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Winowajcy akfu ryskiego. 
Nagły zwrot Kowna. 

Od kilku tygodni jesteśmy świad- oświadczenie wobec prasy, w którem najwyżej pod względem 

nie państw bałtyckich. Jego deklaracja, by zjednoczyć pod jeden sztandar 

etycznym 
kami nagłego zwrotu polityki Kowna, absolutnie pominął Polskę, parafo- stojące jednostki, był Jan  Czakste, 
tej polityki rozpoczętej przez rząd p. wanie paktu z Moskwą, konferencja ale jego właśnie w tej chwili za- 
Waldemarasa, o której głośno mó- w Kibartach, porozumienie z Walde- brakło: 
wiono i pisano w Europie, że zrywa marasem w Rydze—oto fakty. — So- Trudno uwierzyć by Łotwa podpi- 

SŁOWO 

    

Ukazała sie na półkach księgarskich książka 

  

STANISŁAWA MACKIEWICZA 

„Kropki nad i“, 
Skład główny: Warszawa, „Dom książki polskiej“.:Plac Trzech Krzyžy 8. W Wilnie do nabycia 

: we wszystkich ksiegarniach i w /Administracji „,Stowa“. 

  

Olkrzymi budżet Reichswehry. 
BERLIN, 28 lil. PAT. Dzisiejsze posiedzenie Reichstagu po: 

święcone było debatom nad budżetem min sterstwa Reichswehry, 
który jest niezwyke wysoki, wynosi bowiem 698 mi jonów marek, 
R;ąd zapowiedział w kotmisj, że budżet na rok przyszły zapewne 
będ zie mus'ał być jeszcze podwyższony. 

Przyjęcie propozycji. 
PARYŻ, 28 3. PAT. La Matin donosi z Białogrodu, iż rząd jugo- 

dawne „tradycje* i dąży ku porozu, cjal-demokraci łotewscy, wbrew opinji sała, a następnie ratyfikowała nie słowiański przyjął ostatecznie prcpozycję francusko-angielską co do prze- 
mieniu z Połską. Glosy te do pewne- całej Łotwy, ruszyli na przełaj zmie- tylko pakt sowiecko-łotewski, alei ca« 
go stopnia były słuszne. Rząd p.-niając w przeciągu kilku miesięcy .ca- łą politykę obecną Zeelensa, wszela- 

Waldemarasa okazał się na tyle sil- łą konstelację pólityczną 'nad  Bałty- ko przyznać należy, że dziś sytuacja 
nym, iż nie zawahał -się szukać „no- kiem, która ugruntowaźła się tam przez międzynarodowa Łotwy jest zagrożo- 

wych.dróg* o czem wyraźnie wspo- lata doświadczeń. Estonja odcięta za- ną, a nasza polityka bałtycka w Ry- 

minał w swych enuncjacjach sam pre- stała od Polski, a Polska otoczona dze poniosła klęskę zupełną. 
mjer. Rząd, który doszedł do władzy już nawet z północy wrogim łańcu- 
pod osłoną sil zbrojnych, który wy chem. Solidarność państw bałty.kich Czy poseł Łukasiewicz pozo- 

stanie? ) 
raźnie oświadczył, że © ile sejm przełamania w myśl zamiarów Moskwy. 
uchwali votum nieufności to zostanie Na to zdawał się czekać tyłko 

rozpędżony, nie potrzebował i' nie Waldemaras, który sam się nie spo- plomatycznej placówki w Rydze narze- 
bał się opozycji, nawet w takiej spra- dziewał, że sprawy przyjmą tak przy. kalismy już dawno, ale ta nieumieję- 
wie jak nowe kombinacje w stosunku chylny dlań obrót rzeczy, gdy w tność, przeszła wszejako owe nasze 
do: Poiski. Jawnie też bardziej przy- 
chylne wobec Polski czynił kroki. 

już zaraz po dojściu do władzy 

p. Waldemarasa i po pierwszych je- 
go oświadczeniach, zwłaszcza kores- 
pondentowi „Jaunakas Zinas* w gru- 

dniu, pisaliśmy, żeta nowa władza w 

Kownie skłonna jest bardziej do. na- 
wiązania stosunków z Polską li tylko 

gospodarczych i to tylko dla ratowa- 

nia katastrofalnej sytuacji ekonomi- 

cznej Litwy. Nie należało tego w 2a- 

dnym. wypadku identyfikować ze zmia- 

ną stosunku Kowna do Polski wogó- 
le. Wprost przeciwnie. Rząd p. Wal- 
demarasa, jako rząd państwa, które 

„znajduje się z nami w stanie wojny* 

jest dla nas nawet niebezpieczniejszy 

od poprzednich, jako. silniejszy, sku- 

piający jednostki zdolniejsze należące 

do stronnictwa  impezjalistów. ko- 

wieńskich, dła których lada okazja 

posłużyć może do zapalenia wici 

wojennych. Taka okazja zdaniem 

kowieńskich dyplomatów obecnie 

nadeszła. Nagle poszły w. -nie- 

pamięć artykuły pism, z wielką 

ostrożnością komentujące deklaracje 

rządowe i oto „Lietuwis" organ rząt 

dzących tautininków wystąpił z cyklem 

artykułów, w których zdobył się już 

nie tylko na plany wojenne wobec 

Polski, ale rozstrząsający poprostu 

strategje przyszłej wojny, w której 

walczyć będą przeciwko Polsce Niemcy, 

Sowiety i.. Kowno. Z kąd ta nagła 

zmiana? | { - 

Znaczenie paktu lotewsko-s0- 
wieckiego. 

Nie ulega najmniej>zej wątpliwošci, 
że nagły zwrot w polityce „Kowna 

i w jego całem zachowaniu, zawdzię- 
* czać należy parafowanemu ostatnio w . 
Rydze paktowi sowiecko-lotewskiemu 

i całemu kierunkow polifyki zagra- 
nicznej Łotwy, od czasu gdy na jej 

czele stanął socjal-demokrata Zeelens. 

Po pierwsze Zeclens położył kres 

tradycjom Mejerowicza, który kierował 

państwem łotewskiem pod kątem wi- 

dzenia niebezpieczeństwa Rosji So- 

wieckiej i jako najgłówniejszy 

w tym kierunku atut  Wi- 
dział zbliżenie z Polską; po drugie 
złamał w najoczywistszy sposób jed-. 
nolity front i solidarność dotychczas 
niewzruszoną Łotwy, Estonji i Fin- 

landji wobec Moskwy; po trzecie pod- 
dał się całkowicie planom dyploma- 
tycznym Berlina z jednej a Moskwy 
z drugiej Strony, które dotychcas bu: 

dziły największą nieufność W pa a 

stwach bałtyckich, pó czwarte wre- 

szcie, wiedziony na pas 

plomatów, w imieniu całego państwa 

i narodu zadeklarował się do obozu 

wrogów Polski i stał się tych wro- 

gich czynników bazą główną na tere- 

Należy mieć współczucie 
dla nieszczęsnego chorego, cierpiącego 
zaparcie, który bezskutecznie wypróbowi 
wszystkie środki rozwalniające, zachwalane 

Leprince w ilości I lub 2 pigułek  wieczo- 
rem podczas jedzenia  przyniosłoby mu 
szybką i pewną ulgę. Sprzedaż we wszy- 
stkich aptekach. Nie należy - dowierzać 
środkom zastępczy m. Prawdziwe w polskiem 
opakowaniu: białe litery na niebieskiem tle. 

grudniu 
państw bałtyckich należy zaliczyć do 
rzędi romantyzmów politycznych. 
Dziś zmienił zdanie, dziś rządowe 

  

pisma kowieńskie pełne są artykułów 
o konieczności sojuszu państw bal- 

tyckich, dziś, jak dawniej, gorąco po- 
pierany przez dyplomatów berlińskich, 

odrodził się projekt niemiecki «związ- 
ku trzech». Jakiż wpływ w takich 

warunkach wywołać może oburzenie 

panujące w Estonji z powodu polity- 

ki łotewskiej?! Łotwa posiada za so- 
bą Niemcy, Rosję i Litwę, Estonja 
odcięta od Polski, przylegająca od 
północy do ;ohojętnej Finlandji, od- 

dzielona od Anglji setkami mil mor. 
skich, naciskana przez dyplomacje 

sowiecką i niemiecką — ulec w koń- 

cu musi. Oto jest rozumowanie ,Zee- 
lerisa, który w. swych poczynaniach 

„politycznych przestał się zupełnie — - 

czyć z najbliższym i  najserdeczniej- 

szym sojusznikiem Łotwy. 

Bezwzględnie więcej cbaw budzić 

musi w dzisiejszym rządzie socjal- 

demokratów, wewnętrzna sytuacja i 

nastrój całej Łotwy. 

Śmierć Czakstego. 

W takim to właśnie czasie zmarł 
w Rydze jeden z najpowažniejszych 
mężów niepodległej Łotwy, najrozum- 

niejszy po Mejerowiczu polityk, cie- 
szący się mirem i szacunkiem ogółu, 
Jun Czakste. Był on uosobieniem 
przekonań i zapatrywań chłopskich: 

mas Łotwy. A przecież gdy leżał na 
łożu, ciężką chorobą zwalony, nie 
powiedziano mu o ostatnich posu- 
nięciach min. Zeelensa, ażeby ... nie 
pogorszyć jego stanu. * Es'ońska 
„Waba Maa" wyraźnie oświadczyła, 

że gdyby ten człowiek żył, innemi 
dziś drogami kroczyłaby Łotwa. Wia- 

ka tych dy. domem jest, że ogół opinji łotew- 

skiej potępia pólitykę Zeelenss, obu- 
rzeni są chłopi i kupcy i przemysłow- 
cy i właściciele kamienic, ale w walce 

"podejmowanej braknie im sił, braknie 
"solidarności i wzajemnego zaufania. 

Sejm łotewski słynie z targów i prze- 
targów, zakulisowych kombinacyj i 
osobistych ambicyjek. Można w każ- 

na ы 

gł dej chwili spodziewać się na Łotwie 
wybuchu rewolucji 

nacjonelistycznym, ale na czele tych 
grup stoją przeważnie ludzie nie po- 

ważni i w dostatecznej mierze skom- 

promitowani malemi sprawkami, 

į Jedynym cziowiekiem, który mógł- 

li „faszystowskiej" bałtyckich, 
w reklamach, tymcząsem użycie Cascarine czy ifinego przewrotu o charakterze klauzulą bałtycką 

r. z, mówił, że związek oczekiwania, Co robił w Rydze ро- 

seł polski p. Łukasiewicz w chwili 
gdy budował się tam zakonspirowa- 

ny sojusz pizeciwko Polsce, skonkre- 
tyzowany następnie w  tajemnym 

zjeździe w Kibartach? Co robił przed- 
stawiciel Polski, w doskonałych wa- 

runkach, mający za sobą bezwzględną 

większość opinii i narodu łotewskiego? 

Nietylko nie przewidywał on katastro- 
fy, ale jeszcze w styczniu r. b. za- 

pewnial, że rząd Skujeneka i Zeelen- 

sa nie zmieni w niczem dawnej linji 

polityki zagranicznej Łotwy, że w tej 

mierze socjal demokracj nie różnią się 

od związku włościańskiego, że ich 

hasła przeznaczone były tylko dla 
opozycji, w której: się ciągł€ ZNajdowali 
i że z przyjściem do władzy Zeelens 
to mie Menders, pozostały wierny tra- 

dycjom partji, jej mąż sztandarowy. 

Cała polityka, cała ta „aktywność” 
posia Łukasiewicza sprowadzała” się 

do wpajania w Łotyszów zapewnień, 

że Polska to państwo „szczerze de- 

mokratyczne i postępowe*, o czem z 

natury, z chłopa wyrosły, a konser- 

watywny, polityk łotewski słuchać nie 
lubi, a na którego przykre wrażenie 
zrobiło wieczne kokietowanie przez 
przedstawiciela Polski -znienawidzo- 
nych w kraju socjał- demokratów. Na- 
leżało się jednak tego spodziewać. 

Poseł Łukasiewicz nie zna ani rządu 

przy którym jest akredytowany, ani 

ludzi wśród których się obraca jego p 
demokratyczność, po Której sobie tyle 
obiecuje, wywołuje wręcz odwrotny 
efekt. 2 

Ci, którzy na Łotwie pragną zbliże- 

niaz Polską, chcieliby w niej widzieć 

mocarstwo silne, w swej polityce zde- 
cydowane, któreby w każdej chwili 
zwycięsko mogło stąwić czoło Rosji 
sow. Dlatego właśnie tylu jest w 
Rydze polityków łotewskich, którzy 

" uważają istnienie dzisiejszego Kowna, 

* jako groźby enoża w plecy», za szkod- 

prowadzenia na granicy serbsko-aibańskiej ankiety za pośrednictwem fran- 
cuskich, angielskich i niemieckich rzeczoznawców wojskowych i w obece 
ności obserwatorów włoskiego i jugosłowiańskiego. 

dnia 

Agitacja nacjonalistow Gdańskich. 
GDAŃ:K, 28 Ill. PAT. Nacjonaliści gdańscy rozpoczęli w ostatnich 

ch w kołach robotniczych gwałtowną agitację skierowaną przeciwko 
ostatniej decyzji prezydenta rady portu i dróg wodny:h w Gdańsku po- 

Sstanawiającej, że w przyszłości personel robotniczy zatrudniony w' insty- 
tucjach rady portu w Gdańsku składzć się ma w połowie z robotników 
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. * 

Na krótkowzroczość naszej dy- ( IW _ związku z tem urządzono szereg zgromadzeń, na których uchwa- 
lono rezolucję protestującą przeciwko temu orzeczeniu, aczkolwiek nie 
przynosi ono Gdańskowi żadnej szkody, gdyż rząd połski zrezygnował 
na czas trwania bezrobocia w Odańsku z przyznanych mu decyzją prezy- 
denta rady portu uprawnień i przelał je na robotnrk 
skiej 

ów narodowości pol- 
obywateli gdańskich. 

RETKINIA 

Antyczeskie demonstracje Ukraińców 
we Lwowie. 

LWÓW, 28-II. Pat. Dzienniki donoszą, że grupa ukraificów próbowała wczoraj po 
południu poraz drugi urządzić demonst ację przed konsulatem czechosłowackim przeciwke 
rzekomemu uciskowi ukraińców w Czechosłowacji. Policja jednak obsadziła wszystkie 
wejścia do konsulatu i niedopuściła do demonstracji. Aresztowano kilka osób. 

Likwidacja Hramady w woj. Poleskiem. 
Podczas likwidacji Hramady i N. P. Ch. na terenie województwa Pole- 

skiego wyjaśnione zostało, że we wsi Przykładniki pow. Prużańskiego istniała taj- 
na organizacja komunistyczna, W związku z tem aresztowano dwie osoby. W 
lokalu hurtka we wsi Budy w Puszczy Białowieskiej znaleziono podczas rewi- 
zji sztandary komunistyazne i inne kompromitujące przedmioty. Na ogół zlikwi- 
dowano hurtki i koła N. P. Ch. w 
žaūskim i Kosowskim. 

Rozstrzygniecie w sprawie strajku l6dzkiego, 
WARSZAWA, 28-lll. Pat. 28 b. m. odbyło się pod przewodnictwem wice-premjera 

Bartla posiedzenie Raay Ministrów na którem przyjęto orzeczenie komisji arbitrażowej 
w sprawie zatargu w przemyś.e włókienniczym w Łodzi, Treść orzeczenia przedstawia 
się następująco: 

kienn 
Orzeczenie rządowej komisji arbitrażowej w sprawie zatargu w przemyśle włó- 

iczym, cokonane za zgodą organizacyj pracodawców i robotników. Komisja arbi- 
trażowa w sprawie strajku rozirzygnęła: I grupa oirzymuje podwyżkę 12 proc, Il gru- 
pa—ł 0 proc., ili—7 proc. i IV grupa 5 proc. 

Wymienicne podwyżki zarobków obowiązują od dn. 27 marca 1927 r. Podwyżka 
stosowana będzie dla Łodzi oraz tych wszystkich miejscowościach w których obowiązy- 

wał zasadniczy cennik. 
Orzeczenie komisji obowiązywać będzie do 30 czerwca 1927 r. Po upływie tego 

terminu moc orzeczenia przedłużać się będzie milczące z miesiąca na miesiąc o ile żad- 
na ze stron przed dniem 15 danego miesiąca nie oświadczy drugiej stronie, że wypo- 
wiada obowiązujące dotychczas warunki z kofńcerm danego miesiąca. 

  

"Marsz ormji południowej ni Pehin. 
LONDYN, 28 III. PAT Generał Czang Kai-S.ek oświadczył 

korespondertowi agencji Britisch United Press, że ma zamiar 
rozpocząć marsz na Pekin. Głównym celem Kkantończyków jest 
przywrócenie jedności Chin. Pochód w kierunku północy będze: 
podjęty niezwłoczne. Jedna armja będzie maszerowała wzdłuż 
wybrzeża w kierunku prowincji Szantung, druga zaś wzdłaż linji 
kolejowej Nankin-Pekin Generał Feng Szang rozpocznie kam- 

ofiar wypadków 

anię pr ecwko Pekinowi na czele armji zebranej w Mongoji a 
licząc j 200.000 ludzi. : 

Cudzoziemcy zabici w Nankinie. 
LONDYN, 28 М. PAT. Według dotychczasowych „obliczeń, na liście 

w Nankinie znajduje się około 100 osób cudzoziemców. 
Wśród zabitych są: dr. Williams, wice rektor uniwersytetu w Nankinie, dr. 
Smith, lekarz portowy, dr. Huber, majster warsztatów portowych, 0.0. je- 
zuici Vanara i Tugout oraz kilku marynarzy z załogi krążownika «Esme- 
ralda» i torpedowca japońskiego. 

ków 

Kurtyna nad tragedją Szanghaju wznosi się, 
Krążą pogłoski, że powszechny związek zawodowy robotni- 
po-tanow 

dzynarodową od terytorjum chińskiego. Zamierzony jest masowy 
atak na wspomniane barykady. 

liwe, Wśród tych ludzi p. Łukasiewicz | 
w dostatecznej jest mierze skomipro- 
mito wany. 

Wobec katastrofy jaka spotkała 
naszą politykę nad Bałtykiem, bylibyś- 

my naprawdę niemile zdziwieni, gdy* 
by'na stanowisku posła polskiego w 

Rydze nadal pozostać miał p. Łuka: 

siewicz. : RA 
3 ‘ m. 

Łotewsko-estońskie nie- 
porozumienie. 

Według kowieńskiej «Elty», w 
wywiadzie udzielonym przez leadera | 
frakcji socjal-demokratów  estońskie- 
go parłameniu Martina, estonskiemu 
dziennikowi «Rahwa Soema» Martin 
"oświadczył, że będąc w Rydze kon- 
ferował z łotewskim ministrem soraw 
zagranicznych Zeelensem. "W czasie 
konferencji minister Zeelens zwrócił. 
uwagę, że Estonja zawierając traktat 

handiowy z Polską nie powiadomiła 

о tem Łotwę. Prócz tego Polska za- 

stała wciągniętą do liczby państw 
objętych tak zwaną 

co sprzeciwia się 

porozumieniu zawartemu pomiędzy 

Łotwą i Estonją. Co do nagonki upra- 
wianej przez prasę estońską, to na- 

leży zaznaczyć, że ją to inspirują 

łotewskie grupy opozycyjne. 

Stan oblężenia. 
ŁONDYN, 28-1il. Pat. Według doniesień z Szanghaju został tam ogłoszony sian 

obiężenia. Główne niebezpieczenstwo tkwi w możliwości wybuchu wojny partyzanckiej. 
Liczą 
granicznych. 

nach 

sią z tem, że chińczycy będą próbowali rozpocząć walkę w obrębie koncesyj za- 

i Demonstracja floty Japonii. 
ch w Chi“ NOWY-JORK, 28-1il. Pat. Na naglącą prośbę japończyków zamieszkujący. 

postanowił, japoński urz: 
haju ŚĆ pierwszej eskadry krążowników do Czingtan. Rząd planuje urządzenia na 

re Lr i południowych Chin wielkiej demonstrac) i og. З 
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Klub Narodowy. — 
Dnia 30 b. m. we środę o godz. 7 i pół wiecz. w lokalu Stow. 
Techników (Wileńska 33) odbędzie a osy ad Eleni i oi 

w 5 rzewodni 

NRF Bodznkkóisposia 'RYMARA 
„m t, „BUDŻET PAŃSTWA POLSKIEGO". 
Wstęp 1 zł., dla akademików 50 gr., dla członków Klubu 

wolny. ©» »' 

HAKRAKE BARAKE HER 
Od Administracji. | 

Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe „ 
uregulowanie zaległych prenumerat, | tudzież 

wnoszenie przedpłaty na KWIECIEŃ 

Konto Czekowe Słowa P. K. O. 

“| Nr. 80259 
KKKEE RAE о1 о1 о1 о1 о1 9/° | 

pow. Brzeskim, Pińskim, Łnninieckim, Pru- 

I siłą usunąć barykady oddzie ające, koncesję Amię-_ śledrenki KE еа оа # 
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W n—ch świątecznyci 

Sejm i Rząd. 

Kto będzie prezesem Rady 
Nadzorczej Banku Góspodar- 

stwa Krajowego. 

WARSZAWA, 28.III. (el. wł. Słowa) 
Wobec rezygnacji dotychczasowego 
prezesa Rady Nadzorczej Banku Go- 
spodarstwa Krajowego p. Steczkow- 
skiego, wymieniane!są następujące kan- 
dydafury następców: p Augusta Po- 
pławskiego (b. ministra Skarbu), Os- 
sowskiego obecnego vice-frezesa Ra- 
dy, Jerzego Michaiskiego,] pos. Byrki 
z Piasta, p. Wieniawskiego oraz vVice- 
prezesa Banku Polskiego p. Młynar- 
skiego. 

Zebranie 'dyskusyjne. 

WARSZAWA, 25 Jl). (żel wł Słowa) 
W niedzielę w pałacu Frascati księcia 
Zdzisława Lubomirskiego odbyło się 
zebranie dyskusyjne Polskiej Organi< 
zacji Zachowawczej Pracy Państwowej. 
Zebranie oyło bardzo ożywione. Prze- 
wodniczył prezes Władysław Glinka. 
Obrady zagaił ks. Zdzisław Lubo- 
mirski poczem baron Manteufel wy- 
głosił dłuższy referat gospodarczy. W 
"dyskusji zabierali głos pp. Władysław 
Studn'eki i Adam Romer. 

O kwesji ustrojowej mówił książe 
Eustachy Sapieha oraz p. Aleksander 
Chrząszczewski. ; 

Wyjazd prezydenta Mościckie. 
go do Spały. 

WARSZAWA, 28:1I1. (żeł,wł Słową) 
Prezydent Mościcki wyjechał w dniu 
dzisiejszym do Spały na parudniowy 
pobyt. Powrót nastąpi we czwartek. 

"Wyjazd Min. Meysztowicza. 

Pan Min. Sprawiedliwości Alek- 
sander Meysztowicz wczoraj 28 b.m, 
o godz. 22 min. 25 wyjechał z „ow- 
rotem do Warszawy. 

Likwidacja strajku w prze. 
myśle metalowym,» 

WARSZAWA, 28 lil. PAT. Dn. 
26 i 27 b. m. odbywały się w Rado- 
miu narady prowadzone przy udziale 
inspektora pracy IV okręgu w Kiel- 

i cach inż. Swieżawskiego w sprawie 
zlikwidowania sirajku w przemyśle 
metalowym. Narady te nie doprowa- 
dziły do porozumienia się stron i za- 

- Warcia dobrowolnej umowy. Przemy- 
slowcy nie wydelegowali swoich 
przedstawicieli na wspólną konfaren- 
cję z robotnikami, zawiadamiając li- 
stownie, że podtrzymują nadal swoje 
dotychczasawe propozycje, ta jest u- 
dzielenie 9 proc. podwyżki od. dnia 
przystąpienia da pracy. Wobec po- 
wyższego było zapropcnowane prze- 
kazanie zatargu do rozs'rzygnięcia w 
drodze arbitrażu. Po całodziennych 
naradach w dniu wczorajszym udało 
się strony skłonić, do przyjęcia tej 
propozycji. Z dniem dzisiejszym wo- 
bec zgodzenia się na arbitraż wszyst- 
kie odlewnie i emaljarnie na terenie 
województwa kiełeckiego przystępują 
do pracy, Dotyczy to około 10 za- 
kladów zatrudniających ogółem oko- 
ło 4000 pracowników. W dniu dzi- 
siejszym strony mają wybrać po 2 
arbitrów. Arbitrzy na wspólnem po- 

statecznie ustali wysokość podwyżki. 

«Messager Polonais». 
<Messager Polonais>, pismo wydawane 

przez NE 2 Zagranicznych, 
porusza w a e wstępnym sprawę 

у, który ukazał się w aa. 
konserwatystów wileńskich iktóry wzywa do 
reformy prawa wyborczego drogą udziele- 
nia dyskrecjonalnych pełnomocnictw Panu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

<Messager Polonaiss omawia prawie 
wyłącznie polską politykę zagran czną. Wo- 
bec tego dany artykuł tego dziennika wska- 

W kołach rządowych ay abe a rządo | „przypisuje 
problemowi reformy prawa a odai, : 

Kradzież dolarów u posła 
Witosa. 

KRAKÓW 28 ili PAT. Głos Narodu 
donosi: Ubiegłej nocy niewyśledzeni spraw- 
cy włamali się do mieszkania posła Witosa 
w Wierzchosławicach, rozbili kasetkę i skra- 

dli ae rosie Że, na” ay. poi w = 
rej mieściła się biżuterja rodziny a Wi- 
pe nie zdążył: otworzyć. Dochodzenie w 
oku. 

Jubiler Gh, Glezer się z ul. Wiek 
kiej 26, NA WIELKĄ Nr 27, m 6. 

Pracownia jubilerska, KUPNO ZŁO- 
TA, SREBRA i różnych kamieni do 
własnego wyrobu; płacę najwyższe 
ceny. Wykonuję najepsze 1oboty 
brylantowe według rysunków pary- 

  
przeprowadził 

+
2
 

  

  

  KISIA      



2 

ECHA KRAJOWE 

  

Z nowogródzkiego bruku. 
— Korespondencja «Słowa» — 

18-g0 marca 1927 roku Sąd Okrę- 
gowy w.Nowogródku rozpoznał pierw- 

szą w tym okręgu z dziejów martyro- 

logii Polski, sprawę cywilną, z po- 

wództwa Leona  Doboszynskiego 

przeciwko Marji i Natalji Zołotnickim 

i Natalji Nowickiej oraz przeciwko 

Skarbowi Państwa Polskiego, o rewin- 

dykację skonfiskowanego po 1863 r. 

majątku Drohobyla pod Słołowiczami 

pow. Baranowickiego. : 

Za udział w powstaniu 1863 r. 

ojciec powoda, Dominik Doboszyń- 
ski, osadzony był w więzieniu sio- 

nimskim, gdzie zmarł wkrótce, a ma- 

jatek jego Drohobyi już po śmierci 

właściciela, nie bacząc na pozostałych 

nieletnich jego spadkobierców, został 

skonf:skowany i oddany na mocy U- 

kazu cesarskiego urzędnikowi inten- 

dentury przy generał gubernatorze 

Murawjewie, pułkownikowi Apollono- 
wi Zołotnickiemu, ojcu pozwanych. 

Na sprawie dnia 18-go marca w 

imieniu pozwanych występował zna- 

ny mecenas Rodziewicz, kładąc głów- 

ny nacisk na to, że po zabraniu częś" 

ci majątku Drohobyla przez skarb 
Polski na osadnictwo, pozostałe 45 

ha nadano Zolotnickim. ч 
Wyjaśnił tę kwestję przedstawi: 

ciel Prokuratorji Generalnej mecenas 
Obiezierski, stwierdzając, iż Zołotnic- 

kim na mocy odpowiedniej ustawy 

pozostawiono 45 ha jako rzekomym 

właścicielkora i żąden akt nadania ze 

strony Państwa Polskiego nie miał 

miejsca. Bronił i dochodził swych 

praw rzeczowo i z godnością sam p. 

Leon Doboszyński, prosząc sąd o 

roztrzygnięcie kto jest prawym właści- 

cielem owych 45 ha. 
Wyrokiem 18-go marca Sąd Okrę- 

gowy w składzie: przewodniczący 
sędzia Rzepiński, sędzia Jodko i sę- 
dzia Zdanowicz, na rzecz powoda Le 

ona Doboszyńskiego zasądził: 1) od 

pozwanych Żołotnickich i Nowickiej 

—zwrot pozostałej u nich 10 tej częś- 
ci majątku Drohobyla 45 ha z zabu: 
dowaniami  folwarcznemi i 2) od 
Skarbu Państwa—wynagrodzenie za 

przejętą na rzecz Państwa i rozparce- 
lowaną między osadników, część te: 

goż majątku, w sumie jaka ma _ być 

wyznaczona w drodze zapowiedzianej 

ustawy specja!nej. ы 
Dzięki ruchliwości i energji na- 

szego wojewody p. Beczkowicza prze- 

wodniczącego sekcji kulturalno oświa- 

towej przy „Ognisku*, odbył się w 
Nowogródku od początku 1927 r. 

cały cykł poranków literackich i mu: 

zycznych. Pierwszy odczyt wygłosił 

p. Hulewicz z Wilna: „O ziemię Mi- 
ckiewicza”, następny, prof. Modelski: 

'„Geneza Państwa Polskiego”, trzeci, 
wygłosił interesująco i swojsko kapi- 

tan Orliński, nasza chluba, o swym 

wspaniałym locie do Tokio. Czwar- 

tego poranka niedzielnego mówił dr. 
Szeligowski o Chopinie i odtworzył 
szereg arcydzieł naszego mistrza. 
Następnej niedzieli odbył się koncert 
z udziałem utalentowanej śŚ„iewaczki 

p. Zoiji Klejewskiej urozmaicony „ży- 
wym dziennikiem* w redakcji p. Cis- 
Bankiewicza i p. Żdżarskiego. Pod 
koniec lutego p. Hulewicz miał od- 

czyt o Bethovenie a interpretację mu- 

zyczną wykonał p. Szeligowski wraz 

z p. Hulewiczem. O Żeromskim wy- 
głosił odczyt p. Tadeusz Łopalewski, 

a ostatnio prof. Limdnowski mówił 

o świętym Franciszku z Assyżu, bar- 

dzo głęboko charakteryzując ię świe- 

tlaną postać i jej wpływ, który adżył 
po stuleciach i zainteresował obecnie 
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i DENTYSTA |* Feldsztejn ! 
przeprowadził się Z ul. Wie Ikiej i 

na ul. WILENSKĄ 16. * 

Ksiąžka o Beethovenie. 
Witold Hulewicz: „Przyblęda 

Boży”. Beethoven: ozyn i człowiek. 
ser księgarni Św. Wojciecha. 
1927. 

Niewiele posiadamy w piśmien- 
nictwie naszem prac zakrojonych na. 
większą skalę, mających za przedmiot 
życie i twórczość znakomitych muzy- 
ków. Z tem większem zaciekawieniem 
i z góry jiaknajprzychylniej usposa- 

bieni, powitaliśmy ukazanie się bez 
mała czterysta stronicowej książki p. 
Witolda Hulewicza, traktującej o poa- 

tężnym, może zgoła najpotężniejszym 
mocarzu muzyki symfonicznej, o Bee- 
thovznie, którego zgonu stułetnią rocz- 

nicę, akurat w tym miesiącu, uro- 
czyście, z wielką powagą 1 ostentacją 

obchodzi cały świat cywilizowany. 

Sam już trud niemały włożony w 

pisarskie dzieło, bardzo starannie i 

pięknie wydanie —imponuje. „W dru- 

giej zaraz linji podnieśmy, niezwykłe 

u nie-zawodowego muzyka, znawstwo 

nietylko całej rozległej twórczości 

Beethovzna lecz i arkanów kunsztu 

muzycznego wogóle. Oczywiście, że i 

samo życie twórcy „Dziewiątej Sym- 

fonji" mie ma dla p. Hulewicza tajem- 
nic, — až do najdrobniejszych szcze- 

w. 
W” takiemi atutami w ręku zasiadł 

Hulewicz — tłumacz  Rilkego, 

Valery'ego i  Rabindranatha  Ta- 

gory — do pisania swej księgi. 

Maierjału różnorodnego — až się 

/go wagonu niejaki 

Nowogródek, w marcu. 

umysły 20-go wieku. Niedzielne po- 
ranki tłumnie są uczęszczane i społe- 
czeństwo tutejsze należycie je ocenia. 

Magistrat nowogródzki z burmi- 
strzem p. Czechowiczem na czele 
zorganizował codzienne wydawanie 
mieka i chleba dzieciom ze szkcły 
powszechnej, państwowego gimnazjum 
i gimnazjum białoruskiego. Są to dzieci 
źle odżywiane, słabsze, które często 
nie jadają obiadów i dzieci bezrobot- 
nych. Każde takie dziecko codzień o 
godz. 12-:j dostaje kubek mieka i 
kawałek chleba. Prowadzi wydawanie 
p. Lubowieka, jako upoważniona człon- 
kini komisji Opieki Społecznej miej: 
skiej. ! 

Pomaga finansowo tej komisji Pan 
Wojewoda, który z sum orzeznaczo- 
nych przez Mia. Pracy i Opieki Spo- 
łecznej na bezrobotnych, wyasygno- 
wał na ten cel 600 zł. 

Dia szkoły i freblówki żydowskiej 
posyła się również odpowiednią ilość 

mieka. N. 

BARANOWICZE. 

— Nieszczęśliwy wypadek ko- 
lejowy. W dniu wczorajszym w go- 
dzinach przedpołudniowych podczas 
przetaczania wozu pocztowego na. 
stacji Baranowicze, z przyczyn dotąd 
niewyjaśnionych (prawdopodobnie z 
winy władz kolejowych) nastąpiło 
zderzenie wagonu pocztowego z po- 
ciągiem Nr. 704, przyczem został 
ciężko raniony konduktor pocztowe- 

Emil Hanajczyk, 
oraz kietownik ambulansu odniósł o- 
gólne potłuczenie. Na miejsce wypad- 
ku wydelegowano natychmiast spe- 
cjalną komisję. 

PŃSK. 
— Mord rabunkowy. Przed kil- 

koma dniami dwaj bracia Teodor i 
Fieodosij Sawicz napadli na przejež- 
dżającego lasem kupca Pozelsztejna, 
którego zamordowali i ograbili zabie- 
rając mu 35 rubli złotem, buty i czap- 
kę. Po ograbieniu trupa Sawicze od: 
ciągnęli go wgłąb lasku i schowali 
pod krzakiem, Śedztwo doprowadzi- 
ło do aresztowania morderców, któ- 
rzy wkrótce stawięni będą przed Sąd 
doraźny.Czeka ich kara śmierci za na» 
pad rabunkowy połączony z mor- 
derstwem. 

NIEŚWIEŻ. 

— Imieniny marsz. Piłsud- 
skiego obchodzone były w Nieświe- 
żu nader uroczyście. Wieczorem 18-go 
miał miejsce pochód młodzieży przez 
ulice i następnie akademja szkolna. 
W dniu 19-go uroczystości rozpoczę: 
ły się od mszy świętej, którą odpra- 
wił ks. dziekan Rokosz. 

O godz. 12 po koncercie orkies'r 
wojskowych delegaci urzędów, sto- 
warzyszeń i społeczeństwa złożyli ży- 
czenia ńa ręce p. Starosty. 

O godz. 6 wiecz. akademja w ra- 
tuszu na której przemawiał ziemianin 
kresowy p. Jan OQkołów, wspominając 
chwile pobytu Pana Marszałka w 
Nieświeżu. Następnie miały miejsce 
deklamacje i część muzyczna. Na za 
kończenie p. Okołów wzniósł okrzyk 
na cześć Marszałka, trzykrotnie pod- 
chwycony przez całą salę. › 

Ks. Albrecht Radziwiłł ordynat na 
Nieświeżu wydał wieczorem bankiet 
z powodu imienin Pana Marszałka, 
na który zaprosił przedstawicieli 
władz i społeczeństwa. 

— Cenny dar. Ks. Ordynat Radzi- 
wiłł ofiarował zabytek z XVi stulecia 
przedstawiałący Mikołaja Krzysztofa 
Radziwiłła Sierotkę kościołowi para- 
fjalnemu w Mirze, którego fundato- 
tem był kardynał Sierotka. 

przelewa; zachwyt dla Beethovena 
ogromny; mocne postanowlenie—nie 
chadzania utartemi szlakami i ścieżka- 
mi swoich poprzedników, Nie sztuka 
z dziesięciu książek zrobić jedenastą! 

Z tego wychodząc założenia jął 
p. Hulewicz pisać nie żadną w 
ścisłem i utartem cozumieniu Szcze- 
gółową biografję Bzethovena ani też 
szczegółowy rozbiór krytyczny jego 

dzieł. Napisał... „opowieść * 0—Przy- 
błędzie Bożym. Zatrzymajmy się nie 

zwiekając na tem tytułowem  przė- 

zwisku danem Bzethovzanowi. Będzie 
to dla nas punktem wyjścia dla scha* 
rakteryzowania całej książki. 

P. Hulewicz ani myślał położyć na 
tytułowej karcie swojej księgi jedno 
tylko imię, jak się je ryje lapidarnie 
no. na cokule pomnika. Beethoven. 
Tylko to, a więcej nic, Lepiej—po- 
myślał p. Hulewicz — będzie zafrapo- 
wać przechodnia czemś o wiele, wiele 
mniej zwykłem. | wyrył na cokule: 
„Przybłęda Boży”. Niech trudniej bę- 
dzie domyślić się, kto to na granicie 
stoi. To, w każdym razie, bardziej 
modern. Dlaczego jednak : Przybłęda? 
Przybłęda to jakby, za przeproszeniem, 
włóczęga; to mieznajomy przybysz 
niewiadomo skąd; a głównie taki jakby 
jaki znajda, co się do nas natrętnie 
przyplątal. ||| : 

Autor książki daje nam znaleść 
klucz do tej szarady aż na 275 stro- 
nicy. Opowiedziana tam jest, wcale 
nawet dramatycznie, znana anegdota, 
jak to raz Beethoven, w stroju, jak 
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Proces o zniesławienie Stressemana. 
BERLIN 28 Ill PAT. Przed sądem w Plauen rozpoczął się dziś sensacyjny pro- 

ces polityczny przeciwko adwokatowi tego miasta d-rowi Miillerowi oskarżonemu o 
zniesławienie ministra Stesemanna. Adwokat Miiller zarzucił mianowicie Stresemannowi 
po znanej inicjatywie, która doprowadziła do układów locarneńskich, uprawianie ko- 
rupcji. Oskarżony powoływał się przy pierwszem przesłuchiwaniu na list b. ministra go- 
spodarki Schieleg., który stwierdził, że o propozycji zachodniego paktu gwarancyjnego 
nic nie wiedział wbrew oświadczeniu min. S 
zgodą całego gabinetu. 

tresemanna, że inicjatywa podjęta była za 

Pozatem oskarżony adw. Miiller podtrzymuje zarzuty o uprawianiu korupcji, 

twierdząc, że min. Stresemann [nterwenjował jeszcze jako poseł w r. 1920 na rzecz 
Swego przyjaciela radcy Litwina dyrektora towarzystwa handlowego Evaporator, które- 
mu władze Rzeszy skonfiskowały na granicy saskiej 29 wagonów granatów przewožo- 
nych nielegalnie do Czechosłowacji czy też do Polski. Proces obecny potrwa przynaj- 
mniej tydzień gdyż wezwano około 20-tu świadków, pomiędzy nimi 
działaczy politycznych. 

i 

byłych ministrów 

Przygotowania do Koronacji 
Cudownego Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, 

Odezwa J. E ks. Biskupa Michalkiewicza. 

Wobec mającej się odbyć uroczystości Koronacji Obrazu Cudowne- 
go Matki Boskiej Ostrobramskiej w dniu 2 lipca rb. kiedy to ma wziąć 
udział cała Rzeczoospolita Poiska nietylko w osobach duchowieństwa, iezc 
i wiernych, poczynając od Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu, Wilno 
przedewszystkiem, jak śmiem mocno ufać, postara się o uświetnienie uro- 
czystości Tej, co w Ostrej świeci Bramie. Dzisiaj zwracam się z prośbą 
do wszystki-h chórów i naogół do wszystkich osób, które mogą podnieść 
zbliżającą się uroczystość Śpiewem chóralnym, by pośpiesznie zgłosili 
swój udział w chórze podczas Koronacji dla okazania przywiązania i czci 
do Matki Najświętszej. 

Zapisy przyjmuje p. Kalinowski, Oranżeryjay 3 m. 1 codziennie od 2 
do 6 po połudn. najpóźniej do 10 kwietnia rb. 

t Kazimierz Michalkiewicz Bp. 
EEB 

Budowa pomnika Mickiewicza. 
Zarząd głównego komitetu budo- 

wy pomnika Mickiewicza odbył -w 
dniu 27 bm. posiedzenie pod prze- 

wodnictwem generała Żeligowskiego. 
Wysłuchano sprawozdania przewod- 
niczącego sekcji finansowej dyr. J. Ko- 
rolca. Składki napływają zadawalnia- 
jąco. Niektóre z pozwracanych juž 
list zapełnione są szczelnie drobnemi 
składkami np. dziatwy ze szkół ele- 
mentarnych miejskich i wiejskich, 
albo groszowemi datkami żołnierzy, 
inne znowuż przynoszą funduszowi 
pomnikowemu nadspodziewanie, jak 
na dzisiejsze czasy, pokaźne sumy. 
Tak no. na liście pana pułkownika 
K. Schrottera fguruje 486 zł. 50 gr. 
Zarząd komiteu z żywą radością 
podnosząc publicznie te fakty, nie 

Cwiczenia 
Na zasadzie rozkazu Min. Spr. 

Wojskowych z dnia 15 marca 1927 
r., zostaną powołani w roku biežą- 
cym na 4ro tygodniowe ćwiczenia 
szeregowi rezerwy kategorji «A» z 
następujących roczników: a) rocznik 
1902 (podoficerowie i szeregowcy) z 
piechoty, czołgów i łączności, b) rocz- 
niki 1900 i 1899 (podoficerowie i 
szeregowcy) wszystkich rodzajów bro- 
nii służb (z wyjątkiem marynarki 
wojennej), którzy z jakichkolwiek po- 
wodów nie odbyli ustawowych ćwi- 

» 

przestaje gorąco wzywać do ofiarności 
na rzecz wielkiego dzieła wzniesienia 
w Wilnie pomnika Adama Mickie- 
wicza. Dotychczasowe zbieranie skła- 
dek na terenie wyłącznie Wiłeńszczyz- 
ny rozszerzone będzie w krótkim 
czasie na Polskę całą. Sekcja finan- 
sowa, znakomicie zorganizowana i 
prowadzona przez dyr. Korolca, za- 
mierza rozesłać ogółem 100 do 120 
tysięcy list, Zarząd przewiduje, że w 
ciągu roku zbierze wystarczający fun- 
dusz na wystawienie pomnika. 

Postanowiono zwołać in pleno 
główny komitet budowy (osób 100 
przeszło) w miesiącu maju i złożyć 
mu szczegółowe sprawozdanie z do- 
tychczasowej działalności zarządu. 

wojskowe. 
czeń w roku 1925 i 1926. 

Ponadto zarządzone zostało po- 
wołanie: a) na 4-ro tygodniowe ćwi- 
czenia nadzwyczajne: pode ficerów re- 
zerwy roczników 1898, 1891, 1890 z 
wszystkich rodzajów broni służb (z 
wyjątkiem marynarki wojennej), sze- 
regowych rezerwy roczników 1903, 
1902 i 1901 w lotnictwie i balonach, 
b) na 3-tygodniowe ćwiczenia nad- 
zwyczajne: szeregowych rezerwy rocz- 
ników 1898, 1896 w lotnictwie i ba: 
lonach. (o) 

Dalsze szczegóły w sprawie wykrycia mordercy 
Masłowskich. 

Jak wiadomo,;' doprowadzony do 
aresztu Aziułewicz początkowo ne- 
gował udział swój w rabunku i mor- 
derstwie następnie jednak zeznał, że 
brał udział w napadzie na Masłow- 
skich. Rola jego miła sprowadzać 
się do stania na warcie, gdy tym- 
czasem morderstwo popełni Stefan 
Maczulski i Kazimierz Tomaszewicz 
ze wsi Sielawiszki. Wszyscy oni mieli. 
być podkupieni przez dzierżawcę Ma- 
słowskich—Mackiewicza, który obra- 
żony za odrzucenie jego propozycji 
matrymonjalnej w ten sposób chciał 
zemścić się na rodzinie Masłowskich. 
Wszystkich aresztowano natychmiast 
i wszyscy oni wyparli się udziału w 
morderstwie. Śledztwo zaczęlo gmat- 
wać się, gdy tymczasem w dniu 
wczorajszym Aziulewicz złożył dodat: 

to bywało, niesłychanie zaniedbanym, 

dodatku głuchy jak pień, a w wiel- 
klem jakiemś podnieceniu, błąkający 
się gdzieś w okolicach Wiednia, zo- 
stał przez policję aresztowany jako 
włóczęga i przesiedział w jakiejś pa- 
skudnej komórce część nocy. Nada- 
remnie zapewniał, że jest Beethovė 
nem. Sądzono, że warjat. Dopiero 
gdy rzecz się wyjaśniła przyleciał sam 
pan burmistrz miasteczka, przepraszał, 
<o się zmieści i wielkiego muzyka 
galowym ekwipažem magistrackim do 
Wiednia odesłał. Z tej tragikomicznej 
anegdoty dobywa p. Hulewicz  nie- 
tylko... tytuł dła swojej książki, nie- 
tylko epitethon ornans dla Beethove- 
na lecz i elegijne tony, jako to: „Przy- 

błędal!.„ Jak to nasienie lasów nie- 
znanych, przybłędne. Jak ta gwiazda 
hłąkająca się między sferami, miejsca 
swego znaleść nie mogąc. Przybysz 
z niewiadomego kraju, co nie sieje i 
nie zbiera *), Ptak. Chmura. Duch, 
który idzie kędy chce. Boży Przy- 
błęda*. 

Reminiscencja  „bożych*  kmie- 
ciówe. powsinogów „bożych ”... Grze- 
gorza Kubańczyka, niedoskrobańca, 
niedokwita:.. albo i w wyższym po: 
rządku tego, co na Monsalwat szedł 
jake der reine Thor... Rozumiemy, 
albo przypuszczamy, że rozumiemy: 
widzi p. Hulewicz Beethovana jak te- 
go, który obcy chodzi między ludźmi 

*) Myślę, że Beethoven i siał i zbierał. 

kowe zeznanie, w  którem mówi, że 
poprzednio mówił nieprawdę gdyż 
cała wina pada na niego. W zezna- 
niu swoim mówi ten zatwardzialy 
złoczyńca, o wszystkich detalach opo- 
wiadając następujące po sobie krwa- 
we obrazy tego mordu, zaznaczając 
jednocześnie że spłoszony zbiegł nie 
zdążywszy  zrabować wszystkiego. 
Obecnie śledztwo spoczywa w rękach 
podprokuratora przy Sądzie Okręgo- 
wym Sakowicza i sędziego śledczego 
Łabanosa. Głównem zadaniem władz 
bezpieczeństwa będzie teraz wyjaśnie- 
nie stopnia winy Mackiewicza, Mo- 
czulskiego i Tomaszewicza gdyż jest 
podejrzenie, że Aziulewicz umyślnie 
bierze na siebie winę. Rozwiązanie tej 
=. będzie dziełem najbliższych 
ni. : : 

i zgola przez nich nie rozamiany 

daka, albo i człowieka niespełna ro- 
zumu. Ale — przybłęda? Przywołuje 
ta nazwa obraz zbędnego, natrętnego 
zawalidrogi. Wolelibyśmy: „Beetho- 
ven“. A pod tym wszystko mówią- 
cym krótkim tytułem książki motto 
np. z Owidjusza żalącego się na wy- 
gnaniu wśród nawpół dzikich ludzi: 
Barbarus hic ego sum guia non in- 
telligor ulli — ja barbarzyńcą być się 
zdaję, do tego stopnia nikt mnie tu 
nie rozumie... A ; 

Jeżeli, jak nam się zdaje, nazwał 
p. Hułewicz Beethovena „przyblędą 
Bożym* w tem właśnie, owidjuszowem 
rozumieniu, to w każdym razie trud- 
no nie ssostrzedz w samym już tytu- 
le upodobania do wyszukanych, na- 
wpół szaradowych określeń i zwro- 
tów, do wymuszonej jakiejś preciosi- 
tć cechującej wybitnie styl i tok my- 
śli p. Hulewicza. 

Naracja całej, obszernej «opowieści 
o Przybłędzie Bożym» rozpada się 
wcale wyraźnie па trzy, aby się tak 
wyrazić rodzaje. 

Pierwszy to biografja, suło jakby 
podkoloryzowana powieściowem  za- 
cięciem, zmyśleniem, trzymającem się 
jednak ściśłe i sumiennie prawdy, nie 
naruszającem dat ani zdarzeń ustalo- 
nych. Więc np. «Pochmurne niebo 
listopadowe roku Pańskiego 1792 
nisko wisiało mad Wiedniem, kiedy z 

W sprawie pomnika Mickiewicza. 
List do Redakcji. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Sprawa postawienia godnego Adama 

Mickiewicza pomnika, oddawna leżała mi 
na sercu. To też po otrzymaniu listy skła- 
dek, z wielce sympatycznym listem od Ko- 
mitetu, skwapliwie wziąłbym się do zbiera- 
nia składek, zapoczątkowując od siebie listę 
Nr 17, lecz niestety, przy okolicznościach ni- 
żej podanych, ani ja, ani Ci, do których się 
zwracałem o składki — nic nie daliśmy i 
przeto listę swoją Nr 17 bez żadnego zapi- 
su Komitetowi Budowy zwróciłem. 

Przyczyny tego są następujące: 

Każdy, odnoszący się ze czcią do wiel- 
ziego naszego poety i patrjoty, chciałby 
widzieć Jego pomnik w całej okazałości, po- 
dobny do Wieszcza, jak Go się przedstawia 
na dobrych portretach, rzeźbach i popier- 
siach, zostawiając artystom rzeźbiarzom tyl- 
ko wybór wieku poety, wyrazu twarzy, za- 

leżnego od nastroju wieszcza i rozmiar pom- 
nika; jednem słowem, każdy chciałby, zby. 

to był pomnik Mickiewicza, a nie jakiegoś 
Faraona—Straszaka płoszącego flisaków na 
Х, nie pomnik zrewoltowanego futury- 
stycznego artyzmu, nawet z <pięknemi linja- 
mi» i nie pomnik ogromnego Pegaza, trzy- 
mającego na grzbiecie rodzaj wanienki z nie- 
mowlęcym Mickiewiczem i t. p. 

Ogromna większość społeczeństwa chcia- 
łaby mieć na placu wileńskin pomnik Mic- 
kiewicza taki, aby każdy od najmłodszego 
do najstarszego, bez ciceronów, nawet w 
noc księżycową mógł i bez nadpisu poznać, 
że to pomnik Mickiewicza. 

Taki zaś pofnnik jak Szukalskiego, <o 
pięknych linjach» zostawmy dla muzeów, dla 
studjów tam właśnie dekadencko-futury- 
stycznego artyzinu, dla wyjaśnień profesor- 

skich, że na tym pomniku obwarzanek jest K, 
tęczą, że noga tam jest ręką, lub ręka nogą 
Mickiewicza, a nie jakiegoś stworzenia przed- 
potowego, że tam jest Orzeł karmiony krwią 
serdeczną, Czy też z żył i mięśni zbolałego 
poety i t. p. 

Koficząc ten list, upraszam od siebie i 
od wielu innych, by Komitet budowy pom= 
nika rachował się nieco ze społeczeństwem, 
od którego chce otrzymać datki i nie narzu- 
cał mu przeoryginalnych pomników; a gdy 
Komitet oznajmi, że zamierza budować pom- 
nik w rzeczy samej «Mickiewicza» a nie dzi- 
wolągi alegoryczne o pięknych linjach, to 
składki popłyną szerokim strumieniem. 

Inaczej może się zdarzyć, Że oprócz 

stojącego już Faraona-Straszaka nad Wilją, 
będzie stał w innem miejscu zachwalony 
przez jury pomnik o <pięknych linjach», a 
jeszcze w innem miejscu, w tem że Wilnie, 
większość społeczeństwa wystawi pomnik w 

rzeczy samej <Mickiewicza». 
Życzę opamiętania się Komitetowi 

Adam Bohdanowicz (Ziemianin). 

Całkiem niepotrzebnie p. Adam 
Bohdanowicz, wzorem zresztą wielu 
naszych współobywateli, niepokoi się 
i alarmuje. Komitet Główny nie myśli 
bynajmniej „narzucać* tego lub owe- 
go pomnika ani społeczeństwu, ani 
Wilnu. Komitet spełnia tylko swój 
ciężki obowiązek. Szuka możliwie naj- 
doskonalszego modelu dla godnego 
Mickiewicza pomnika mającego stanąć 
w Wilnie. Zkąd p. A. Bohdanowicz 
czerpie wiadomość i przeświadczenie, 
że Ów model już znaleziony? Żadnej 
w tej mierze oficjalnej enuncjacji Ko- 
mitetu lub jego zarządu nigdzie do- 
tąd nie było. Owszem, odbyl się kon- 
kurs, szeroka rozwinęła się dyskusja 
nad wyróżnionemi modelami, ale, jak 
to mówią, klamka bynajmniej jeszcze 
nie zapadła. 

Powtóre. Czyżby już społeczeń- 
stwo niemiało ani krzty zaufania do 
Komitetu i do jego zarządu, że nie 
dopuści do żadnego — jakby ze słów 
p. Bohdanowicza można było wno- 
sić — pomnikowego skandalu? Że 
przecie ludzie, którzy sprawę ujęli w 
swoje ręce wiedzą kim był Mickie- 
wicz, wiedzą jakie'ma doniosłe zna- 
czenie pomnik Mickiewicza wzniesio- 
ny właśnie w Wilnie, no, i jakie takie 
o rzeźbie mają wyobrażenie? 

Owszem, niech się opinje ścierają. 
Tem lepiej! Ale niechże nikt, jak to 
uczynił p. Bohdanowicz, podczas 

zabłoconego dyliżansu wysiadał ma- 
wyglądający jak strach na wróble, w jest. Popatrują nań ludzie jak na cu- ły, szczupły, niepozorny człowiek ©' 

ciemnej, jak murzyna twarzy, czar-' 
nych włosach i szerokim płaskim no- 
sie, od którego uderzająco odbijało 
potężne, prawie jak kula sklepione 
czoło», 

Naracja w tym stylu i rodzaju, 
zawsze żywa i interesująca, błyska 
czasami dużą pięknością bądź plasty- 
ki, bądź barwności. Dość palcem 
wskazać na sylwetę Beethovena sto- 
jącego wśród orkiestry, tyłem do pu- 
bliczności obok kapelmistrza Umlaufa, 
i prowadzącego swoje dzieło, Dzie- 
wiątą Symfonię, ruchami rąk, błyska: 
wicami płonących oczu... albo na pre- 
ludjum do tego monumentalnego kon- 
certu, na strojenie instrumentów, na 
śliczny kabinetstiick opisowej: prozy 
(str. 333—337). 

Z rzadka tylko. skoczy ku nam 
Beethoven z krzesła, niesamowicie 
wymyślający Napoleonowi, że ogło- 
sił siebie „cesarzem, a «wściekłość 
bluzga mu, Beethovenowi, przez bo- 
lesny skurcz szczęk». (str. 110) | 

Drugim typem naracji jest źłuma- 
czenie kompozycyj Beethovena: co 
oznaczają, jakich myśli i uczuć są 
muzycznym: wyrazem, jakiemi droga- 
mi winie się melodja przewodnia po 
przez ornamentów bogactwo, po przez 
arcyfinezje kontrapunktu... Tem zaś 
trudniejsza jest taka, niejako пата- 
calna inicjacja, ponieważ, jak wiado- 
mo, muzyka Beethovena nie jest mue 
zyką . programową. A czyni to quand 

właśnie Ścierania się zdań, mie zwraca 
pustej listy składek Komitetowi! Byłby 
to odruch zgoła nieusprawisdliwiony. 
Bo przecie — dlatego aby wogóle | 
mógł stanąć w Wilnie pamnik Mic- 
kiewicza — potrzeba pieniędzy. To 
przecie jasne jak słońce! Najpierw 
pieniądze — a potem pomnik. Grunt 
to pieniądze. Gdy będą pieniądze, 
będzie można choćby po kolei sześć 
modelów odrzucić, siedm, ośm, dwa- 
naście, aż się znajdzie taki przeciwko 
któremu, ręczę, sam p. Bohdanowicz 
nie mieć nie będzie. 

Im zaś szybciej i pomyślniej pój- 
dzie zbieranie składek, tem będzie 
można szybciej i doskonałej dokonać 
zapoczątkowanego dopiero dzieła. 

Czesław Jankowski, 

° 

LLS TTT 
Niech żyje bezmyśiność! 

„ Pamiętamy dobrze czasy <prawowania 
się» Kasy Chorych ż pocztą o dzisiejszy 
kasowy gmach. 

Wiadomem było iż gmach ten jest pań- 
stwowy, wiadomem było iż wcześniej czy 
później Kasa sprawę choćby w niewiedzieć « 
której instancji przegra, a gmach w użyt- 
kowanie poczty będzie musiał wrócić. 

„Co się wtedy robi? — Kupuje się po- 
sesję. pruwie na peryferjach miasta, posesję, 
przyznać trzeba, taduą, ale Bóg wie gdzie 

ożoną i proponuje się poczcie zamianę. 
eśli nie na stałe — to przysajmniej na cza- 
sowo. 

W rezultacie Kasa Chorych pozostaje na 
dawnem locum. Stary gmach przy ul. Do- 
minikańskiej w dalszym ciągu przez 365 dni 
w roku doświadcza przeróbek, przestawiania 
ścian, przegródek, drzwiczek, parawaników, 
okienek i t. d.i t. d. bez kofica. Co chwilę 
p. Naczelnika takiego to a takiego Wydzia- 
łu, co pewien Czas któregoś z p. lekarzy 
spotyka translokacja nieraz o 3, o 5 metrów 
razem z otaczającemi jego gabinet ścia- 
nami. Pytanie: ile to kosztuje? Pylanie: ile 
kosztują wogóle wszystkie przeróbki gmachu 
asy „od początku jej powstania łącznie z 
zakupionym na własność gmachem przy ul. 

az 
«y za te pieniądze nie możnaby wy- 

budować w dowojnym punkcie w Czatrum 
miasta gmachu dostosowanego technicznie 
do wymagań uowoczesnych | potrzeb na- 
szej Kasy Chorych? Na to pytanie chcemy 
usłyszeć odpowiedź. Odpowiedzi tej żądamy. 

Teraz inna sprawa. Od początku swego 
owstania Kasa Chorych stale się roawija. 
łozwija się oczywiście nie siłą potrzeb žy- 

cia, ale siłą przymusu, 'który jeżeji chodzi o 
ubezpieczenia społeczne, w Polsce obowią- 
zuje. | | 

„” Robi się na ul. Dominikańskiej coraz ciaśniej. Mimo ciągłego, wyżej wspomnia- 
nego, kontredansu Ścian, w miarę przybywa jących tysięcy ubezpieczonych, Kasa staje 
się, dla ludzi szanujących czas i, choć ©- 
drobiuę, zdrowie, Coraz bardziej niedostę- 
pną. Golgoty <xasowego» leczenia nie ma- 
my zamiaru opisywać. Jest aż nazbyt do- 
brze znaną. Stwierdzamy tylkó fakt bez- 
przeczny, że w naszej Kasie Chorych coraz 
SR leczyć. › szyscy sobie w kasie, od  najriższć 
RZE gońca do p. Dyrektora tej ja 

„ zdają sprawę dlaczego tak jest. - 
stu e: za sę e : оо 

„ Treba z tego faktu wyciągąć k kwen- cje: albo Kasę wynieść > Omano Sia 
A na jej oska przez tworze- 

lie filji na prze. ciach i - dątaaję Ca eściach i temsamem od. 

0 przeniesieniu Kasy nie słyszeliśmy. 
Pozostaje więc druga konsekwencja: decen- 
WR ca z udem kierunku robi? Przy- 
stępuje się do likwi й przednieeiac. (owania przychodni na 

Vszysikiego można się po naszej Kasie 
spodziewać jeśli chodzi o jej stośkikh do 
tych z których żyje, ale takiego stosunku do 
samiej siebie, do własuej swej pracy, do własnych swych zadań, nigdyśmy nie ocze- kiwali. 

Mogła go tylko dyktować c: - - 
kowzroczność czy epo ias 

Podobny skandai mogła zrodzić chyba | 
tylko w najlepszym parų Tan z» 

K. 

  

Poszuklwany na Wilno i okolice 
dobrze ustosunkowany 

Agent 
celem objęcia przedstawicielstwa wy- 
robów fabryk Lever Brother Limi: 
ted (Anglja), a mianowice: «Lux», 

<Sunlait», <Rinso>» i <Vim>, 

Gwarancja finansowa 1 znajomość 
branży mydła niezbędne. 

Tylko pierwszorzędne siły lub firmy 
zechcą zgłaszać się do firmy: L. REID, 

Warszawa, ul, Moniuszki 11. 
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móme p. Hulewicz nietylko z nieladą 
kompetencją kogoś, co na muzyce 
wogóle dobrze się zna lecz i z b.ne- 
dyktyńską iście cierpliwością, Czasem 
Oczywiście daje siebie unieść, zstępu- 
je ć la Hoesick trochę już za bardzo 
b:zceremonjalnie w głąb duszy twór- 
cy, przemawiającego tonami, melodją, 
muzyką jednem słowem czemš... co 
niesłychanie trudao daje się prze- 
transponować na wyrazy ludzkiej mo- 
wy, a bywa, że zgoła wymyka się z 
pod takiej operacji. Ale— na ogół z 
założonego na dużą skalę (*) wykła- 
du p. Hulewicza dużo, dużo może 
skorzystać laik, a zaś muzyk zawo- 
dowy znajdzie w tym wykładzie nie- 
wątpliwie sporo interesujących a mo- 
że nawet i śmiałych wywodów, 

Olo np. komentarz do finału 
pierwszej części Czwartej Symfonii: 
<....Oktawy wzbierające jak łagodne 
wschody, wiodą do bachicznych ©- ‘ 
krzyków, do nagłego głosu klarnetu, 
któremu kanonem sekunduje niższy o 
oktawę fagot. Pęd wzmaga się, w sil- 
nych synkopach. gna, przesypują się 
perły różnobarwne pierwszego moty- 
wu, igrają rozbłyski swawolnych — & 
gur, szał rośnie, zniża się, cichnie, 
stacza w niebywałe przyciszenie, w 
którem dominują głuche pomrukijkot- 
ła. Przemiany harmoniczne Išnią tu 
światłem czarujących niespodzianek, 

() „Tłumaczenie* jednej tylko rip. pm 
Ło Symfonji obejmuje 30 stronic ;(300— 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH. 

Wojewódzka Rada na- 
prawy ustroju rolnego. 

W dniu 21 marca br. odbyło się 
w urzędzie wojewódzkim w Wilnie w 
obecności p. ministra Reform Rolnych 
dr. Witolda Staniewicza, pod prze- 

- wodnictwem p. wojewody wileńskiego 

Władysława Raczkiewicza _ pierwsze 
posiedzenie Wojewódzkiej Rady na- 

prawy ustroju rolnego, powołanej do 

życia rozporządzeniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 4 stycznia 

1927 roku, 
W/ obradach wzięli udział przed- 

stawiciele społeczeństwa z pośród 
wybitnych znawców stosunków rol. 
nych oraz osób biorących udział: w 
życiu gospodarczem i.samorządowem: 
pb. R. Węckowicz, Z. Ruszczyc, W. 
Chudzynski, B. Muczyn, J. Stankie- 
wicz i E. Jeleniewski, oraz przedsta- 
wiciele rządu: z ramienia MRR. _pre- 
zes St. Łączyński, Min. Spraw Wewn 
naczelnik W. Dworakowski, Min, 
Roln. i DP. naczelnik W. Szaniaw- 
ski, Min. Sprawiedl. sędzia W. Hau- 
ryłkiewicz, Min. Pracy i Op. Społ. 
naczelnik K. Jocz i Min. Spraw Wojsk. 
mjr. Balinger. 

Zagajając obrady p. Wojewada 
podziękował p. Ministrowi za przy- 

bycie na pierwsze posiedzenie Woje- 
wódzkiej Rady naprawy ustroju rol- 
nego, w czem dopatiuje się z jego 
strony chęci jaknajbliższej współ: 
pracy z Radami' wojewódzkiemi. 

Następnie p. Wojewoda wyjaśnił 
zakres kompetencji Rady, która prze- 
dewszystkiem ma za zadanie: 1) o- 
mawianie planu działalności urzędów 
ziemskich na najbliższy okres, 2) o- 
mawianie sprawozdań z dzialalnošci 

tych urzędów i wreszcie 3) wydawa- 

nie na życzenie Ministra Reform Rol- 

nych opinji o przygotowanych w Za 

kresie jego działania projektach usta- 
wodawczych. W związku z temi kom- 

petencjami porządek dzienny rozbija 
się na 2 części na: 1) sprawozdanie 
p. prezesa OUZ. z prac dokonanych 

«w związku z przebudową ustroju rol- 

nego w latach 1921—1926 i 2) przed- 
stawienie płanu robót na okres 1927 
—1028 r. : 

P. minister Staniewicz w krótkich 
słowach zobrazował konieczność po” 
wołania do życia tego rodzaju insty- 
tucji, jaką jest Rada, oraz podziękc- 
wał wszystkim tym zebranym, którzy 
przyjęli godność członków Rady. 

P. prezes Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego Stanisław Łączyński, roz- 
poczynając swe przemówienie, zazna- 
czył, że zadaniem jego będzie: 1) 
przedstawienie całoksziałtu prac do- 
konywanych i dokonanych przez U- 
rzędy Ziemskie od chwili powstania 
urzędów do dnia 1 l. 1927 r. oraz 

zaznajomienie obecnych z projekta- 
mi i planem robót na czas naj- 

bliższy. у 
Przechodząc do charakterystyki 

prac Okręgowego Urzędu Ziemskiego 
za okres 1921—1926 r., p. Prezes. 
stwierdził, że zostało rozparcelowa- 

nych prywatnie 74107 ha t.j. 9,2 proc. 
całego obszaru większej własności, 
We wschodnich powiatach Obszar 
rozparcelowany waha sę od 4 do 5 
proc. w stosunku ogólnego obszaru 
większej własności w powiecie, w 

powiatach zachodnich od 14 do 19 
proc. 

Tam, gdzie odsetek większej wła- 
sności jest większy, tam jest większa 

podaż ziemi na rynku prywatnej par- 
<celacji, ale wtedy popyt jest mniejszy 

1) w pow. zachodnich 6000 ha. 
2) w pow. wschodnich 4400 ha. 
Powiaty za hodnie pokryły plan 

1927 r. z nadwyżką, powiaty zaś 
wschodnie dały niedobór. 

Parcelacja prywatna zroku na rok 
zdąża coraz więcej w kierunku  par- 
celacji sąsiedzhiej i odsetek sprzeda- 
nych działek samodzielnych obniża 
się kosztem zwiększenia odsetku dzia- 
łek dodatkowych, 

W związku ze scaleniem i pry: 
watną patcelacją musi być rozwinięty 
długoterminowy kredyt na nabycie 
gruntów, co też zostało ułatwione 
ostatniemi zarządzeniami p. Ministra 
Reform Rolnych w sprawie możności; 
1) dokonywania szacunku kameralne- 
go, 2) uzyskiwania wspólnych (zbio- 
rowych) pożyczek przed scaleniem na 
zakup gruntów, 3) obciążenia grun- 
tu przez sprzedawcę. 

Przy rozdysponowaniu gruntów, 
jak przy parcelacji prywatnej tak i 
rządowej dominujący procent, bo z 
górą dziewięćdziesiąt, stanowi lud- 
ność miejscowa, pozostali zaś wz:r- 
bują się z pośród ludności innych 
województw. 

Zapas gruntowy Urzędów Ziem- 
skich został utworzony prawie jedno- 
razowo w pierwszych latach prac 
urzędów ziemskich na skutek doraź- 
nego działania Ustawy z dnia 17/XIl 
1920 г’ w powiatach wschodnich, 
oraz dekretów Naczelnego Dowódcy 

Wojsk Litwy Środkowej Nr. Nr. 213, 
257 i 469 w powiatach zachodnich. 

W celu dokonania parcelacji rzą- 
dowej za Okres sprawozdawczy u- 
tworzono zapas gruntowy w ilości 
63.235 ha. 

Przeważający odsetek, bo 60 proc. 
stanowią upaństwowione grunty pry- 
watnej własności większej, pozostały 
obszar uzyskano z Ministerstwa Rol- 
nictwa i Dóbr Państwowych oraz 
gruntów poduchownych. 

W parcelacji rządoweji definityw- 

nie rozparcelowano 25618 ha, co sta- 

nowi 46 proc, całego zapasu, pozo- 

stały zaś obszar jest w różnych sta- 

djach postępowania parcelacyjnego i 

w większości znajduje się w  posia- 
daniu drobnych rolników. 

Obszary ostatecznie rozparcelowa- 
ne znajdują się w ręku 3104 kolo: 

nistów. Z pośród nich bszrolni cywilni 
osaónicy stanowią 31,4 proc, mało: 

rolni—363 proc, osadnicy wojsko- 

wi—283 proc. i na cele państwowe 
przeznaczono 38 proc. 

Co do rozdysponowania gruntów, 
—rok rocznie zwiększa się odsetek 

wydzielonych działek dodatkowych, 
które prawie wyłącznie idą na upeł- 

norolnienie karłowatych gospodarstw 
scalanych. 

Pozostałość zasasu gruntowego 
nie może być użyta na zakoń -zenie 
osadnictwa wojskowego, potrzebna jest 

bowiem na upelsorclnienie scałanych 
gospodarstw. 

Z wejściem w życie ustawy o ref. 

roln. z dnia 28.X1-25 r. tworzenie za- 

pasu gruntowego przez wykup pry- 

watnych majątków, jako zagadnienie 
naczelne reformy rolnej, odpada, nato: 

miast punkt ciężkości jej przechodzi na 

prywatną parcelację, w której przymu- 
sowy wykup i listy imienne stają się 
rygorem utrzymania pryw. parc. w 

w racjonalnych ramkach. 
Przechodząc do charakterystyki 

prac zachodzących przy likwidacji ser- 
witutów p. Prezes Okręgowego Urzę- 
du Ziemskiego zaznaczył, że według 
danych Głównego Urzędu Statystyczne- 
go obciążonych serwitutem jest 230 
majątków czyli 9,1 proc. ogólnej ich 

SŁOWO 

KRONIKA MiEJSCOWA 

— (0) Opłaty stemplowe od 

Min Skarbu pokwitowania z odbioru 
gotówki, nie przewyższającej sumy R waz s pe = opłaty stemplo- 

0 wej. Dotyczy to również pokwitowań 
ы 682'0“'20'10 od służebności obszar z ogbioru papierów wartościowych, i wydzielono dła 136 wsi ю 

(2.918 zagród) równoważniki o obsza- M jaa Zn 2 50 zł. 
rze 4.741 ha, co wynosi około 40 proc. 28 3 
obszaru zwolnionego. Dewizy i ak”. ГЬ 

posiadało 444 wsi na rzecz 10 232 

Z ogólnej ilości zlikwidowanej słu- Tranz 
żebności przypada: na tryb przymu- Dolary 8,92 r: aż 
= 22,1 proc, na dobrowoiny — Po 288 35820 359,10 

„9 proc. ё 43.58 

Akcja likwidacji serwitutów toczyła Paryg ""* aS ga 895 
się żywiej w powiatach zachodnich Praga 26,54 26,51 mz 
niż wschodnich, co było wynikiem Szwajcarja 17236 17217 17260 
konjunktur gospodarczych oraz kul- waż 126— 12589 126.20 
turalnego rozwoju ludności w tych eg jA M. 41,36 41,16 
grupach powiatów. Dolarówka 51, a 5028 © 

Skutkiem niewystarczających norm 5 pr. pożycz. konw 59,— 
wydzielania równoważnika sg na A. 84.50. 
wego według obowiązujących ustaw ° 
do! czasu ich znowelizowania przez ue mewy ma Kine 05479 5440: 
rozporzadzenie Prezydenta Rzplitej z 8 proc. warszawskie zł, 73, 7250 
dnia 1.11 1927 r. obumierało napięcie 4 i pół proc. warsz, złotowe 55 
spraw w trybie przymusowym i w u- GIEŁDA WILEŃSKA. 
rzędach ziemskich coraz większa ich Wilno, dnia 28 marca 1927 r 
ilość przechodziła z trybu przymuso- Listy zastawne. ; 
wego na tryb dobrowolny, oraz zwięk- Wil. B. Z. zt, 100 4250 42,20 
szało się napięcie likwidacji serwitu- Papiery państwowe. 
tów w trybie dobrowolnym, aczkolwiek 8 proc. państw. poł. kon 1 zł 
wskutek trudności ' ustawodawczych o (OT Jų śm) 

| Lekarz- 
si efekt 35 i nos, do 
i * 

i ilości spraw zgłoszonych wyraża się | Lekarz Ch. Krasnoslelski 
ul Wieka 21. przyjmuje: 10—2 1 4—7, 

odsetkiem 28. 

(Dokończenie nastąpi). 
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WTOREK žai : Czasby więc troch i — 
29 Dziś Wsch, sł. o g. 5 m. 17. miód SC roc: pośpiecaye 

p Zach. sł. o g.18 m. 3 AB SZKOLNA. 
Jutro — Zakaz gry w piłkę nożną. 

Anieli Wd. W myśl zarządzenia Res   
  

Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego Kuratorjum Szkolne po- 
wiadomiło władze szkolne, że mło- 

Spostrzeżenia meteorologiczne] Zukład 
Meteorologji U. S. B, 

z dnia 28 —III 1927 r. 

Ciśnienie ) 765 dzieży szkolnej do lat szesnastu za- 
średnie brania się gry w piłkę nożną. Wszel- 

Temperatura | _ > kie inne rodzaje sportu zakaz ten nie 
średnie f PRA e w „ego zarządzenia 

Ž wszystkie kluby piłkarskie będą w 
za ze | * с nielada klopocie, gdyž narybek spor- 
k towy rekrutuje się właśnie z młodzie- 

pełowniający | Potudniowo-Wschodni žy szkolnej. 

Uwagi: „karri śnieg ikrupy PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

ne, sek ine 10) Konfóreńcja W sprawie 
WA zatrudnienia bezrobotnych; Dziś, 

URZĘDOWA. dnia 29 marca, odbędzie się w woje- 
— Powrót wojewody Racz- wództwie z udziałem przedstawicieli 

kiewicza Pan wojewoda,Raczkiewicz robót publicznych, wojewódzkiego 
wrócił już z Warszawy, dokąd jeździł wydziału samorządowego i Magistratu 
w celach służbowych i objął w dniu konferencja w sprawie zatrudnienia 
gas Ei i bezrobotnych, 

— Inspekcja policji pow Wi- ы 
koa = p wać 0 SŁ jeli > il - е О - — . je ъ 

ich pog am O Zarząd Okręgowy P. Z. K. przypo- kom. Dubowski od kilku dni = S Įsnkoi 12 dzik 23 Е 
dza inspekcj oszczególnyc ina czio Zl go 5. m. 

pi ННросвоР o o godz. 17 odbędzie się Walne Do- osterunków. Obecnis p. Dubowski г 
:гиеогоша‹іиа inspekcję posterunku roczne Zgromadzenie Koła Wilno. 
w Bujwidzach, uprzednio przeprowa- „ , W razie nieprzybycia potrzebnej 
dził ją już w Santuce, Bystrzycy i. ilości członków, następne Zebranie 
Wornianach, odbędzie się tegoż dnia o godz. 17 

— Konfiskata. W dniu 26-b. m. m. 30, które będzie prawomocne bez 

p. Komisarz Rządu na m. Wilno na- wZS'ędu na ilość obecnych. 
łożył areszt na N 8 wydawnictwa zli. _ ; (X' Posiedzenie komitetu 
kwidowanej „Hramady* -- „Narodny wystawy „Targów Półaocnych* 
Zwon* za artykuł wstępny p. t. w Wilnie. W związku z prójekto- 
„Uczora i Siahodnia“ мапа w r. 1028 w Wilne wystawą 

MEJSKA a” Po + sobotę dnia 
g 1е i „m. w godzinach wieczornych 

psów Wilnie: Magistrat Jestewij. odbyło się w Magistracie posiedzenie 
na wydał w dniu wczorajszym ogło- KORA E eanisacy jega targów. | 
szenie w którem przypomina właści- a posiedzeniu ustalono termin 
cielom zpsów o obowiązku  rejestro- wystawy na sierpień 1928 r. Pozatem 

dziki postanowiono zaprosić na protek- 

pokwitowań. Wedł:g wyjaśnienia 

3 

y licy Bakszta 11, p. 31, 
zinach południowych. 

KOLEJOWA. 
— Mile objawy troskliwošci 

władz kolejowych o potrzeby 
mieszkańców. Przystanek „Czepuka- 
ny" na linji wąskotorowej „Dukszty— 
Druja* mimo  tyloletniej jego egzy- 
stencji niestety dotąd pozbawiony 
jest najelementarniejszego schronienia 
dla pasażerów. 

Niejednokrotnie, przy częstych wy- 
kolejeniach i opóźnieniach pociągu, 
pasażerowie zmuszeni Są na deszczu 
i chłodzie wyczekiwać na polu całemi 

ZAC siedzibę Razi Anny 4) szósta Środa Literacka. 
Program obejmuje referat p. Tade- 
uszi Łopalewskiego p. t. <Utwór po- 
śmiertny Żeromskiego» i w _ formie 
dalszego ciągu dyskusji, referat p. 
Wiktora Piotrowicza o „Šnie“ Felicji 
Kru szewskiej. 

й Wstęp wylącznie dla członków 
Związku i przez nich wprowadzonych 
gości. 

NADESŁANE 
— Walka z infekcją Zrypy. 

Żyjemy w wieku epidemii grypy. Co- 
dziennie nadchodzą wiadomości © 
olbrzymich rozmiarach, jakie przybie- 

gee, pEb te miłe U ra na całym Świecie ta straszna cho- nas porządki. : : 
Zaznaczyć należy, że w panują- roba. Jest rzeczą zrozumiałą, iż wal- 

ka z grypą staje się jednem z naj- 
zktualniejszych zagadnień życia co- 
dziennego. Powagi naszego Świata le- 
karskiego podają różne sposoby za- 
pobiegania infekcji i walki z tą nie- 
bezpieczną chorobą. Grypa jest, jak 
stwierdzono „z całą pewnością, cho- 
robą infekcyjną. Przenosi się ona 
przez bakcyle z chorego na zdrowe- 
go, a zatem stanowią Środki dezyne 
fekcyjne najiepszą ochronę przeciwko 
szerzeniu się grypy. 

W jaki sposób przenoszą się 
bakcyle? Li.zae bakcyle krążą w po- 
wietrzu. 

Znaczna ich część usadawia się 
na różnych ciałach i przenosi się 
przez dotknięcie. Nader ważną rolę 
odgrywa przytem ubranie a szcze- 
gólnie bielizna. Jest rzeczą stwierdzo- 
ną, że w brudnej bieliźnie znajdują 
się liczne bakcyle, które nawet przy 
wygotowaniu _ bielizny nie zostają 
zaiszczone. Dla unieszkodliwienia 
tych ognisk choroby istnieje jeden 
tylko niezrównany środek: używa się 
przy praniu bielizny środka do  pra« 
nia, który posiada właściwość zabija* 
nia bakcyli. Dezynfekcyjne środki do 
prania posiadają dla higjeny (wśród 
ludu) niezmierne znaczenie, a znany 
i używany od lat środek do prania 
<ALBORIL» jest pod tym względem 
najdoskonalszym. Jest on pod gwa- 
rancją wolny od chloru i zawiera ©- 
bok 50 proc: czystego wolaego od 
smoły mydła ziarnistego dezynfekują- 
ce składniki, które dzialają już przy 
dłuższem moczeniu bielizny w zimnej 
wodzie, a przy gotowaniu zabijają 

wszelkie bakcyle. Dzięki tym nadzwy- 
czajnym zaletom zostały również na- 
grodzone złotym medalem na ostat- 
niej wystawie higjenicznej w Warsza- 
wie specjalności <ALBORIL» (mydło 
«Alboril», płatki mydlane «Alborile, 
$г .dki do prania «Alboril»), 

Możemy tylko jaknajgoręcej zale- 
cić wszystkim gospodyniom szczegól- 
nie w obecnym czasie epidemji gry- 
py, by zwróciły na to baczną uwagę 
i stosowały wszelkie odnośne środki 
zapobiegawcze przeciwko przenosze: 
niu bakcyli, gdyż słusznie mówi przy- 
słowie: «Lepiej zapobiegać aniżeli po- 
nosić skutki niezapobiegania». 

TEATR i MUZYKA: 
— «Reduta» na Pohulance. <Żywa 

cych ciemnościach nocy i pociąg 
mimo jego ognistych oczu dopatrzyć 
się nie może miejsca, gdzie wskazany 
jest jego postój. W rezultacie nieraz: 
pociąg nie może znaleść pasażerów, 
a pasażerowie muszą się uganiać za 
pociągiem. 

RÓŻNE. 
— Komunikat Zarządu Syndykatu 

dziennikarzy. Redagowanie tudzież korygo- 
wanie przez odnośne komisje mającego być 
opublikowanem rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej zmieniającego niektóre po- 

stanowienia ustaw kammych o rozpowszech- 
nianiu nieprawdziwych wiadomości oraz o 

zniewagach — powoli lecz stale posuwa się 
naprzód. Równolegle opracowywane jest w 
odnośnych instancjach, Ew do 
opublikowania, rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej o prawie prasowem. 
Konferencje warszawskie delegatów Mi- 

nisterstwa Sprawiedliwości z przedstawiciela- 
mi Związku Syndykatów Dziennikarzy Pol- 
skich pp. Dębickim, Bazylewskim, Ehrenber- 
giem, Olchowiczem 1 Orzegorczykiem wpro- 
wadziły niejedną modyfikację do zaprojekto- 
wanego tekstu obu rozporządzeń. Pełny ich 
tekst w nowej redakcji z uwzględnieniem 
wszystkich zmian dokonanych doręczyło 
M-stwo R zarządowi Związku 
Syndykatówzarząd zaś Związku Syndyka- 

tów rozesłał odpisy tego nowego projektu 
Syndykatom należącym do Związku. 

Dwa dni temu odpis taki otrzymał za- 
rząd Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich. 

*, Jest to oczywiście wciąż jeszcze tylko 
projekt. Dalsze jednak zmiany, mające do- 
nioślejsze znaczenie, nie są już przewidziane. 

Ktoby z członków Syndykatu wileńskie- 
go pragnął zapoznać się z obu projektami 
lub z jednym z nich, zechce zgłosić się li- 
stownie, osobiście lub telefonicznie (400) do 
zarządu Syndykatu (Zygmuntowska 4 m. 3). 
Zarząd posiada jeden tyłko egzemplarz, o 
którego nie nazbyt długie przetrzymywanie 

prosi. i 

— (0) Konferencja delegatów 
związku kupców żydowskich. Na 
zaproszenie związku kupców żydow- 
skich w Wilnie, w dniu 3 kwietnia 
przyjeżdżają do Wilna sen. A. Trus- 
kier i poseł W. Wiślicki. Z ich udzia- 
łem odbędzie się konferencja prowin- 
cjalnych delegatów związku kupców 
żydowskich dla omówienia szeregu 
aktualnych spraw. Wieczorem dn. 3 
kwietnia p. p. Truskier i Wiślicki wy- 
głoszą publiczny odczyt ma temat 
„O położeniu kupiectwa w Polsce i 
widoki na przyszłość”. 

— (x) Projekt budowy kino 
teatru przez P. B. K, w Wilnie. 
Poiski Biały Krzyż w Wilnie przy pa- 
parciu dowódcy Obozu Warownego wii Dia c 5) = 

z + 2 dz ь + ©- w. zwrócił się w tych dniach do Mini- tagegią w 3-ch akiach L. Pitzdelio da 
sterstwa Spraw Wojskowych z prośbą maska» (Henryk IV). Ceny miejsc zwykłe od 
o zezwolenie na odstąpienie dla ce- 20 gr. 
z. B. K. a pe, przy ее 4 (aa <Reda- 
ul. Wileūskiej. Polski Bialy Krzyž pro- €'€>- JO 0 B. S 6] w., Iylko jecen wysigp 
įsktuje na tym placu wznieść jedno- Ga dua. maja Wea wiać 
piętrowy gmach, w celu urządzenia skiem Larar. | 
własnego kinoteatru dla wygód osób W programie arje i pieśni. Ceny miejsc 
wojskowych. Po upływie kiłkunastu ь od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. 

lat gmach ten przyjdzie na własność ZE a RR аь 
władz wojskowych. 7 

cenas Bolbec i jego mąž> wTeatrze Pol- 

° — Dom modlitwy baptystów 
skim. Dziś po raz ostatni na przedstawieniu 
wieczornem grany będzie przezabawny «Ме- 

na Zwierzyńcu. W związku z pow- 
staniem na terenie Wilna sekty meto- 

cenas Bolbec i Bio mąż». | 
— «5гаф ( a kj Teatrze Polskim. 

to- Jutro po raz drugi grana będzie sensacyjna 

dystów istniejąca od pewnego czasu 

sekta baptystów postanowiła zorgani- 
zować w Wilnie swój dom modlitwy. 

Sztuka Mćrć «Szał». Autor treść sztuki za- 
czerpnął z życia pewnych sfer rosyjskich 

Dom ten powstanie prawdopodobnie 

na emigracji. 
— <Płomienna noc. <Płomienna noce 

ukaże się w Teatrze Polskim raz jeden w 
i obszar rozparcelowany jest znacznie 
mniejszy, a to Zz przyczyny natury 
gospodarczej, ciążenia zachodnich po- 
wiatów ku Wilnu: | 

Pod kątem widzenia naturalnego 
popytu i podaży ziemi został ułożo- 
my plan parcelacyjny na rok 1928, 

obejmujący: ; 

wania ich w Magistracie ( Bra na Zwierzyńcu. czwartek najbliższy. 
R t wystawy p. Marszałka Józefa y Kai R dk. Seserų Tellin 

Piłsudskiego, oraz stworzyć с — (z) Rezygnacja ks. posła iš 
szereg komitetów S anders, J. Olszańskiego z prezesury Rady a gy b we. M ia 
w Skład których wszedłby p. Woje- Okręgowej Ch Dem. Wobec zaję- (Obłęd); czwartek — <Płomienna ROCH; pią- 
woda Wileński z poszczególnymi Cia się organizowaniem Ligi Katolic- tex — <Nina»; sobota — <Szał» (Obłęd). 
Starostami, oraz cały szereg znanych kiej w _ Archidjecezji Wileńskiej, ks, „ „oj Hołd Beethovenowi w stuletnig 
działaczy na polu kulturalno-oświa- poseł Olszański na posiedzeniu Rady As A Sa pa 
towem, oraz przemysłowo handlo- Okręgowej Ch. Dem, 23 b.m. zgłosił tnia odb. dzie się w gmachu Tedira Polskie: 
wem. „Ponadto postanowiono stwo- rezygnację z prezesury Rady. go (<Lutdia») uroczysty koncert symfoniczny 
rzyć komisję propagandową, tereno- Sprawa ta była rozpatrywana па ® > MI Symfonicznej i 

wą i finansową, oraz cztery działy posiedzeniu Rady 27 bm. i ponieważ, > io lai mili ies dzieta Beetho- 
(sekcje), a mianowicie: Rolnictwa, prze- mimo usilnej prośby Rady ks. poseł vena: Symfonja Bohaterska (lv), napisana 
mysłu i handlu, rzemiosła: i ogólną. kategorycznie odmówił zatrzymania na cześć Napoleona, Koncert fortepianowy 

Do_sekcji rolnictwa wybrano: о. 
prof. Zygmunta Ruszczyca i p. R. 

prezesury, przeto Rada przyjęła rezy- moli (III), Sonata <Kreutzerowska» i inn. 

Węckowicza, sekcji przemysłu i handlu 

gnację i prosiła o pełnienie prezesury a> alia == al Wz 

p. Sławińskiego i Trockiego, sekcji rze- 
miosła: p. Oszurko i p. Kruka, oraz 

do chwili wyboru nowego prezesa. Przemawiać ie Witold Hulewicz, 
3 nd zawodo- gai sA Baciiioveniė, wydanej w:ae- 

wych z P. P. S. W ubiegłą środę 14 roczai Adam GZ 
dosekcji ogólnej: po. prof. Limanow- w lokalu Związków zawodowych Od- czątek с° Оар В ойу owa 
skiego, prof. Ehrenkrantza i p. Stud: 
nickiego. 

— (0) Zjazd pracowników sa- 

ю czątek punktualnie o godz. 5- ba 
była się konferencja Rady Okręgowej już są do nabycia w Kasie Tea Bojekiegw. 

„w ciszę wszedł i pomnożył ją na dla większego bezpieczeństwa, zabito kd ana O © Bo 
, 

Związków Zawodowych w sprawie —Poranek-koncert Jadwigi Krużan- RACE "ki w Teatrze Polskim. W miedzel połączenia się z P. P. S kwieinia o g. 12 m. 30 pp. Sei sd A R wz : pam z rk i A winie śpiewaczka operowa Jadwiga 

zawsze swoją ciszą”. Tak. deskami od zewnątrz. Chcąc naj” pęjzię się we Lwowie w dn. 2—4 Р. Р. $. tworzyć będą połączoną radę e Polki, Oprócz zaakomiij pieva 
„Chylił wolno czoło... Gest czoła drobniejszą nawet załatwić Sprawę kwietnia, zostali wydelegowani przez 

chylonego załamał Się nieludzko i trzeba najmniej z pół godziny szukać związek” płacosinikóG miejskich Dp 
zapadal coraz nižei. W karkolomnym sposobu przedostania się do środka M_ Dziewicki. P. Jastrzębski i S. Nar- buncie przeciw prawom ciała opadł zabarykadowanego, a przecie majbar- kiewicz-Jo twe . Jastrzę : 

ilości biorąc obszar ponad 50 ha. Podatkowy pokój Nr. 43), przyczem 
Z tego do likwidacji zgłoszono w rejestracja musi być zakończona nie 

trybie przymusowym 124 maj, a w później, niż w kwietniu r. b. 3 

trybie dobrowolnym 74 maj, czyli Magistrat zwraca też uwagę płat- 

ogółem 80 proc. maj. obciążonych. ników na to, że na podstawie rozpo- 
Zgłoszone majątki obciążone są na rządzenia p. Wojewody Nr. 15 z dn. 
obszarze ha gdzie uprawnienie 31 grudnia 1926 r. za eweniualne nie- 

wykonanie rejestracji i niewybranie 
znaków na r. 1927, grozi Кага w 
drodze administracyjnej w rozmiarze 

Łyskanie. Prorok w ognistym wozie. do 1000 zł. lub aresztu do 3 miesię- 

Piąsy niestworzone. Pochód w ulewie cy. Kara pieniężna z karą aresztu 
gradów. Wszechorkiestra. Potworny mogą być zastosowane jednocześnie 
strzał. Pancerny huf trąb! Wicher po+ -— Сгу nie można trochę 
rywający! Żorza, zorza, zorzal* prędzej? Jak już podawaliśmy Dy- 

„Eroica* Ależ oto ona opowie- rekcja Robót Publicznych na wniosek 

dziana słowamil To przecie takie Komisarza Rządu na m, Wilno, przy- 
jasne? Mnie np. najbardziej imponu- stąpiła do wewnętrznego częściowego 
je Waltornia rozpierająca się jak sa- remontu lokalu Komisarjatu, Od trzech 
modzielna część „Symfonji Bohater- już dni wejście do Komisarjatu Rządu 
skiej... Niema to jak być waltornią! zostało formalnie  zabarykadowane, 

- A dopieroż sam Napoleon! Gdy bramę zamknięto i jeszcze, jak widać 

wyzwolone w zdumiewającym, słod- 
kim akordzie f - durowym. Znów skocz- 
me blaski; motyw pierwszy wraca w 
krwistej repryzie, wzdyma się, przy- 
czaja, wracają tamte, on góruje im, 
wieje na czele jak sztandar i kończy 
cwałem uskrzydlonej defilady». 

Muzyczna literatura żegraniczna, 
osobliwie niemiecka, posiada (moc 
uieprzebraną takich „tłumaczeń". Nie 

trzebował oczywiście p. Hulewicz 
odrabiać wszystkiego na nowo  (po- 
dobnie jak nikt nie będzie de noviter 
odrabiał obliczeń Kopernika). Może, 
czytając po kolei dziesiątki stronic 
komentarzy p. Hulewicza i tłumaczeń, 
dałoby się tu i ©ewdzie zauważyć: 

szkoda, że to, co dobre nie j'st no- 
we, a toco nowe nie jest dobre! Lecz 
ogromny trud włożony w owe dzie- 
siątki stronic zasługuje na respekt 
bez zastrzeżeń. 

Lecz oto komentator bierze się za 
bary (o własnych już kompletnie si- 
łach) z „Ercicą* i—oto istny różaniec 

Teatrze Polskim. Oprócz znakomitej śpiewa- 

okręgową. 
UNIWERSYTECKA 

aż na dno — i znalazł grunt, Czoło dziej ruchliwego w całsm mieście 

czki wystąpi po raz pierwszy w Wiinie Wi- 

kio aaa ra ao me. ai z prz. 

— Szósta Środa Literacka. Na kia powodzeniem w Petersburgu i Mot- 
Ф į s 1e. 5 

poprzedniej (piątej) Środzie Związ- ** ie; „ Bilety i 

polożyło się na sercu. Czoło — myśl urzędu administracyjnego |-ej instan- " AKADEMICKA. zkużZaw. Leratów Polskich w Wil- obycz WIR Teiru Pokiezo sd "rę 
połączyła się najświętszym - aktem. cji. A wieluż to takichco pochodzą, — -- Koło Oszmianian. Grono Kół pro- nie p. Rektor U. S. B. St. Pigoń wy- do $ej w. bes przerwy. i 
ślubnym z sercem — wiarą. Kłam za- pochodzą i w rozpaczy nie znalazł:zy wincjonalnych wileńskiej młodzieży akade- głosił niezmiernie interesujący go- К RADJO 
dany temu, co zawszeczyniono. Bos- drugiego wejścia i nic nie zatatwiwszy "ieke) stale sis powiększa. W drugiej poło. dzinny referat o stanie prac пай рай „Progran „atagli varszavekiej 
ki punkt spłynięcia tajemnic w akord. odchodzi do domu. Zainteresowani К, m U OŚ OR sA o ó e stwowem a dzieł Mickiewicza. = ae" — gospodar- 

- с Zašlubiny rozamu z miłością. Czoło co za pracę w ciągu tych trzech dni oja posiada już własny Statut i Zarząd. No. Pełen rewelacyjnych szczegółów re- ; 
rozsypuje się przed nami. Wygląda położyło się na sercu (podkreślenie wykonano i pragnąc się poinformo- sl aaa a sak nesi ka g ferat okraszony był przeczytaniem 
zaś tak (a w dodatku krótkie frazesy, autora). Ciszy tej nocy, w której do- wać jak dlugo jeszcze brama Komi- Wychowawczego bez żadnego odcienia poli- szeregu nieznanych ' fragmentów z 
bywa, pojedyńcze wyrazy uszerego- konało się zapłodnienie najwyższe, Sarjatu będzie zabarykadowanaprze- Wczuego. Zadaniem i celem Koła jest zjed- przemówień i listów wieszcza. 

15.30—16.45. Stacja nieczynna. 

wcy: Orkiestra domrzystów restauracji <Sa- 

wuje p. Hulewicz jedno pod drugim). jnącić nie wolno. Ale i zmącić jej nie dostajemy się do środka. noczenie Oszmianian na U. S. B., utrzyma- * Następnie wywiązała się sponta- 
voy» pod dyr. p. Zubryckiego. 

17.15. Koncert popołudniowy. Wykona* 

о т 1645—17.10. Odezyt pt. <Budowa porta 
nie łączności z pokrewnemi stowarzyszenia- 

: j > я = B е w Gdyni», t. inž. SŁ. Łęgowski (Z cyklu 
bg jar d možna.* || Jak się okazuje w ciągu trzech mi młodzieży akademickiej oraz samopomoc Niczna, bardzo ožywiona dyskusja na Šie Polekiet): agowaki (Z ©7 

„Napoleon. Kroczące miljony. Bo- Nawet nie próbujmy. dni w miejsce zerwanej w bramie sta- materjilna. Akademickie Koło Oszmianian temat premjery „Snu* Kruszewskiej / 17.15. Koncert. 
hater bohaterów. . Siatua: przyszłości. 
Wołanie. Tchnienie światów całych. 
Ogrom Krzyk. Daleka pobudka wy: 
zwolenia. Huk. Korne pochylenie. 
Waltornia. Błogosławieństwo gramów. 
Tłumna ofiarność gwiazd. Rytm ar- 
chaniołów. Hymn otwartych grobów. 

> jest w środowisku wileńskiem - pierwszem 
rej podłogi Dyr. Rob. Publ, zdołała powiaiowem akademickiem Kołem prowin= 
ułożyć wszystkiego sześć desek, któ- cjonalnem, Liczy 25 członków. Skład Zarzą- 

re pokryły najwyżej 1/,całej przestrze- du następujący. Prezes kol. Salmanowicz 
ni. W ten sposób, roboty w bramie Jan, viceprezes kol. Borko Wacław, sekretarz 

które całkowicie możnaby wykonać kol: Hanusewicz Bronisław, z-ca sekretarza 
2 а koi. Butkiewicz Stanisław, skarbnik kol. Ju- 

w ciągu Tu ch dni trwač będą rewicz Stanisław. Wszelkich informacji w 
zapaw i: : sprawach Koła udziela Zarząd tymczasowo 

18,40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.25, Odczyt pt. «Generał Bona- 

parte», wygł. prof. Wł. Dzwonkowski. (Dział 
<Historja Powszechna»). 

Ofiary. 
Dla zredukowanej urzędniczki M. G.'' 

zł. 5, M. Ł.. 5. 

w Reducie; głos zabierali m. in. prof. 
Limanowski, rektor Pigoń, pp. T. 
Łopalewski, W. Hulewicz, mjr. Do- 
baczewski, X, Śledziewski. 

Dnia 30 b. m. odbędzie się o 
godz. 8 wiecz. w lokalu Wydziału 
Sztuk yPięknych U. S. B. (ul. Św. 

(D. NJ) 

Czesław Jankowski. 

‘
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Kino: 1a 
B Teatr „Polonja : 

ul A. Mickiewicza 22 M 
SRRRZRAARNEMI 

a m Kino- 66 
M Najgenjalniejsze arcydzieło filmowe wszystkich czasów! „B E NH U R E Teatr „Stella 

z posągowo pięknym RAMON NOVARRO w roil głównej. 

Film ten w swym trjumfalnym pochodzie po przez ekrany świata, jako czarodziejska wizja genjalnego reżysera FREDA 
NIBLO hypnotyzował i olśniewął miljony zachwyconych i zdumionych widzów. 

UWAGA! Film powyższy udało się nam pozyskać dla wyłącznego wyświetlana w naszych 2:ch kinach. 

W inych kinach film ten wyświetlany NIE BĘDZIE. 

Bilety honorowe do odwołania nie ważne. (Prócz prasy). 
Początek seansów o godz 2, 4, 6, 8 i 10.15 wiecz. 

ul. Wielka 30 
SKZRUÓRNAANMMA 
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Orkiestra symfoniczna. 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy- 
als Miejsk: (wl. Cercbn mska 5). 

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

W SZACHY* Dramat z 

Scenarjusz podług powieści 

dziejów walk narodu polskiego 
o niepodległość. 

H. DUPUY—MAZUEIA. 

  

Miejski Kinematograf 

i 

| Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska ul, Ostrobramska 5).   
Dziś będą wy- z 466 dramat w 8 aktach, W roli 
świetlage filmy „Królewicz frajer głównej Raymond Griffith. 
Nad program: «PAN KIEROWNIK TO JA» komedja w 2 aktach. 
W poczekalniach koncerty Radjo. Ork estra pod dyrekcją Kapelmistrza. 

Ostatni seans o godz. 10. Cena biletów: Parter — 60 gr., 
Początek seansów: w niedzielę i święta o godz. 3, w soboty o godz 4 i inne dnie 

„© godz. 5. Kasa czynna: w Z święta od godz. 2 m. 50, w soboty od godz. 

skiepo 

1. 30 i inne dnie od gedz. 4 m. 

W. Szczepafi- 
alkon — 30 gr. 
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Kino- 
Teatr „Helios“: 

ul. Wileńska 38, | DUFLOS. Ak 

© 
e 
© 
© 

Premjera! Ostatnia sensacja Paryża! 
Najgłośniejszy szlagier sezonu! 

szej plaży świata Biarritz Na scenie: WŁADZIO 

„Człowiek z autem* (Ltomme a' i Hispanoy 
Porywający dramat erotyczny w 11 akt. z najwytworniejszą gwiazdą francuską HUCUETTE “ 

cja filmu fozwija się na tle Pa ewa ciałami. kobiecemi najmodniej- у 3 

0
0
 

BILANS SUROWY 
PAŃSTWOWEGO BANKU ROLNEGO. 

STAN CZYNNY 

  

na dzień 1 latego 1927 r. 
STAN BIERNY - 
  

  

  

  

WEDZOW WERE ZE 

Nazwą rachunków ZŁ "gr. i Nazwa rachunków ZL bri 

1, Kasa i sumy do dyspozycji 14.806.336 60 5 1. Kapitały własne 15.032 927 64 
2. Waluty zagraniczne 65750 76.4 2. Amortyzacja ruchomości 26 108 
3. Papiery wartościowe własne 3898.274 42] 3 Lokaty terminowe Skarbowe 24.818.276 56 
4. Papiery procentowe ogóln. fund. "E 4 "Wkłady | 8 946 830 47 

rezerwowego ‚ 58319 40 8 5. Rachunki czekowe 3.575.156 34 
5. Pap. proc. fund. rezerwowego WSE 6. Salda kredyt. r-ku poł. zabezp. ad) 

list. zastawn. 345.378 68 | weksli. i in. dokum, 124.250 87 
6. Pap. proc. fund. umorz, |. z. i 7. Redyskonto 263 005 70 

fund. na za zapł. kup, od l. z. 95.485 71] 8. Banki | ; ` 16 710 01 
7. Weksle zdyskontowane | 16949.932 15H 9. Emisja 8 0/o listów zastawnych 5.196 050 
8. Weksłe protestowane ' .. 219 702 53 # 10 Fundusz umorzenia listów zastawnych 3 46709 
9. Należności w dochodzeniu sądowem  1.114.620 16 4 11. *Fund. na zapłatę kup. Od list. zastawn. 22 705.09 

10. Poż. zabez. weksl. i innemi do- _ 812. Kupony płatne w obiegu 32228 
kumentami © | 32412629 02 | 13. Raty przedtermin. poż. w list zastawn, 289 74 

11. Poż. w listach zastawnych 5.196 050 — A 14. Tymcz. zobowiąz. P,B.R. na Listy 
12. Raty pożyczekemisyjnych 19.963 07 Zastawne ! 1.418 300 
13. Banki 1.039 716 04H 15. Wierzyciele z tyt. nabytych majątk. 289 286 20 
14. Majątki własne w parcelacji 8407 422 84 | 16. Zadatki i wypłaty za nabyte grunta 1.795919 35 
15. Zaliczki na komisową parcelację 28 063 24 f 17. Dostawcy 1.114.421 90 
16. Dłużnicy za nabyte grunta 1.120560 12 H 18. Różne rachunki 4989 666 16 
17. Dostawcy (zadatki) 5.181.160 92 B 19, Sumy przechodnie sza 3.489 058 64 
18. Różne rachunki w tem zł. w zło- 20. Fund. Obrot. Reforrry R 'lnej 10.226 304 06 

„cie Zl. 2020649 21 H 21. Wpływy z tyt. poż. b. B-ków i 
19. Sumy przechodnie 2362.951 28 Ziem. Państw Zabor. 402.118 94 
20. Nieruchomości w tem z ogóln. 22. Zobow. za rzecz Skarbu za przej. 

fund. rezerw. zł. 439 893 54 wierz. b..B. Z. P. Z. 597 129.13 
21. Nieruchomości w budowie 108.802 57 JĄ 23. , Fundusze administrowane 65.591 038 73 
22. ' Ruchomości 460392 41 | 24, Sumy do dys. Skarbu z tyt. spł. : 
23. Fundusze administrowane 65 591.038 73 poż. z fund. admin. 10.979009 02 
24. Koszty Handłowe roku 1926 2673869 93 H 25. Różnice kursowe 195329 24 
25. Koszty handl. roku przyszłego 421601 97 E 76. Procenty i prowizje roku 1926 4516 295 73 

Žiu Ki i prow. na rok hasiępny 896 008 65 
{ : 28. Zysk roku 1925 390 674 04 

Suma bilansowa 165 038.565. 30. Suma bilansowa 165 038.565 30 
O minia a 1 С GRE AOC KACA TAS РЕЬ 

1. Inkaso 2006771 384 1. Różni za inkaso 2006771 38 
2. Dlużnicy z tyt. udziel. gwarancji 204 839 25] 2. Zobowiąz. z tyt. udzielon. gwarancji „294839 25 

      
      
   

i iii 

2 JACK LONDON. 

» KSIĘŻNICZKA. | 
Księżniczka, nie wiedząc o niczem 

złowiła swego skwida i wypłyńęła na 
powierzchnię. Zjadacz człowieka rzu- 

cił się na mnie. Odbiłem go, uderza- 
jąc obydwoma rękami w nos, ponad 
jego tysiącozębną 'paszczą, tak że 

przycisnął mię do ostrej ściany ko-- 

'ralu. Pozostały mi blizny po dziś 
dzień. Skoro tylko usiłowałem wznieść 

"się do góry, podążał za mną, nie k 
mogłem zaś pozostać 'do nieskończo- 
ności w głębinie bez powietrza. Gdy 
tylko zbliżał się do mnie,. uderzyłam 
go rękami'w nos. Uciekłbym cały, 
„prócz lekkiej ky: M ma prawej ręce. 
Niestety, ręka trafiła w jego paszczę 
aż po łokieć. Szczęki. ko zamknęły 
się tuż poniżej łokcia. Wiecie jak o- 
stre są zęby haji, Skoro raz coś po- 
hcwycą, nie można ich otworzyć, 
„muszą odgryźć zupełnie, lecz nie mo- 
gą przeciąć twardej kości. Toteżod do Jakich los mię żbliżył Mógłbym R. 
łokca obdarł z ciała całą' kość,” aż do 

kiści ręki, gdzie zęby jego się zwarły 

i-moja prawa ręka padła ofiarą jego 

dobrego apetytu, 

PRA 

    167 340.175 93 

WDZI 

  

    

WY 

    

nami nim skończył. [ a 
— Ludzia w łód ewidzieli całe to 

_ zdarzenie z góry i głośno wychwala- 
li'mój czyn. Dotąd jeszcze śpiewają 
pieśni na cześć moją i opowiadają 
szczegóły tego zdarzenia. Księżnicz- 
ka zaś.. (Przerwa byla krótka, lecz 
znacząca). Księżniczka została moją 
"żoną... Potem, któregcś dnia niesz- 
częsnego, zmiany czasów i losu, sta- 
tek francuski, zdobyta wyspa w Qce- 

    
   

  

wre 
167.340.175 93 

wszystkich aptekach | 

` Polski w cenie zł.6,50 

i `э 
który nie mógł dotrzymać mi kroku. 
Znalem najgorsze, gdy byłem za 
młody. Teraz zaś znam najgorsze, 
gdy jestem za stary. Był jednak czas, 
niestety zbyt krótki, gdy znałem to 
co najłepsze. o» 

— ]а również, posylam  pocału- 
nek dłonią księżniczce mego serca. 
Była istotnie księżniczką Polinezyjską, 
przeszło o tysiąc mil dałej na wschód 
i na południe niż Wyspa Miłości De- 

anji, którą po dziś dzień rządzichłop laneya. Krajowcy tej części Mórz Po- 
prosty, niewykształcony, żandarm w 

Zakończył zdanie i opowieść „kry- 
jąc twarz w puszkę od mleka zgę- 
szczonego i wychylając do dna za- 
warty w niej trunek. 

Po odpowiedniej przerwie, Chaun-. 
'cey Delaruse, inaczej Brodacz, z ko: 
lei podniósł głos. 1 żę 

— Daleki jestem od przechwala* 
nia się jakiemkolwiek miejscem uro- 
"dzenia, z którego wyszedłem by za- 
"siąść przy tem.ognisku z  takiemi... 

jednak powiedzieć, że ja również by- 
łem niegdyś dość znakomitą osobis- 

 tością. Mogę dódać, że konie i zbyt 
-poblażliwi rodzice wygnali mię w 

— Podczas gdy to czynił, wsa- świat. Mógłbym jeszczc postawić py- 
dziłem wie'ki palec lewej ręki w jego tanie: Czy skały w Dcver dotąd je- 
szparę ocznę i wybiłem mu oko, TO 
go jednak nie powstrzymało. Smak 
mięsa doprowadził go do wściekłości. 
Rzucił się. na skałeczoną rękę. Odep- 
chriąłem go ze sześć razy zdrową rę- 
ką. Potem schwycił krwawiącą rękę i 
obdarł ciało z kości od ramienia aż 
dołokcia, gdzie zęby jego / zacisnęły 

się znowu i połknął "drugi kąsek z 
mojej osoby. Jednocześnie zdrową rę- 
ką wybiłem mu drugie oko. 

Parcival Dałaney wzruszył ramio- 

szcze białe. 
— Hm! — drwił Bruce Cadogan 

Cavendish.—W krótce zapytasz: Jak 
zdrowie starego lorda Warden? 

— Pozwalałem sobie na  wszyst- 
ko, cieszyłem się bowiem  żelaznem 
zdrowiem, ciągnął dalej Brodacz z 

- pośpiechem. Oto jestem z moimi 
siedemdziesięciu laty poza mną i w 
ciągu tej długiej: podróży pogrzeba* 
łem niejednego młodzieńca równie 
znakomitego i szalonego jak ja, lecz- 

'łudniowych nazywali ją Wesołą Wy- 
Spą, Ich własna nazwa, dana przez 
lud zamieszkujący wyspę, przettoma- 
czyli tę nazwę na Wyspę Spokojnego 
Śmiechu. Znajdziecie ina mapie mylną 
nazwę nadaną przez starych maryna- 
rzy, a mianowicie Manatomana. Po- 
dróżni naokoło świata nazwali ją Ra- 
«jem bez Adama. Misjonarze zaś zwali 
ją przez czas jakiś Świadectwem -Bo- 
żem — takie osiągnęli powodzenie 
przy nawracaniu jej mieszkańców. Co 
do mnie, była ona, i zawsze będzie 
ajem. 24 

. — Był to mój Raj, tam bowiem 
żyła moja księżniczka. Królem był 
john Asibeli Tungi. Był to krajowiec 
czystej krwi, pochodził z najstarszego 

| najwyższego rodu wodzów, wywo" 
dzącego się od Manua, który dał po- 
"czątek temu rodowi. Znano go także 
jako Johna Apostatę. Żył długo i czę- 
sto odstępował wiary, Nawrócony z 
p czątku przez -katolików, zburzył 
bałwany, złamał tabu, usunął miejsco- 
wych kapłanów, stracił kiłku opornych 
i posyłał wszystkich swych podda- 
nych do kościoła, 

— Następnie pozyskali jego sym- 
patję kupcy, którzy rozwinęli w nim 
pragnienie szampana, wówczas wysłał 
księży katolickich do Nowej Zelandji. 

można znów otrzymać we 

O w O 

Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 
oraz pierwszorzędriy sprzęt radjowy 

Ceny konkurencyjn 
DDZIAŁY: GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa Nr 29, WOŁKO 

Stelci. Nr 108, LIDA— WYSK—ul. Zamkowa Nr 9, 
ul. Suwalska Nr 65. 

1dėalna Pasta 

  

     

  

   
   

T-wo Radio-Techniczne 

„Elektrit” "zer he 1038, 7 

  

Poszukujemy 
przedstaw cieli 

zdolnych sprzedawców 
braży spożywczej w lamp у р 

: większych  miastach 
na raty powiatowych Polski, 

e. Wynagrodzenie wy- 
sokie. Pożądana mała 
kavoja. Szczegółowe 
oferty do  <Słowa» 

  

w dowolnej wyso- 
kości na pewne 

zabezpieczenie 
lokujemy na termin 
od iednego mie 

siąca do roku 
Wileńskie Biuro 

Komisowo Handlo- 
we (kaucjonowane) 

    

  

  

  

pod <WASTAK>». 

Gotówkę 

    

Lekarz Dentysta 

L. Augustyno- 
Na oprocentowanie 

1 dobre zabezpie- 
au $ IE s В i # 
ja: wo! е- ui. Sožta. A ieżną ” | WIGZOWA kę. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kauojonowane 
ul, Mickiew' cza 21, 

tel. 152: 

Przyjmuje od godz. 
1ej do 7-ej wiecz. 

Wydż. Zdr. Nr S, 

        

Ra AW Dr Cz. KONECZNY 
FOLWARK Choroby zębów, 

chirurgja jamy ustnej, 
do sprzedania Sztuczne zęby. Porce- 

w odległości 6 klm.  lanowe sżorony. 
od Wilna 15 h. z za-Mickiewicza 11 — 8 
budowaniami i ogro- Wojskowym i urżęd- , 
dem owocowym, w nikom zniżka i na 
uroczej miejscowości 
w pobliżn rz. Wilji. 
Wiadomość codziennie 
od 8 do 9 rano i od 
5 do 7 wiecz. M, Po- 

hulanka 16 m. 2, 

=-— 
о, ZELDOWIGT 
chor. WENERYCZ- 
NE, MOCZOPEC, į 

  

   

  

     

   

    

      

    

  

  

  

Е Poszukuje SKÓRNE 2 a | |kapna domów w || od 10-1, od 5-8 w. 
cenie 1.100, 2.000, RE 

PPARZZSĄ 000, 40%, swe 7 

1000 —,2-000 "Biuro || 8.Z8Idowiczowa Wiieńskie Biuro ь 
Fortepiany, Pianina, Fisharmonje fidolarów 3 Komisowo-Handlo- || KOBIECE, WENE. 

plerwszorzędnych firm zagranicznych | | do 1 roku ulokuje. | | we (kaucjonowane) || RYCZNE : shor. 
i krajowych nowe i używane my zaraz. Zabez- j | ul. Mick'ewicza 21, DRÓG MOCZ, 

JOWYCH ' NO R: pieczenie 1 hipo- tel 152, pr. 122 iod 46 
sprzedaję i wynajmuję | teki- 8 — | ul .Mickiewmicza24 

K. DĄBROWSKA ZACHĘTA” |" DOM jl R 
afska 6. 1 piętro || za 2.000 do 3.000 ° - Nr. Sł, 

Wilno, Niemiecka 3 m 6- > Telet. 9—05 || dolarów w rejonie Adas 
Pohulanki, - Šiera- { 

62003200 92040020000 Ogłoszenie przetargu. || kowskiego lub w | Wi Smiałowska 
Г Dowództwo 21 baonu K. 0. P. pobliżu t ch ulic | przyjmuje od godz. 

4 Zarząd Tow. Wód Mine- ogłasza przetarg nieograniczony na Kapas do i Na 
dostawę artykułów żywniościowych Komisówodandlo- WZP. Nr 62 

ralnych Druskieniki sp. Ak:. 

podaje do. wiadomości, że Walne 

Zgromadz nie Akcjonarjuszy Towa- 
rzystwa odbędzie siĘ dnia 25 kwiet- 

lokalu Zarządu w Warszawie, Mar- 

rządkiem dziennym: 

: 

1) Sprawozdanie Zarządu, 2) Zatwier- 
datóle bilansu, 3) Zmiany w Statucie, 
4) . Rozrachunek z dzierżawcami, 
5) Sezon 1927 roku, 6) Sprawa sprze- 
daży majątku Towarzystwa, 7) Za- 
twierdzenie budżetu na rok 1927-y, 

7 8) Wolne wnioski. 
000 005060056 

  

Obwieszezenie. 
Komornik przy Sądzie Oiręgowym 
w Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. 
Wilnie, przy ulicy Wileńskiej Nr 28 
m. 5 zamieszkały, zgoduie z art. 1030 
UPC podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 1 kwietnia 1927 r. o 
godz. 10-tej rano w Nowej Wilejce | 
przy ul. 3-go maja w lokalu Zakł, 
Przem. Drzew. .d. Posehla odbędzie 
się sprzedaż z licytacji należącego do 
firmy «Fabryka Plandek N. Zemsz i 
S-wie» majątku ruchomego, skła: 
dającego się z transmisji, maszyn do 
szycia, maszyn do wykończenia tka- 
niny, warsztatów tkackich i motoru 
elek. oszacowanego na surmę zł. 6.750. 

4838 VI Komorn'k (—) F. Legiecki. „| 

kinai di paai 
SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, ktėra 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
itd. Kto chce poznać przyszłość; 
naieży pośpieszyć, pońieważ wkrótce 
wyjeżdża,, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6, schody 
na prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża            

  

Większość łego poddanych szła za- 
„wsze za nim, a ponieważ nie mieli 
wcale religii nastąpił okres rozwiązło- 
ści obyczajów, wówczas to wszyscy 
misjonarze w kazaniach swoich nazy- 
wali jego wyspę Babilonem. | 

— Kupcy jednak spowodowali za: 
burzenie w jego trawieniu nadmierną 
HA NE i po kilku latach 
zwrócił się do Ewangelji podług po- 

jęć Metodystów, posyłał lud swój do 
'kościoła i oczyścił brzeg z ttumu han- 
dlowców tak dokładnie, że nie pozwa- 
lał im nawet palić fajki na progu do- 
mu w niedzielę. jednemu z najpowa- 
żniejszych kupców kazał zapłacić grzye 
wnę za to, że zamiatano pokład sku- 
nera w- ranek świąteczny. 

— Był to czas Praw Błękitnych, 
które były może zbyt surowe dła Kró- 
la Johna. Pewnego pięknego dnia wy- 
pędził Metodystów, skazał kilkuset 
ze swoich na wygnanie na Samoa, 
za trzymanie się Metodyzmu i prze- 
dewszystkiem wymyślił swoją własną 
religję, podług której on sam był 
głównym przedmiotem czci. Pomagał 
mu w tem i stanął na czele tego ru- 
chu pewien odstępca Fidżanin.  Trwa- 
ło to pięć lat. Może sprzykrzyło mu 
się być bogiem, może dlatego, że Fid- 
żanin uciekł, unosząc sześć tysięcy. 
funtów ze skarbca królewskiego; w. 
każdym razie pochwycili go zreformo- 
wani Wesleyanie i całe de króle: 
stwo przeszło na Wesleyanizm. Głó-. 
wny misjonarz Wesleyański został 
pierwszym ministrem i to, co uczynił 
kupcom, było przestrogą dla wsżyst- 
kich. W końcu sam król John trafił 
na czarną listę i kupcy go bojkoto- 
wali, aż wreszcie dochody zmniejszyły 
się do zera i król John nie mógł po- 
życzyć ani grosza od najpotężniejsze- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogoszenia Zenon Ławiński. 
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wiedeńskie 1 krzesła 
Myj po |" e 
rycznej wielki r. 

Skłap łóżek dł 
wych. 

„ Ski, u. Mickiewicza 42 

  

oraz paszy na okres 3 miesięczny. 
który się odbę'zie w dniu 14 kwiet- 
nia r. b. o godz, 9tej w budynku 
Dowództwa 21 baonu w Niemen- 
czynie. Oferty mogą być przedkła- 
dane na dostawę całkowitą lub 
częściową. 

Bliższych informacyj zasięgnąć 
można w kancelarji kwatermistrza 21 
baonu od godz. 8 do 3'tej. 

й Kwatermistrz 21 baonu 
4837 VI. (2) Kónig. kapitan. 

  

we oo > 
ul. Mickiewicza 21, ie 152 >. (r. 6. Wolfson 

© weneryczne, _ moczo- 
Za gotówk ciowe i skórne. uf. 
całkogiie kupię | Wileńska 7, tel. 1067. 
dom w, dobrym 
punkcie.  Zgłosze- 

į nia do 
Wileńskiego Biura 
Komisowo Handlo- 

  

  

    

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

  

  

Urząd Wojewódzki 
Nowogródzki 

podałe do wiadomości, że 28 kwiet- 
nia 1927 roku, przed południem, w* 
Remizie Straży Ogniowej w Nowo- 
gróuku, przy ulicy Koralickiej, roz- 
pocznie się licytacja publiczna kon- 
fiskowanej broni myśliwskiej, zdat- 
nej i niezdatnej do użytku, oraz bron 
zupełnie nie do użytku (szmelc). 

Do kupna z licytacji broni, zdai- 
nej do użytku, mogą Stawać tylko 
handlarze broni uprawnieni. lub 
osoby posiadające pozwolenia na 
broń względnie na jej kupno. 

Na prawo kupna broni, nie- 
zdatnej do użytku (szmelc), pozwo- 
leń żadnych nie potrzeba. W yjaśnień 
szczegółowych udziela Wydział 
Budżetowo - gospodarczy Urzędu 
Wojewódzkiego w Nowogródku 
(pokój Nr. 17). 

Nowogródek, dn. 22 marca 1927 
roku Za Wojewodę — Naczelnik 
Wydziału (—) B Hruszwicki. 

т ее ннн 
эзмовооооосвововевовова о ововованое 

Na nadchodzące Święta 
największy wybór 

Konfek j, 
Gaianterji. 

A " Obuwia 
о jnbi Wilno, 

w firmie W. NOWiGKI w, wieje 30 
ю telef, Nr 908 

UWAGA: P.p. wojskowym, urzędni- 
kom oraz pracown. pry- 
watn. i instytuc. udzielą 
się kredyt, 

— CENY NISKIE, 
—000000000220009902090090020090000 — 

Už lub: KRZESŁA _ SPIZECAM przyjmę 
wspólnika do piekarni 
1 restauracji- O wa- 
runkach dowiedzieć 
się na miejscu, ul. Nie- 

miecka 1 m. 2, 
od 3—5 p. p. 
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B. Łokuciew- 

——— 

  

x 
go ze swych wodzów. 

— Postarzał, stał $ję filozofem, 
pełnym tolerancji i duchowego ata- 
wizmu.  Wypędził. zreformowanych 
Wesleyan, zawezwał wygnańców z 
Samoa, zaprosił znowu kupców, wy- 
dał ogólną biesiadę miłości, ogłosił 
wolność religii i wysokie podatki, 
sam zaś powrócił do czci swych przod- 
<ków, odnalazł dawne bożki, mianował 
kilku osietmdziesięcioletnich kapłanów 
i wiernie zachowywał wszystkie tabu, 
Wszystko to było nader miłe dla 
kupców i zapanował powszechny do- 
brobyt. Jednak pewna ilość katolików, 
metodystów i wesleyan pozostała przy 
swojej wierze i zdołała utrzymać kilka 
kościołów. Król John jednak nie dbał 
o to, jak również nie dbał o kupców 
na wybrzeżu. Wszystko było dobrze 
dopóki płacono podatki. Nawet gdy 
małżonka jego, królowa Mamare za- 
pragnęła przyjąć wyznanie Baptystów. 
i zaprosiła drobnego, zawiędłego, o 
lagodnem usposobieniu i nogach spor- 
towca misjonarza Baptystę, król John 

a temu nie sprzeciwiał. 
a jedno tylko kladł nacisk, a miano- 

wicie, żeby te wędrowne religje same 
się utrzymywały j nie wyciągały ani 
grosza z królewskiej szkatuły, 
| = Teraz wchodzi w wątek mego 
opowiadania ideał piękności kobiecej 
— moja księżniczka. | 
[i Brodacz zatrzymał się, * postawił 
ostrożnie na ziemi nawpół napełnioną 
puszkę od mleka zgęszczonego, którą 
bawił się przez cały czas i ucałował 
końce palców swej jedynej ręki. 

— Była córką królowej Mamare. 
Cudowna kobieta. Niepodobna wcale 
do . typu: Djany - Polinezyjskiej, była 
prawie eteryczną. Była eteryczna, czy- 
sta, nieśmiała i skromna jak fijołek, 

      wego Л | 
ul, Miche wieza 21, Ożyńska Smolska 

tel. 152, Choroby jamy ustnej. 
on ae i usu- 

ia wanie zębów bez bólu. 
Poszu kuję Porcelanowe i złote 

# korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 

bony chłopczyka kom 1 PSE się 
6 letniego. | zniżka. Ofiarna 4 m.3. 

Wydz. Zdr. Nr 3» / 

DOM 
na Zwierzyńcu 

sprzedamy bardzo 
dogodnie 

D. H.-K. <Zachęta> 
Gdańska 6, 1 piętro 

tel. 0—05 — - 

Ul, Subocz 6-A, m. 5. 

Gotówkę 
w każdej sumie na 
oprocentowanie 

lokujemy _ najdo 
godniej pod mocne 
i pewne gwarancje 
D. H.:K. <Zachęta» 
Gdańska 6, I p'ętro, 

    

   

  

    
   

  

  

tel. 9 — 05 ASKA X 
Aa © mdynka- 

O WYNAJĘ / st ržawimy } 
Cztery po: 3 ; dłuższy 
słoneczne i ei 

kuchnią i wszelki mi! 
wygodami z meblami 
lub bez, od 1 mzja r. 
b, Dowiedzieć się ul. 
Zakretowa 11-a. m, 7. Po długim pobycie w 

Paryžu iw Anzlji 
5 udzielam lekcji języka 

wom, HK. 
<ZACHĘ TA» 
Gdańska 6, tet. 9 05 

      
IBSZKANIE z > Mi zunia, francuskiego 
łazi nką, światło, . $ @ 

pokój dla służby i in. 1 angielskiego 
nowocz. wygod. o Mickiewicza 37—17. 

    

  

wynajęcia. -Wejście od ulicy 
Owląd. 2 — 5 p.p. A 

Zakretowa 5 a, m. 6, ROSE 

Do sprzedania 
di Za 6500 |FLET stwie 

złotych mi. Antokolska 74—8. 
sprzedamy działkę |. Pabrowski, 
6 u ziemi ornej R» 
z budynkami poa ы Wilnem Lekcyj francus 

kiego udzieła ruty. 

nowana nauczycielka" 
Mickiewicza 45 m. 4- 
od godz. 1—3. 

Pokój duży FEG: gabi- , 
NE, netowy w dobr. 

z osobnem wejściem stanie okazyjnie 

do wynajęcia. sprzedam za 

Tatarska 11 m. 1.  Zawaina, 50, m. 5, 

D. H.-K, <Zachęta» 
Gdańska 6, 1 piętro 

tel, 9—05. 

  

  

wysmukła i wątła, jak lilja, oczy jej 
lśniące i głębokie były jak gwiazdy 
na niebios sklepienu. Miała słodycz 
róży górskiej, łagodność synogarlicy. 
Była równie dobrą jak piękną, gorli- 
wie wyznawała wiarę swej matki, wiarę 
wprowadzoną przez Ebenezera Nai- 
smith, misjonarza Baptystę. Chciałbym 
byście mię dobrze zrozumieli. Nie.była 
wyłącznie słodkim duchem, dojrzałym, 
by pójść na łono Abrahama. Była uo- 
sobieniem prześlicznej kobiecości. By- 

„ła kobietą, przedewszystkiem kobietą, 
wrażliwą i zachwycającą we wszyst« 
kiem... 

« — Aja? Byłem też znany na wy” 
brzeżu. Najdzikszy nie był tak. dziki, 
jak ja, najśmielszy mniej śmiałym po- 
śród tych wszystkich dzikich i, śmia- 
łych: kupców. Byłem jedynym  czło- 
„wiekiem, białym, brunatnym lub czar- 
nym, który miał odwagę przejechać 

zesmyk Kunikuni. w ciemną noc. 
Uczyniłem to w nocy przy niezwykle 
silnym wietrze. Jednak miałem. złą 
opinję na wybrzeżu, na którem nikt 
„nie miał dobrej opinii, O nic nie dba- 
łem, byłem niebezpieczny, nie było 
dla mnie przeszkód 'w walce ani w 
zabawie. Kapitani statków handlo- ‹ 
wych przywozili trunki niezwykłej 
mocy z najwstretnieįsžych miejsco- 
wości nad Oceanem Spokojnym i da- 
wali mi do picia. Pamiętam jednego 
z nich, Szkota z Nowych Hebryd. 
Urządził pijatykę jakich mało. Umarł 
dzięki tej uczcie, zapakowaliśmy go 
do beczułki od rumu, i odesłaliśmy 
na statku do domu. jest to przykład 
doskonałych różnych naszych pomy- 
"słów na wybrzeżu Manatomana. 
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