
SŁOWO 
ROK VŁ. Nr 70 (1383) 

Wilno. Sobota 26 marca 1927 r. 

Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, ciwarta od 9 dc 3 Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

PRENUMERATA. miesięczna z odniesieniem do dómu lub z 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Ni 

  

O Czesława Jankowskiego, 

Czcigodny nasz współpracownik 
p. Czesław Jankowski wystosował do 
redaktora Słowa list tej treści: 

Szanowny Panie Redaktorzel 
W powodzi kwiatów, któremi 

zachcieliście mnie osypać we wczo- 
,rajszym odcinku „Słowa”, nie zdo- 
łało utonąć jedno wasze twierdzenie, 
które muszę powiedzieć, że dotknęło 
mnie wcałe żywo. ‚ 

Moje „Wrażenia Rumuńskie* to 
nie żaden, jak wyraziliście się, Panie 
Redaktorze, toast bankietowy; to by- 
najmniej nie żaden gest zdawkowy, 
nie żaden odruch kurtuazji. „Wrażenia 
Rumuńskie* to wyraz moich  osobi- 
stych najszczerszych przekonań poli- 
tycznych, to. nawet wcale szerokie 
wymotywowanie konieczności jak 
najściślejszego sojuszu polityczno-eko- 
nomiczuego naszej Rzeczyposplitej z 
graniczącem z nią Królestwem Ru- 
muńskiem. Ё 

Jestem nie od dziš i nie od wczo- 
raj zdeklarowanym wyznawcą tej 
orjentacji w naszej polityce zagranicz 
nej i — w miarę sił —  niestrudzo- 
nym jej propagatorem, 

Jest to jedno z tych moich prze- 
konań politycznych, które może wy- 
dawać się Szan, Panu niesłusznem, 
Opacznem, nawet sensu nie mającem 
—lecz w którego bezwzględną szcze- 
rość nie pozwoliłbym wątpić. 

Proszę mi pozwolić jeszcze słów 
parę dorzucić. 

Pewien passus Pańskiej ogólnej 
charakterystyki tego, co piszę. tak 
niezasłużenie superlatywami przytrzą- 
śniętej, gotów wywołać w c”yteln'ku 
wrażenie, że przypisując więcej zna- 
czenia formie niż treści gotów jestem 
w tym lub owym wypadku poświę- 
cić treść dla pięknie lub oryginalnie 
utoczonej formy. Owszem, wolno to 
lijeratowi, a najbardziej poecie (acz- 
kolwiek, kiedym' wiersze pisywał 
„parnasistą” w ścisłem rozumieniu 
nigdy nie byłem). Ale dziennikarzowi, 
ale krytykowi bardziej dbać o formę 
niż o treść — nie wolno. Nie przy- 
pominam sobie abym kiedykolwiek 
wykroczył przeciwko temu kardynal- 
nemu przykazaniu — po prostu — 
etyki. : 5 

Wybaczyć proszę, że nalegam na 
dokładne wyjaśnienie obu tych pun- 
kłów, aby w najmniejszej nawet mie- 
rze nieporozumienia być nie mogło, 
Tak niezmiernie mi chodzi o kredyt 
moralny nietylko u sprzyjających - mi 
ludzi łecz i u wrogów moich ...których 
sam Pan Redaktor zaznacza, że mam 
dużo. Osobliwie chodzi mi o to, aby 
właśnie ci, co żywią dlą mnie choćby 
najbardziej nieprzyjazne uczucia, nie 
mieli nigdy nawet cienia wątpliwości, 

że piszę Szczerze, bezwzględnie  za- 
wsze Szczerze i mając przedewszyst- 
kiem na względzie prawdę, a polem. 
dopiero dbając o tę lub ową dla niej 

„formę. 
"Czesław Jankowski. 

Istotnie we wczorajszym odcinku 
o «Wrażeniach Rumuńskich»nie omó- 
wiłem tej książki, a jedynie naszki- 
cowałem wrażenie, które na mnie 
uczyniła, Może moje wyraženiją toast, 
było niestosowne, chociaż w toastach 
porusza Się przecież czasami rzeczy 
polityczne pierwszorzędnej wagi. Cho- 
dziło mi tylko o podniesienie wytwor- 
nej formy, którą napisane zosta 
«Wrażenia Rumuńskie>. 

_ Gdybym miał pisać o „Wraże- 
niach Rumuńskich* studjum  polity- 
czne, a nie tylko sygnalizować je jako 
nową książkę, — niewątpliwie poza 

przesyłką pocztową 4 zł. 
r 80259. 

Zamknięcie Sesji Sejmowej. 
WARSZAWA. 25!i1 Na dzisiejszem posiedzeniu Sejmu vice: 

premjer Barel odczytał dekret o zamknięcu sesji sejmowej 
Było to wielką niespodz anką, ogólnie bowiem spodziewano sę, 

że zamknięcie nastąpi dopiero we wtorek. O godzinie 7 zjaw ł 
się w gmachu Sejmu ppułk. Beck i oznajmił, że dekret o zamknię: 

cu sesji jest już podpsany a niebawem przybędzie vice-premjer 

Bartel aby go odczytać. Wiadomość ta wywołała ogromne wra- 

żenie, nastroie odrazu się ożywiły, tu I owdzie rozległy się ko- 

mentarze. W m'ędzyczesie lzba załatwiła ustawę o zgromad:e- 

niach oraz ratyfiko ała kilka umów m ędzynarodowych, poczem 

Marszałek Rataj oświadczył, że porządek dzenny jest wyczerpa- 

ny i oddał głos p Bartlowi, który odczytał dekret : 
Posłowie rozeszli sę w przekonan u, że żostaną zwołani na 

sesę nadzwyczajną w kwietniu Powodem ofcjalnem zwołana 

sesji nadzwyczajnej ma być sprawa ratyfikacji kilku umów po. 

życzkowych. Rój 
Z chwilą zamknęcia sesji sejmowej przestają funkcjonować 

wszystkie komisje i wobec tego wyznaczone na jutro posiedze- 

nie komisj konstytucyjnej, na którem miała b.ć d skutowaną 

sprawa ordynacji wyborczej nieodbędze ,sę Prace podkomisji 
nie dały żadnych rezultatów, lewica w dalszym ciągu stoi na sta- 

nowisku, że zmana ordynacji wyborczej może ograniczać sę 

jedyne do wprowadzena związków list oraz do zwiększenia 

niektórych okręgów wyborczych na Kresach, prawica natom ast 

pragnie zmniejszenia liczby posłów oraz wprowadzenia systemu 

okręgów jednomandatowych:W tym stanie rzeczy nikt się już pra- 

wie nie ludzi, aby w sprawie zmiany ordynacji wyborczej mógł 

W sprzedaży detalicznej cena pojdyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszęzona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamócwionych nie zwraca. 
  

przystąpiono do 

nastąpić jakikolwiek kompromis. 
Załat»ienie sprawy ”miany ordynacji wyborczej jak przy- 

puszczają w koł-ch 
udzieli rądowi peł 

politycznych nastąpi w ten sposób, że Sejm 
'omocn ctw w ramach Konstytucį, nie pre y- 

zując szczegółów jak e zmiana ta ma objąć. Pełnomocnictwo ta- 
kie nie po woli rządowi na przeprowadzenie zmian zasadniczych, 

które w obecnych warunkach są konieczne. W ten san sposób 
zostanie prawdopodobnie załatwiona sprawa samorządów. 

Ostatnie posiedzenie Sejmu. 

WARSZAWA, 25.1i1, PAT. Nadzi- 
siejszem posiedzeniu Sejmu przystą- 
piono do dalszej dyskusji nad usta- 

wą o zgromadzeniach. Pierwszy prze- 
mawiał pos. Schreiber (Koło Żyd.), 

który oświadczył, że godzi się na pro- 
jekt przedstawiony przez komisję. Po- 
prawki Kała Żydowskiego zmierzają 
do nadania cudzoziemcom upraw- 
nień zwoływania zgromadzeń, przy- 
najmniej nie publicznych. Koło Ży- 
dowskie domaga się, aby w ustawie 
wyraźnie było powiedziane, iż obrady 
toczyć się mogą w językach niepol- 
skich. Następnie, aby gospodarzowi 
nadać prawo usuwania uczestnika 
zgromadzenia, jeżeli ten nie ma pra- 
wa brania udziału w zgromadzeniu 
na podstawie obowiązujących ustaw. 
Kończąc mówca zwraca szczególną 
uwagę na poprawkę zmierzającą do 
tego aby wolność zgromadzeń przed- 
wyborczych liczyła się od urzędowe- 
go ogłoszenia wyborów do Sejmu i 
Senatu, a nie dopiero od dnia roz- 
wiązania Sejmu i Senatu. 

Pos. Hertz (NPR) domaga się 
skrócenia terminu zawiadamiania władz 
o zgromadzeniu z 48 na 24 godziny, 
oraz pozwolenia na zawiadamianie 
ustne. Następnie żąda skreślenia prze- 
pisów, że nie wolno zwoływać zebra- 
nia osobom zaopatrzonym w „narzę: 
„dzie napaści*, gdyż uważa to za nic 
nie mówiący zwrot. | 

os. Błażejewicz (CHD) wypo- 
wiada. się za. ust 
zgloszenie tylko n 
„prawek.. J 

w. dyskusji „szczegółowej 'przema- 
wiało jeszcze, kilku mówców. poczem 

: ;@оэошашч_;@%%-_- 
kie poprawki do artykulu 1-g0  od- 
"rzucono, a tem samem atwiono 
odmownie wniosek pos. Sochackiego 
o „skreślenie tegoż artykułu 2:3 
odrzucenie całej ustawy. Do art. 2-go 
przyjęto. poprawkę pos. Bagińskiego 
ażeby zgłaszanie zgromadzeń publicz- 
nych pod otwartem niebem - obowią- 

   wą zapowiadając 
eznacznych po- 

, 

3000 mieszkańców, a nie jak było w 
projekcie poniżej dwóch tysięcy. W 
tym samym artykule przyjęto drugą 
poprawkę pos. Bag'ńskiego i Heriza, 
ażeby zgłaszanie mogło być także 
ustne, a nietylko piśmienne. Art, 4 ty 
traktujący o manifestacjach publicze 
nych i pochodach przyjęto w nowej 
stylizacji. Postanawia on, że zabawy 
i tradycyjne obchody pod otwartym 
niebem mają być zgłaszane w trybie 
art. 2, a procesje, religijne i obrzędy 
wyznań uzna: ych przez państwo nie 
wymagają zawiadamiania władz admi- 
nistracyjnych. Z da'szych poprawek 
przyjęto jeszcze dwie poprawki pos. 
Sosińskiego, że postanowienia artyku- 
łu 19 dotyczącego zgromadzeń S>ra- 
wozdawczych posłów i senatorów i 

artykułu 20 o zgromadzeniach przed- 
wyborczych rozciąga się także i na 
województwo Śąskie. W ten sposób 
całą ustawę w drugiem czytaniu ”u- 
chwalono. Trzecie czytanie z powodu 
przyjęcia różnych poprawek regulami- 
nowo odbyć się nie mogło. 

Z kolei przyjęto w drugiem czy- 

taniu szereg ustaw o ratyfikacji 

międzynarodowych konwencyj i ukła- 

dów, poczem marszałek Rataj udzie- 

lit głosu p. wice-premjerowi Bartlowi, 

który oświadczył co następuje: „Mam 
zaszczyt podać do wiadomości Wy- 

sokiego Sejmu zarządzenie Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, które brzmi; 
Na podstawie art, 25 Konstytucji za- 
mykam z dniem dzisiejszym sesję 

zwyczajną i budżetową Sejmu. War- 
szawa, 25 marca 1927:roku,  Prezy- 
dent Rzeczypospolitej (—) I. Mościc- 
ki, Prezes Rady Ministrów (—) J. 
Piłsudski”. 

Po odczytaniu tego zarządzenia, 
odczytano jeszcze i zatwierdzono 
protokuł z ostatniego posiedzenia 
poczem marszałek zamknął posie 

jej walorami - artystyczno literackiemi, zywało w miejscowościach poniżej dzenie. 

Zamknięcie sesji Senatu. 
WARSZAWA, 25.III, PAT. W dniu dzisiejszym o godz. 8-ej wiecz. 

cą znakomitego polskiego, publicysty przybył do Senatu z polecenia p. Wicepremjera Bartla por. Zaćwilichowski 

jest wypadkiem politycznym dużego ; goręczył p. Wicemarszałkowi ks. ser. Stychlowi pismo treści następu- 

musiałbym omówić wszystkie tezy 
polityczne w niej wypowiedziane, a 
także zakończyć poglądem, że w na- 
szych stosunkach z Rumunją ta pra- 

znaczenia, : 
Wtedy kiedy pisalem o „formie“ 

Czesława Jankowskiego miałem na 
myśli tak jego poezje, jak i to, że w 
ocenie literackiej twórczości 

jącej: ' 

„Prezes Rady Ministrów, Nr. 5165. Warszawa, 25 marca 1927 roku, 

Do Pana Marszałka Senatu Rzeczypospolitej w Warszawie. Mam zaszczyt 

innych przesłać Panu Marszałkowi zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

autorów, on, jako .krytyk literacki z dnia 25 marca 1927 roku w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i bud- 
więcej zwraca uwagi na ich - formę, 
niż na ich tendencje, na tezy dydak- 
tyczne, które omawiene utwory  lite- 
rackie reprezentnją. Niestety p. Cze- 
sław Jankowski tak mię nie zrozumiał, 

, a zupełnie inaczej, —więc tu stwier- 
dzam, że taki właśnie sens był mego 
zdania, a nie taki, ijak krzywdąc mnie 
samem  posądzeniem p. Jankowski 
mi przypisuje. ь 

Czesław Jankowski jest fenome. 
nalnym artystą, lecz i fenomenalnym 

żetowej Senatu. Prezes Rady Ministrów J. Piłsudski, w załączeniu zarzą- 

dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej 

i bużetowej Senatu treści następującej: 
Na podstawie art. 37 Konstytucji zamykam z dniem dzisiejszym sesję 

zwyczajną | budżetową Senatu. Warszawa, dnia 25 marca 1927 roku, Pre- 
zydent Rzeczypospolitej (—) Mościcki. Prezes Rady Ministrów | 

1 : (—) J. Pilsudski“. 

Es AT I IS, 

skim-Wilnianinie. Kiedy pisalem“ Jan- 
kowski-dziennikarz to także myślałem 

  

Kea Gh. Krasnosielski 
człowiekiem. W  skreślonym swoim dość jednostronnie o Jankowskiego 
Szkicu starałem się poruszyć tylko artyzmie przy pracy dziennikarskiej. 
jeden, stosunkowo — wąski, gdy o Że nie mogłem i nawet nie chciałem 
Jankowskiego chodzi temat, miano- się kusić na omówienie w małym 
Wicie; Jankowski literat-artysta. Nie odcinku wszystkich stron i rodzajów 
myślałem 6 Czeslawie Jankowskim twórczości i działalności Czesława 
publicyście, polityku, działaczu spo- Jankowskiego, o tonie można mieć do 
€cznym, wreszcie choćby o Jankow- mnie prentesji. St. M. 

    ul Wieka 21. przyjmuje: 10—2 i 4—7. 

CY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. B. B. 

GŁĘBOKIE — u:. Zamkowa 

  

BARANOWICZE — al. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOW ICZE — ul. Wileńska 1 

BRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicz 63 
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Rokowania francusko-sowieckie. 
W dniu 19 marca zostały wzno- 

wione w Paryżu po kilkumiesięcznej 

przerwie rokowania francusko-sowiec- 

kie. Skład delegacji francuskiej nie 
uległ zmianie, natomiast w delegacji 

sowieckiej nastąpiły znaczne 'przesu- 

nięcia. Powodem tych zmian był fakt, 

że członkowie delegacji byli zwolen- 

nikami „opozycji*, stłumionej przez 

Stalina po ostataim zjeździe wszech« 

rosyjskiej partjj komunistycznej w 

Moskwie. Sympatje do opozycji były 

oczywiście powodem formalnym, w 

gruncie rzeczy chodziło o to, że do- 

tychczasowym delegatom nie,udało się 

poruszyć sprawy rokowań z martwe- 

go punktu. Być może inni będą zrę- 

czniejsi, : 

Rokowania francusko - sowieckie 
mają już swoją historję. Rozpoczęły 
się one rychło po uznaniu przez 

Francję Sowietów de żure i po wy- 
słaniu ambasadora p. Herbette do 

Moskwy a więc za czasów Herriota. 
Istotą rokowań jest sprawa rozrachun- 
ku z tytułu. długów jakie izaciągnęła 
Rosja przedwojenna we Francji. O- 
gólna suma tych zobowiązań oblicza- 
na jest na 20 miljardów franków w 
złocie, Złożyły się na to oszczędnoś- 

ci obywateli francuskich, którzy przed 
wojną lokowali swe kapitały w po- 

życzkach zewnętrznych rosyjskich, 
pozatem kapitały użyte na ożywienie 

i rozbudowę, przemysłu rosyjskiego, 

które tak obficie lat temu  dwadzieś- 
cia płynęły z Francji, 

Z chwilą rozpoczęcia się rokowań 

Krasin, ówczesny arabasador Sowie- 

tów w Paryżu, złożył następujące 
propozycje: Sowiety gotowe są uznać 
długi przedwojenne i spłacić je, ale 
tylko drobnym wierzycielom, za któ. 
rych należy uważać osoby posiadają- 
ce do roku 1918 papiery rosyjskie 
na sumę nie wyżej 10 tysięcy rubli. 
Aby jednak wypłacić te sumy i na- 

leżne procenta Sowiety zaproponowa- 

ły oddanie przedsiębiorstw francus- 

kich w Rosji ich byłym właścicielom 
na zasadzie koncesji. Dla eksploata 

cji zaś ich mają być utworzone mie- 

szane towarzystwa na tej podstawie, 

że bolszewicy dają przedsiębiorstwo 

i inwentarz, natomiast byli właściciele 

kapitał równy wartości” ich byłych 
fabryk. Zyski z produkcji miałyby 
być dzielone po połowie z tem Za- 

strzeżeniem, że Sowiety z części 
przypadającej 'na przemysłowców 
fraucuskich 30 procent. będą potrą- 
cały na poczet spłaty przedwojen- 
nych długów rosyjskich. ||| 

"Tak się mniejwięcej zgruba przed= 
stawiają propozycje _ sowieckie, 
które « mimo dwuletniego okresu 

trwania rokowań małej uległy zmia- 

nie. Na wysunięcie podobnego pro- 
jektu mógł sobie pozwolić tylko bez- 

graniczny cynizm i tupet Sowietów. 

Rzecz jasna, że na podstawie takich 
propozycyj rokowania nie mogły być 

prowadzone, zmieniano drugorzędne 

szczegóły, lecz zasady pozostały te 
same i dlatego teraz jeszcze: Sprawa 
„długu rosyjskiego we Francji jest 
ciągłe w toku. 

Sowiety wysuwając swój cyniczny 
projekt pragnęły odrazu załatwić dwie 
sprawy: pozbyć się długu i ożywić 
swój przemysł, który „bez dopływu 
kapitałów zagranicznych _wegetuje. 
Pozatem załatwienie sprawy długów 
zbliżyłoby Francję da Moskwy i w 
ten sposób wpływ Anglji w Europie 
osłabłby się znacznie, o co bardzo cho- 
dzi Sowietom. W tem właśnie kryje się 
powód wznowienia rokowań. Sowie- 
ty nie ograniczają się do ataku prze- 

ciwangielskiego na Dalekim Wscho- 
dzie, lecz pragną również sparaliżo- 
wać wysilki dyplomacji angielskiej w 
Europie. Z Niemcami lączą je tfakta- 
ty, pozostaje Francja. Można przy- 

puszczać, że teraz Sowiety będą tem 
skłonniejsi do ustępstw na rzecz Fran- 
cji niż to było przed paru laty, jednak- 
że ustępliwość ta będzie miała na ce- 

lu rozluźnienie stosunków francusko" 
angielskich, 

Komunistyczna «Humanitć» twier- 

dzi coprawda, że rząd sowiecki na: 

żadne ustępstwa nie pójdzie, ale po- 

cóż zawcześnie odsłaniać karty. 

Wznowienie rokowań we Francji 

przeszło narazie bez większego wra- 
żenia. Prasa zbyła je krótkiemi no- 
tatkami, nie wierząc w możliwość za- 
łatwienia sprawy. To przekonanie, że 

Sowiety traktują sprawę rokowań je- 

dynie jako posunięcie taktyczne, a 

serjo nie mysłą o uregulowaniu spra* 

wy długów, jest właśnie powodem, że 

nowy «trick» polityki sowieckiej nie 
wywołał większego rozgłosu. 

a N. 
EE NS NL RSS BIOS 
Nauczanie nieletnich więźniów 

WARSZAWA, 25 Ill. PAT. Na 
dzisiejszem posiedzeniu sejmowej ko- 
misji oświatowej rozpatrywano wnio- 
sek pos. Langera (Wyzw.) w sprawie 
wadliwego postępowania władz z 
przestępcami nieletnimi w więzieniach 
iw sprawie konieczności programo* 
wego nauczania więźniów przez Mi- 
nisterstwo Oświaty. Przed przystąpie- 
niem do porządku dziennego uczczo- 
no pamięć Ś. p. posłanki Sokolnic- 
kiej, poczem pos. Langer przedstawił 
stan przestępczości w Polsce oraz 
dotychczasową organizację nauczania 
w więzieniach, podkreślając brak 
współdziałania Ministerstwa Oświaty 
w tej sprawie: Mówca podkreśla rów- 
nież zaniedbanie w kształceniu nie- 
letnich przestępców. $ 

W ożywionej dyskusji jaka się 
następnie wywiązała zilustrowano nie« 
domagania w kształceniu nieletnich 
więźniów. Po wyjaśnieniach przed- 
stawicieli Ministerstwa Sprawiedliwo- 
ści i Oświaty komisja przyjęła wnio- 
sek następujacej treści: Sejm wzywa 
rząd, w szczególności Ministerstwo 
Sprawiedliwości i Oświaty do zajęcia 
się programowem wychowaniem prze: 
stępców nieletnich, przebywających w 
so i planem nauczania więź: 
niów. ; 

2 nia 
. Pochody komunistyczne 

w Berlinie, 
BERLIN. 25.1i1. PAT. Wczoraj wie- 

czorem komuniści zwołali wiec w 
jednej z dzielnic Berlina celem zapro- 
testowania: przeciw krwawym zajściom 
niedzielnym na dworcu  Lichterfelde- | 
Ost oraz przeciw planowanemu zjazdo- 
wi Stahihelmu w dniu 8 maja. Po- 
chód, w którym uczestniczyło. 20.000 
członków czerwonej milicjj komuni- 
stycznej odbył się bez zakłócenia 
spokoju. Silne oddziały policji obsa- 
dziły boczne ulice oraz dworce Ко- 
lejowe. 

Polsko-turecka konwencja. || 
ANGORA, 25—!!. Pat. Rada mi- 

nistrów, przyjęła polsko-turecką kon- 
wencję konsuiarną i złożyła ją parla- 
mentowi do ratyfikacji. 

Zajście na grańicy franko- 
włoskiej. 

PARYŻ, 25 II. PAT. „Le Journal“ 
donosi z Nicei, że trzech Włochów, | 
w tem jeden karabinjer straży celnej i je- 
den żołnierz milicji faszystowskiej w 
pelnym rynsztunku i uzbrojeniu, prze- 
kroczyli granicę włosko-irancuską i 
przybyli do Fontagny, leżącego o dwa 
kilometry od granicy. Wstąpili oni do 
miejscowej ooerży skąd udało się im 
ujść przed przybyciem policji dzięki 
współdziałaniu oberżysty. docho- 
dzeniu wstępnem prowadzonem przez | 
policję-zawiadomiony został minister 
spraw zagranicznych, sztab general- 
ny i miejscowy prefekt. 

Komuniści w Pradze. 
` 

PRAGA, 25.lll (PAT). Dziś rozpo- 
czyna się w Pradze kongres czecho- 

słowackiej partji komunistycznej. W 

związku z otwarciem kongresu komi- 
tst wykonawczy R. K. P. w Moskwie 
ogłosił odezwę, w której atakuje gwał- 
townie Ligę Narodów i podnosi do- 
niosłość chińskiego ruchu rewolucyj- 
nego. Dalej odezwa ta zaznacza, że 
ponieważ polityka / Czechosłowacji 
podtrzymywana przez ustrój burżu- 
azyjny zmierza ku celom antyrewolu. 
cyjnym, komuniści „czechoslowaccy 
obowiązani są do wzmożenia swej 
pracy w związkach zawodowych, 
wśród ludności rolniczej i wśród mas 
robotniczych celem osiągnięcia jedno- 
litego frontu niezbędnega dla taktyki 
rewolucyjnej, 
ESDARIS EKT ITC TSDN VES UIA 

Nie dba o swoją Ojczyznę 
ten, kto nie jest członkiem Ligi 
Morskiej i Rzecznej. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa i 
- NOWOGRODEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ш, Wileńska 28 

ul. Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego Ё 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul, 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

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

W n—ch świąteczny: 

  

Sejm i Rząd. 

„Komisja spraw zagranicznych 

WARSZAWA, 25Iil (PAT). Na 
sejmowej komisji spraw zagranicz- 
nych przed przystąpieniem do porząd- 
ku dziennego przewodniczący pos. 
Dębski (Piast) zawiadomił, iż  mini- 
ster Spraw Zagranicznych Zaleski 
wskutek ważnych zajęć urzędowych 
nie mógł przybyć na posiedzenie. 
Następnie komisja jednomyślnie przy: 
jęła dwa układy polsko-jugosiowiań- 
skie, a mianowicie pakt przyjeźni i 
serdecznej współoracy oraz traktat 
końcyłjacyjnc-arbitrażowy. Dalej przy- 
jąto projekty wstaw, ratyfikujących 
szereg umów i konwencyj międzyna- 
rodowych. 

Pos. Patek. 

WARSZAWĄ, 25 III. (źel wł. Słowa) 
Pobyt posła Patka w Warszawie 
przedłuża się w związku z naradami 
w sprawie rozpoczęcia rokowań o 
pakt o nieagresjj z Sowietami. W 
związku z tem przyjął w dniu dzi 
siejszym min. Zaleski posła sowiec- 
kiego p. Wojkowa. 

Vice.premjer Bartel wyjechał 
„do Łodzi. 

WARSZAWA, 25.III. (żel. wł. Słoway 
Vice-premjer Bartel wyjechał w  dniu 
dzisiejszym do Łodzi. P. Bartlowi to- 
warzyszą ministrowie Jurkiewicz i 
Kwiatkowski. Podróż vice. premjera 
związana jest z załatwieniem strajku 
włókniarzy w Łodzi. 

Ordynacja wyborcza do rad 
powiatowych. 

WARSZAWA, 2511. PAT. Sejmo- 
wa komisja administracyjna załatwiła 
na dzisiejszem popołudniowem po- 
siedzeniu projekt ordynacji wyborczej 
do rad powiatowych z wyjątkiem | 
czterech artykułów, które odesłano de 
specjalriej podkomisji. Podkomisja 
przedłoży swe wnioski na plenarnem 
posiedzeniu komisji, które odbędzie 
się jeszcze dzisiaj po posiedzeniu 

[4 zł. 95 gr. | 
Prenumerata mieszana 

„ROJU“ 
na Il kwartał 1927 r. ь 
(1.1V — 30.VI 1927 r.). 

I. Biblioteka powieściowa. 
507. Norbert Jaques „Kupiec z Szang- 

-haju* 2 tom. (nowoprzybywają- 
cy prenumeratorzy otrzymują I 
tom za dopłatą 95 gr.). Z niemiec- 
kiego tłomaczył prof. Baczyński, 

cena księg. 1 zł. 25 gr. 
508-509. Melchjor Wańkowicz. „W ko- 

| šciotach Meksyku“. Na dobrym 
papierze z 16 aktualnemi ilustra- 
ciami, cena księgarska 1 zł. 95 gr. 
Jack London „Szkarłatna džu- 
ma”. Zbiór au owanych opo- 
wiadań jeszcze nie drukowanych 
po polsku. Z angielskiego tłoma- 
czyła St. Kuszelewska-Matuszew - 
ska, cena księgarska 1 zł. 25 gr. 

. Zoszczenko „ wiadania*. Jest 
to zbiór humorystycznych opo- 
wiadań tego Sowieckiego Awer- 
czenki, pozwałających zajrzeć za 
kulisy życia Rosji. Z rosyjskiego 
tłomaczył M. 

    

510. 

„ Wańkowicz. 
cena księgarska 95 gr. 

Jerzy Bandrowski „Po tęczowej 
obręczy*. O Jerzym `Вапагом- 
skim mówić nie trzeba, zbyt do- 
brże znany jest czytająceńu ogó- 
łowi. Tym razem daje on nam 
rasową polską „powieść awantur- 
niczą“, cena kslęgarska 95 gr. 

II. Bibljoteczka histor.-geo- 
graficzna „Roju“. 

Z cyklu „Polacy na szlakach świata*. 
72. Al. Junosza-Gzowski к 

„Król kirgizki Abda Chan“ 
*(z mapką). 4 

Z cyklu kryminalnego. 
73. A. F. Koszko, b. szef ros, policji 

śledczej 
„Różowy brylant". 

Z cyklu „Rosja na rubieży”. 
74. „Zabójstwo pułk. Sudiejkina*, 

szefa Petersburskiej „ochrany*, 
75. Jan Sokolicz-Wroczyński 

„Wiktor Griin*, kat robotni- 
czej Warszawy. 

Z cyklu szpiegowskiego. 
76. „Tajniki szpiegostwa austry- 

” jackiego*. = й 2. 

Z cyklu „Zdobywcy i odkrywcy 
Šwiata“.. 

TI. Dr. J. M. Majewskt 
„Wyprawa Liwingstona*. 

Prenumeratę można wpłacać "bezpo: 
średnio do „Roju“ (Warszawa, Kre- 

a dytowa 1). 
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MOŁODECZNO 
— Otwarcie Starostwa. Zgod- 

nie z terminem ustalonym w swoim 
czasie przez Radę Ministrów, do dnia 
31 marca r. b. ukończone zostaną 
prace organizacyjne, związane z utwo» 
rzeniem powiatu Mołodeczańskiego, 
zaś w dniu 1 kwietnia, zamiast do- 
tychczas czynnej w Mołodecznie Eks- 
pozytury Starostwa, Wilejskiego, uru- 
chomiono Starostwo Mołodeczańskie 
o całkowitych uprawnieniach i pełaym 
zakresie działania. 

W myśl połecenia Wojewody Wi- 
leńskiego kierownictwo Starostwem 
Mołodeczańskiem obejmie prowizo« 
"rycznie dotychczasowy kierownik Eks. 
pozytury Starostwa Wilejskiego Jerzy 
Suchorski. 

Uroczyste otwarcie Starostwa Mo- 
łodeczańskiego oraz objęcie i poświę- 
cenie rowowybudowanego gmachu, 
przeznaczonego na rozmieszczenie 
wszystkich urzędów powiatowych, na* 
stąpi w dniu 12 kwietnia r. b. w obec- 
ności Wojewody Wileńskiego, szefów 
zainteresowanych władz Il instancji 
; przedstawicieli instytucyj społecznych. 

RUKOJNIE. 
— Kasa spółdzie'cza. Z inicjaty- 

wy sekretarza gminy Rukojńskiej p. 
Terechowicza Witolda stworzoną zo- 
stała w ostatnich. dniach gminna kasa 
spółdzielcza, Kasa ta, która dotąd 
liczy już około stu członków, powsta- 
ła z kapitałem zakładowym 3,500 zł. 
Za przykładem gminy Rukojńskiej i 
inne gminy pow. Wileńsko Trockiego 
opracowują obecnie prcj:kta zorgani- 
zowania takich kas spółdzielczych, 
które mają za zadanie udzielanie do- 
ražnych kredytów drobnym rolnikom. 

TROKI. 
— Rozpoczęcie robót przy bu: 

nowie sieci elektrycznej. Projekto- 
wane oddawna przeprowadzenie do 
Trok prądu elektrycznego, a co zatem 
idzie i wprowadzenie oświetlenia wkra- 
cza obecnie na tory realne. 

Miasto zawarło umowę z Dyrekcją 
Kolejową w Wilnie o przeprowadze- 
mie ze stacji Landwarów do Trok 
linji dla prądu o wysokiem napięciu. 

W. począika.h kwietnia rozpocznie 
$ię już budowa tej linjj i wówczas 
pozostanie już miastu budowa sieci 
rozdzielczej no i zaprowadzenie ele- 
ktryczności, Brak kredytów odpo- 
wiżdnich niewątpliwie tamować będzie 
szybkie posuwanie się tych prac, jed › 
nak sam fakt rozpoczęcia prac spot- 
kał się z gorącą radością mieszkań- 
ców Trok. Niewątpliwie długie, zimne 
wieczory następnej jesieni i zimy nie 
będą Się przy świetle żarówek ele- 
ktrycznych wydawać tak przygnębia- 
jącymi, 

— Komitet przyjęcia J. E. ks. | 
Arcybiskupa. W dniu 4 kwietniaśrb: 
zapowiedziany jest przyjazd do Tiok 
Ę ks. arcybiskupa Romualda Jałbrzye 
owskiego. Społeczeństwo Trok chcąc 

godnie przyjąć dostojnego gościa wy- 
łoniło z pośród siebie komitet przy- 
jecia JEkscelencji. W skład komitetu 
weszli: proboszcz  parafji miejscowej 
ks. dziekan Malukiewicz, mjr. Budre- 
wicz, burmistrz m. Trok p. Wł. Bu- 

‚ drewicz, dyrektorka seminarjum na- 
uczycielskiego p. Rutkowska ji wójt 
gminy trockiej p. Mickiewicz. W uro- 
czystościach wezmą udział uczniowie 
szkół powszechaych, uczenice semi- 
narjum nauczycielskiego, oddział Kor- 
pusu Ochrony Pogranicza oraz wszyst- 
kle instytucje i organizacje spo- 
łeczne. 

BARA SECA ZSS MA ETA 

4 Nowość wydawnicza 
WITOLD ŚWIDA 
„POJEDYNEK“ 

| *ze stanowiska polityki kryminalnej. 4 
Cena 1 zł. 60 gr. 2 

4, Do nabycia we wszystkich księgarniach $     
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BEETHOVEN. 
W setną rocznicę zgonu. 

W roku bieżącym cały świat cywi- 
lizowany składa hołd pamięci jedne- 
go z największych genfuszów ludz- 

kości, którego imę utrwalone jest po 
wszystkie czasy pośród innych imion 
ludzi epokowych. Żaden osobnik, na- 
leżący do inteligentnych warstw spo- 
łecznych, nawet zupelaie obcy muzy- 
ce, nie może nieznać imienia Beetho- 
vena i jego znaczenia, narówni z imio- 
nami innych wiekopomnych przedsta- 
wicieli historycznego rozwoju wszech- 

„światowej kultury, bo słusznie byłby 
posądzony o kompromitujące nieu- 
ctwo. Sto lat upływa w dniu 26-go 
marca roku bieżącego od chwili zgo- 
nu tego—chyba — najgenjalniejszego 
muzyka, jakiego świat ogłądał dotąd. 

Ludwik van Beethoven urodził się 
w roku 1770 w Bonn i pochodził z 
rodziny, w której o wiele pokoleń 
wstecz, muzyka była pracą zawodo* 
wą, uprawianą bez przerwy aż do 
przyjścia na. świat samego mistrza, 
którego pamięci poświęcone będą 
liczne uroczystości muzyczne w tym 
roku we wszystkich krajach. Dziad 
mistrza Ludwik B. był rodowitym 
Niderlandczykiem, w młodości osiad- 
łym w Bonn, jako kapelmistrz dworu 
książęcego. Mimowoli nasuwa się pyta- 
nie:—czy nie był geńnjusz Beethovena 

/ BRASLAW. 
— Poświęcenie olejarni Dnia 

16 marca r. b. odbyła się w Brasła- 
wiu uroczystość poświęcenia oiejarni, 
założonej przez Spółdzielnię Rolniczo- 
handlową. 

Spółdzielnia ta — jedna z najru. 
chliwszych w. Wileńszczyźnie — w 
drugim roku swego istnienia posiada 
już własny obszerny dom ze składa- 
mi w Brasławiu, założyła dwie filje i 
uruchomiła olejarnię. 

Nadto zaś Spółdzielnia prowadzi 
aprowizację wojska stancjonowanego 
na terenie powiatu, dostarcza na po- 
lecenie Sejmiku Brasławskiego zboża 
konsumpcyjne dla ludności dotkniętej 
klęską nieurodzaju, oraz sprowadza 
na szeroką skalę zboża siewne. Dzię- 
ki bardzo racjonalnemu prowadzeniu 
spółdzielnia reguluje ceny na przed- 
mioty pierwszej potrzeby: 

Olejarnia założona przez tę spół- 
dzielnię będzie miała dla powiatu 
bardzo duże znaczenie, nie tylko jako 
pierwsza placówka przemysłu rolne- 
go, lecz również i dzięki regulowaniu 
cen na siemię lniane tudzież olej, 
nadto zaś dzięki zaopatrzeniu hodow- 
ców w makuchy, co przy szybko po- 
stępującem organizowaniu mieczarń 
w powiecie jest nader ważne. 

Aktu poświęcenia olejarni dokonał 
proboszcz miejscowy Ks. Józef Sa- 
wicki, który w swojem przemówieniu 
wskazał, że olejarnia powstała dzięki 
niestrudzonej pracy Prezesa 'Spół- 
dzielni Rolniczo Handlowej p. Goska, 
jak również dzięki poparciu moralne- 
mu i finansowemu Sejmiku Brasław- 
skiego w szczególności zaś przewod- 
niczącego Sejmiku p. Januszkiewicza. 

Nasiępnie przemawiał Siarosta p 
Januszkiewicz, który w « dłuższem 
przemówieniu wyjaśnił zebranym uczę- 
stnikom uroczystości konieczność roz- 
woju spółdzielczości oraz korzyści 
stąd wypływających, obiecując nadal 
swą pomoc i poparcie miejscowemu 
społeczeństwu w tej pracy. 

_ Następnie Starosta stwierdzając, 
że założenie olejarni napotykało na 
duże trudności, które z powodzeniem 
zostały opanowane przez organizato- 
rów — Prezesa Rady Nadzorczej p. 
Jozanisa i Prezesa Zarządu p. Goska, 
złożył na ich cęce życzenia pomyśl- 
nego rozwoju nowopowstającej pla- 
cówce. 

Lis 

OSZMIANA. 

— Sąd Okręgowy na sesji wy- 
jazdowej. Od kuku dni bawi tu na 
sesji wyjazdowej wileński Sąd Okrę- 
gowy, który na posiedzeniach swych 
rozpoznał cały szereg spraw karnych. 

ORANY. 

Śmiertelne _ postrzelenie 
awanturnika. W ubiegły czwartek 
cisza lokalu Sądu Pokoju w Oranach 
zamącona została krzykami niejakie- 
goś Jarosława Bartoszewicza mieszk. 
wsi Zagóry gm. Orańskiej. Z rozpo- 
rządzenia sędziego awanturnik ode- ` 

słany został na posterunek policji, * 
gdzie za dalsze awanturowanie się 
osadzony został w areszcie. Areszt 

sterunku tego mieści się w jednym 
udynku z magazynem jednej z kom- 

panji 22 baonu K. O. P. ochrania- 
nego przez wartownika. Po pewnym 
czasie od chwili zamknięcia w areszcie 
Bartoszewicz silnem uderzeniem nogi 
wybił skobel u drzwi i wydostawszy 
się na dziedziniec usiłował zbiedz. 
Wartownik po uprzedniem uprzedze- 
niu i okrzyku „stój* wystrzelił, Kula 
ugodziła w biodro. Po nałożeniu do- 
raźaego opatrunku zarządzono prze- 
wiezienie Bartoszewicza do szpitala 
miejskiego w. Grodnie, jednak na sta- 
cji Druskieniki zmarł on. Trupa za- 

( bezpieczono do przybycia władz są: 
dowo-śledczych. yciem  własnem 

( przypłacił Ś. p. Bartoszewicz pociąg 
do alkoholu i awantur, 

Er 

najpotężniejszym wykwitem kultury 
muzycznej, dziedzicznie przejętej od 
wielkich muzyków wieków piętnaste: 
go i szesnastego, kiedy te szkoła Ni- 
derlandzka przodowała całej Euro „ie 
i pozostawiła w swym kraju trwałe 
podstawy wysoko rozwiniętego umu- 
zykalnienia powszechnego?.. 

- Dzieciństwo Beethovena upływało 
wśród trzygnębiających warunków. 
Brutalność nałogowego ojca, niedo- 
statek w domu niewątpliwie dużo się 
przyczyniły do późniejszej nerwowoś: 
ci Beethovena, którego talent bardzo 
się wcześnie zaczął objawiać. Począt- 
kowa nauka była niesystematyczna i 
dorywczo prowadzona przez różnych 
muzyków, kolegów ojca, który był 
tenorzystą książecego chóru. Samou- 
kiem—poniekąd—bardzo już zaawan- 
sowanym był dziesięcioletni B., kiedy 
posadę nadwornego wice - organisty 
otrzymał Chr. Neefe, który się niema- 
ło zasłużył, skierowując młodociane- 
go ucznia na tory wielkiej muzyki i 
zaznajamiając go z utworami J. S, 
Bacha. Ojciec Beethovena, widząc w 
talencie syna źródło pieniężne, zmu- 
szał już ošmioletniego chłopca do 
wysiępów publicznych, jako fortepia- 
nistę. Mając lat dwanaście, nieraz 
Beethoven zastępował Neefego w 
kościele, grając w czasie nabożeństwa 
na organach. Zmuszony brakiem środ- 
ków materjalnych do pracy zarobko- 

ъ 
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Tajemnicze knoomnia z Kownem._ 
Zbliżenie łotewsko-litewskie. 

Z Rygi donoszą nam: Przed niedawnym czasem zostały ogłoszone 
oficjalne wyniki narad ministra Zeelensa z Waldemarasem w Rydze. 
Obecnie urzędowa „Leta” została upoważniona do ogłoszenia dodatkowego 
komunikatu, w którym wyjaśnia, że narady ministrów spraw zagranicz” 
nych Łotwy i Litwy, odbywać się będą perjodycznie. 

Według dalszych informacyj, rząd łotewski nie mógł dłużej utrzymać 
w tajemnicy konferencji w Kibartach, Nawet „Rigasche Rundschau* przy- 
znaje, że w Kibartach przygotowano porozumienie ryskie i że naradzał się 
tam Zeelens z min. Waldemarasem, zaprzecza wszakże, iżby w naradach 
tych uczęstniczyli obcy dyplomaci. 

Urzędowa kowieńska „Lietuva* oświadcza oficjalnie, iż w  Kibartach 
odbyły się wspomniane narady i że. w krótkim czasie rząd wyda w tej 
sprawie urzędowy komunikat, 

Zaprzeczenia, 
BERLIN, 25—lIl. PAT, Biuro Wolffa dementuje wiadomość o spot- 

kaniu między łotewskim ministrem spraw zagranicznych a premjerem litew- 
skim w którem miały brać udział i przedstawiciele Sowietów i Niemiec. 
Biuro Wolffa oświadcza, że dobrze poinformowane czynniki niemieckie 
nic o podobnem spotkaniu nie wiedzą. 

PARYŻ, 25—II. PAT. Poselstwo litewskie w Paryżu podaje, iż wia* 
domość o spotkaniu między Zelensem a Woldemarasem w Kibartach 
6 b. m. jest pozbawiona wszelkich podstaw, ; 

WERTWOGTRE ECOD ОЕ О ZANA STS RIO ТЕ 

Dookoła powrotu Wilhelma II. 
BERLIN, 45. III. Pat. Komunistyczny „Welt am Abend“ twierdzi ka- 

tegorycznie, że małżonka b. cesarza Hermina bawiła przed kilku dniami 
w Berlinie w towarzystwie plenipotenta domu Hohenzollernów . Kleista. 
Przy tej sposobności małżonka b. cesarza Wilhelma Hermina oglądała 
pałac na Unter den Linden i wydała osobiście dyspozycje co do odno- 
wienia całego szeregu komnat, polecając, aby odnowienie to było zakoń- 
czone w najbliższych dniach. Hermina miała się udać dzisiaj samochodem 
do swoich majątków na Górnym Śląsku, i jak twierdzi dziennik, powróci 
znowu do Berlina, aby przygotować przeniesienie się z Doorn do Berlina 

a stałe. ; 

wi Umizgi Sowietów do Jugosławii. 
„ MOSK VA, 25.III, PAT. „izwestja* komentując konflikt włosko-jugo- 

słowiański utrzymują, że Włochy, poza któremi stoi Anglja prowadzą na 
Bałkanach politykę agresywną. Jugosławia jest odosobniona i niema na 
kim się oprzeć, W ostatniem swem oświadczeniu jugosłowiański minister 
Spraw zagranicznych Pericz powiedział, że Jugosławia, która dąży do pod- 
jęcia normalnych stosunków z unją sówiecką ma jednak wątpliwości co 
do konsolidacji ustroju sowieckiego. Im szybciej—piszą dalej „Izwiesija“— 
rząd jugosłowiański pozbędzie się tych wątpliwości, tem rychlej będzie 
mogła jugosławja w swej polityce zagranicznej opręeć się o nowy czyn- 
nik, który niema żadnych celów agresywnych, ani wobec Jugosławii, ani 
wobec innych mocarstw. ' 

Niemcy—a konflikt albański, 
BERLIN. 25 3. PAT. Cała niemal prasa beriińska podaje w sensa- 

cyjnej formie wiadomość o wizycie ambasadora angielskiego w niemieckim 
urzędzie spraw zagranicznych, twierdząc, że wizyta ta miala na celu za- 
proponowanie Niemcom udziału w komisji wojskowej, która ma się udać 
do Jugo ławji, Dzienniki prawicowe, jak np. „Lokal Anzeiger“ i „Der. 
Tag" podkreślają, że Siresemann miał sobie zastrzec udzielenie odpowie- 
dzi w czasie późniejszym, równocześnie jednak powiadomił ambasadora 
angielskiego, że Niemcy mogłyby wziąć udział w takiej komisji tylko wów- 
czas, gdyby się w tej sprawie zgłosiły do nich również jnne mocarstwa 
zainteresowane, a przedewszystkiem Włochy i Francja. 

„Der Tag" podaje, że pewna część niemieckich stronnictw mieszczań- 
skich wysuwa poważne zastrzeżenia co do współudziału Niemiec w prak- 
tycznem rozwiązaniu konfliktu włosko-jugoslowiańskiego wogóle. Niemcy 
byłyby zainteresowane w tem, aby w komisji wojskowej wzięły udział nie 
trzy lecz cztery mocarstwa. To czwarte mocarstwo musiałoby być pań-- 
stwem istotnie neutralnem i posiadającem wielkie wpływy polityczne, 
przyczen rozumie się w pierwszym rzędzie wchodziłyby w rachubę Stany 
Zjednoczone. | : 

Chaótyczne wieści z Nankinu. 
‚ LONDYN, 25—Ill. PAT. Wiadomości.o wypadkach w Nankinie są 

bardzo chaotyczne i często sprzeczne i dlatego na ich podstawie nie 
można sobie wyrobić właściwego sądu o sytuacji. Stwierdzono wszakże, 
że miasto zostało splądrowane nie przez bandy A się armji pół- 
nocnej, lecz przez awangardy armji południowej. Żołnierze kantońscy 
wpadli do dzielnicy cudzoziemskiej gdzie dokonali gwałtów, grabieży i 
morderstw. у : ` 

Wśród cudzoziemców, którzy schronili się na pagórkach, 
cych się wewnątrz muru, okalającego miasto są ranni i zabici. Ranny jest 
konsul angielski i kilku innych Anglików. W gmachu konsulatu angiel- 
skiego zabity został lekarz portowy. Konsul japoński w Nankinie został 
zabity. Mordy i strzełania do cudzoziemców ustały natychmiast po sta- | 
nowczem ultimatum, wystosowanem przez dowództwo krążownika angiel- 
skiego «Esmeralda». Cudzoziemcy, którzy schronili się, na pagórkach pod 
Nankinem przeprowadzeni zostali pod osłoną ognia artyleryjskiego | rą- 

znajdują- | 

żownika i towarzyszących mu torpedowców na pokład tych statków. sj 

* Antagonizmy wśród zwycięzców. 
LONDYN, 25. Ill. Pat. Według doniesień z Szanghaju zaostrza się 

tam antagonizm między umiarkowanymi kautończykami a _ ekstremistami, 
Komuniści zorganizowali we wszystkich okręgach miejskich rady robotnl- 
cze, które obsadziły urzędy policyjne i objęły administrację miasta. 

    
wej w wieku tak wczesnym, przerwał 
B. nauki szkolne, a i w muzyce stał 
się samoukiem, którego praktyka mu- 

yczna, na posadzie akompanjatora 
siążęcego chóru oraz skrzypka or- 

kiestry książęcej, najwięcej nauczyła. 
Pomimo  niezaprzeczonego wpływu 
Neefe'go, ołśniewająca sława Mozarta 
i Haydna nadała decydujący kierunek 
twórczości młodocianego kompozyto- 
ra, który obrał sobie Zza cel—dorów- 
nanie swym pierwowzorom. : 

Pierwszorazowy wyjazd do Wiednia 
słedemnastoletniego Beethovena, w 
zamiarze brania lekcyj u Mozarta, 
musiał być przerwany, skutkiem šmier- 
telnej choroby matki jego. 

Przyjazd do Bonn hrabiego. Ferd. 
Waldsteina, wielkiego miłośnika mu- 
zyki, niezmiernie zaważył w życiu 
Beethovena, który w wieku 22 lat 
udał się ostatecznie do Wiednia i tam 
pod bardzo życzliwą i możną opieką, 
swego protektora doznał jaknajlepsze- 
go przyjęcia w domach wiedeńskiej 

Z wlasnorgcznych pism 
hr. Waldsteina widać, że się on po- 
znał na Beethovenie, którego uważał 
za spadkobiercę duchowego Mozarta 
i Haydna. Dedykacją późniejszą wiel- 

arystokracji. 

kiej sonaty fortepianowej Ć dur op. 
53 uchronił Beethoven nazwisko swe- 
go przyjaciela i protektora od całko- 
witego zapomnienia. 

Tak przedwczesny zgon Mozarta 

spowodował udanie się Beethovena 
na naukę do Haydna, z której wielkiej 
korzyści nie było, albowiem zdolności 
pedagogicznych Haydn nie posiadał 
i Beethoven uzupełniał swą naukę 
u kompozytora Schenka, a po wy- 
jeździe powtórnym Haydna do Lon: 
dynu, na czas dłuższy, udał się Bee- 
thovea _ do słynnego teoretyka 
Albrechtsbergera dla odbycia prawie 
półiorarocznej nauki kontrapunktu. 
Oprócz tego, obcowaniem z wybitny- 
mi ludźmi i samodzielnem czytaniem, 
gorliwie zabiegał Beethoven žo uzu- 
pełnienie swego wykształcenia ogólne- 
go, zani:dbanego skutkiem przed- 
wczesdego przerwania nauki szkolnej. 
Sporą ilość kompozycyj, napisanych 
1 w. Bonn, przywiózł do Wiednia 
eelhoven, lecz o wydanie ich w 

druku wcale się nie starał, a tymcza- 
sem tyłko w salonach swych arysto- 
kratycznych protektorów występował 
jako fortepjanista, lub organizował 
wykonanie swych dzieł zespołowych. 
Wbrew rozpowszechnionemu wówczas 
zwyczajowi pewnego lekceważenia 
artystów w: salonach wielkopańskich, 
traktowano , Beethovena z uprzej- 
mością niezwykłą, jakby bezwiednie 
uznając jego wyższość duchową, cał- 
kiem wyjątkową. Wiadomo powszech- 
nie, że Beetlhovenm w pałacu księcia 
Lichnowskiego mieszkał w ciągu 
dwóch lat; w bardzo wielu rezyden- 

Jakie i gdzie zbudowane zostaną mo- 
sty i drogi na terenie Województwa. 

W r. b. Dyrekcja Robót Publicznych 
zamierza rozpocząć budowę następujących 
większych mostów na terenie Województwa 
Wileńskiego (drewnianych) ponad 20 mtr. i 
stałej konstrukcji ponad 5 mtr. 

1. Na drodze pafistwowej Wifno-Dźwińsk 
3 mosty, a mianowicie: most w Niemenczy- 
nie na rzece Wilji, rozp. 107 mtr., w Pod. 
brodzłu na rzece Żejmianie, rozp. około 50 
metr. i strumieniu bezimiennym około Pod- 
brodzia most žeibetonowy 15 mir. 

2. Na drodze Wilno—Lida most w Ja- 
szunach na rzece Mereczance, rozp. 40 mtr. 

i 3. Na drodze Molodeczno—Gtębokie 2 
nosty: około Mołodeczna na rzece Uszy, 
rozp. 32 m. i około wsi Cna na rzece Cna, 
rozp. 21 metr. 

Ponadto zakończone zostaną budowane 
w roku 1926-27 mosty na rz. Merze, okożo 
wsi Batule na drodze państwowej Wifl- 
no — Dźwińsk oraz most na rzece Stracza 
około wsi Stracza na drodze państw. 
Wilno— Dzisna. 

W budżecie na rok 27—28 asygnowano 
na budowę tych mostów 100.000 zł. lecz wo- 
bec tego, że most w Niemeaczynie projekto- 
wany jest na murowanych oporach oczekuje 
się zwiększenie powyższego asygnowania. 

Na zapomogi Sejmikom na budowę mo- 
stów na drogach samorządowych przewidu- 
je się 100.000 zł, ponieważ wysokość dota- 
cji państwowej wynosi 30 do 50 proc., więc 
Sejmiki muszą wydać ze swych kredytów 
więcej niż wynosi zaomoga państwowa. 

Sejmiki zamierzają budowę następują- 
cych mostów: Sejmik powiatu Wileńsko: 
Trockiego most na rzece Mereczance, w Ta- 
boryszkach, rozp. 20 metr., na rzece Łoszy, 
w Ostrowcu, rozp. 30 metr. i na rzece Ru- 
domiance w Porudominie rozp. 48 metr. 

Sejmik pow. Oszmiańskiego — most na 
rzece Oszmiance w Żupranach. 

Sejmik pow. Święciańskiego—mosty na 
rz. Dzisnie około Koczerwiszek, rozp. około 
30 metr., na rzece Komajce w Gołotyszcach 
rozp. 27 metr. i na rzece Miadziołce w Ro- 
kitach —rozp. 47 metr. 

Sejmik p. Brasławskiego--mosty na rze- 
ce Rankiecie, w Leonpolu, rozp. 17 metr, i 
ra ER Korynce w Terezjanowie rozp. 30 
metr. 

Sejmik pow. Dziśnieńskiego — most na 
rzece Mniucie, w Żukach dolnych rozp. 22 
metr. i na rzece Berezwicy w Chwastowie, 
ro.p. 56 metr. 

Sejmik pow. Postawskiego—most na rze- 
obec, około Chołbei, rozp. około 36 

Sejmik pow. Wilejskiego — 2 mosty na 
drodze Ilja — Radoszkowicze у ji na rzece Ilji 
około wsi Szybki, rozp. 56 mtr. i na Udran- 
ce około wsi Udranui, rozp. 20 metr. 

Z budowy nowych dróg będą prowadzo- 
ne większe niż dotychczas roboty na drodze 
afistwowej Wilno—Lida i drodze Wilno— 
aduń—Ejszyszki, która ma być całkowicie 

upaństwowiona. Roboty te będą prowadzone 
z dwuch stron jednocześnie: przez Woje- 
wództwa Nowogródzkie i Wiłeńskie. Na bu- 
dowę tych dróg asygnowano dla obydwu 
Województw 1,020,000 zł. 

Odnośnie do konserwacji dróg państwo- 
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wych kredyt przyznany dla Wojewėdztwa | 
Wileńskiego na bież. rok budżetowy wynosi 
955 000 zł., z których 149,520 zł. przeznaczo- 
no na utrzymanie niższej służby drogowej 
i 805,000 na roboty drogowe. Kredyt ten 
użyty zostanie na remont kapita'ny najgor- 
szych odcir ków szos, na brukowanie najgor- 
szych odcinków dróg gruntowych, bis 
przepustów i mniejszych mostów (do 2 
metr. rozpiętości) oraz na bieżący remont 
jezdni. Na zapomogi dla samorządów ma 
konserwację dróg przyznano dla całej Rze- 
czypospolitej 800.000 zł. przyczem podziału 
tej sumy na poszczególne Wojewódziwa 
jeszcze nie dokonano. 

Spodziewać się należy, że po dokonaniu 
podziału, wynosić ona będzie od 30 do 50,000 
złotych T. 

"" Zdrowie króla Alfonsa. 

MADRYT, 23. ill. Pat. Krół całko- 
wicie powrócił do zdrowia i w kon- 
sekwencji do swych normalnych za- 
jęć. Rana Primo de Rwvery goi się 
szybko. Wczoraj wieczorem premier 
przewodniczył na posiedzeniu rady 
ministrów. 

SEN JAROSIZCRĘ IEIEIIJASIKE 
Niech każdy Polak dobrze so. 
bie uśw adomi, że anarchja, bol. 
szewizm i antypaństwowość że- 
rują tylko na organizmach mart. 
wych; że tam gdzie pulsuje zbo 
rowe życie kulturalne, czynniki 
rozkładu giną same przez się. 
To žyce kuituralne obowią a- 
nem jest dać kresowej wsi i 
m asteczku polske  społeczeń- 
stwo za pośrednictwem Rady 
Opiekuńczej Kresow j Czy jesteś 
już członkiem? (R. O. K. zapsy 
przyjmuje od 6do 8 ul. Zygmun- 

towska 22) 

EEENEMMA W WARSZAWIE szmsm 
DOM KOMISOWY ZLECEŃ 

Ignacego BERGERA, 
ul. JASNA Nr. 22. 

INFORMUJE we wszystkich sprawach 
w sądach, urzędach państwowych, 
komunalnych oraz hipotekach, przy- 
czem przyja:d zainteresowanych do 

Warszawy zbyteczny, 
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cjach magnackich, jako gość, spędzał 
letnie miesiące, Nieza„rzeczenie takie 
życie przyczyniło się do' niejedno- 
krotnego zakochania się młodego 
entuzjasty i pełnego temperamentu 
artysty w panienkach ze sfer arysto- 
kratycznych, naprz. w hrabiance Te- 
resie Brunswik i innych, bez wido- 
ków na małżeństwo, co mu duża 
ciężkich chwil przynosiło. Wcześnie, 
bo już w 1800 roku, zapowiadająca 
się głuchota, którą Beethoven jaknaj- 
dłużej starał się ukrywać, nawet przed 
najbliższymi przyjaciółmi, łącznie z 
zawodami miłosnemi, spowodowała 
coraz większe unikanie stosunków 
towarzyskich i coraz częstsze wy 
cieczki samotne w piękne okolice 
Wiednia. Do tych wszystkich trosk, 
przybyła jeszcze konieczność opieko- 
wania się osieroconym bratankiem 
Karolem, który swą złą konduitą du- 
żo się przyczynił do zapełnienia go- 
ryczą ostatnich lat życia nieszczęśli- 
wego samotnika. : 

Zanim się Beethoven. całkiem od- 
sunął od ludzi i stał się trochę  dzi- 
wakiem, miał bardzo rożgałęzione sta- 
sunki z wybitnymi muzykami wiedsń- 

_skimi tudzież z melomanami, pośród 
najwyższej arystokracji. Doniosłe zna- 
czenie w życiu Beethovena miała zna- 
jomość z arcyksięciem Rudolfem, na 
cześć którego utworzył  pomni- 
kową „Missa Solemnis", i który był 

i zaległych _ prenumerat, 
wnoszenie przedpłaty na KWIECIEŃ 

Saletrą Chilijską 
Będąc wprost przyswajalną, SALETRA CHILIJSKA jest najodpowiedniej- 

najnidezych semach w dy ąe. Barański Barcikowski i S-ka, 

tudzież 

Słowa P. K. O. 
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krótkim okresie wegetacyjnym. 

Zgoda 1, telefon 131—62, уе 
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—-prżez czas jakiś—uczniem Beetho- 
vena a do 
życzliwość. 

„_ W. czasie Kongresu Wiedeńskiego 
nieraz w pałacu arcyksięcia spotykał 
się Beethoven, jako gość, z obcymi 
monarchami, okazującymi swój Sza- 
cunek genjalnemu kompozytorowi, 
który się z godnością wobec nich;za: 
chowywał, jak równy im władca w 
królestwie sztuki. Długoletnie obco- 
wanie z książetami i królami nie wpły- 
nęło na stałość przekonań  republi- 
kańskich, wyznawanych przez Beetho- 
vena do końca życia. Znanym pow- 
szechnie jest fakt, że „Symfonję bo- 
haterską* zamierzał Beethoven dedy- 
kować Napoleonowi, póki go uważał 
ża szczerego republikanina; po przy- 
jęciu zaś przez niego godności ce- 
sarskiej, rozdarł Beethoven kartę ty- 
tułową z dedykacją i napisał nową 
dedykację «dla uczczenia pamięci 
wielkiego człowieka»: | ; 

Coraz się wzmagająca giuchota 
doprowadziła Beethovena do stanu 
najbardziej tragicznego, jaki może tos 
zgotować muzykowi; w roku 1819 
nastąpiła najzupełniejsza utrata słuchu 
tak, że w ciągu ostatnich ośmiu lat 
Beethoven już żadnej muzyki nie 
słyszał i wszystkie swe dzieła, w tym 
okresie utworzone, a najpotężniejsze 
w całej jego twórczości, tylko w swej 
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KURIER GOSPODARCZY 
Stan i potrzeby naszego 

rybołóstwa. 
Dość spojrzeć na mapę 'wojewódz- 

twa wileńskiego, a rzuca się w oczy 
ta masa jezior, jaka na tym terenie 
jest rozsiana; zdawałęby się wobec 
tego, że ryba powinna być u nas w 
obfitości, tania i stanow'ć duże uroz- 
maicenie w odżywianiu się mieszkań- 
ców naszych Kresów — moglibyśmy 
nie tylko potrzeby miejscowe zaspo- 
koić ale jeszcze znaczne i'ości ryb na 
dalsze rynki w kraju wyrzucać. 

Tymczasem, ryba u nas droga, 
* często brak jej nawet w Wilnie, a już 

© prowincji i mowy niema, — nawet 
tam, w okolicach obfi ujących w je- 
ziora, dobrej ryby za żadne pieniądze 
dostać nie można. Czem się to tłu- 
maczy? Postaram się w możliwie krót- 
kim zarysie skreślić stan i potrzeby 
naszego rybołó :twa. 

Jeziora na Kresach zostały silnie 
wyniszczone podczas wojny; tępiono 
rybę ręcznemi granatami i wszelkiemi 
wybuchowemi środkami. Szczególnie 
zabójcze było używanie tych środków 
od drugiej połowy lata, a ryba, u 
której o tej porze formuje się ikra na 
rok przyszły, ginęła masami nie na 
miejscu, jako ogłuszona, lecz w prze- 
ciągu jednego—dwuch miesięcy po 
wybuchach: wskutek wstrząsu orga- 
mizmu przy wybuchu, następowało 
pękanie drobnych naczyń krwionoś- 
nych, odżywiających ikrę; powstawał 
proces zwapnienia ikry i ryba ginęta. 
Tak rozpowszechniony przez wojska 
wśród ludności wiejskiej sposób 
połowu, zaledwo niedawno żostał u- 
krócony, i to nie tyle przez ustawo- 
dawstwo, ile w skutek tego, że zapa- 
sy tych środków wybuchowych wśród 
ludności wiejskiej zostały wyczerpane. 
Prócz tego, w te czasy łowił rybę 
każdy. kto chciał i gdzie chciał. Brak 
wszelki.h praw ochronnych, ustawy 
rybackiej i wprost barbarzyńsko ra- 

- bunkowe rybołóstwo, do reszty do- 

- 

biło rybostan naszych jezior. Niestety 
ten opłakany stan rybołóstwa nie 
tylko nie wykazuje poprawy, ale stale 
się pogarsza i to w szybkim tempie. 
Wszak obecnie główna masa ryby, 
jaka dostarcza się na rynek wileński, 
—to nie ryba, lecz właściwie zarybek. 
Takim zarybkiem opłaca każden dzier- 
żawca względnie właśziciel swych ro- 
botników: za każdą toń rybacy otrzy- 
mują za pracę 3—4 pudy drobnej 
ryby,—czyłi jeden niswód pochłania 
9—12 pudów zarybku dziennie, nie 
licząc drobnej ryby, która odsyła się 
do miasta i stanowi minimum 60 do 
70-prąc. ogólnej masy ryby, jaką do- 
syłają z jezior do Wilna. 

Już z tego można wnosić, w jak 
szybkiem tempie zmierzamy do kom- 
plstnego wyniszczenia naturalnego 
bogactwa naszych Wschodnich Kre- 
sów. ‘ 

Zapewne dużo komu, kto nie jest 
z tem bliżej oznajomiony, wydaje się, 
że rybołóstwo u nas jest taką drob- 
mostką, nad którą nie warto się za- 
stanawiać, Postaram się przytoczyć 
niektóre dane, które to błędne mnie- 
manie we właściwym śŚwietłe stawią. 

Mało komu wiadomo, że woje- 
wództwo Wileńskie posiada 70.000 ha 
dzikich jezior, nie licząc gospodarstw 
stawawych, rzek i małych jezior do 
4 ha. Muszę się zastrzec, że i ta cy- 
tra podług mnie nie jest ścisłą, a w 
rzeczywistości jest większą, Cała Pol- 
ska posiada 200 tysięcy hektarów 
obszarów wodnych, nasze więc Wi- 
leńskie Województwo posiada 1/: tych 
obszarów. 

"_ Co mniej więcej moglibyśmy mieć 
z tych 70 
kładu biorę Poznańskie, gdzie rybo- 
łóstwo stoi bez porównania wyżej, 
niż u nas, na co wpłynęła z jednej 
strony ustawa rybacka, od dawna 
wprowadzona tam przez Niemców, do 
której ludność przywykła zastosowy- 
wać się i ściśle ją przestrzegać, z 

nadaje. 

tysięcy hektarów? Dla przy- po 

drugiej — znacznie s'lniej rozwinięte 
poszanowanie cudzej własności, a co 
zatem idzie, małe rozmiary kłusowni- 
ctwa rybackiego, które u nas stano- 
wi istną płagę. 

W Poznańskiem średnia roczna 
tenuta dzierżawna za hektar jeziora 
wynosi średnią rynkową cenę 10 klg, 
a w dobrych jeziorach cenę 12 kig. 
dobrej ryby. Jeżeli przyjąć pod uwa: 
gę, że dla opłacenia tenuty dzierża- 
wnej w ilości 10 — 12 klg. ryby za 
hektar, dzierżawca musi złowić dru- 
gie tyle, t. j. minimum 24 klg. z he- 
ktara dobrej ryby, żeby pokryć ko: 
szta niewodu zimowego (dobry nie- 
wód zimowy kosztuje 1000 dolarów), 
letniego, sieci letnich, łódek oraz opła- 
tę rybaków, którzy przeprowadzają 
sam połów ryby,—otrzymamy (o ile- 
by u nas rybołóstwo było tak zorga- 
nizowane, jak w Poznańshiem), że 
w Województwie Wileńskiem, mają- 
cem 70 tysięcy hektarów jezior, ro- 
czny połów dobrej ryby powinien 
wyrażać się cyfrą mniej więcej 1,600,000 
klg. Biorę tu cyfry nie wygórowane 
i jako dowód mogę przytoczyć, że 
w Poznańskiem są jeziora, z których 
roczny połów z hektara dochodzi do 
40 — 45 klg. dobrej ryby. Dodajmy 
do tego rzeki, małe jeziorka, stawo- 
we gospodarstwa i prawidłową eksplo- 
atację raków, które moglibyśmy za 
dobre pieniądze zbywać nie tylko w 
kraju, ale i za granicę, — otrzymamy 
ilość, której nie można lekceważyć i 
która byłaby w stanie nie tylko po- 
kryć całkowicie zapotrzebowanie miej- 
scowe, ale zasilać i inne centra w 
kraju, obniżając ceny i zmniejszając 
dowóz ryb z zagranicy. 3 

Mamy u nas jeziora rządowe, wy* 
dzierżawiane najwyżej za 1 klg. ryby 
od hektara(1/10—1/12 w porównaniu 
z Poznańskiem). Opowiadano mi jako 
kuriosum, że rządowy wstęp do jed- 
nego jeziora, gdzie jest dużo osób, 
mających prawo wstępu, wydzierżawia 
się po 1/1000 klg. ryby za hektar.. i 
brak jednak refiektantów! Odcinek 
rzeki Wilji, o ile pamiętam—na prze- 
strzeni 5 kilometrów wydzierżawia się 
za 5 zł.l Mnie się zdaje, że jak tak 
pójdzie dalej, w niedalekiej przysz- 
łości możemy dojść do takiej home 
opatji, że dość będzie w urzędzie 
dać powąch ć rybę, aby wydzierża- 
wić rządowy wstęb do jeziora. 

Czy robi się cokolwiek, żeby to 
zło ukrócić, żeby stan rybołóstwa pod: 
nieść? Niestety, prawie nic. Czyż na- 
sze sfery miarodajne mają nadzieję, 
że gdy w naszych jeziorach i rze- 
kach zostaną tylko woda, żuk i ża- 
ba,—spadnie manna niebieska w po: 
staci fyby i zdowu nasze wody zary- 
bi? Żadna inicjatywa prywatna tu nic 
pomóc nie może; miejscowe urzędy, 
o ile mogłem zebrać materjał, starały 
się niejednokrotnie przy tem  ūsilnie 
poruszać tę. sprawę w Warszawie, 
lecz jak dotychczas, bez widocznych 
rezultatów. Bodaj że nawet jest opra- 
cowany projekt ustawy rybackiej, któ- 
ren już oddawna leży gdzieś w War- 
szawie pod suknem, niewyjaśniono 
tylko pod jakiem—zielonem, czy czere 
wonem, ale.'. leży spokojnie. Czy i 
nad nim wypadnie zaśpiewać—„wiecz- 
ne odpocznienie*? ' 

Cóż należałoby zrobić, żeby гу- 
bołóstwo u nas nie chyliło się w 
tak szybkim tempie ku kompletnemu 
„upadkowi, lecz mogło choć powoli 
tozwijać się? s 

Przedewszystkiem ustawa rybacka, 
i to ustawa wzorowana na niemieckiej, 
lecz nie rosyjskiej, bo ta ostatnia dla 
naszych 

Wprost dziwne i niezrozu 
miałe dlaczego ryba u nas jest tak 

macoszemu traktowaną. Dla czego. 
chcąc polować, musimy otrzymać po- 
zwolenie na broń i kartę jłowiecką, 
przy otrzymaniu której przedstawiamy 
dowód, że rozporządzamy terenem, 

na którym można polować. A  dla- 
czego znów rybak nie potrzebuje wy- , 
bierać karty rybackiej i przedstawić 

warunków zupełnie się nie | 

dowód, że ma terena wodne, na któ- 
rych mu prawo połowu ryb przysłu- 
guje? Jeżeli pozwolenia na broń myś- 
liwską ł karty łowieckie ogromnie 
zmniejszyły ilość myšliwych-klusow- 
ników, tak samo karty rybackie, po- 
zwolenia na łódki i przyrządy rybac- 
kie ogromnie zmniejszyłyby jedną z 
głównych plag rybołóstwa—kłusow- 
nictwo rybackie. Tak jak 'w- Niem- 
czech, wszystkie łódki na jeziorach i 
rzekach muszą mieć numera i Świa- 
dectwa, wszystkie sieci i przyrządy 
rybackie—muszą mieć plomby, (czem 
odrazu normuje się wielkość oczek 
sieci, zabezpieczając w ten sposób 
wyławianie zarybku. 

Ustawa rybacka  wprowadziłaby 
prócz minimalnego rozmiaru każdego 
gatunku ryby, dozwolonego do po- 
łowu i sprzedaży, cząs ochronny, 
kiedy połów danego gatunku ryby, 
przez wzgląd na tarło, byłby abso- 
lutnie wzbroniony.  Przytaczać tu 
chociażby w skróceniu wszystko, co 
powinna zawierać ustawa rybacka, 
zajęłoby za dużo miejsca, więc to 
pomijam. 

(Dokończenie nastąpi). 

Jan Zawadzki, 

INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia: 
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 25, z dnia 

18 111 1927 г.: 4 
— Rozporządzenie Prezydenta, Rzeczy- 

pospolitej dia 17 marca 1927 r. o wy- 
dzieleniu z administracji państwowej przed- 
siębiorstw państwowych, przemysłowych, 
handlowych i górniczych oraz o ich komer- 
cjalizacji (poz. 195); | ‚ 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 15 lutego 1927 r. o powołaniu urzędu 
Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do 
spraw walki z epidemjami (poz. 198). 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 25 
marca rb. 

Ziemiopłody: żyto loco Wiino 42.50 — 
43,50 zł. za 100 klg., owies 38—42.50 (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 41— 
45, na kaszę 36—40, otręby żytnie 31—3250 
pszenne 32—33. ziemniaki 8.50—10.00. Ten- 
dencja spokojna. Dowóz umiarkowany. 

Nasiona: seradela 35—37 zł. za 100 Ке., 
łubin 30—34, koniczyna czerwona 420—450, 
koniczyna biała z domieszką szwedzkiej 360- 
380, koniczyna biała czysta 380—400, owies 
nasienny 44—48 zależnie od gatunku. 

Mąka pszenna amćrykańska 90-100 (w 
hurcie), 100 — 110 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—0%0), gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 klg. 
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Uwagi: Półpochmurno. Minimum 
za dobę —39 C Tendencja barometryczna 
spadek ciśnienia. 

: URZĘDOWA 

— Prawo wydawania pasz- 
portów ( 
kazane zostaly starostom. Wo- 
bec wyraźnej odmowy 
ny ministerstwa skarbu w sprawie 
obniżenia opłat za paszporty zagra- 
niczne, min. spraw wewnętrznych po- 
wiadomiło władze wojewódzkie, że 
opłaty stosowane dotychczas nie 
ulegną zmianie natomiast zarządzone 
zostały zmiany w procedurze wyda: 

żywej wyobraźni mógł słyszeć; poro- 
zumiewał się z otaczającemi go 0so- 
bami przez pisma, jak to widać z 
wielu przechowanych zeszycików i 
notatek. > 

Twórczość Beethovena jest Ściśle 
związana z ponurem tlem jego życia 
i bohaterską wałką jego z. tylu nie- 
szczęśliwemi okolicznościami; ten sam 
patetyczny pierwiastek bohaterstwa, 
wybujały indywidualizm, wyłamujący 
się z ciasnych ram szablonu tradycji 
poprzedzających go szkół, charakte: 
ryzuje muzykę jego, jak i fatalnie 
ciężki przebieg jego życia niezwykłe- 
go. W dziełach instrumentalnych 
Beethovena styl kompozycyj, powsta- 
ły w połowie 18.go stulecia, osiąga 

- najwyższy rozwój” Wzorując się po- 
czątkowo na twórczości Mozarta i 

` Haydna, porwany coraz potężniejszą 
silą wewnętrznych przeżyć, niebawem 
Beethoven znajduje sobie tylko wła- 
ściwy wyraz muzyczny, przepelnia- 

jacy niejako żywiołowo dawne for- 
„my, wyolbrzymione do nieznanych 
ęrzedtem rozmiarów niedościgłą po- 
tęgą duchową. już w trzeciej symfo- 
nji (<heroicznej»), napisanej w roku 
1804, wyraźnie się zaznacza zwrotny 

moment, konsekwentnie doprowadza- 
jący do najbardziej indywidualnych 
arcydzieł, powstałych w ostatnich la 
tach życia mistrza, którego współ- 
cześni zaczęli uważać za chorego u- 

mysłowo, nie umiejąc jeszcze Zrozu- 
mieć i odczuć emanacji jego beze 
przykładnego genjusza. 

" Mylnem byłoby mniemanie, wo- 
bec niezwykłego daru improwizator- 
skiego, jakim się odznaczał Beetho- 
ven, že on komponował prędko” 

Przeciwnie. Znaczną część swych dzieł 
przechowywał on latami całemi w 
myśli, a bardzo liczne szkice świad- 
czą wymownie o mozolnej pracy, Z 
jaką tworzył, wielokrotnie przerabia- 
jąc swe pomysły, w ciągu kilku lat, 
zanim je uznał za gotowe i dojrzałe 
do druku. - A 

Tem się tłumaczy względnie nie- 
duża ilość jego dzieł, w porównaniu 
z twórczością Mozarta, Haydna, Schu- 
berta i wielu innych, mniej samokry- 
tycznie usposobionych, twórców. 

Niepospolicie silna aatura Beetho- 
vena nie wytrzymała nadmiernie cięż- 
kich ciosów jakie mu życie niosło. 
W roku 1825 zaczęło zdrowie uby- 
wać, a chroniczna choroba wątroby 
przyjęła formę bardzo groźną. Silne 
zapalenie płuc, nabyte w grudniu 
1826 roku w drodze ze wsi, gdzie 
Beethoven spędził dla wypoczynku 
kilka miesięcy u brata swego Jana w 
gościnie, spowodowało wodną pu- 
chlinę. Pomimo czterokrotnej opera- 
cji, siły chorego wciąż ubywały. 

W dniu 26-g0 marca 1827 roku, 
po wypowiedzeniu ostatnich słów: 

. 

„La comedia e finita!* 
stracił umierający mistrz przytomność, 
a o godzinie 5 m. 45 wieczorem, w 
czasie ogromnej burzy z piorunami 
(tak niezwykłej w tej porze roku i 
jakby zaznaczającej doniosłość chwili) 
serce wielkiego człowieka na zawsze 
bić przestało. i 

Zaledwie lat 56 genjusz Beethove- 
na przyświecał światu, pozostawiając 
arcydzieła trwalsze nad bronz i mar- 
mur. : 

Niema—zdaje się—rodzaju kompo- 
zycji, któremu nie poświęciłby  Bee- 
thoven swej pracy twórczej, pozosta: 
wiając w każdym z nich arcydzieła 
nieśmiertelne. Nie sposób omawiać 
szczegółowo, choćby tylko najważ- 
niejsze, w szkicu tak krótkim, po- 
święconym _ pamięci  niedościgłego 
symfonisty. Przebogata literatura, we 
wszystkich językach świata cywilizo- 
wanego, daje wyczerpujące wiado- 

mości o życiu i twórczości jego. Do 

niej więc skierowujemy wszystkich, 
pragnących bliżej poznać tytaniczną 
wielkość i potęgę genjalnego mistrza 
nad mistrze. ` 

Michat Józefowicz, 

DIE 

KRONIKA 

zagranicznych  prze- 

s 

ŁO Wo 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana całą 80-90, 

85—95, perł: k 
50-60, Tagiena ТОВ RZ Władze śledcze zatrzymały oneg- 

Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg., daj niejakiegoś Rafała Kaplara, przy- 
cielęce 110—150, baranie 220—240, wie- byłego z Białegostoku, który w dniu 
A schab 280—300, boczek 21 b, m. na podstawie fałszywych 

Tłaszcze; słonina krajowa | gat. 4.00 — CZEKÓW amerykańskich podjął w Do- 
4,20, Il gat. 350— 380, szmalec wieprzowy Mu Bankowym T. Bunimowicza su- 
450—480, sadło 380-400. mę tysiąc czterysta dolarów. 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmie- Przy aresztowanym znaleziono 

a AE M. dg" AŚ: dwa nasłępne czeki „Cyłerem Comer- 
lone 700 — 750, solone 550 — 600, desero: Ciai Sawinks Bank“. Nr. 12464, na 
we 780—800. sumę 500 dołarów i Nf. 12471, па 

Owoce: jabłka 60—120 gr. zal kg., gru- 
szki 120—200. 

Jaja: 120—150 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle 12—10 gr. za 1 kg., Jak już donosiliśmy swego czasu, 

cebula 80-i.00, marchew 20—25 gr. za I kg., kradzież dokonana w mieszkaniu zastęp: 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 20—25 gr. cy starosty na pow. Wilefisko-Trocki, do- 
za 1kg., brukiew 20—25, ogórki kwasz. prowadziła na ślad morderców Masło: 
1000—1200 gr. za 100 szt., groch 55—65 gr. wskich. Zastępca starosty p. Łukasze- 
za 1 kg., fasola 65—70 gr. za 1 kg, kapusta wicz ujął śledztwo w swoje ręce i od 
świeża 50—60 kwaszona 35 — 40, kalafiory tej chwili potoczyło się ono szybko w 
200—300 za sztukę. kierunku ostatecznego wyjaśnienia 

Cukier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 sprawców ohydnego mordu. 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w W dniu wczorajszym p Łukaszewicz 
detalu) gr, za 1 kg. zarządził obławę i aresztowanie morder- 

Ryby: liny żywe 400 420, śnięte 300-320 
2а 1 kg., szczupaki żywe 350—389, Śnięte 
220—250, okonie żywe 380—400, śnięte 250 
—230, karasie żywe (brak), śnięte (brak), 
karpie żywe (brak), Śnięte (brak), leszcze 
Żywe 380-400, śnięte 320—350, sielawa 150— 
200, wąsacze żywe 380-400, śnięte 300—320, 
sandacze 380—400, sumy 200—250, miętuzy 
150—200, stynka 100—1:20, płocie 180—200, 
drobne 30—80. i 

- Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, ; 
kaczki Зуме 4,00 —8,00, bite 400—600, gęsi (0) W sprawie zmiany gra- 
Akds 12,00—15,00, bite 8.00 — 12.00, zł za nic gminnych pow. Wileńsko- 

Mię, Trockiego. Daia 24 marca w Wy 
GIEŁDA WARSZAWSKA dziale powiatowym sejmiku Wiłeńsko- 

Trockiego, pod przewodnictwem in- 25 marca 1987 x. 
Dewisy i wainty: spektora samorządu gminnego p. Or- 

— (o) Nowa siedziba gminy 
Mickuńskiej. jak się dowiadujemy, 
w związku ze zmianą granic siedziba 
urzędu gminnego z m. Mickuny 
będzie przeniesiona do m. Ława: 
ryszki. 

Trans Sprz. Kupmo. |jckiego odbyła się konferencja wój- 
Wos Wie 8,94 890 / tów i pisarzy zainteresowanych gmin 

a o 1060 Mei w sprawie zmiany granic 10 gmin. 
Londyn 4357 4368 4346 Zostały wydane jak najszczegółowsze 
Nowy-Yor 8.93 8.97 8,93 instrukcje co do prac, związanych z 
Pary i 35,25 35,07 wykonamiem odnošnego rozporządze- 

Szwajdatją 17260 17809. maro nia Min. Spr. | Wewnętrznych. 
Wiedeń 126.16 126.47 125,85 Wszystkie czynności: likwidacyjne 
Włochy 4110 _ 41,20 41, muszą być całkowicie zakończone do 

Papiery Procentowe 
8 pr. pożyczka dol. 85 
5 pr pożycz. konw 58,25 
8 pr. listy B, G. K. za 100 zł. 85 

łane specjalne komisje, które przepro- 
wadzą ostateczny rozrachunek pomię- 

8 pr. Państw. Banku Rol. 85 dzy gminami. Ostatnie posiedzenie 

Kolejowa 103, rad gmin rozwiązywanych musi od 

4 i pół proc. listy zast. złems, zł. 53,50 54,25 być się przed dniem 1 kwietnia z je- 
Ma Sb ARA dynym punktem porządku dziennego, 

8 proca warszawskie zł, 73, 7375 | „likwidacja gminy*. 
4 i pół proc, złotowe 54 25 54,75 : ł 
6 proc. obl. m. Warszawy rubl. 33 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 25 marca 1927 r. 

Banknoty. 
Dolary St. Zjedn, 8,91*/, 8,911/ 

Złoto. 
Ruble 4,72:/2 4,711), 

Listy zastawne. 
Wii. B. Z. zi, 100 4480 44 

WOJSKOWA. 

— Zjazd delegatów zw. ofice. 
rów rezerwy okręgu wileńskiego. 
W dniu 20 b.m. oabył się zjazd de- 
legatów związku oficerów rezerwy 
okręgu wileńskiego: ` 

Reprezentowane były kola: Wilen- 
skie Brasławskie, Święciańskie, Dziš- 
nieńskie, Białostockie i Wołkowyskie. 

Na zjezdzie byli obecni sekretarz 
generalny związku kapitan rezerwy 
S. Wilk oraz prezes okręgu Warszaw- 

skiego kpt. rez. Topczewski 
Na mocy dokonanych wyborów 

powołano .władze okręgu na okres 

A 2 3-letni w składzie następującym: pre: 

wania tych paszportów z tem, że zes okręgu generał dywizji w st sp. 
uprawnienia w tej mierze przysługują: W. Bejnar: członkowie zarządu — T. 
ce dotychczas urzędom wojewódzkim Bobiński, Ż. Turski, W. Perkowski, 
przekazane zostały starostom. | ‚ $. Сюхда, А. Pietraszun, K. Szafkow- 

Władze wojewódzkie rozpatrywać ski, B. Kulesiūski, Czarny, O. Stetkie- 
będą tylko sprawy paszportowe wy- wicz i S. Kubik. 
nikle na tle odwołania się klejenta Sąd honorowy J. Matyasz, B. Do- 

od odmownej decyzji poszczególne- mański, J. Rochowicz, A. Erdman, С. 
go starosty. е Budrewicz, <. Pozaryski, С. Koso- 

— (x) Przeniesienie szkoly po- budzki, S. Mitkiewicz i R. Rouba. 
licyjnej na okres letni. Według Komisja rewizyjna: Bądzyński, S. 

informacji otrzymanych z kół miaro: Burhardt, T. Kopeć, K. Okulicz-Ko- 
dajnych, szkoła policyjna XVI okręgu zaryn i Kozłowski. : 
wojewódzkiej policji w Wilnie ma być SZKOLNA. 
w najbliższym czasie, na okres letni, : . i 
przeniesioną do jednej z miejsco- — Swięto Bajramu dla mło- 
wości w pobliżu Wilna. Przeniesienie dzieży szkolnej. Kuratorjum okręgu 
to ma nastąpić z powodu braku ua szkolnego wileńskiego oznajmia, że z 
leżytego miejsca do ćwiczeń w gima- powodu świąt | muzułmańskich w dn. 
chu szkoły policyjnej. "3, 4 i 5 kwietnia O 

„a na wyznania muzułmańskiego jes 
SAMORZĄDOWA is "od nauki szkolnej. 3 

— (t) Nowy podatek na rzecz _ Również są wolai w tych dniach 

gmin wiejskich. Z dniem 23 b.m. Od zajęć służbowych wszyscy pracow 

podatku wyrównawczym dla gmin władzach i urzędach podległych Ku- 
wiejskich, położonych na terenie b. ratorjum okręgu szkolnego wiłeń- 
zaboru rosyjskiego. Na mocy tej u. skiego. i 
stawy gminom tym przysługuje pra« 2 sa Kobierski Sdróiocca podsta PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (t) Dziś rozpocznie się strejk wyrównawczego Od płatników państ- 
wowych podatków od gruntów, prze: pracowników cmentarza źydow- 

skiego. Pracownicy zatrudnieni na mysłu, handlu i bużysków oraz płat- 
ników samoistnego podatku odgrun- cmentarzu żydowskim w liczbie dwu- 
tów państwowych, opłacanego na nastu osób zażądali od zarządu 

‚ rzecz gminy i powiatowego związku cmentarza podwyżki płac o 25 proc. 
komunalnego łącznie. ' Zarząd cmentarza nie zgodził się z 

Ogólna suma tego podatku nie tem żądaniem i postanowił na wa- 
może przewyższać deficytu, wykaza- runki te nie przystawać. Pracownicy 
nego w budżecie gminy, pomimo zwołali drugie zebranie, na którem 
uwzględnienia wszystkich źródeł do- wynieśli postanowienie rozpocząć w 
chodowych, przewidzianych w usta- dniu dzisiejszym strejk. O ile konflikt dom, 
wie o tymczasowem uregulowaniu ten nie zostanie załatwiony pomyši- 
finansów komunalnych, ani nie może nie, wać się będą przy ! pogrzeby odbywač r 
być wyższa od sumy złotych równej mocy członków gminy żydowskiej, 
ilości ha gruntów, opodatkowanych jak to miało miejsce przy poprzednim 
w danej gminie. strejku. J : 

Gminy wiejskie, o. pomimo | ‚ POCZTOWA 
wyczerpania wszystkich Źródeł do- — Postęp. Na Wielkiej Poczcie 
chodowych łącznie z wpływami z u- „ parterowej pierwszej sali ma lewo, stawy tej wypływającymi, nie są w 8 ? stanie pokryć ywają ау di wydatków gdzie sprzedają znaczki pocztowe i 

+ : orz) ię listy polecone, zarzą- mają prawo za zezwoleniem wojewa- Przyimuje się ROEE: . 
dy w porozumieniu z prezesem izby ra sposób NE" ‚ ':& 
skarbowej, powiększyć wymiar podat- zaj dużego kjosku gdzie dost 
ku wyrównawczego o 50 proc. można, ile się tylko spodoba, „znacz- 

— (0) Pomoc lekarska w pow. ków i blankietów a oprócz tego 
Wileńsko-Trockim. Od dnia 1-go Sprzedawane są pocztówki i... gazety, 

kwietnia r. b. pow. Wileńsko-Trocki Tawet zagraniczne. 
będzie podzielony na 7 lekarskich re. , „Taki kiosk znajduje się na Wiel- 
kai Troki ze szpitalem, 2. kiej Poczcie w Warszawie, Dogod- 

Szumsk ze szpitalem, 3. Biały Dwór Mość duża. Nie trzeba u okienek ze 

ze szpitalem, 4. Olkieniki, 5. Wornia- znaczkami wystawać w ogonku, 
ny; 6. Podbrzezie, 7. .Koniawa.. Na-  „KtO Zaš ani momentu nie może 
stępnie będą urządzone 2 stacje o- wytrzymać bez gazety, nie potrzebuje 
pieki nad matką i dzieckiem, w Mej- biegać po nią na róg ulicy. 
szagole i Bezdanach. Wreszcie, o- _ UROCZYSTOŚCI | OBCHODY 
prócz akuszerek przyrejonowych, — Jeszcze jeden jubileusz! 
będą jeszcze zaangażowane 3 aku- Wkrótce, jak dowiadujemy się, obcho- 
szerki gminne. dzone będzie 25-lecie założenia w 

* 

dnia 1 maja, poczem zostaną powo- . 

Nieudana malwersacja czekowa. 
sumę 900 dolarów 'obydwa na imtę 
Maksa Peter z żyrem tegoż Maksa 
Peter U. G. Hamburg. 

Przy aresztowanym znaleziono su- 
mę osiem tysięcy złotych. Wobec 
stwierdzenia jaż uprzednio w obiegu 
fałszywych czeków  dolarowych pro- 
wadzone jest obzcnie energiczne śledz- 
two cełem wyłowienia tych  falsyfie 
katów. 

Wczoraj ujęto mordercę Masłowskich. 
wsi Buchty. Na miejsce udał się starosta 
Łukaszewicz i zastępca kom. policji aspi- 
rant Mich-lewicz. Posterunek w Pona- 
rach otoczył przylegające do wsi wzgó- 
rza na wypadek ucieczki. Natomiast 
starosta i aspirant Michalewicz, w ubra- 
niach cywilnych, dokonali osobiście are- 
sztowania bandyty, w mieszkaniu jego 
(Wa Zofj: Michałowskiej w Buch- 
ach. 

Okutego w kajdany bandytę przy 
cy, niejakiego Stanisława Aziulewicza ze wieziono © godz. 7 wiecz. do Wilna. 

NADESŁANE 
Kolano czy głowa? 
Takie nie bardzo przyjemne zapy- 

tania można często usłyszeć, o ile 
chodzi o osoby, które swoje owlo- 
sienie zgubiły. Stąd pocho zą poszu- 
kiwania aby ten mało estetyczny wy- 
gląd usunąć. Starania te były bezsku- 
teczne aż do wynalezienia środka na 
porost włosów „Mia” (wyrobu firmy 
H2qryk Żak). Osoba, której nie wy- 
marły zupełnie cebulki włosowe, w 
przeciągu krótkiego czasu włos swój 
odzyska. Środek „Mia” jest niezawo- 
dny, na co są już liczne dowody, 
działa nawet u starszych osób. Do 
nabycia w wszys'kich handlach odno- 
śnej branży. Zważać na firmę Henryk | 
Żak znak ochronny „Mia*. 

— Z sądów. W dniu 21 marca 
rb. w Sądzie Pokoju była rozpairy- 
wana sprawa krawca Longina K., o- 
skarżonego o stawianie oporu sekwe- 
stratorowi Kasy Chorych podczas do: 
konywania przezeń czynności egzeku- 
cyjnych. а 

Wyrokiem Sądu L. K. został ska- 
zany na karę grzywny 50 zł. z Za- 
mianą na 5 dni aresztu. 

Liusi S 

miešcie naszem pierwszej rury kana- 
lizacyjnej po zgarnięciu przez magi- 
strat wileński ówczesnej pożyczki w 
sumie 8 miljonów rubli. 

. Termin obchodu nie jest jeszcze 
ściśle wyznaczony. Spodziewać . się 
należy, że zbiegnie się on z pierw- 
szem zawaleniem się i gruntownem 
zepsuciem się powojennej instalacji 
kanalizacyjnej. 1 

Drobne, już nastąpione, katastro- 
feczki przy kontynuowaniu prac ka- 
nalizacyjnych nie są brane w rachu- 
bę. Niemniej niema być uwzględnio- 
na okoliczność, że to, co zbudowano 
25 lat temu, już potrzebuje remontu. 
Będzie to przedmiotem troski Magi- 
stratu dopiero wówczas gdy pozawa- 
lają się nowozbudowane instalacje. 
Dla oszczędności upamiętni się janctim 
oberwanie się jednego i drugiego 

„końca magistrackiej budowy. 
Otrzymujemy też wiadomość; że 

p. inżynier L. Piegutkowski zaabsor- 
bowany przygotowaniem w mowie 
będącego jubileuszu, w ciągu nadcho- 
dzącego miesiąca kwietnia zagranicę 
dla badania najbardziej postępowych 
instalacyj kanalizacyjnych — nie poje- 
dzie. Natomiast w maju przewidywa- 
ny jest wyjazd dwukrotny, zaś w 
czerwcu w połączeniu z kuracją na- 
tryskowo'masażową w  Retiefsrust 
(Natal), 

RÓŻNE. 
— Wileńscy szachiści nie będą 

ze stro- weszła w życie ustawa o samoistnym nicy tegoż wyznania, zatrudnieni we reprezentowani w Łodzi. W daiu 
20 kwietnia r: b. odbędzie się w Ło- 
dzi turniej szachowy o mistrzostwa 
Polski, a w końcu tegoż miesiąca w 
Warszawie o tytuł Mistrza Polskiego 
Klubu Szachowego. Wszystkie więk= 
sze miasta Polski wyszlą swoich 
przedstawiciełi, przyczem muszą to 
być bezwarunkowo przedstawiciele 
istniejących już kłubów szachowych. 
Wilno nie ma dotychczas swego klu- 
bu szachowego zarejestrowanego, 
więc też nie będzie mogło być na 
turnieju reprezentowane. Dziwnem się 
może wydać, że miasto liczące około 
200 tysięcy mieszkańców nie weźmie 
udziału, gdy tymczasem Kiełce, Ra: 

a może i Kiernozia wyszle 
swoich delegatów. | 

_ Zaznaczyć należy, że Marszałek 
Piłsudski interesując się żywo rozwo- 
jem szachów w Polsce "ofiarował ja- 
ko nagrodę za najładniejszą pariję 
sumę dwóch tysięcy złotych. Możeby 
jednak udało się znaleźć wyjście z 
tej, conajmniej kłopotliwej sytuacji i 
Wilno miałoby swoich reprezentantów 
na turnieju. | 

— (x) Obława policyjna. Z roz- 
porządzenia odnośnych władz doko- 
nano nocy wczorajszej, przez Komen- 
<dę Policji m. Wiłna, obławy na oso- 
by podejrzane i wałęsające się. Re- 
zultaterm obławy było zatrzymanie 39 
osób podejrzanych, w tem 8 osób 
poszukiwanych przez policję za го* 
zmaite przestępstwa. 

‚ — Pierwsze jaskółki, Niech 
jednak nikt nie sądzi, że już przy- 
leciały! 

Mowa o dwóch statkach, co na 
boku, w bardzo niewygodnej pozycji, 
przeleżały na brzegu Wilji, u Elektro- 

wni, przez zimę całą. 
Teraż gdy lody puściły i spłynęły, 

przyprawiono im z powrotem kominy, 
*
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puszczono w ruch maszyny i—może 
puszczono do Werek? Nie. Jeszcze za 

statki, pod łachę piaszczystą: nieco 
bliżej w stronę letniej przystani pa- 
rostatków i bujające się, po wartkich 
fluktach Wilji, do brzegu krzepko 
przytwierdzono łańcuchami. 

Niech czekają. jeszcze zima chło- 
dem dmucha, jak mówi poeta; jeszcze 
w futrach chodzą ludzie i co który 
popatrzy na wodę, to się až potrzę- 
sie, Niech czekają statki, niech cze- 
kają. Pociepleje, pozielenieje, wówczas 
to pierwsze jaskółki zwiastujące nam 
— rozwiną Kovda: kół,  zagwi- 
żdżą (taki ich śpiew) i popłyną. . ь 

‚ A Pło ay acz” Domu 5% trzy różne sztuki. g 
Dzieciątka Jezus. Dnia 27 b. m. o godz. Po nąd to system taki wywołuje 
ss ai A „pdbędzie się pea: wrażenie dużej ruchliwości — co te- 

< rzyżem> w 3-C i i i i 

odsłonach | «Fik-Fok>  krotochwila chińska S as Prado 
4 w 3-ch odsłonach, z którego dochód prze- . ы ф и . 

znaczony na opuszczone niemowlęta Domu Ki młyn, musi z konieczności trafić 
Didikų Tas po pd OC w i przednie ziarno i pośledniejsze. 

p Z Pp ELO, zresztą: czy to można z góry wie- — Pogadankę o Rodziewiczownie A: i i i 
wygłosi p. fdwi s Żyda w l[Iokalu PZK. dzieć, OH publiczności spodoba, 
Wiwulskiego 4—3 w sobotę dnia 26 r. b.o CO ją „weźmie*? Bywa często że „ni 
godz. ażęk GSi "s stąd ni zowąd“. 

— Zwrot kaucji za prąd elektryczny Oto np. „Jedyny ratunek" takiego 
Ws«utek interwencji PZK. kaucje pobierane ale 3 
od pracowmków kolejowych din sė poj ly jak Molnar. Mam MAŻĘRIO 
prąd elektryczny w mieszkaniach prywatnych ŻE nie „wziął* tak publiczności wi- 

leńskiej jak powinien był „wziąć”, A zostaną zwrócone. 

niesłusznie. Sztuka jest błaha, zgoda. 
TEATR i MUZYKA, Nie wymagajmy jednak czegoś co 

— «Reduta» na Роншансе. <Sen>, wychodzi R za jej, Ściśle określony, 

Dziś o g. 8-ej w. po raz 9-ty w 7-miu rodzaj. o typowa anegdota (jak 
obrazach <Sen»—Felicji Kruszewskiej, która swoją trzyaktówkę zreszią nazwał 

to zę 2 OWA ON Wilno. sam autor). Narzeczona pewnego 
uiro dwa przedstawienia <Sniu>: O g. 2 ieńcz 

4-ej pp. przedstawienie popularne @а vj: arcysympatycznego. młodzieńca ZEE 
szerszych warstw i młodzieży szkolnej po POmniała się z jakimś z pod ciemnej 
cenach najniższych od 15 gr. do 2 zł. i nie: gwiazdy donżuanem. O! Tylko odro- 
SZEW węch 'od-20 ge og. S-ej w. po binka. | przez właściwe niewiastom 

W poniedziałek i włorek tylko dwa ra- TOZtargnienie. Narzeczony sam sły- 
zy powtórzenie tragedji w 3-ch aktach L. szał za drzwiami, raczej za cieniutką 
Pirandelio <Żywa maska> (Henryk IV). = Ścianą.., djalog... z zabójczo kompro- 
sa, Ša aa Ar ja sa mitującemi pauzami.. Słowem — wie 

Kampia «Nina», która dzięki wytwornej grze wszystkol Jak najklasyczniej zdradza- 
i orga nej wystawie zyskała ogólny po- NY Roni Grado I zabije 

* klask. : cze przed ślubem. Tragedja abije 
się skoczy do wody... Bierze się od- 
wrócić nieszczęście i rzecz załagodzić 

w niedzie. Przyłaciel Pomysł pierwszej klasy! Co 
lę znakomita znegdota sceniczna Molnara Oni robili (am za Ścianą? Próbowali 
«Jedyny ratunek». у scenę ze sztuki, w której biorą udział 

peja dka: wladz Asta amtęakimi, ŻY. porys a а- i i 
łek nadchodzący 28 marca. Będzie nią sztu- Co? Nawet — jeśli mnie pamięć nie 
ka osnuta na tle emigracji rosyjskiej p. t, Myli — gdzieś już, w jakiejś sztuce 
R: dė Reżyseruje K. Wyrwioz- S wypróbowany. 

rowski. . Próbowanie tej sceny (z za cien- 

w ay eu pięy kz niedłycag u, kij Ściany) Wobec narzeczonego, wo- w..Teatrze. Poiskim=przedstawiene popołu: DEC. UszczęŚliwionego narzeczonego, 
dniowe, Wystawiona zostanie Świetna ko- Wypełnia rozkosznie cały akt drugi. 
medją Beira i Vernenilla «Mecenas Bolbec Ale i pierwszy i trzeci wybornie na: 
280 mąż>. ‚ pisane. W/ dodatku wszyscy grają 

RADJO najzupełniej dobrze: i p. Frenklówna 
: $ (lekkomyślna i nieopatrzna narzeczo- 

ia mięć Gotik "rp Ga) izy dak (paskos Uzi R ni i - 

zezwolenia Min. Poczt i Telegr. na kory: ciel cudzych EAS Vyr 
stanie z linji telefon.) Retransmisją z Wie- AZ L) prana fa ole, 

- zystko „rozwija się, 
płynie i rozwiązuje się Sprawnie, 
płynnie, zręcznie, lekko. 

Dyrektor Rychłowski. rozdzielił 
swój zespół na dwie grupy a fakty- 
cznię nawet na trzy. Obsadza niemi 
dwie, trzy sztuki, których bynajmniej 
nie «wygrywa», póki widzów starczy 
lecz prowadzi linję repertuarową prze- 
plataną, Ani słowa, jest to dla teatru 
dogodne — i dla publiczności. Osob- 
liwie dlą tych, którzy na czas krótki 
przyjeżdżają do Wilna. Co wieczór... 
grają coś innego w Teatrze Polskim. 
W ciągu trzech wieczorów. oglądało 

Role główne spoczywają w rękach: St. 
Perzanowskiej, W. Malinowskiego i St. Pu- 

rzyckiego. 8 

— «Jedyny ratunet>. Jutro 

Uroczysty obchód stulecia Śmierci Bet- 
rz L a ip Si Mas 
go (wyk. solišci, chūr i orkiestra). 2. Prze- 5 , 

sita 3. Fantazja na obtepiż; chóry i Po paru zaś dniach. odpadliśmy 
orkiestra, (op. 80). ' w powagę i to jeszcze dramatyczną, 

115.00—15.25. Komunikaty— gospodarczy Dia uczynienia „interwału” między 
i meteorologiczny. i ь 15.00- 36. 45, Stacja Эы УдНЕ, dawaną po kolei całą serją nader lek: 

16.45—17.10. Odczyt p. t «Jak powstaje | I7073x35-—2—2——2—2——222——2—x5x5————-————7772——-———5——— 557 = 
tkanina», wygłosi inż. Eugenjusz Porębski:xg 

17.15—1840.  Kcncert popołudniowy. 
Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. prof. 
Jana Dworakowskiego, Halina Karwowska Ben Hur. 
(śpiew) i Tadeusz Mayzner (akompanjament). " 

18.40—19.00. Rozmaitości. . Mamy „80 wlašnie w Wilnie, ową na- 
19.00—19.25, Odczyt p. t. «Twórczość prawdę wielką kompozycję kinematograficzną 

Adama Mickiewicza» — (I. Lyryki młodzień- według rozgłośnej powieści Wallace'a in- 
Cze i balady) — wygł. prot. Konrad Górski. scenizowaną przez Mathisa, reżyserowaną 

1930—19.45. Komunikat rolniczy. przez Freda Niblo. | 
19.45—20,10. Pogawędka z działu <Ra- <Ben Hur» ma pod względem monumen- 

djokronika> — wygłosi Dr. Marijan Siępo- talności bardzo niewiele równych sobie fil- 
wski. mów. «Niebelungi», «Dziesięcioro przyka- 

'20.10--20.30. Odczyt pt. <K lka myśli o zań»... Bo już <Cud wilków» albo  prześli- 
Beethovenie> — wygłosi prof. Felicjan Szo- czny «Monsieur Beaucaire> (Książę Krwi) 

pski. lub: nawet «Danton» sie doirzymują mu 
20.30, Koncert symfoniczny, poświę: kroku. W” 

cony twórczości Beethovena w 100-ną rocz- Dwa są w «Ben. Hurze» momenty 
nicę zgonu wielkiego kompozytora. Wyko- wprost oszałamiające: wielka bitwa na mo- 
nawcy: Powiększona orkiestra P. R. pod rzu stoczona przes. wojenne . gałary staro- 
R Józefa. Ozimińskiego:i Adela Comie- rzymskie z całą ilotylią piracką, która 

i 

Wieikie filmy. 

10% 
m pea o) i prof. Jan Dworakowski bija na głowę, co prawda dwakroć słabszych, 
jskizypce). 

2200; Sygnał cząsu. Komunikaty. dryg na arenie olbrzymiego cyrku w Antjo- 
"29,30.- Transmisja muzyki tanecznej z chiji. 4 ! 

Cukierni +Oas'ronomjas. 

- Ofiary. 
—_W rocznicę Śmierci Ś, p. dr. Antonie - 

go Hołówki bezimiennie 20 zł. na wdowy i 
sieroty po, lekarzach. 

Niewiedzieć co bardziej podziwiać: czy 
potęgę inscenizacji czy zawrotny koszt, któ- 
ry łożono fia wywołanie zupełnego złudze- 
mia. Widok wnęrza galary, owego. piekła 
gdzie, skuci łańcuhami, pod: batem pracują 
u ogromnych wioseł niewolnicy jest wprost 
wstrząsający. Podczas trwania bitwy raz po 
razu staje na myśli: jąk-to można było <zre- 
alizować, z taką prawdą, z tak łudzącą 

ą 

    
_JACK LONDON. |; nie lubi 

2 т Słup. Jeżeli więc chcecie być prz 
"KSIĘZNICZ KA. mnie, uwažajcie,—to ważyaiko- iii. 

— Hm, ozwał się drwiąco strasz- żajcie. | 4 : = 
ny człowiek, z tak okropną pogróżką Wyciągnął z kieszeni koniec cyga- 
w głosie, że Brodacz i Tłuścioch mi- ra, widocznie wyłowiony z rynsztoka, 
mowoli ujęli w ręce swą breń ludzi i zamierzął wziąć do ust do żucia, 
jaskiniowych. | Wtem zmienił zamiar, spojrzał z dzi- 

— Hm, powtórzył przybysz, się- kością na swych towarzyszy i rozwi- 
gając szponami do bócznej kieszeni nął swój tłomok. W ręku ukazała się 
z niesłychaną szybkością, niewiele butelka alk. „. : 
szansy mielibyście ze. mną, wy dwaj. — No, burknął, sądzę że będę 

Szpony wyszły z kieszeni, ukazał musiał wam dać po jednym łyku, je- 
się krążek żelazny sześciofuntowy, Śli mam więcej niż trzeba dla mnie 
gotowy do czynu, samego.. 

— Nie se zaczepki, Słupie, _ Jakiś większy 
—wyjakał Tłuścioch drżącym głosem. przez jego zeschłe oblicze, gdy tamci 

— Kim jesteś, na moce piekielne, dwaj z dumą podnieśli kapelusze i o- 
by mię nazywać Słupem?—brzmiała kazali swoje Własne zapasy: 
szorstka odpowiedź. į — Jest woda do rozcieficzenia, — 

— Ja? Jestem tlušcioch, a ponie- rzekł Brodacz, wyciągając swą puszkę 
waż nigdy dotąd cię nie widziałem... od pomidorów, pełną mułu rzecznego. 

— A to zapewne Brodacz, ten tu- Trochę mętna wprawdzie,—dodał jak- 
„taj, z wesołą lampką we brwiach i z by tłomacząc się. Powiadają jednak... 
tym żał się Boże nosem, rozšmiesza- — Hml--przerwał Slup mięszając 
jącym jego pysk? napój. Pijałem gorsze rzeczy niż męt- 

— Dosyć, dosyć' — szepnął Bro- ną wodę w życiu. 
dacz niepewnie. Jednak, gdy wszystko było goto- 

— W moim wieku, to już zupeł- we, puszki pełne alki w ich jedynych 
nie obojętne. Każdy musi śmieć się rękach, trzy istoty, które niegdyś były 
z tego. Powinienem mieć parasol, gdy ludźmi zawahały się, jakby z przy* 
deszcz pada, by nie utonąć, i cała zwyczajenia, następnie okazały zawsty- 
reszta, znam to dobrze. dzenie, jakby ze zbytniej szczerości. 
— Nie przywykłem do towarzystwa Brodacz 

go, z rzekł oprys wie 

Wrażenia teatralne. 
wcześnie. Podprowadzono je, oba P)wie premjery w Teatrze Polskim: „Jedyny ratunek* Molnara i „Nina, 

Kampf'a. 

kich komedyj 
dyr. Rychłowski na scenę Teatru Pol- 
skiego, dobrze przedwojenną tragedję 
czteroaktową, przypominającą to Sar- $ 
dou („Fedora“, „Teodora“ i t. p.) to 

bez blasku jego djalogów. Tej ekshu- 

coby zostawało w pamięci" 

mów Świata — oraz wielkie wyścigi kwa- | 

pomruk przemkną! ‚ 

IK OWO 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
ała M iejska (ul. Ostrobramska 5). 

+ 

  

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

„GRACZ W SZACHY“ Drama z 

Scenarjusz podług powieści H. DUPUY —MAZUEIA. 

dziejów walk narodu polskiego 
o zła odległość. ka > 

  

i krotochwil, pchnął 
Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Przybyszewskiego, to Dumasa Syna Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5).   
Dziś będą wy- 
świetlane filmy: 95 
Nad program: <PAN KIEROWNIK TO JA» komedja w 2 aktach. 
W. poczekalniach. koncerty Radjo. Ork esira pod dyrekcją Kapelmisirza p. W. Szczepań- 
skiego Ostatni seans o godz. 10. Cena biletów: 
Pcczątek seansów: w niedzielę i święta o godz. 3, w soboty.o godz 4 1 inne dnie o 
0 godz. 5. Kasa czynna: w niedzielę i święta od godz. 2 m. 50, w soboty od godz, 3 

| 1.30 i inne dnie od godz. 4 m 30, 

Królewicz fraj 66 dramat w 8 aktach. W roli 
er głównej Raymond Griffith. 

Parter — 60 gr, Baikon — 30 gr. 

  macji dokonał dyr. Rychłowski «na 
  

osobie* owej, niegdyś mającej tylu 
adoratorów a dziś tak niemal kom- 
pletnie zgasłej w pamięci ludzkiej — 
Niny. Ojciec jej duchowy, czyli autor, 

xe „Helios“ 
„uł, Wileńska 38,   

© 
© 

Wielka Sensacyjna Premjera <NA PARYSKIM BRUKU»,GOLGOTA SERC. KOCHAJĄCYCH. 
SewatyjnóFctyczny film dramat. W roli gł. piękny 

nii Rennet jako <upadła». 
Ramon Novarro, za którym szaleją kobiety i 

Na scenie: Seanse WŁADZIA ZWIRLICZA, 

0
0
6
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był polskim rodowitym izraelitą i w 
  

  

  

  

Krakowie przebywał. Zamiast . a Kimo; p jara... : LE Ja “ sku aoi oki a nan = RE „Polonija“ Najgenjalniejsze arcydzieło filmowe wszystkich czasów! „B E N-H U R“ s OM „Stella a 

Coś, jakoś na lat parę przed wojną = SANEEEGASKEAMI z posągowo pięknym RAMON NOVARRO w roli głównej. SWUJdRNGNEZÓA m 
umarł — Zaznawszy Swojego czasu m Film ten w swym trjumfalnym pochodzie po przez ekrany Świata, jako czarodziejska wizja genjalnego reżysera FREDA ž 
sporo rozglosu i tantjem. a NIBLO hypnotyzował i olśniewał miljony zachwyconych i zdumionych widzów. a. 

Dziś.. ciężko słuchać takiej sztuki £ UWAGA! Film powyższy udało się nam pozyskać dla wyłącznego wyświetlana w naszych 2 ch kinach. 8 
jak «Nina». Sentymentalny melodra- g W inych kinach film ten wyświetlany NIE BĘDZIE. Orkiestra symfoniczna m 
Saba 2 oc Oeklorac. a Bilety honorowe do odwołania nie ważne. (Prócz prasy). = 

K y dobrze lecz — nie modny, Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20 wiecz. Nikt już dziś tak nie mówi jak np. S A S a 
p ie do nieprzytomności w S NIN Ё = 
pani Ninie rzeźbiarz Włoch  Zacho- 5 Фаа аннн 
wal lęgicze najwięcej świeżości mąż ZA : 40 GROSZY DZIENNIE + | DOKTÓR 4 
pani Niny, profesor Larson. Bo pani з , oszczędzając przez 1 miesiąc, może każdy z szan. Czytelni: Nina Bał więkatkó. OwóżisziukA O: e sen Ng + 6 sk dc: Lzy klak wykonaną przez art zakł. : D, ZELDOWICZ 

Sr. z. tezie, jak na kanapie. | it d. Kto chce poznać „przyszłość, * і EM —PRESS, Warszawa, Królewska 29-a 4 | chor-WENERYCZ. 
akąž jest? Olo—co ma uczynić mąż należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce NE, MOCZOPŁC. 
2 dala wieku Zdrigó żona | wyjeżdża, does ki worek M. ASA PORTRET DUŽY $ | ^° SkORNE аа jod Gel t wróżyć Ul. Młynowa 21 m. 6, schody liczymy tylko 12 złotych w tonie sepja lub czarnym. 4 |od 10-1, od 5-8 w. zdradzi z młodszym o wiele, przystoj- na prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża u 1 й ł z nym, a nawet szlachetnym mężczyzną? т Ra 3 $ Rs sio ias Akranes > : DOKT OR 
Dumas Syn odoowiada: Zabij ją! Inni | > SNACH: ф NS aa SNS 5 $ Zeldowiczowa 
doradzałą: Zabij tego z którym cię ORA-+0-+0+045402444 OBIECE, WE 
żona zdradza! A Kampi (śladem wielu В TSS) T my a m 
poprzedników) jest tego zdania, że S por t. SZ ma - DRÓG_MOCZ, | 
zdradzony mąż powinien... „usunąć 4 Pi, = = z: 
się z drogi*. Nawet, szczerze mówiąc,» ||| | : į ) NA 
nieładnie jest i samemu nie korzy- Wa waojkogodoł : LL 
stać, i drugiemu nie dać. Tak też czy- Grach SdRICH WKU "25 "B.mOsW "Er ais, 
ni zacny a dzielny prof. Larson, Gdy Rio Kai Akuszerka Urzędzie Wojewódzkim odbyła się 

konferencja w 'sprawie stądjonu repre- 
zentacyjaego Województw Wschod- 
nich. W zastępstwie nieobecnego Wo- 
jewody przewodniczył Vice-Wojewo- 

zaś głowę sobie roztrzaskał, oczywi- 
ście pani Nina omal od zmysłów nie 
odchodzi, od samego nerwowego 
wstrząsu. Wówczas. bierze ją w obję: 
cią interesujący Włoch į perswadując 

ы ini i da p. O. Malinowski. Obecni byli: 
baron LOSE ślinąbe; ее gen. Popowicz, Vice-Prezydent  Lo- 

y е kuciewski, Naczelnik Wydz. Bezpie- 
— Nic sobie nie rób, najdroższa! 

Gdy taka zdarza się nam gratka, trze: 
ba korzystać. Na tem właśnie polega 

siła. i ° 
Takie jest w sztuce Kampfa sta- 

rego jak Świat trójkąta małżeńskiego, 
bynajmniej nie nowe rozwiązanie. 
Lecz... dla wrażliwych dusz wystarcza. 
Może się nawet «Nina» okazać sztuką 
—kasową. Wszystko być może. 

Wszyscy artyści grali jakoś, jakby 
«bez przekonania». Co miał p p. 
Malinowski ze zwietrzalą frazeołogją? 
P. Perzanowska do - licznych swych 
sukcesów tym razem nic E dodala, 

umiennie 
pracował p, Purzycki ale jego profe- 
sor był chwilami, doprawdy za głupi, 
za naiwny, a raczej artysta zbyt pod- 
kreślał i wyjaskrawiał te właśnie rysy. 
co dla autora są nie celem lecz środ- 
kiem. CJ. 

czeństwa Kirtiklis, kpt. Kawalec i inž. 
Markiewicz, 

Kpt. Kawalec złożył sprawozdanie 
z prac komisji, która oglądała tereny 
na boiska dla najszerszych warstw 
młodzieży oraz na stadjon. reprezen- 
tacyjny. projektowany na Górze Bouf- 
fałowej. Wybrano na boiska  mastę- 
pujące działki gruntów miejskich: na 
Antokolu 2 ha, ną Wojennem Polu 
przy Koszarach Szeptyckiego 2 ha, 
na Nowym Swiecie—l ha, na Bel- 
moncie przy Leoniszkach—2 ha. 

Komisja uznała, że powyższe 
boiska należy urządzić narazie przy 
pomocy minimalnych środków, aby 
jaknajszybciej udostępn.ć je młodzie- 
ży szkolnej tych dzielnic. Natomiast 
główny wysiłek należy zwrócić w kie- 
runku zorganizowania reprezentacyj- 
nego Stadjonu m. Wilna na Górze 
Bouffałowej. ; 

Konferencja przyszła do wniosku, 
prawdą! Coś wprost niepojętego. że wobec znacznych kosztów urzą: 

A dopieroż wyścig kilkudziesięciu czte- dzenia tego stadjonu, Magistrat nie 
ва „keadiyai, Niaklėe,, Unosmnnė bedzie w stanie pokryć ich w zupel 
W szalonym Tozpędzie.. Jane lecą jak wi- nošci, wobec czego musi nastąpiė po- 

cher... kz inne przewracają się i druz- moc społeczeństwa i czynników rzą- 
п Н dowych. goczą. ur pierwszy dolatuje do mety; 

Messają ginie pod kołami włąsnejskwadrygi. Podstawą dalszej akcji organizo- 
pod kopytami koni... Bajeczna scena, niema: ___. innać być” аНОНЕ 
jąca sobie równej w całej produkcji fiimo- Wania „stadjonu winna by jedna 

wej. ! możliwie najśpieszniejsza decyzja Ma- 
gistratu m. Wilna i Rady Miejskiej w 
sprawie przekazania na stadjon Góry 

Ben Hura odtwarza Ramon Novarro.,. 
zbudowany jak Apollo, okaz męką piękno- 
ści, prześcigający pod tym względem Rudol- 
fa Valentino. Gra doskonale, Znowuż Fran- 
cis Bushman w roli Messali jest wprost nie- 
doścignionym typem Pockio wa starorzym- 
skiego legjonisty. Wspaniały! Uosobienie si- 
ły. A Madonna z Nazaretu—dziwnie piękna. 
Długo musiano szukać takiej twarzy, takich 
oczu, takiego uduchowienia. 

«Ben. Fur» to film—który trzeba znać. 
m Aramis. 

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

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

<Zachęta» Gdańska 6, 1 piętro tel. 9-05 
= - 

tem formalności. 

Dzisiejsze i jutrzejsze mecze. 
Prócz meczy zapowiedzianych przez nas 

w numerze czwartkowym, w dniu dzisiej- 
szym i jutro odbędzie się szereg spotkań pił- 

karskich Bako 
Dziś na boiska 1-p. p. Leg. (góra Bu- 

tałowa) spotkają się Denjaminek A-klasy 
z Klub Sportowy <Ognisko> i WKS. 
«Pogofi>. R) 

A, <Pogofi> walczyć będzie przeciw- 
ko drużynie 1 p. p. Leg. Jak nas informują 
„składy Pogoni i,1 p. p. Leg. nie uległy 
zmianom od poprzedniego sezonu. Nowi gra* 
cze, a jest ich kilku, pochodzą z rezerwy 
tych klubów. 

    
     

czenie. „rzelnia „zniknęła. z powierze х hni.. ziemi, 
s. — Nieraz.miewalem przed sobą od czasu gdy byliśmy sa 55 
lepszy napój, przechwałał się. ‚ zapomnijmy o całej drodze, jakąśmy 

— W cynowej zastawie, drwił przeszli odiąd i wznieśmy nasze pu- 
Siup „| hary na dobry-dawny; sposob, jak to 

— W srebrnej zastawie, poprawił czynili gentlemeni za czasów naszej 
Brodacz. młodości. 

_— Mój ojciec tak. czynił, — rzekł 
Tłuścioch, gdy. dawne wspomnienia 

Tłuścioch kiwnął głową. powstawały w dawno  zapieczętowa- 
— Pod solą—rzekł Słup.. nych komórkach mózgu, wspomnie- 

— Ponad nią, sprostował Tłuścioch. nia poprawnego zachowania, 
Nad nią się urodziłem i nigdy nie l 
jeździłem drugą klasą. Pierwszą, lub dzenie od takichže ojców i wznieśli 
u steru, ale nic pośredniego. do góry cynowe puszki z wódką. 

— Atyf—zwrócł się Brodacz z py- — Tymczasem każdy z nich skoń- 
taniem do Słupa. czył swą flaszkę i wydobył drugą z 

— Pijałem z potłuczonego szkła łachmanów, umysły ich były dobrze 
zdrowie Królowej, niech Bóg jej da podchmielone i wzburzone, chociaż 
zdrowie, —odpowiedział Słup uroczy- nie przyszło im jeszcze na myśl wy- 
ście, bez cienia drwin lub ironji, jawić swe prawdziwe nazwiska. Wy- 

— W kredensie? — poddał myśl sławiali się jednak' lepiej, gwara włó- 
Tłuścioch, częgów zniknęła z ich ust. 

W jednej chwili Słup ujął krążek  — Taki już mój organizm, wyja- 
żelązny, zaś Brodacz i Tłuścioch Śniał Brodacz. Mało kto mógłby przejść 
głazy. to wszystko, co ja przeszedłem i żyć 

— Nie wpadajmy w gorączkę — jeszcze, by to opowiedzieć. Nigdy nie 
rzekł Tłuścioch opuszczając swą broń. troszczyłem się o zdrowie. Gdyby to 
Nie jestęśmy motłochem. Jesteśmy co mówią moraliści i fizjołogowie by- 
gentlemenami. Pijmy jak gentlemeni. ło prawdziwe, umarłbym dawno. To 

— Wypijmy jak należy,—pochwa: samo i z wami dwoma. Spójrzcie na 
lił Brodacz. nas, na nasz wiek podeszły, pijemy, 

— Wypijmy i zamieńmy się w ka- jak żaden młody pić się nie odważy, 

Słup. zwrócił badawcze, ё a pytające 
spojrzenie ną, Tłuściocha. 2 

rzerwał mil-mienie, zgodził się Słup. Niejedna go- sypiamy pod gołem niebem, na ziemi, 

Bouffałowej i załatwiającazwiązane z 

Tamci dwaj stwierdzili swe poche- Słup 

  

   
   
         

        

" PŁATK 
VT 

RAZER 

ADIO „Elektrit“ ® 
Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 

oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy 

Ceny konkurencyjn 
   

WYSK—ul. Zamzowa Nr 9,  tel.f. 
ul. Suwalska Nr 65, 

ZIEMNIAKI SAOZANIAKI 

+ 

nowosprowadzone odmiany z Poznań: 
skiego, Pernazja i Teodary, Cena na 
miejscu metr 9 zł. Do sprzedaala: 
majątek Raków k/Olechnowicz. Kązi- 

mierz Zdziechowski. 
NZ 

Pracownia luster $.Rejzenberg $ 
ut. Wielka 35 (na piętrze). 

Przerabia ną nowe stare zepsute 
lustra, oraz przyjmuje zamówienia na 
nowe lustra 1 szkła szlifowane do 
kredensów. Wykonywa także w opra- 

wie miedzianej. 

JTTA ОЧА УЧГ Р 

Nowość wydawnicza 

Czesława Jankowskiego 
£ Ч , 6 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE" 
z 12 ilustracjami. CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Po długim pobycie w | 

Gazda ię (ALE udzielam lekcji języka T niedrogo 
į nelkien ; iadomošė 
francuskiego ul. Antokolska, 74—8. 

i angielskiego Pa*rowski. 
"Mickiewicza 37—17. _" 

= 5 Botek zek Ciasnej, 

4 dla  rekonwalescentą 

AU. puję pragnę wynająć różne używane meble. ją 
Wileńska 8 m. 6. Oferty: Wingry 5 m. 1 

      

  

  

Do sprzedania 

  

ma w 

Ji, nie mamy nigdy schronienia od_desz- 
czu, mrozu lub burzy, nie obawiamy 
„Się reumatyzmu, ani zapalenia plue, 
któreby połowę młodych pchnęły do 
szpitala. | 

Przerwał, by przygotować nową 
dozę truaku i Tłuścioch zabrał głos. 

— l zabawiliśmy się, chwalił się, mam 
na myśli dziewczęta i wszystko, przy” 
toczył Kiplinga, szumieliśmy i ustat- 
kowali się... я 

— Za naszych czasów, zakończył 

— Tak sądzę, tak sądzę, potwier- 
dził Tłuścioch. 5 

— Kochały nas księżniczki, przy- 
najmniej mnie. : 

° — — Mów dalej i opowiedz nam to. 
nalegał Brodacz. 

— Noc ledwie się zaczyna, czemu 
nie mielibyśmy siępoać pamięcią do 
domów królewskich? ' 

Tiušcioch nie zawahał się, ode 
chrząknął, i zastanowił się chwilę, jak 
RARE zacząć opowiadanie. 

„ — Przedewszystkiem trzeba wie- 
dzieć, że pochodzę z dobrej rodziny. 
Percival -Delaney, tak, powiedzmy, 
Percival Delaney nie był kiedyś nie- 
znany w Oxfordzie—nie pod wzglę- 
dem nauki, przyznaję; lecz młode 
pieski z tamtych czasów, jeśli jeszcze 
który z nich żyje, przypomniałyby go... 

— Moja rodzina przybyła ze Zdo- 

T-wo Radio-Techniczne 

ilno, ul. Wileńska 24, 
telef Nr 10—38, 

DDZIAŁY: GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa Nr 29, WOŁKO 
Nr 108, LIDA— 

    

     

  

kiego udziela ruty. 
nowana nauczycielka: 
Mickiewicza 45 m. 4- 
od godz. 1—3, 

  

, majątku na Polesiu. 

| Wi Smiatowska 
przyjmaje od godz. 

o 19. Mickiewicza 

  

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, _ moczo- 
płciowe i skórne. vi 
Wileńska 7, tel. 1067* 

   
   
  

lam) 
  pna raty. 

1 

  

Mająteczki 
pod Wiinem z bu- 
dynkami zdojazdem 
dogodnym  špr2e- 

; EZ 

„ZACHĘTA* 
Gdafiska 6, tel. 9:05 

    

Lekcyj francus-“ 
  

  

Na dzieržawy 
posiadamy bardzo 

poważnych 
reflektantów, zgła* 
szać natychmiast 
do Domu H.-K. 

„ZACHETA“ 
Gdaūska 6 tei. 9405. : 

100500 dolarow 
ulokujemy zaraz na 
warunkach dogod: 
nych i korzystnych 
na 1 hipotekę do- 
mu w Wilnie. Gwa- 
rancja absolutn a, 
Dom Handl.Kom. 

„ZACHĘTA* | 
Gdańska 6. tel. 9.05 

potrzebny ой 1 
maja lub  czer“| 

P wca  RZĄDCA 
— KRESOWIEC do 

Konieczna znajomość 
warunków gospodar 
czych polsko - biało- 
ruskich. . Zgłoszenia 
tylko z  poważnemi 
rekomendacjami, odpi- 
sem świadectw i ży- 
ciorysem. Adresowači 
Pińsk, Skrzynka po- 
„cztową Nr. 28 H. J. 
  

  

  

  
  

1.000 — 3000 
dolarów 

do 1 roku ulokuje- 
my zaraz. Zabez- 
pieczenie 1 hipo- 

teki- 

„ZACHETA" 
Gdańska 6, 1 BiG 
Е Telef. 9—05 

Poszukuję 
do 

bony chłopczyka 

6:letniego. 

UL Subocz 6-A, m, 5, 

FOLWARK Ygubioną ksiąžecz- | 
do sprzedania Z: ja A na 

w odległości 6 klm. imę Karło Kazi- 
od Wilna 15 h. z za-mierza — госгп. 1895, 
budowaniami 1 ogro- zamieszk. we _ wsi 
dem. owocowym, w Czeberaki, gm. Rym- 
uroczej miejscowości szańskiej, pow. Bra- 
w pobliżu rz. Wiljisławskiego, wydaną 
Wiadomość codziennie przez PK U. Święcia- 
od 8 do 9 rano i odny, unieważnia się, 

do 7 wiecz, M. Po- 
hulanka 16 m. 2, 

  

        

  

„bywcą, przerwał Brodacz, wyciągając dłoń dy TRARETOWŃa W Brauna REGA 
stawienia się. 

— Jakie nazwisko? zapytał  Tłuś- 
cioch, zdaje się, że nie dosłyszałem 
dobrze. 

— Delarouse. Chauncey Delarou- 
se. Równie dobrze może być to naz-- 
wisko, jak każde inne. 

Uścisnęli sobie dłonie i spojrzeli 
na Słupa. | 

— No, skoro jesteśmy przy tem... 
nalegał Tłuścioch. 

— Bruce Codogan Cavendish, 
mruknął ponuro Słup. Mów dalej 
Parcivalu o twoich księżniczkach i o 
mieszkaniach królewskich. 

— Ze mnie był prawdziwy djabeł, 
mówił Parcival, gdy po różnych fige 
lach spłatanych w domu wyruszyłem 
jako sportowiec w szeroki świat. Mja- 
łem też wspaniałą postawę nir" do- 
szedłem do tego, czem jeste — polo, 
konna jazda, bokserka, chtunek. 
sport pływacki. „Otrzymałem medale 
za skoki w Australji i wygrałem ki! 
ka rekordów pływackich od ćwierć 
mili wzwyż. Kobiety obracały się za 
mną gdy przechodziłem. Kobiety! Bóg 
z niemil 

Tłuścioch, inaczej Parcival Delaney, 
karykatura mężczyzny podniósł tłustą 
rękę do ust i przesłał pocałunek w 
gwieździste przestworze niebios. 

  

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