żadem 
autor nigdy nie wymyślił. jego bez- 
zębne usta o wąskich wargach, mia- 
ły wyraz okrutny i gorzki, ginęły pod 
dużym wygięiym nosem, które pra- 
wie dotykał brody i podobny był do 
dzioba drapieżnego ptaka, Jedyna wy-   kręcona ręka, przypominała szpony. | 
Szkliste szare oczy, szeroko otwarte 
i nieruchome, gorzkie były jak Śmierć, / 
zimne jak nicość i równie bez'itosne- 
Obecność jego wywołała oreszcz, , 
Brodacz i Tłuścioch instynktownie 
przybliżyli się do siebie, szukając 0- 
pieki przed jakąś groźbą, którą zda- 
wał się wnosić ze sobą. Myśląc u” 
kradkiem o obronie, Brodacz nie- 

skały ważący kilkanaście funtów; 
chciał mieć tę broń pod ręką, na w5- 
padek potrzeby. Tłuścioch uczynił to 
samo. 

Siedzieli obaj oblizując wargi, za- | 
kłopotani jak winowajcy, podczasgdy 
oczy tego strasznego człowieka wpi* | 
jały się w nich, w jednego, potem w 
drugiego, potem zwróciły się ku odla- 
mom skały troskliwie przygotowanym- 
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