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Tragiczny wypadek 
przed pomnikiem Bismarka. 

Przed pomnikiem  Bismarka znaj: 
dującym się przed gmachem Reich- 
stagu w Berlinie miał wczoraj miej- 
sce tragiczny wypadek, który spowo- 
dował Śmierć znanego z czasów woj: 

i ny gen. von Wriesberga, byłego prze- 
wodniczącego wojskowej delegacji 
niemieckiej do rokowań pokojowych 
z Francją. 

Gen. Wriesberg z okazji dzisiej- 
szej rocznicy urodzin Bismarka udał 
się z delegacją Ostbundu, aby złożyć 
u stóp pomnika wieniec, Wbrew ist- 
niejącym przepisom policyjnym, które 
zakazują gromadzenia się i wygłasza- 
niu przemówień na pewnej przestrze= 
ni dookoła Reichstagu, gen. Wries- 
berg po złożeniu wieńca wszedł na 
postument i rozpoczął przemówienie. 
Znajdujący się przy pomniku poli- 
cjant, który nie przeszkadzał składa- 
nia wieńca o dawnych barwach monar- 
chistycznyc*, zwrócił się do gen. Wries- 
berga z uwagą, że w tem miejscu 
przemawiać niewolno. Ponieważ gene- 
rał nie zastosował się do żądania poli- 
cjanta i przemawiał w dalszym ciągu, 
policjant ujął go za ramię i odpro- 
wadził na bok, aby spisać protokuł, 

W zburzony takiem potraktowaniem 
przez policjanta gen. Wriesberg do- 
Stał nagle ataku apoplektycznego i 
zmarł. : 

, Tragiczna śmierć gen. Wriesberga 
wywołała ostrą interpelację frakcji 
niemiecko narodowej w sejmie pru- 
skim, zapytującą ministra spraw we- 
wnętrznych, czy pochwała tego ro- 
dzaju krańcowe przestrzeganie 
przepisów przez policjanta 'i czy 
policja 'nie otrzymała „czasem — - 
strukcyj, nakazujących jej przeszka- 

dzanie uroczystościom  bismarkow- 
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skim, urządzanym przez związki pa- 
trįotyczne. 

Minister spraw wewnętrznych 
Wrzesińsky odpowiedział natychmiast 
na tę interpelącję, wyrażając ubole- 
wanie z powodu Śmierci gen. von 
Wriesberga, podkreślając jednak, że 
policjant "postępował najzupełniej 
zgodnie z przepisami ponieważ w 
pewnym obwodzie dookoła Reich- 
stagu żadne przemówienia, ani  de- 
monstracje publiczne nie są dozwo-- 

. lone. Minister zapowiedział przepro» 
wadzenie ścisłego śledztwa i oświad- 
Czył, że jeżeli odnośny policjant za- 
chował się wobec gen. Wriesberga w 
Sposób naganny to bezwzględnie zó- 

* stanie ukarany. 

| 
| 

| 

| 

| 

| Chylną neutralnością do gabinetu nie trudności 

Charakerysiyczną rzeczą byłu, że 
stronnictwo niemiecko-narodowe po- 
mimo ostrego sformułowania interpe- 
lacji złożyło w dyskusji oświadczenie 
niezmiernie umiarkowane uznając, że 
wyjaśnienia ministra narazie zadawa- 

„ lają stronnictwo. (P.A.T.) 

Przęciwieństwa między kraja- 
4 jami Rzeszy Niemieckiej. 
“BERLIN. 1.IV. PAT. Na dzisiej- 

szem posiedzeniu Reichstagu zaryso- 
wało się ostre przeciwieństwo  mię-. 
dzy poszczególnemi krajami Rzeszy 
Niemieckiej na tle sprawy rozdziału 
dochodów z podatków pomiędzy 
Rzeszą a poszczegėlnemi krajami. 
Projekt tego rozdziału opracowany 
przez obecny gabinet wprowadzą 
nowy klucz podziału dochodów z 
podatku od piwa i podatku docho- 
dowego, przyznając z tych źródeł 
trzem państwom południowych Nie- 

miec, a mianowicie Bawarji, Badenii 
* Wuertembergji w roku bieżącym o 
45 miljonów marek więcej niż daw- 
niej, Nad sprawą tą wywiązała się 
dyskusja, w której przedstawiciele 
Prus i Saksonji złożyli protest przeciwko 
powyższęmu projektowi. Poseł Bredt 
w imieniu stronnictwa gospodarczego 
oświadczył, że stronnictwo to uważa 
zą wskazane odroczenie całej sprawy 
rozrachunku finansowego między Rze- 
Szą a państwami związkowemi, aż 
do chwili, gdy trybunał stanu wyda 
orzeczenie, czy zwykła więksość wy- 
Starcza do uchwalenia takiej ustawy. 
Wniosek pos. Bredta został odrzuco- 

У, a projekt » rozrachunku przyjęto. 
Następnie Reichstag przeszedł do 

4 drugiego czytania tych samych ustaw. 
zedsiawiciel zjednoczenia gospo- 
arczego oświadczył, że wobec zbyt 

wielkiej ustępliwości rządu Rzeszy na 

Iów stronnictwo gospodarcze, które 
chczas zachowywało się z przY* 

gą dzie mogło tej życzliwej neutralno- 
I nadał utrzymać. 
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Wielkie oresztooinia w Kownie. 
BERLIN, 1. IV. Pat. Dzienniki dzisiejsze donoszą w depeszach 

z Rygi na podstawie — jak twierdzą — informacyj ze źródeł 
wiarogodnych, że w ostanich dniach policja kowieńska areszto- 
wała na zlecenie rządu litewskiego około 60 członków 
litewskiej partji ludowo-socjalistycznej oraz socjaldemokraty- 
cznej, wśród nich wielu wybitnych polityków opozycji. Areszto- 

wania te mają pozostawać w związku z podejrzeniami rządu litew- 

skiego, skierowanemi przeciw partji iudowo-socjalistycznej i so- 
cja'demokratycznej o rzekome przygotowywanie w porozumie- 
niu z komunstami zamachu stanu. В 

Według wzmiankowanych donies'eń, nie ulega wątpliwości, 

że o ile w międzyczase nie nastąpi z zagranicy interwencja, sąd 
polowy skaże wszystkich 60 oskarżonych na karę śmierci. Do- 
tychczasowa próba interwencji ze strony litewskch polityków 
lewicowych nie odniosła żadnego skutku. W sferach poinformo- 

wanych sądzą, że ostatnie aresztowania są wstępem do akcji 
„rządu, mającej na celu zdławienie w zarodku wszelkiej opozycji 
drogą teroru prewencyjnego. 

ORGA ZY ZACZNA 

Szczegóły układu francusko-niemieckiego. 
BERLIN, 1 IV. PAT. Podpisana wczoraj w Paryżu umowa dodat. 

kowa do prowizorycznego układu handlowego francusko-niemieckiego z 

sierpnia 1925 roku reguluje trzy zagadnienia: 1) przedłuża ona czas trwania 

istniejącego obecnie prowizorjum handlowego do dnia 30 czerwca 1927 

roku, 2) wprowadza do istniejącego obecnie prowizorjum cały szereg 

uzupełnień w sprawie produktów specjalnie interesujących przemysły obu 
krajów, 3) określa zasady ostatecznego traktatu handlowego, co do któ- 

rego rokowania wznowione zostaną dn. 5 kwietnia i będą mogły trwać 

do dnia 30 czerwca. Oba rządy oświadczają w umowie dodatkowej, że 
zgadzają się na przyjęcje za podstawę do tych rokowań klauzuli naj- 

większego uprzywilejowania. . 

Jugosławja podejmuje rokowania, 
PARYŻ, 1IV PAT. Jugosławja ponowiła w Paryżu, Londynie i Ber- 

linie zaoewnienia że gotowa jest przeprowadzić rokowania z Włochami. 
PARYŻ, 1.1V PAT. Jeden z dzienników wieczornych donosi w for- 

mie, jakgdyby półoficjalnej, że rząd białogrodzki udzielił formalnego za* 

pewnienia co do swych zamiarów nawiązania bezpośrednich rokowań Z 
Włochami w sprawie całokształtu kwestji spornych: Oświadczenie to bę- 
dzie przesłane do Rzymu. 

Powikłania w zdrowiu króla Ferdynanda. 
BUDAPESZT, 1 IV. PAT. Jak donosi «Pester Lloyd» z Białogrodu, 

z powodu poważnego stanu zdrowia króla rumuńskiego Ferdynanda, cór: 

ka jego królowa jugosłowiańska Marja wyjechała wczoraj w nocy z Biało- 
grodu do Bukaresztu, Król Aleksander wyjedzie tamże wkrótce. 

O prawa wyborcze dla wojskowych. 
PRAGA, 1 IV. PAT. Niemieccy socjaldemokraci złożyli w Izbie wnio- 

stk o wyrażenie wotumi nieufriości gabinetowi,. który odejmując prawo 

głosowania wojskowym, naruszył zdaniem wnioskodawców przepisy  kon- 
stytucji. Oprócz niemieckich socjal-iemokratów powyższy wniosek podpi* 

sali komuniści, nacjonaliści niemieccy i socjal-demokraci czescy, razem 
104 posłów. Narodowi socjaliści czescy odmówili poparcia tegó wniosku. 

Nówe reformy Mussoliniego. 
RZYM. LIV. PAT. W czasie dyskusji w Izbie nad budżetem Mini. 

sterstwa spraw zagranicznych wygłosił dłuższe przemówienie podsekretarz 
stanu Grandi, m. inn. zaznaczając, że Mussolini zniósł raz na zawsze 
wszelkie tytuły i stopnie honorowe, stwierdając w ten sposób, że faszyzm 
pragnie i w tej ;kwestjj zaprowadzić swoje surowe obyczaje. Graadi 
oznajmia, że ministerstwo spraw zegranicznych pragnąc dać przykład w tej. 
dziedzinie znosi tytuł Ekscelencji, który przysługiwał dotychczas ministro- 
wi pełnomocnemu pierwszej klasy. Jednakże aktem rewolucyjnym w tej 
dziedzinie, którego domagało się tyle generacyj jest dokonane -przez mi- 
nistra spraw zagranicznych powiększenie liczby funkcjonarjuszy oraz ilości 
biur konsularnych. Obecnie przedstawiona. lzbie ustawa przewiduje po- 
większenie liczby funkcjonarjuszy o 103 osoby, oraz stworzenie 40 no- 
wych placówek konsularnych. I : ‚ 

Stosunek do międzynarodowego Biura pracy, 
"Z kolei Grandi omawiał między innemi sprawę propagandowej dzia- 

łalności pracy faszystowskiej na terenie zagranicznym. Odpowiadając na 
zapytanie deputowanego Cuciniego w sprawie stanowiska Międzynarodo- 
wego Biura Pracy Grandi powiedział, że rząd , faszystowski wie bardzo 
dobrze, że w, Międzynarodowem Biurze Pracy jest wiele czynników, będą- 
cych pomocnikami i narzędziami drugiej międzynarodówki amsterdamskiej 
organu zwalczającego faszyzm w sposób jak najbardziej nierozumny i bez- 

silny, Qbecnie państwo korporacyjne, a więc państwo faszystowskie nie 
może dłużej tolerować wrzawy, jaka podnosi się w związku z każdą mię- 
dzynarodową konferencją pracy. Rząd faszystowski zdecydowany jest więc, 
o ile okaże się to koniecznem, przeprowadzić rewizję linji postępowania 
po jakiej dążył w swych stosunkach z Międzynarodowem Biurem Pracy. 

‚ === 

Kowno niezadowolone z Anglji. 
Z Kowna donoszą: B. delegat Litwy przy Lidze Narodów i poseł w 

Londynie, .Galwanauskas, został odwołany ze swego stanowiska i prze- 
niesiony do Kłajpedy w charakierze przewodniczącego dyrektorjum portu. 

Odwołanie Galwanauskasa z Londynu jest komentowane jako nieza- 
dowolenie Kowna z polityki Galwanauskasa w Londynie, ,i obecnego sto- 

sunku Anglji do Litwy. . " 

Aleksandrowskij pozostaje. 
Z Kowna donoszą: Sowieckie poselstwo ogłasza, że wiadomość podana w „Lie- 

tuvis* w dn. 27-ilĮ o tem że p. Aleksandrowski dwukrotnie zwracał się do swego rządu 

prosząc o odwołanie ze stanowiska posła litewskiego, jest nieprawdziwą. й 

Przerwanie rokowań z Sowietami, 
TALLIN, 11 PAT. Rokowania w sprawie zawarcia  estońsko-sowiec- 

kiego traktatu o nieagresji zostały odroczone. , Podjęte one będą dopiero 
po świętach. Przewodniczący delegacji estońskiej Hellat odjechał do Hel- 

sinforsu w cełu objęcia urzędowania w charakterze posła i ministra pełno- 
mocnego. * 

Trudności w układach z Niemcami. 
TALLIN, 1—IV PAT. Minister spraw zagranicznych Ackeł oświadczył, 

iżjw rokowaniach o traktat handlowy estońsko-niemiecki powstały poważne 
ponieważ Niemcy nie .chcą przyznać żadnych ułatwień dla 

stanowiących główny przedmiot eksportu estońskiego do Niemiec, 

OGŁOSZENIE 
Podaje de publicznej wiadomości, iš wydane w miesiącu lutym r. b, 

administratorowi maj. Waka p. hr. Tyszkiewicza, p. Ottonowi Szwojnic: 
kiemu weksie in blanco, na sumę 9 tysiecy złotych za podpisem moim, i 
Władysława Harbuza, są weksiami kaucyjnemi, na skutek pewnej słownej 
umowy, która obecnie nie doszła do skutku. 

Ostrzegam wszystkie banki, że weksle te zdyskontowania nie podlegają. 
" Józef Olędzki 

Wilno, ul. Ponarska 4, m. 3, 

artykułów, 
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W sprzedaży detalicznej cena pojdyńczego n—ru 20 groszy. 

Opłata pocztowa uiszezona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamócwionych nie zwraca. 
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„Kropki nad i 
Skład główny: Warszawa, „Dom książki polskiej*. Plac Trzech Krzyży 8. W Wilnie do nabycia 

we wszystkich księgarniach i w . Administracji „Słowa. 

  

Jaki grunt taki plon. 
Rzućmy okiem wstecz. już przed 

dwoma tysiącami lat charakter lud- 

ności chińskiej w północnej połaci 

olbrzymiego państwa, tak rozległego 

jak cała Europa, był całkiem inny niż 

ludności południowej. Do dziś dnia 
ta różnica bynajmniej się nie wyrów= 

nała. Powtóre. Jeszcze za feudalnych 
czasów były się w Chinach potwo- 

rzyły jakby samodzielne państewka. 

Gdy istniała monarchja wszystkie te 

państewka trzymały się w kupie. Z 

chwilą gdy monarchja runęła i ostat- 
ni cesarz zrzekł się tronu, Chiny — 

rozpadły się. Przed samym upadkiem 

monarchji była dokonana wielka re- 
organizacja armji chińskiej na euro- 
pejski ład. Po całych Chinach roz- 
kwaterowane były dobrze wyćwiczo- 

ne i wyekwipowane armje. Każdy z 

dowódców za czasów istnienia mo- 

narchji był tylko i jedynie szefem 
takiej to a takiej siły zbrojnej i pod- 

'legał centralnej, najwyższej komen- 

dzie, rezydującej w Pekinie. Gdy mo- 
narchji nie stało, każdy taki wódz 

naczelny armji, zaczął wtrącać się w 

zarząd cywilny prowincji gdzie 2 
wojskiem śwojem stał. Rychło bardzo 
tacy wodzowie pojedyńczych armji 
pochwytali w swoje ręce pełne rządy 

prowincyj. Każdy z nich stał się dy- 

ktatorem w swoim jakby. okręgu. 
Skorzystali skwapliwie z,rewolucji aby 
stać się faktycznymi suwerenami, 

Oto geneza powstania i przeciw- 

stawienia się sobie Chin północnych 

i południowych rozbitych na terytorja 

rządowe przez poszczególnych — ge- 

nerałów całkiem suwerennie. : 

Pierwszy prezydent Republiki Chin: 

skiej, Juanscykaj, był to mąż stanu, 

jakiego odtąd Chiny nie miały i nie 

mają. Juanszykaj przewidywał fatalne 

rozpadnięcie się republikańskich Chin, 

co, rozumie się, osłabi je i uczyni nie- 

zdolnemi do stawienia oporu mo- 

carstwom t. zw. cywilizowanym. Dziś 

wiadomo, że jJuanszykaj dążył do 

wznowienia w Chinach monarchji, 

Umarł nie zdążywszy tego uczynić. 

Po jego zgonie rozpanoszyły się w 

całej pełni po całych Chinach rządy 

militarne. 

Żaden republikański polityk nie 

dorównał juanszykajowi pod wzgię- 

dem talentu  państwowotwórczego, 

żaden nie posiadałi nie posiada jego 

energji. „Wielki* Sunjatsen nie był 

żadnym mężem stanu. Był to fan- 

tasta... i dermagog na wielką skalę. 

Obaj prezydenci Li i Feng usiłowali. 

rządzić parlamentarnie. Nie udało się 

to ani jednemu ani drugiemu. Bo 

nie mogło się udać, Już całe Chiny 

objęte były formalną wojną domową. 

Faktycznie, po upadku monarchji, ża- 

den w Chinach, ani nawet czasowo» 

nie istniał rząd centralny. Wojskowi. 

„gubernatorowie" robili co chcieli. 

Przywłaszczali sobie podatki i wszelkie 

wogóle dochody państwowe, zawie- 

rali między sobą przytnierza i — wo- 

dzili na pasku pekiński t. zw. ga: 

binet. 

Rzućmy okiem wstecz na stosunki 

80-letnie, jakie były między zacho- 

dniemi cywilizowanemi mocarstwami a 

Chinami... Mało one zaszczytu przy- 

noszą mocarstwom. Dobrze niedawno 

temu w którejś gazecie wyraził się, 

były poseł Austro-Węgier w Pekinie, 

Rosthorn, że jeśliby wytoczyć przed 

jaki trybunał międzynarodowy sprawę 

zbiorowej kampanji mocarstw prowa” 

dzonej przeciwko Chinom w latach 

1858 — 1860, to niebyłoby między- 

narodowego trybunału, któryby racji 

nie przyznał — Chinom. Lecz każda 

wojna europejsko-chińska kończyła 

się porażką Chin, a ce gorsza: dotkli- 

wem, bolesńem ich upokorzeniem, 

Upokarzanie Chin było ciężkim — - 
dem, który się oto krwawo mści. Już 

powstanie bokserów, co podniosło 
przeciwko Chinom całą Europę na 

" nogi, było niczem innem tylko reakcją 

przeciwko  brutalnemu _ zagarnięciu 
portu Port-Artura, portu Kiaoczao, 

portu Weihajwej. W ciągu upłynio- 
nych ośmiu dziesiątków lat Europa 

„latu przez kantończyków, 

" niom. 

nietylko zadawała Chinom ciężkie cio- 
Sy lecz i traktowała je z obrazliwą 

wyższością. I Europa sama sprowa- 

dziła upadek w Chinach cesarskiej 
dynastji tudzież siała w Chinach 
przez 80 lat nienawiść, z której oto 

doczekała plonu.. A jaki to plon — 

widzimy teraz wszyscy. Być bardzo 

może, że zwycięzki Czang-Kaj-Szenk 

pójdzie raz jeszcze na kompromis 

nie zrywając z mocarstwami tylko je 

nastraszywszy, W każdym jednak ra- 

zie grunt obficie jest nasycony: ura- 

zą, nienawiścią i pragnieniem zemsty. 

A straszny fo posiew... w masach, 
nie znających co io rozwaga i powścią- 

gliwość. Jacz, 

Straszne dnie w konsulacie 
angielskim w Nankinie, 

Korespondent Daiły Telegraph p. 
Ashmead Bartlett donosi z Szanghaju: 

We czwartek o godzinie 10 rano, 
angielski konsul generalny w Nanki- 
nie, pan Giles znajdował się w swem 
biurze, w towarzystwie Swej żony, 
dwuch sekretarzy i dwuch pań. 
Piękna terasa łączyła lokal biurowy z 
mieszkaniem p. Gilesa. Nagle w pro- 
gu ukazał się niejaki p. Browker 
wolając: „Czy wie pan, że dom pań- 
ski jest pełen żołnierzy  kantoń- 
czyków*P 

P. Giłes wybiegł natychmiast wraz 
z kapitanem Spearem. Za drzwiami 
został zatrzymany przez dwuch  żoł- 
nierzy, z których jeden wziął go na 
cel. Szybkim ruchem kapitan Spear 
wytrącił broń z jego dłoni i kula świ- 
snęła koło ucha konsula. Drugi żoł- 
nierz dwukrotnie strzelił do kapitana 
i ranił go w ramię i w nogę. Konsul 
i kapitan wbiegli do biura, gdzie p. 
Giles . rozkazał, wszystkim schronić 
się do ukrytego pokołku, w którym 
leżały archiwa. 

W tej chwili doktor Smith, który 
był w mieszkaniu konsula, wybiegł 
na terasę, kierując się w stronę biura, 
lecz żołnierz kantoński gonić go za- 
czął i jednym wystrzałem zabił go na 
miejscu. Doktór skonał w milczeniu, 

Tymczasem w biurze panie Ro- 
berts i Black starały się chusteczkami 
zatamować krew, płynącą obficie z 
ran zemdlałego kapitana. Jeden z u- 
rzędników konsulatu p, Huber ukazał 
się na terasie goniony przez czterech 
kantończyków. Gdy stanął we drzwiach 
biura, próbował uwolnić się od napa- 
stników, lęcz został powałony przez 
nich na ziemię i zamordowany. 

Lecz cóż robili marynarze, kió- 
rych obowiązkiem było pilnowanie 
konsulatu? 

Otóż niejaki p. Brown, z konsula 
„tu, widział piętnastu marynarzy, opusz- 
czających gmach Zawołał ich, zawia- 
damiając o niebezpiecznej sytuacji, w 
jakiej znajdował się konsul. Sześciu 
z nich wróciło lecz byli oni uprzed- 
nio już rozbrojeni. 

W ciągu 30 godzin osoby, u- 
kryte w biurze konsulatu angiel- 
skiego znajdowały się pod grozą 
śmierci. Kryjówka ich nie była dość 
bezpieczną ze względu na możliwość 
wzniecenia pożaru w gmachu konsu- 

Wreszcie 
musieli opuścić swą kryjówkę. 

Wówczas stali się igraszką żołnie- 
rzy, którzy starali się przerazić swych 
więźniów. Próbowali strzelać do ko- 
biet, odebrali wszystkie przedmioty o 
pewnej wartości. W nocy wiernym 
sługom konsula udało się przynieść 
trochę pożywienia nieszczęsnym więź- 

*  Tejże nocy zjawiła się banda kan- 
tończyków, prowadzących kata, który 

przyszedł z obnażoną szablą w celu 
poderznięcia panu Gilesowi gardła. 
Chwycił on jednego z Anglików, za- 
dając mu straszną ranę w nogę, 

Po kilku godzinach przybył chiń- 
ski Czerwony Krzyż, który zaopieko- 
wał Się nieszczęsnymi ofiarami i od 
prawił ich na pokład okrętu. 

„W. konsulacie amerykańskim i ja. 
pońskim działy się sceny podobne. 
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W n—ch Poki 

Sejm i Rząd. 
Pomyślna sytuacja finansowa, 

WARSZAWA, 1 IV. (żel wł Słowa) 
Wbrew pogłoskom bilans handlowy 
za marzec zapowiada się pomyślnie. 
Fakt ten oczywiście wzmacnia jesz- 
cze bardziej naszą sytuację w zwią- 
zku z sprawą uzyskania pożyczki za- 
granicznej. Również pomyślnie się 
przedstawia zapas walut obcych w 
Banku Polskim, który w ostatniej de- 
kadzie znacznie się zwiększył. 

Trzy projekty zmiany ordy- 
nacji wyborczej. 

WARSZAWA, 1.IV. (źel.wł. Słowa) 
W. dniu dzisiejszym toczyły się w 
dalszym ciągu prywatne obrady klu- 
bów nad sprawą ordynacji wybor: 
czej. Związek Ludowo Narodowy i 
Chadecją obradowały nad projektem 
złożonym przez pos. Popiela z NPR, 
Narady te jednak nie posunęły spra- 
wy zmiany ordynacji wyborczej na- 
przód. ‚ 

Jeżeli chodzi o zmianę ordynacji 
wyborczej to w tej chwili mamy już 
trzy projekty: projekt pos. Głąbiń- 
skiego, projekt pos. Popiela i projekt 
Chrześcijańsko Narodowych. Ten o- 
statni projekt przewiduje następującą 
zmianę brzmienia art. 11 i 36 kon- 

stytucji: fe 
— Art. 11. Sejm składa się z po- 

słów, wybranych na lat pięć, licząc 
od dnia otwarcia Sejmu, w dwóch 
trzecich częściach w głosowaniu pow- 
szechnem, tajnem,  bezpošredniem, 
pluralnem, a w okręgach narodowoś- 
ciowo mieszanych także stosunko- 
wem, w pozostałej zaś jednej trzeciej 
części w głosowaniu zrzeszeń gospo- 
darczych i zawodowych, a mianowi- 
cie: rolniczych, przemysłowych, han- 
dlowych, rzemieślniczych pracy fizycz- 
nej i zawodowej pracy umysłowej, 
podług postanowień szczegółowyci 
określonych w ordynacji wyborczej. 

— Art 36 (w skróceniu). Senat 
składa się ze 100 członków, powoła” 
nych na łat sześć, a w szczególności 
a) 60 wybranych w głosowaniu zrze- 
szeń, b) 5 delegatów Episkopatu Ka- 
tolickiego i 3 innych wyznań, c) 13 
przedstawicieli delegowanych przez 
ciała naukowe, d) 6 prezesów rad 
miejskich największych miast, e) 13 
powołanych przez Prezydenta Rzpli- 
tej z grona zasłużonych obywateli. 

Ambasador Schurman u marsz. 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA. 1 4. PAT. O godz. 
1-ej p. Premjer przyjął posła amery- 
kańskiego Stetsona razem z amery- 
kańskim ambasadorem w Berlinie 
Schurmanem. 

Pożyczki na zatrudnienie bez-' 
robotnych. 

WARSZAWA, I IV. PAT. Mini- 
społecznej w po” 

rozumieniu z ministrami skarbu, spraw 
wewnętrznych, przemysłu i handlu 
oraz robót publicznych podpisał za- 
rządzenie o udzielaniu peżyczek pra- 
codawcom na zatrudnienie bezrobot- 
nych, pobierających zapomogi z fun- 
duszów państwowych, Pożyczki u- 
dzielane będą z funduszów państwo- 
wych, przeznaczonych na pomoc do- 
raźną i przewidzianych w budżecie 
Ministerstwa Pracy i O. S. na po- 
trzeby bezrobotnych i t. d. 

Sledztwo w sprawie napadu 
na pos, Zdziechowskiego, 
WARSZAWA, 1 IV. (żel. wł. Słowa) 

Przed kilku dniami Sędzia słedczy 
zamknął dochodzenie w sprawie na- 
padu na posła Zdziechowskiego, wo- 
bec niemożności wykrycia sprawców: 
Decyzji tej jednak nie zatwierdził Sąd 
Okręgowy, który po zaznajomieniu 
się z aktami nakazał dalsze uzupeł- 
nienie sledztwa, 

Konsekracja księdza biskupa 
sufragana Tomczaka. 

: W najbliższą niedzielę odbędzie 
się w Warszawie w Katedrze św. Ja- 
na konsekracja biskupa księdza pro- 
fesora Tomczaka na biskupa-sufraga- 
na djecezji Łódzkiej. < 

Konsekracji dokona J. E. Ks. Kar- 
dynał Kakowski wraz ze współkon- 
sekratorami J.E. Ks. bisk. Tymieniec- 
kim i Gallem. 

Miasto wydelegowało na tę uro- 
czystość wiceprezydenta miasta Grosz- 
kowskiego i pp. Fichnę, Wolczyń- 

$ skiego, Fidlera i Adamskiego. 

Nowa partja polityczna. 
Posłowie, którzy wystąpili przed 

kilku dniami z Niezal. Partji Chłop. 
skiej, uznanej przeż Min. Spr. Wewn. 
na nielegalną, a mianowicie: Bon, 
Szakun i Szapiel zgłosili w dniu 31 
bm. w kancelarjj Sejmu utworzenie 
nowego kiubu p. n. „Kiub Radykal- 
mej Partji Włościańskiej Ziem Biało- 
ruskich*.



ENRICHISSEZ VOUS. 
Na łamach Czasu ukazał się następujący artykuł, który chętnie po. 
dajemy pod rozwagę i dyskusję czytelników Słowa, tembardziej, że na- 

sze przekonania o ideolog 

Prawica Narodowa wstąpiła zdecy« 
dowanie w nowy okres. Można było 
początkowo wątpić, czy próby jej roz- 
szerzenia ma cały kraj się powiodą. 
Można było przypuszczać, że kon- 
serwatyści zgrupują się raczej pod ha- 
słami radykalno-prawicowemi. Tym- 
czasem stało się inaczej. Dzisiaj dla 
każdego jest jasnem, że przynajmniej 
w r. 1927 nie wprowadzimy monar- 
chji, nie zagarniemy Litwy siłą zbroj- 
ną, nie zmienimy do fundamentu na- 
szej konstytucji i t. d. Rzeczywistość 
narzuca umiarkowanie. Dlatego Pra- 
wica' Narodowa ma więcej niż po- 
przednio szans zgrupowania dookoła 
siebie szerokich rzesz obywateli. W 
tym celu potrzebne jest jednakże pew- 
ne jej przeobrażenie. Dokonywa się 
ono zresztą samo, choć się o tem nie 
pisze, ani nawet wśród konserwatys- 
tów nie mówi. 

Czem była Prawica Narodowa? 
Prawica Narodowa była oficjalną 

nazwą konserwatystów krakowskich. 
Konserw ityzm krakowski był produk- 

tem długiego procesu historycznego, 
dlatego jego struktura wewnętrzna 
była tak skomplikowana, tak giętka, 
tak dziwna nawet. Produkty długich 
lat rozwoju mają tę właściwość, że na 
pierwszy rzut oka wydają się splo- 
tem sprzeczności, jeżeli nie nonsen- 
sów i dopiero przypatrzenie się im 

zbliska wykazuje całą ich twórczą ży- 
wotność. Czyż tak nie jest z konsty- 
tucją angielską? Ktokolwiek zbliska 
przypatrzył się konserwatystom kra- 
kowskim, ten musi stwierdzić, że nie- 
podobna podciągnąć ich pod jakiś 
szablon, jakąś doktrynę, powiedzieć 
np.: to są liberali, klerykali, masoni, 
pacyfiści, reakcjoniści i t. d. A jed- 
nak to nie są również owe bezbarw- 

ne „wielkości* bezpartyjno - ministe- 
rjalne, których tyle widzieliśmy w o- 

statnich latach. Konserwatyzm kra- 
kowski — to była przedewszystkiem 
pewna kultura. Prawica Narodowa 
zaś—to był przedewszystkiem zespół 
ludzi, wyrosłych ma tej wspólnej kul. 

turze, o wysokich wartościach osobis- 
tych, wielkich kwalifikacjach facho- 

wych. Wpływ ich rzeczywiście był 
większym z powodu ich solidarności, 
ale ostatecznie Prawica Narodowa 
mogłaby nawęt nie istnieć, a nie zmie- 
niłoby to ani o jotę faktu, że w jej 

składzie znałeść można zuakomitych 
prawników, ekonomistów, statystów, 
dyplomatów... 

To też większość przyjaciół Pra- 
wicy, którzy przewinęli się w ciągu 
ostatnich lat przez rządy — a było 
ich sporo — otrzymali teki swe, jako 
fachowcy, konserwatyzm krakowski 
dał im tylko to wyrobienie politycz- 
ne, bez którego najwybitniejsze na- 
wet kwalifikacje fachowe zawodzą. 
Każde stronnictwo dąży do dojścia 
do władzy, nie w wulgarnym sensie 
zagarnięcia tek ministerjalnych, ale w 
sensie wywarcia wpływu decydujące- 
gó'na tok spraw publicznych. Dotych- 
czasowa koncepcja konserwatystów 
krakowskich w tym względzie—nig- 
dzie i nigdy zresztą nie wypowiedzia- 
na — polegała według mnie na tem, 
że elita, siłą samego faktu, „że jest 

elitą, wypływa na wierzch życia poli- 
tycznego i społecznego. Była to dok- 

tryna deterministyczna* i optymistyćz- 

na. Z tego wypływała charakterystycz= 
na konsekwencja: konserwatyści kra- 
kowscy nigdy nie ubiegałi się o 
wpływy na masy i wcale o nie nie 
dbali. Tak bardzo nie dbali, że chęt- 

nie nawet sami twierdzili, iż Prawica 
Narodowa na poparcie mas, szerokich 
mas, liczyć nie może. 

САЕ МЧ УР 
Nowošė wydawnicza 

Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE 
z 12 ilustracjami. CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

kwi dawka b 3     
Wrażenia teatralne. 

„Cyd* Kornela w układzie Wys- 
piańskiego wystawiony na scenie 
Reduty. : 

„Cyd* Kornela, Castilliae natus, 
Galliae educatus, gdyż wiadomo, że 
fabułę dla swej tragedji wziął Kornel 
ze sztuki pewnego hiszpańskiego au- 
tora — ujrzał Światło kinkietów w 
Paryżu, w 1636-tym roku, ża pano- 
wania we Francji króla Ludwika 
XIV-go, majestatycznych peruk i wer- 
salskich reweransów. \ 

Akcja powinna rozgrywać się w 
Kastylii, na dworze króla Ferdynanda 
Pierwszego, czyli mniej więcej w ja-. 

kim 1050-«ym roku — gdyż Sztuka 
ma pretensję być historyczną. Czyliż 

bowiem nie jest jej bohaterem, upo- 

wity w najromantyczniejsze legendy 
Rodryg Ruy Diaz de Bivar, co mu 

po jakimś niesłychanie grackim poje- 

dynku dano przezwisko Campeador 
(ma znaczyć: Doskonały) : a którego 

pobici przezeń Maurowie sami okrzy- 

knęli Cid'em, od arabskiego wyrazu 
seid, czyli Wodzem? U Korneia na- 

zwę hcnorową Cyd nadaje Rodrygo* 
wi krół... Lecz tak mu jakoś zręczniej 
wypadło. 

| programu stronnictwa. 

ii konserwatywnej są inne. 

Pozwoliłbym sobie stanowczo 
zwalczać ten pogląd. Zapewne, liczba 
stańczyków nie może się gwałtownie 
powiększyć, Przez stańczyków rozu- 
miem ludzi zżytych z krakowską tra: 
dycją, kulturą, umysłowością, tempa- 
ramentem nawet. Ale konserwaty- 
stów? Ludzi, którzy mogą się doga* 
dać z dzisiejszą sejmową prawicą, 
gdy chodzi o politykę finansową, az 
sejmową lewicą jeśli chodzi o polity- 
kę zagraniczną czy narodowościową, 
ludzi, którzy są konserwatystami ale 
mają wstręt do reakcji, którzy gorąco 
pragną postępu, ale nie dostrzegają 
go w niwelacyjnych procesach, któ- 
rym demagogja jest obca, krórzy nie 
wierzą w skuteczność gwałtownych 
metod w polityce? Toż takich są mil- 
jony w Polsce. Trzeba tylko do nich 
umieć trafić. 

I trafić nie można wyłącznie kul- 
tem Krakowa i jego wielkiej przesz- 
łości. Nie można wyłącznie filozofją 
praworządności, bo ta została prze- 
dewszystkiem ' zarekwirowaną przez 
wszystkich, a następnie naród nasz 
nie lubi, nie może się należycie prze- 
poić jakąś teorją; wnet się ona zmie- 
nia w fanatyzm, w zupełny brak kry- 
tycyzmu, skutkiem czego staje się 
jałowa. Widzimy też wyraźną niechęć 
naszego społeczeństwa do dogma- 
tycznych doktryn. Nie poto porzuciło 
ono doktryny nacjonalistyczne, czy 
socjalistyczne, by uczyć się akichś 
nowych zawiłych «dogmatów» kon- 
serwatywnych. Potrzebuje ono, prag- 
nie haseł jasnych, prostych, dla kaź- 
dego doskonale zrozumiałych, pro- 
gramu dla wszystkich d »stępnego. 

Takim programem może być, we- 
dług mnie, tylko program wielkoka- 
pitalistyczny. Bez wielkiego kapitału 
niema dzisiaj ani nowożytnego 
państwa, ani nowożytnego życia 
— oto co powinniśmy powtarzać nie- 
ustannie: «Enrichissez vous», <wzbo- 
gacajcie się» — to słynne zalecenie 
rzucone Polakom w połowie XIX 
wieku powinno stać się naszem ha- 
słem. Nietylko ze względów oportu- 
nistycznych. Nietylko dlatego, że to 
hasło odpowiada najgłębszym, naji- 
stotniejszym aspiracjom  najszerszych 
warstw ludności. Nietylko dlatego, że 
na «program dobrobytu» — dopro- 
bytu, jako naczelnego celu polityki 
państwa — godzą się ludzie bardzo 
odmiennych przekonań politycznych. 
Program  wielkokapitalistyczny, pro- 
gram dobrobytu jest tym programem, 
który pozwala skupić największą ilość 
Polaków, zbliżyć najbardziej rozmai- 
tych ludzi pomimo dawnych poswa- 
rek, antagonizmów, przeciwieństw, 
niechęci, uprzedzeń. Wierzę nadto, że 
w programie wielkokapitalistycznym 
tkwią leki na wszystkie nasze obecne 
niedomagania. Nie umiemy dzisiaj 
rozwiązać naszego problemu mniej- 
szości. Wielkokapitalizm może stwo- 
rzyć warunki, które takie rozwiązanie 
umożliwią. Dyplomacja nie jest zdol- 
na samą tyłko grą dyplomatyczną 
rozwiązać wszystkich piętrzących się 
w środkowej Europie trudności. Od 
gospodarki wielkokanitalistycznej o- 
czekujemy złagodzenia antagonizmu 
polsko-niemieckiego, uregulowanią 
problemu Litwy i t. d. Tylko wielko 
kapitalizm może nas obdarzyć trwałą 
stabilizacją stosunków wewnętrznych, 
ulepszając nasz ustrój społeczny, za- 
pewnić nam jednocześnie dobry u- 
strój polityczny. On jeden wreszcie 
może odrodzić nasze zamierające ży” 
cie umysłowe i kulturalne, które jest 
dzisiaj tylko jednem z następstw  do- 
brobytu. ` : į 

Dostojny prezes Prawicy Narodo- 
wej zapewne nie zechce wziąść za zle 
szeregowcowi swemu, że pozwolił so- 
bie na zabranie głosu w sprawie 

Może zechce 
również wybaczyć, że na pytanie „a 
co marny konserwować?* zaproponu: в5 
ję odpowiedź: „Twórzmy wielkie, po- 
tężne, nowożytne państwo wielkoka- [= 
pitalistyczne. To jest państwo jutra, B 
To jest program przyszłości. 

  

Właściwie zaś mówiąc: mniejsza 
gdzie i kiedy rzecz się dzieje. Pod- 
czas pierwszego przedstawienia  tra- 
gedji aktorowie, obyczajem wówczas 
przyjętym, mieli na sobie stroje fran- 
cuskie, jakie noszono na dworze Lu- 
dwika XIV-go: I przez cale dziesiątki 
lat potem Cyd słynny swój monolog 
o rozgromieniu Maurów wygłaszał 
osypując się pudrem z peruki a tkli- 
wa i heroiczna Szymena mdlała w 
najmodniejszej robrondzie d paniers *) 
W Reducie — jak ujrzeliśmy one- 
gdaj — grają „Cyda* w kostjumach 
z epoki późniejszej od walecznych 
czynów historycznego Cyda o lat 
pięćset. A Wyspiański toby nie za- 
wahał się przenieść „Cyda” na Wa- 
wel. Bo, jak się rzekło, mniejsza o 
czas i miejsce. . 

Grunt w <Cydzie»; konilikt mig. 
dzy obowiązkiem a miłością, a ściślej 
między miłością i konorem. Co może 
być na calutkim Bóżym świecie po- 
tężniejszego nad miłość? Co w rozu- 
mieniu Hiszpana lub' Francuza może 
być świętszego i wznioślejszego nad 

*) Przecie Garrick, sam wielki Garrick, 
jeszcze mniej więcej w roku 1750-tym gry- 
wał w Londynie Macbetha w mundurze 
generała wojsk J. Kr. Mości Jerzego Il-go. 
Nie należałoby jednak wznawi:ć tej mody. 

r 
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Wspólne Kroki mocarsto). 
LONDYN, 1—IV PAT. Rządy państw bezpośrednio zainteresowanych 

wypadkami w Chinach odbywają obecnie narady «w sprawie podjęcia 
dalszych kroków wspólnych. Sytuacja w Chinach była przedmiotem głów- 
nych narad gabinetu brytyjskiego odbytych w gmachu Izby Gmin. Dalszy 

ciąg narad gabinetu zapowiedziano na dzień dzisiejszy. 

WASZYGTON, 1--IV. PAT. Prezydent Coolidge odbył konferencię 
z sekretarzem stanu ministerstwa marynarki, zaś sekretarz stanu Kellog 
konferował z dyrektorem departamentu dodspraw Dalekiego Wschodu. 
Narady te dotyczyły wypadków w Chinach. Mają być wydane zarządzenia 
w celu zorganizowania pogotowia wojskowego, któreby w razie koniecz- 
ności wszczęło akcję w obronię życia i mienia obywateli amerykańskich 
w; Chinach, 

о х о 

Sztandar amerykański podarty. 
SZANGHAJ, 1—iV PAT. Jak podaje biuro Reutera, w Szin-King 

przyszło do manifestacji aatyamerykań skiej. Konsul i wicekonsuł amery- 
kański schronili się na kanonierki amerykańskie. Chińczycy mieli podrzeć 
sztandar zatknięty na gmachu konsulatu amerykańskiego. i 

Nowy atak. 
LONDYN. 1.IV. PAT. „Times* donosi z Szanghaju, że według 

ostatnich wiadomości pochodzących ze źródeł chińskich w Nankinie, 
wojska kantońskie postanowiły podjąć w czterech kierunkach atak prze- 
ciwko wojskom północnym. 

Ostrzeliwanie torpedowca Stanów Zjedn. 
LONDYN, 1 4. PAT. *Torpedowiec Stanów Zjednoczonych ostrzeli- 

wany był wczoraj powyżej Kiangain pomigdzy+Szanghajem a Czing-Kian- 
giem. Torpedowiec odpowiedział salwą armatnią i ogniem karabinów ma- 
szynowych. 

LSS 

Eskadra japońska wzmocniona. 
LONDYN, 1 4 W dniu wczorajszym zjawiła się przy ujściu Tzeki 

Yang-Tse eskadra japońska przybyła wprost z Japanji celem wzmocnienia 
sił morskich tego państwa na wodach chińskich. Eskadra składa się 
z 4 pancerników, trzech krążowników, 16 torpedowców, 8 łodzi podwod- 
nych i 4 statków pomocniczych. 

O rozbrojenie w powietrzu. 
GENEWA, 1 VI. PAT. Obrady komisji przygotowawczej konferencji 

rozbrojeniowej doprowadziły do porozumienia w sprawie czasu trwania 
służby wojskowej we wszystkich pańtwach, biorących * udział w pracach 
konferencji a których armje opierają się na zasadzie powszechnego obo- 
wiązku służby wojskowej. Za podstawę wzmiankowanego porozumienia 
przyjęto tekst zaproponowany przez Paul-Boncoura. Czas trwania służby 
wojskowej rocznego kontygentu żołnierzy nie będzie mógł przekraczać 
pewnych maksimów przyjętych przez państwa, które podpiszą przyszłą 
konwencję. Każde państwo będzie miało swobodę ustalenia liczby i czasu 
trwania służby żołaierzy poszczególnych broni. 

Następnie komisja przystąpiła do rozważania przepisów dotyczących 
lotnictwa. Lord Cecil oświadczył, że Anglja nie może się zgodzić na ogra* 
niczenie sił lotniczych w sposób podobny do przyjętych ograniczeń stanu 
liczebnego wojsk lądowych. Przedstawiciel Stanów Zjedn. Gibson wypo- 
wiedział się za ograniczeniem lotnictwa wojskowego, natomiast przeciwko 
ograniczeniu lotnictwa cywilnego. Przedstawiciele Jugosławji: Jovanovicz i 
Rumunji: Commeno przedstawiii wyjątkową sytuację swych krajów nie 
posiadających lotnictwa cywilnego. Paul- Boncour proponował, aby ogra- 
niczenie sił lotniczych pozostawało w odpowiednim stosunku do rozwoju 
lotnictwa cywilnego poszczególnych krajów. 

Projekt o służbie wojskowej przyjęty. 
GENEWA, 1—IV. PAT. Według przyjętego przez komisję przygoto- 

wawczą konferencji rozbrojeniowej projektu w sprawie czasu trwania 
służby wojskowej całkowity czas trwania służby wojskowej składać się 
będzie z ogólnej liczby dni czynnej służby wojskowej, dni poświęconych 
na szkolenie żołnierzy. › 

UT O SZYKU i A V L TS T AIA T O KIA ET) 

Władze kowieńskie wstrzymały przepustki 
rolne. 

Komendant litewskiej straży pogranicznej w Karpiszkaeh zwrócił sto eg- 
zemplarzy druków podań o wydanie przepustek rolnych dla mieszkańców Litwy, 
posiadających swoje grunta na terytorjum polskiem. Blankiety te przesłane zo- 
stały przez nasze władze władzom granicznym dla dalszego odesłania ich przy 
pomocy litewskiej policji granicznej ludności zainteresowanej w uzyskaniu tych 
przepustek. Krok ten uczyniono celeni ułatwienia zawiłej dość procedury otrzy- 
mywania przepustek rolnych. W dniu wczorajszym wspomniany komendant 
zwrócił te blankiety oświadczając tylko, że obywatele litewscy w tym sezonie 
rolnym nie będą wnosili podań o przepustki. Zapytany o przyczyny tego zja- 

wiska, które znającym stosunki miejscowe wydaje się zgoła nieprawdopodobne, 
wspomniany przedstawiciel władz litewskich uchylił się od odpowiedzi. Przy- 
puszczać należy, że znów mamy do czynienia z <dyplomatycznem» posunięciem 

władz litewskich, zawsze gotowych utrudniać sprawę poprawy stosunków są. 
siedzkich. 
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Restauracja Myśliwska 
(MICKIEWICZA 9) 

zawiadamia Szanowną Klijentelę, że z dniem 1 kwietnia r. b, kie- 
rownictwo kuchni obejmie specjalnie zaangażowany wybitriy kuchmistrz, 
"dotychczasowy długoletni pracownik restauracji Hotelu Europejskiego w 

7 Warszawie. 
Jednocześnie zarząd restauracji '<Myśliwskiejj ma zaszczyt zawiadomić 
Sz. Publiczność, że od dnia 1 kwietnia podczas obiadów i kolacji przy- 

grywać będzie 

orkiestra damska. 
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honor? W «Cydzie» co Don Rodrigo 
poczytuje za nakaz honoru, tak po- 
tężny, że rychiej by zniósł Śmierć niż- 
by miał temu nakazowi nie uledz? 
Pomśżczenie urazy wyiządzonej ojcu 
Szymena też 'stoi krzepko na analo- 
gicznym punkcie honoru. Musi pom- 
ścić śmierć ojca. Vendetta| Kastylja 

rami Napoleona. Polski honor to — 
dotrzymanie danego słowa. Polski ho- 
nor to—nie podniesienie ręki na bez- 
bronnego, Polski honor—to słowo Za- 
wiszy. Polski honor—to strzał z wałów 
Trębowli. Polski honor—to nie czynie- 
nie bliźaiemu, co samemu nie miłe. Pol- 
ski honor — to sumienie bez skazy 

od Korsyki niedaleko. O wiele dalej— 
od Polski. Pomimo to komentarz Re- 
duty, wydrukowany na programie, 
zapewnia, że Wyspiański «wchłonąw= 
szy w siebie tragedję Cornejlle'owską, 
ztodził dzieło nawskroś polskie». 

Nie widzi mi się aby tak bylo. 
Zemstę, pomszczenie krzywdy nie po- 
czytywano w Polsce nigdy za impera- 
tyw honoru tak dogmatyczny i święty 
jak np. za Pirenejami. Zmywanie urazy 
krwią... reagowanie za urazę szablą 
niegdyś, a pistoletem . pojedynkowym 
dziś jest oczywiście obyczajem mają- 
cym równe prawa obywatelskie w Poł- 
sce jak gdzieindziej. Tyłko, że — szu- 
kanie zemsty, konieczność zadania 
śmierci temu, który obraził, nie mo- 
gło by to być głównym motywem w 
utworze literackim „nawshroś polskim*, 
Polski ho1or ma inne najczuisze stru: 
ny niż hiszpański i francuski, Polski 
honor — to Poniatowski ginący pod 
Lipskiem pod zwyciężonemi sztanda- 

i lojalność nawet w najzaciętszej walce 
o byt. 

Lecz—przypuśćmy, że przyda się 
nam i owa z Kornelowego „Cyda* 
lekcja hiszpańskiego honoru. Patrzcie, 
abyście krwią zmywali urazy! Patrzcie 
jak piękny jest heroizm Don Rodryga... 
Jaka wehemencja szczytna jest w unie- 
sieniach Szymeny! 

Bieda jest o wiele większa niż Z 
egzotycznością honoru w „Cydzie”, 
ze sżylem całej sztuki, któremu chyba 
ciężki snobizm może poddać się bez 
zastrzeżeń. Žž 

Jest'w „Cydzie*, jak ktoś trafnie 
wyraził się, une des plus grandes ma- 
nieres du siócle, jest najrdzenniejsza 
manjera wieku króla-słofica Ludwika 
XIV.go. Jest w tej „intrydze szlachet- 
nej i tkliweį“ ton i wyraz, które nie 
mogą już nas, ludzi XX-go wieku, 
ani podnieść na duchu, ani wzruszyć, 
Ten patos, ta grandilokwencja, ta af:- 
ktacja, te wszystkie nieprawdopodo 

Z Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 1—lIV. Pat Dnia 1 

kwietnia o g. 5 popołudniu odbyło 
się pod przewodnictwem p. wiceprem 
jera Bartla posiedzenie Rady Mini- 
nistrów, na którem uchwalono mię- 
dzy innemi: projekt rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o nadzo- 
rze i kontroli nad działalnością insty- 
tucyj opiekuńczych, projekt rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej na 
tmocy którego przysługuje p. mini- 
strowi skarbu prawo zamykania wzglę- 
dnie likwidacji prywatnych zakładów 
ubezpieczeniowych o ile nie lokują 
one fuaduszów zgodnie z przepisa- 
mi ustawy i statutu lub też, jeżeli nie 
przestrzegają ogólnych przepisów o 
ubez pieczeniach. 

Pozatem uchwaliła projekt rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej o postępowaniu sądowem wrazie 
naruszenia postanowień art. 22 kon- 
stytucji, projekt rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej o zmianie 
niektórych postanowień dekretu Na- 
czelnika Państwa z dnia 16 grudnia 
1918 roku w przedmiocie przymuso- 
wego zarządu państwowego i projekt 
rozporządzenia Rady Ministrów, do- 
tyczący utrzymana na odpowie- 
dniej wysokości kultury rołnej i mel- 
joracji rolnej. Wreszcie Rada Mini- 
strów zatwierdziła, statut odrębnego 
przedsiębiorstwa państwowego pod 
nazwą „Państwowa Fabryk Związków 
Azotowych w Chorzowie”. W końcu 
Rada Ministrów uchwaliła projekt 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o rozbudowie miast. 

RE 
Napad na redakcję „Rala*. 
BERLIN, 1 4. PAT. «Vossische 

Ztg.» donosi, że w czwartek wieczo- 
rem do redakcji demokratycznego 
dziennika rosyjskiego <Rul» wpadło 
dwuch byłych oficerów rosyjskich, 
którzy pobili naczelnego redaktora 
tego dziennika Hessena, Członkowie 
redakcji próbowali obezwładnić napa- 
stników będących w stanie nietrzeź- 
wym, ci jednak zdołali się wyrwać 
i uciec. Napad ten, jak utrzymuje 
dziennik, pozostaje w związku z za- 
targiem na tle religijnym wewnątrz 
gminy rosyjskiej w Berlinie. 

Zamach czy nieostrożność? 
„_ NOWY-YORK, 1—IV. Pat. Szef 
biura dedęktywów zakładów Forda 
oświadczył, iż dochodzenia nie wy: 
kazały, czy katastrofa automobilowa 
Forda była dziełem zamachu, Prawdo- 
podobnie wypadek nastąpił wskutek 
nieostrożności jadących w nieznanym 
automobilu. Stan zdrowia Forda po- 
prawiłasię. ъ 

Zderzenie parowców. 
GIBRALTAR, 1 IV. PAT. Przybył 

tu parowiec angielski „Auther*, który 
w odległości 8 mil na południowy 
wschód od Gibraltaru zderzył się z 
powodu mgły z parowcem hiszpań- 
skim. Część załogi statku hiszpan- 
skiego została uratowana przez ho- 
lownik morski. Dotychczas niema 
wiadomości o 18 członkach załogi 
hiszpańskiej. 

Walki w Maroku. 
MADRYT, 1 IV: PAT. Oficjalny 

komunikat podaje z Marokka, że lot- 
nicy zarzucili bombami grupy po- 
wsłańców w Sen-Haja-Ruhry. Przy- 
gotowania związane z planowanemi 
operacjami prowadzone są energicznie. 

ROSE S BET RASA EMEA 

Kolano czy glowa? 
Takie nie bardzo przyjemne zapy- 

tania można często usłyszeć o ile 
chodzi o osoby, które swoje owłosie- 
nie zgubiły. Stąd pochodzą poszuki- 
wania aby ten mało estetyczny wy- 
gląd usunąć. Starania te były bezsku- 
teczne aż do wynalezienia środka na 
porost włosów '«MIA>» (wyróbu firmy 
Henryk Żak): Osoba, której nie wy- 
marły zupełnie cebulki włosowe, w 
przeciągu krótkiego czasu włos swój 
odzyska. Środek «MIA» jest nieza: 
wodny, na co są już liczne dowody, 
działa nawet” u starszych osób. Do 
nabycia we wszystkich handiach od- 
nośnej branży.  Zważać na firmę 
Henryk Żak, znak ochronny «MIA>. 

bieństwa, ten Rodrigo włóczący się 
bsz ustanku za Szymeną aby „umrzeć 
z jej ręki", ta Infantka całkiem niepo- 
trzebna, wszystkie te „nieporozumie- 
nia” ze szpadami, ta doskonałość 
cnoty, te wszystkie charaktery Szla- 
chetne i czarne z jednej bryły, wprost 
nadludzkie, te nagłe zwroty „ku cno- 
cie”, ta drobiazgowość w etykiecie 
i przywiązywanie do niej ogromnej 
wagi, te uczucia wyszukane, wykom- 
binowane, cerebralnė,.. įwszystko to 
już jest dziś dla nas jedynie ciekawe, 
My tą całą historją, pomimo hero- 
icznych cięć Wyśpianskiego rozwiekłą 
i koturnową, przejąć się nie możemy, 
Nas to bez ceremonji nudzi albo 
irytuje. Tylko, że nie wypada tego 
okazać, a cóż dopiero — powiedzieć! 
Dla nas ta „nieludzka tragedja* jak 
mimowoii trafnie wyraził się komenta- 
tor „Cyda* na programach Reduty, 
jest melodramatem nie dociągniętym 
do finalnego efektu, 

Ponieważ zaś w tragedji Kornela 
(zresztą zredukowanej z pięciu aktów 
do trzech) nie chodzi o żadną „histo- 

ryczność” tylko o konflikt honoru 

(obowiązku) i miłości, przeto uważała 

dyrekcja Reduty, że można wystawić 
„Cyda* pod względem mise-en-scene 

i dekoracyj—jak chcąc. 

Nowości wydawnicze. 
— Emil Zegadłowicz: <Dziewanny». 

Poemat. Duża 8-k:. Str. 496. Warszawą. 
Wydawnictwo Mortkowicza. 1927. 

Monumentalny ten poemat wiosenny 
składa się z 7-miu ksiąg, z których każda 
zawiera 6 ballad. Poszczególne ksi noszą 
tytnły: Wiatr wiosenny. Zmysły. Noc Świę- 
tojafiska. Powsinogi bezkidzkie. Wielka no;. 
wina. Gody pasterskie. Resurekcje, 

— W «Światfilmie» (Nr 7) recenzent 
teatralny, red. R. Kawalec, unosi się nad 
<Snem» Kruszewskiej. Nazywa wystawienie 
<Snu» zdarzeniem niezwykłem. V/idzowie — 
pisze — byli na premjerze pod tak  silnen 
wrażeniem, że <ludziom brakło po prostu 
słów». Kierunek ekspesjonistyczny — zapz- 
wnia p. R. K. — zyskał w Wilnie zwolen- 
ników. P. Kruszewska <stworzyła w.elkie 
dzieło». 

— «Nowina». Pod takim tytułem za- 
Czął wychodzić w Warszawie dwutygodnik 
ilustrowany. Jest to organ i wydawnictwo 
a OZI Prącowników Umysło- 
wych. Nowego w nowem Czasopismie mato. 
Artykuły literackie, belletrystyka, aktnalności, 
karykatury, a Co do stylu i kierunku — 
eklektyzm. Wyszło dotąd 5 numerów. Zoba- 
Czymy co dalszy rozwój dwutygodnika przy- 
niesie. Tymczasem ujawniły s'ę tylko ten- 
dencje ku modernizmowi — nie przesadne. 

— Jerzy Euz. Płomieński: <Zapom- 
niany krytyk». Tadeusz Dąbrowski jako | 
krytyk literacki. Studjum krytyczno-literackie. / 
Str. 28. Lwów. Wydaw, Zakł. Nar. im. Osso- 
lińskich. 1927. 

— Kalendarz Leśny Informacyjny 
Na rok 1927. Wydawnictwo Oddziału Wileń- 
skiego Związku Zawodowego Leśników w 
Rzeczypospolitej Polskiej. Duży format. Str. 
376. Rocznik 2 gi. Wilno. Drukarnia <Znicz». 

Jest to, krótko mówiąc, wydawnictwo 
zaszczyt przynoszące i onego redakcji (pp. 
Hoppen, Grzegorzewski i Chociłowski) i in- 
ktytucji, która sę na takie wydawnictwo 
sdobyła i na ostatek drukarni, która je wy- 
zonała. Kalendarz taki ma trwałą wartość. 
Zawiera doskonale opracowane, fachowe 
artykuły i studją z dziedziny całego, najsze- 
rzej pojętego leśnictwa. Powinieu nietylko 
być w rękach każdego zawodowego leśnika 
lecz i każdego właściciela lasu. rąco zą- 
chęcamy!„Miły też parazo i wprost wykwin- 
tny dodatek stanowi część literacką (wydaną 
też oddzielnie pt. <Las w zwierciadle poezji 
polskiej».). W wydawnictwie wszelako wileń- 
skiem można było, zdaje nam się, obficiej 
zaczerpnąć poezyj i opisów z pism powsta- 
łych na naszym tu gruncie. Lecz, powtarza- 
my raz jeszcze: należy się wydawnictwu 
«Kalendarza Leśnego> pełne i chlabne uzna- 
nie. Powinien rozejść się po Polsce całej. 

— Karol Dickens: <Dawid Copper- 
field». W opracowaniu Cecyiji Niewiadom- 
skiej. Str. 240. Lwów — Warszawa. Ksią- 
Żnica Atlas. 1927. 

Nieśmierteline arcydzieło. W dobrym 
prozie i udatnem przystosowaniu do 

ibijoteki <lskier», których stanowi jeden4- 
sty tom. 
  

Z SĄDOW. 
Smutny koniec historji pewnej 

` посу. ` 
W lipcu r.ub. dwaj znani złodzieje Ciul- 

kiewicz i Czereszko wyszli na połów. 
brali oni sobie dom Nr. 10 przy ulicy 

A 

WE 
dok, gdzie po wdrapaniu się na balkon we- 
szli do mieszkania właściciela domu. Spo- 
strzeżono ich i wszczęto alarm. Wiatronogi l 
Czereszko zdołał uciec, C ulkiewicza dopę- 
dzono, jednak w momencie chwytania go 
wyjął on nóż, zadał łapiącemu go sześć ran 
kłótych, poczem skrył się. W tym trakcie 

Czereszko a 
żył brak kamaszy, zostawionych przezornie 
przy wdrapywaniu się na baikon 1 postano- 
wił odbić sobie stratę. W tym celu tejże no- 
cy zakradł się do mieszkania Opkiewiczowej 
przy ul. Bystizyckiej Nr 33. = 

Gospodyni zastała go przy pakowaniu 
skradzionych rzeczy. Znów alarm, znów po- 
goń. Uciekając przed łowiącymi go Czere- 
Szko wystrzelił cztery razy z rewolweru, jed-, 
nak przechodzący ulicą wywiadowca ująt go. 

© Ną mocy uzyskanych od niego iaforma* 
ćyj zaczęto poszukiwać Ciulkie wicza, którego 
po kilku miesiącach odnaleziono. 3 

Onegdaj obydwaj oni stawieni zostali 
przed sądem okręgowym. W rezultacie na 
mocy zeznań świadków sąd skazał każdego 
z nich na pięć lat więzienia, zamieniającego 
dom poprawy, zaliczając Ciulewiczowi dwa; 
a Czereszko sześć miesięcy aresztu prewen: 
cyjnego. ‚ 

Orzeł z dmpexu> osadzony w 
klatce na lat cztery. 

W dniu wczorajszym zapadł wyrok ska* 
zujący w sprawie nadużyć popełnionych w 
firmie <lmpex>' prosperującej w; Wilnie "od 
listopada 1922 r. Firma ta D.-H. <lmpex» 
towarzystwo dla importu i exportu żorgani 
zowane w Wilnie przez Rubina Orla i Jo“ 
sela Rozenmańa nie prosperowała długo» 
gdyż jak widać obecnie stworzona była poto 
jedynie aby zbaokrutować. Tak też się i sta” 
ło. Obciążywszy swoje conto pokaźną sum4 
dolarów obydwaj przedsiębiorczy kupcy zbie” 
gli zagranicę pozostawiając wierzycielom 
swoim «na łez Oiarcie» pustą kasę i trochę 
towaru. Po upływie pewnego Czasu dręczo” 
ny nostalgią wrócił Orzeł do rodzinveg? 
miasta i odrazu osadzony został pod kiu“ 
czem. W przeciągu dwuch dni sprawą 14 
zajmował się komplet sędziowski sądu okrę 
gowego z p. Jodzewiczeim na czeje, Na ła” 
wie oskarżonych zasiadł tylko Orzeł, któreg0 
sąd skazał na karę więzienia na przeciąg 
lat czterech, Rok i Cziery miesiące aresztł 

Pzewencyjnego zostały mu zaliczone. 
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Czyżby tak być miało w. istocie? pP 
Jaki jest cel wystawiania „Cydź*? 

Odpowie bez namysłu każdy: dać 
poznać choćby jaknajszerszej publicz” 
ności dzieło wielkie, rozgłośne, nić, 
śmiertelne. A osiągnąwszy ten ce 
dydaktyczno.pedagogiczny, niech pó” 
działa ono na nas moralizatorsk0 
niech pogłębi naszą kuliurę duch0“ 
wą i umysłową. 

Widzieliśmy, że jako lekcja hono” 
rowości, bohaterskiego honoru, @8 
którego się poświęca nawet miłofść 
nie jest znowuż hisżpańsko-francu'i 
„Cyd* Kornela tak wysokiej próby 
jak gust Francuzów o tem głosi. 
zaś do lekcji dydaktyczno-retrospek 
tywno-poglądowej to... czyliž to je? 
„Le Cid* Piotra Corneill'a, to, 
nam w Reducie pokazują? 

„ lleż i co zostało z oryginała W 
tej trzyaktowej przeróbce Wyśpiać, 
skiego, wystawionej w iście cudacki 
dekoracji... ekspresjonistycznej? (4 
ma być arcydzieło Kornela, ojca kle” 
syczriego teatru? Wolne żarty. WybO 
czyć proszę, lecz jest to jakby KI? 
pokazywał (w artystycznem rozumić 
niu) karykaturę czegoś, czego publ” 
czność nie zna w oryginale. Cel pf”, 
to retrospektywnego, pouczające? ^ 
pokazu — nie osiągnięty.



"wprowadza moment 

SŁO 

Nowa szyszka na biednego Makara. 
‚ już to przyznać trzeba, że na 

> zag płatnika, tego  przysłowio- 

ego Makara coraz to nowe spadają 
ciosy. 

Ostatnio wydana Ustawa © po- 
pełnieniu deficytów samorządów gmin- 

nych, czyli Ustawa o podatku samo- 

istnym wyrównawczym dla pokty- 
cia deficytów w gminach dla byłego 
zaboru rosyjskiego z dnia 1 marca 
1927 r., jest niespodzianką, która platni+ 

„ków wiejskich dotkliwie bije, a jak 
postaramy się udowodnić, 

całkiem niepo- 
żądany w gospodarczem zrownowa- 

żeniu budżetu obywateli wiejskich. 

Ustawa ta została zapewne wywołana 
tem, że gminy wiejskie przekraczają 

w swych wydatkach  preliminarz 
rozchodów, a więc dano im możność 
czerpania z ludności środków na po- 

krycie sum przerozchodowanych. (Dz. 

Ust. 27 par. 208 z dnia 1 marca 
1927 r.). 

Tę możność, do pewuego stopnia, 
ustawa ogranicza a do sumy deficytu 
ib do sumy nie wyższej jednego 
złotego z hektara przestrzeni opo- 
datkowanej, z tem jednak zastrzeże- 
niem, że w wyjątkowych wypadkach 
mowy podatek może być jeszcze 

poniżej 

„© 50 proc. powiększony. 
Mieliśmy początkowo ustawę gło- 

szącą, że wszelkie podatki samorzą- 
dowe nie mogą być wyższe od po- 
datku gruntowego, przyczem podatek 
ten pobierał się od hektara lasów i 
pastwisk w rozmiarze 1/s części sumy 
pobieranej od hektara ziemi ornej 
i łąk. 

Była zatem pewność, że samoopo- 
datkowanie gmin wiejskich nie może 
mieć miejsca w stopniu dowolnym, 
co ze strony prawodawcy bylo kon- 
cepcją mądrą, gdyż polegać na 
mądrości uchwał Rad Gminnych w 
szafowaniu grosza publicznego, było- 
by bardzo ryzykownie. 

Z tysiącznych przykładów uchwał 
R. Gminnych widzieliśmy jaka pano- 
wała tam tendencja: starano się prze- 
łożyć ciężar na większą własność. 
Np. powinność podwodowo-poczto- 
wą tt. z. stojkę) rozkładano nie pro- 
porcjonalnie do ilości koni lecz do 
ilości hektarów, albo ssypkę dla na- 
uczycielstwa szkół powszechnych 
określali nie w stosunku do ziemi 
ornej lecz do ogólnej przestrzeni łąk, 
lasów, pastwisk i + @. Znamy wy- 
padki liczne, gdy R. Gminne wpro- 
wadzały specjalne podatki, których 

( drobna własność włościańska wcale by 
nie płaciła: drogowy — wyłącznie od 
wozów resorowych, podatek od każ- 
dego pokoju po nad dwie izby, po 
datek od klombów kwiatowych, for- 
tepjanów, gramofonów i rowerów. 

Uchwalając takie pozycje po stro- 
nie dochodowej, nie krępowano się 
wcale z pozycjami rozchodowemi, w 
lwiej części na wydatki administracyj- 
ne przeznaczonemi. 

Władze państwowe te nadużycia 
jednak skasowały, wprowadzając na- 
tąmiast cały szereg nowych źródeł 
opodatkowania na rzecz samorządów 

gminnych, które jednak padały po 
części przeważnie na większą (po nad 
50 ha) własność. Były np. takie 
turiosum, jak podatek od polowania 
na własnym gruncie właściciela 25 
groszy od hektara, podczas gdy kłu- 
sownik wyławiał na petle dziesiątki 
zajęcy „bezpłatnie, a „ właścicieł miał 
płacić kilkaset lub i parę tysięcy 
złotych za kilka lub kilkanaście sztuk 
przez siebie ubitych. Był podatek 
progresyjny od psów a więc większy 
właściciel musiał płacić wysoką pro- 
gresję trzymając nieodzownych stróży 

% ilości większej niż jeden u gospo- 
darza na wsi „Kruczek* czy „Żuczek*: 

Te anomalje zostały zniesione i 
dziś już panuje zasada rozkładania 
wszełkich podatków proporcjonalnie 
do =. gruntowego bez pro- 
Sresji. ; 
Nowa ustawa,—sądzić należy przez de- 

fekt w redakcji, przewiduje owe 1 zł, 

—respektywe 1 zł. 50 gr. z ha o- 

podatkowanego bez różnicy, czy to 
ha lasu i pastwiska czy też ziemi or- 
nej lub łąki. 

Trudno przypuścić, by tak być 

miało, gdyż wówczas jeden ten sa- likwidację wielkich i produkcyjniej- 
moistno-wyrównawczy podatek wy- szych gospodarstw. 
niósł by kilkakrotnie więcej z ha la- P. Prezydent Wojciechowski na 
su niż podatek gruntowy państwowy bankiecie, na Jego cześć w Wilnie 
wraz z gminnym i progresją. wydanym, kazał nam pamiętać by 

Jest to zapewne jedno z tych zawsze rozchód był z przychodem w 
przeoczeń z pośpiechu wynikłych, a zgodzie. 
tak często w redakcji ustaw i rozpo- Ustawa o podatku samoistno—wy- 
rządzeń spotykanych, żę ktoś dow- równawczym musiała by obrać sobie 
cipny nazwał je marką fabryczną. za dewizę odwrotne hasło: — dosto- 

Należy mieć nadzieję, że sfery sowywać dochody do wydatków. Ale 
miarodajne to przeoczenie uchylą w jak to zrobić? |. 

drodze wyjaśnienia, gdyż niemożeb- Znamy wszyscy tekst modlitwy: 
ne jest przepuszczenie by podobna „.... i tyle z tamtąd biorę, ile na za. 
niekonsekwencja celowo dopuszczoną płacenie długów moich * potrzebuję”; 
została. ale tam się mówi o miłosierdziu Bo- 

Sprobójmy zanalizować tę ustawą Skiem, które jest riewyczerpane, w 
z punktu widzenia prawnego i peda- rzeczach zaś gospodarczo -finanso- 
gogicznego. wych dowolność musi być ograni- 

Prawo przewiduje ułożenia budże- czona możliwością, a duch nowej 
tu gminnego a następnie jego za- ustawy idzie w wręcz przeciwnym kie- 
twierdzenie przez władze wyższych runku. 
instancji. Trzeba przyznać, że takie lekko- 

Jeżeli postawimy sobie pytanie, myślne traktowanie zagadnień gospo- 
dla czego budżet ten ma być zatwier- darczych jest całkiem nie pedago- 
dzony, odpowiedź wypadnie dwojaka: giczne, wyrabia ono lekkomyślne;sza- 
po pierwsze by stawki podatkowenie fowanie groszem, dając w rezultacie 
przekraczały norm prawnych i,—po niechybne bankructwo. 
drugie, by nie dopuszczać do wydat- Kto będzie mógł ułożyć własny 
ków nie celowych, t. . do gospodar- budżet, gdy niespodzianie spadnie 
ki złej czyli trwonienia pieniędzy ma nań tak znaczny dodatek rozchodo- 
wydatki niepotrzebne, nieprodukcyjne, wy? 
lub zbytecznie obciążające płatnika. Klęska nieurodzaju zmusiła rolni- 

Chociaż zasada ogólna określa ka do skorzystania z kredyiu siewne- 
wydatki komunalne na 100 proc. po- go i obarczenie zobowiązaniem spla- 
datków gruntowych państwowych, : 
odstąpiono faktycznie od niej, wpro- 
wadzając dodatkowe podatki na szkol- 
nictwo, na drogi i różne inwestycje, 
od budynków,jod placów it. d., co w 

  

wo £ 

Obława na szumowiny kryminalne. 
Onegdaj w nocy zarządzona zo- żandarmerję wojskową za udział w 

stała przez policję kryminałną (obława rabunku oraz Franciszek Storczyński 
celem wyłapania ukrywających się zawodowy złodziej, ukrywający się od 
przed sprawiedliwością przestępców czasu wzięcia udziału kradzieży doko- 
kryminalnych. W wyniku obławy oś- nanej w dn. 2.III rb. w lokalu Koope- 
miu podejrzanych pozbawiono .wol- ratywy przy ul. M. Pohulanka. Po- 
ności. Wśród zatrzymanych znajdują zostali aresztowani—to mniejsze figu- 

Przedstawmy sobie, że ktoś po- się dwie grube ryby, są to: Jan Sido- ry wileńskiego światka przestępczego. 

siada tysiąc hektarów; — podatek sa- TOWicz, poszukiwany od 4 lat przez 
moistno—wyrównawczy może zater NOUN 75555 A I: 
wynieść tysiąc pięćset złotych rocznie -„., Dziewicki i ki oska wyż + 
a to równa się przy 5 proc. obzią- i i ke st Wilda VI Środa Literacka, 

żeniu 30,000 złotych długu na ma- p jagko Narkiewicz. Jak nas infor a i : 
jatku. Takiego kredytu dziś nikt "2, mują, w zjeździe tym wezmą również „,, Środy literackie związku literatów wileń- 
skać nie może na cele produkcyjne » A sk'ch mają już ustalońty poziom wysoki dy- 

,. udział przedstawiciele poszczególnych skusyj na tematy z zakresu literatury i sztu: 
ki. Znalazły one żywy oddźwięk nie tylko 

cenia sum stosunkowo nieznacznych, 
wywołuje już obawę instytucji kredy- 
tujących, że uzyskanie  zaciągniętej 
pożyczki będzie połączone z wielkie- 
mi trudnościami. Cóż powiedzieć o 
nowym podatku, który przy prawdo- 
podobnym charakterze stałym, będzie 
się równał oprocentowaniu długu wca- 
le nie zaciągnionego. 

cóż mówić o obciążeniu długiem Akio: 
fikcyjnym i to po wyczerpaniu sił Ministersty. 
płatniczych daninami majątkowemi i WOJSKOWA wsród zawodowych literatów i dziennikarzy 
lasowemi! — Służbowy wyjazd dowódcy wileńskich, ale również wśród elity naszej 

Cóż dziwnego, że trudno nam 6 brygady K,O.P'u. W dniu wczo- inteligencji. 
uzyskać krędyt zagraniczny: takowy rajszym dowódca 6 brygady Korpusu Na ubiegłej środzie mieliśmy dwa refe- 
udziela się w pierwszym rzędzie na Ochrony Pogranicza płk. Stefan Pa+ raty: p. Tad. Łopalewskiego o Żeromskiego 
podstawie moralnego poświadczeniało sławski wyjechał w sprawa.h służbo- wspomnieniu o synu i p. Wiktora Piotrowi- 
rozumnych i produkcyjnych poczy- wych do Warszawy. Funkcje dowódcy cza o <Snie» Kruszewskiej, który wywołał 
naniach ubiegającego się o kredyt. pełnić będzie zastępczo szef sztabu tak żywe echo w prasie i wśród publiczności 
Nasze gospodarcze posunięcia, — jak brygady kpt. Szt. Gen. Słabicki. P. Piotrowicz omówił wyczerpująco kon- 
w tym wypadku, — nie przyczynią się — (o) Powołanie roczników strukcję ideową i formalną utworu Kruszew- 
chyba do wzmożenia potrzebnego 1904 i 1905 Z dniem wczorajszym skiej, wykazując jednolitość idei <Snu> z 
zaufania. у zostali powołani do szeregów ci po- ideami poezyj autorki, poezyį 0 wybitnych 

Nieustanne nowelizowanie ustaw, borowi roczników 1904 i 1905, którzy motywach ogólnych i osobistych, podkreśla- 
niestety często ich nie ulepszające, dotychczas nie służyli jeszcze. jąc znaczenie kolorów i plastyki w twórczo- 
nie jest pożądane. W tym jednak wy- — (0) Zwolnienie rocznika ści Kruszewskiej, wreszcie charakteryzując 
padku nowela znosząca ustawę z dn. 1904. Jak się dowiadujerny, pierwszy zdobycze formaino-teatralne <Snu» w świetle 
1 marca 1927 jest niezbędną koniecz- turnus rocznika 1904 został już zwo|- teorji czystej formy Witkiewicza. 

nością. niony, pozostali jedynie na służbie Jako znaczne walory utworu wysunął 
fachowcy (kancelarja, rzemieślnicy), prelegent jego podkład metafizyczny, siłę 
których dotychczas jeszcze nie zastą« przeżycia, minimum słów przy maximum 
piono przez ianych, choć wkrótce zo ekspresji ideowej i formalnej, wreszcie wy- 
staną zwolnieni, Półloraroczni również kazał -pokrewność Kruszewskiej, jako drama- 
będą w najbliższym czasie zwolnieni, topisarki z teatrem Wyspiańskiego i rewolu- 
jednak termin ich zwolnienia jeszcze cyjnym Witkiewicza, wróżąc autorce przy« 

St. Wańkowicz, 

KA rzeczywistości pierwotne założenie 
przekreśliło. Ustanowiono nowe ma- 
ksymalne normy z niebezpiecznem 
zastrzeżeniem, że w wyjątrowych wy- 
padkach można normy o 50 proc. 
przekroczyć, o ile już wszystkie źród- 
ła podatkowe są wyczerpane. 

Na praktyce wyjątkowym wypad- 
kiem jest niestosowanie tego wyjątku, 
gdyż najczęściej demokratyczny skład 
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ne zostały zmiany w powiatach po- 
stawskim i brasławskim. Z gm. Łu- 
czaj wyłączone zostały miejscowości: 
wieś Wołożyn, zaść. Wołożynek, 
Starzyca, Szyłowaty-Kamień. Miejsco- 
wości te włączone zostały do nowo- 
utworzonej gm. Woropajewo tegoż 
powiatu. 

Z gm. Mańkowicze wyłączono 
miejscowości: wieś i folwark  Zadzie- 

nie został ustalony. szłość w dziedzinie twórczości teatralnej. 
ŻYCIE BIAŁORUSKIE. Po referacie wywiązała się obszerniejsza 

— (n) Nowy zarząd centralny dyskusja, w której zabierali głos prof. Sre- 

Instytutu białoruskiego. 24-g0 bm. PrnY, wnikliwie komentując znaczne walory 
odbyło się w Wilnie posiedzenie "*voru Kruszewskiej, Rektor Pigoń, p. Lo- 
centralnej rady białoruskiego Instytutu . palewski, p. Piotrowicz, prof. Limanowski, p. 

gospodarstwa i kultury. Obiezierska i inni. ! 
Omawiano między innemi kwestję _, Ciekawa dyskusja przeciągnęła się do 

ponownych wyborów centralnego za- Północy. 4 4 
rządu T stwa. W rezultacie przepro Środa ta zawierała aż dwa referaty. Ży- 

wadzonych wyborów ukonstytuowa- zyć należy, by na przyszłość nie było takie- 
gmin, na politycznej a nie gospo- z dnia 1—1V 1927 r. 
darczej ordynacji wybrany, nie krę- Ciśnienie 758 
puje się:z wydawaniem cudzego gro- średnie 
SZa- T t 

Jeżeli więc prawodawca chciałroz- średnia | | -- 3°с 
ciągnąć kontrolę nad celowością wy- . 
miaru podatków i ich użycia, miał mr оо } 
kompłetną rację, gdyż w kraju o tak й 
nikłej kulturze umysłowej i niskim DEKA | Południowo-Wschodni 
poziomie etycznym nie sposób za- 
wierzyć rozumnemu i sprawiedliwemu asie + Karai baro* 
zarządzaniu gospodarstwu samorządo- metryczna spadek ciśnienia. 
dc: Ee pełni. jt : URZĘDOWA. 

prowadzenie podatku samoistne- I wody na 
go—wyrównawczego jest obaleniem zjazd wilecodów: aa m 
powyższej zasady. Tiomaczyč się ono rajszym wyjechał do Warszawy w to- 

da ha Język zrozumiały: możecie w „arzystwie sekretarza osobistego Wo- 
pok A. mia y no Bi Za” jewoda Wileński p. Wł. Raczkiewicz. 
Kine ełów, bo gdy je pz Wojewoda, weźmie udział w zjeź- 
arka tha stary wam ściągnąć dzie wojewodów całej Polski. Sprawa 
An —4—5 razy tyle, až dO kredytow na odbudowę gmin przy: 

5 zł. z hektara. т ь granicznych i zbliżająca się  kwestja 
Co znaczyśdelicyt? . Deficyt w bu- poświęcenia starostwa Molodeczafi- 

dżecie gminy może powstać li tylko skiego poruszone zostaną przez p. 
wówczas, gdy przewidziane podatki Wojewodę podczas obrad zjazdu. 
nie wpłyną; wszystkie zaś wydatki — Rozkład godzin przyjęć in- 
muszą być ściśle dostosowane do i 
preliminarza budżetowego, a jeśli by; o dwa io 

wie, wsi Awłasy, Dziuszki, Szyrki, Ma* no nowy zarząd w składzie następu- go przeładowania, zwłaszcza, że aktualny w 
karowicze, Kaszyce, Simonki, Hutory, jącym: A. Bildziukiewicz jako prezes rozważaniach wileńskich <Sen» zapełniły 
Głodowo, Bierwiakowa, Miskieje, Ku- oraz pp. sen. Bohdanowicz, sen, Na- bez reszty całą dyskusję jednego wieczoru. 
łakowo, Falkowo i osada Dołże. zarewski, pos. ks. A. Stankiewicz, tor. 
en. te włączone zostały do Babiański, Budźko i Świstun jako (UMUNNNWNNNNNNNNI ZW 

gm. Postawy. : członkowie. A i 
Z gm. Jody pow. braslawskiego Z racji aresztu ks. W. Godlew- Dans Sloano koce w umie tis 

wyłączono: zaśc. Łagówka i włączo- skiego, który był jednym z  najbar- <Orbis> (Mickiewicza 11). i w dzień przed- 

no do gm. Podbrodzie w tymże po- dziej czynnych członków Instytutu, PALEC ašių“ Alisos е —* Teal a < »). 
AE (4) Zakoścźcińć GRE: ea przesłać mu wyrazy WSpól- „Szai>—Mėrė w Teatrze Polskim. Dziś i 
kia akaso Gano eh minach czucia. 4 7 jutro ostatnie dwa razy, šwietna a Mė- 

pow. Wil Arockiszo Gipowled WH AA ri 
nio co zatwierdzonego przez Mini- — sę dY 2 ag m. p ae. Makin soda 1 da- 
sterstwo Spraw Wewn. projektu sej- gicznej działalności komitetu budowy ' 
miku sis Wil Teockieja; e "a chrze:čijaiskiego  Domu Ludowego „ MA em bea jaPinoliaa 
wczorajszym przestały urzędować ska- W Wilnie — ofłary na powyższy CEl noc po raz ostatni. Raf, 
sowanie urzędy gminne w pow. Wil.- napływają z dnia na dzień. Podkreśle- — <Pociąg'widmo». W poniedziałek 
Trockim w Bystrzycy, Rukojniach i nia godne, iż ostatnio p. я 
Landwarowie. | Pimonow złożył na powyższy cel, na sr kowa premjera. We wtorek 

m MIEJSKA ręce członka komitetu prezesa Wil. po raz pierwszy Teatr Polski wystawia nie- 
Dyrekcji Poczt i Telegr. p. Popowi- zmiernie efektowną sztukę Bernauera i Oster- 

— (x) Nowe stanowisko w cza kwotę w sumie 2000 zł., oraz reichera «W Rajskim ogrodzie», która w 
miejskiej straży ogniowej. W ostat. p. Kuryca z Waki przeszło 1000 zł. Warszawie cieszy się wyjątkowem powodze- 
nim czasie Magistrat m. Wilna stwo- _ — Raut N. O. K. Dziś odbędzie " "sv Rajskim ogrodzie» to opowieść o 
rzył nowy etat zastępcy komendanta dawno zapowiedziany raut N. O. K. Iosach pewnej pleśktaski kabaretowej, wtóra 
wileńskiej straży ogniowej. Powyższe Do uprzednio podanych produkcji pomimo pokus i specjalnego otoczenia, nie 

Arsenjusz raz jeden grany będzie sensacyjny «Pociąg | 

—z tych lub owych powodów,—pie- 
niędzy nie starczyło, to — tak jak 
przy wykonaniu budżetu państwowe- 
go, — wykonanie robót i & p. się 
wstrzymuje. 

Otóż przypuśćmy, że z tych lub 
owych wzgłędów z części ludności 
podatki nie zostaną ściągnięte; cóż 
pozostaje do zrobienia? Rzecz prosta: 
zastosować ustawę o podatku samoe 
istnym — wyrównawczym i ściągnąć 
dodatkowo z płatników akuratnych 
całą brakującą sumę, a tymi płatnika- 
mi zawsze będą właściciele większej 
własności. 
., Rozmiary opodatkowania samo- 
istno—wyrównawczego są takie, że 

wystarczą na pokrycie kilkakrotne 
niedoboru z mniejszej własności. 
|) Wiedząc © takiem postawieniu 
sprawy, przy odpowiedniej agitacji, — 
a tej u nas chyba nie -zbraknie, — 
mniejsza własność płacić przestać mo- 

że i cały ciężar utrzymania gr 
spaść może na większą własność, 
Było by to posunięcie przyšpieszające. 
t. z. reformę rolną, mającą na celu 

+ + 

O oo 

Pomijam, że grany jest „Cyd* w 
Reducie słabo, arcy słabo. Na wyso- 
kości rzeczywistego kunsztu aktor" 
skięgo nie stała deklarnacja żadnego 
artysty a któż nie wie jaką -dekla- 
macja gra rolę w Sztuce Kornelal 
Zainteresowania grą też nikt nie bu. 
dzil. Co zaś do p. Sławy Zielińskiej, 
to za żadne skarby nie należało jej 
dopuszczać do roli Szimeny. Lecz: z 
tem jeszcze możnaby się pogodzić. 
Musi przecie zdarzyć się Od czasu do 
czasu i z Redutą to, coz ową dziew- 
czyną z piosenki, co to jakie oczy 

miala, takiemi patrzała... | s 
Co jednak miało znaczyć kolisko 

cienkich i nie do zbytku wysokich 
słupów na estradzie tronowej? | 

miały znaczyć takież słupki wzdłuż 
ścian? Zaś Ściany i słupy pomalowa* 
me na kolor różowy od góry, a Od 
dołu na szary. Na dobitkę tron w 
najczystszym stylu ekspresjonistycz- 

mym, jakiś trójkątny na ukosze słup- 
kiem w głębi. Wyobraźmy teraz so- 
bie króla w stroju realistycznym z 
XVI-go wieku siedzącego, wielce nie- 
wygodnie, ma tym ekspresjonistycz- 
nym tronie, wśród różowo - szarych 
kolumienek, w różowo-szarej pom: 
padurkowej sali, jakby w jakim bu- 
duarze zgoła bez śladu mebli! Jedno- 

lity aljans kolorów różowego i jasno 
szarego, toć, że przecie daje wraże- 
nie typowego zabarwienia 4 la Pom- 

padour! Dla ciężkiej tragedji tło bar- 
wne — jak najbardziej nieodpowied- 
nie. Trzy akty tej bombonjerki pełnej 
jednotonnego patosu, szablonowyc 
zawodzeń i obojętnych frazesów... 
Ciężko! 4 $ 

Renommėe oblige... Reduta wyro- 
bila sobie reputację najznakomitszego 
teatru w Polsce. I ta reputacja jest 
gorliwie podtrzymywaną. Wedłe też 
tej reputacjj mamy prawo mierzyć 

krytycznie każdy występ Reduty. 
W. gorących słowach podnosiliśmy 

świeżo znakomite wystawienie «Snu» 
Kruszewskiej. Przedtem] jeszcze okla- 
skiwaliśmy z najżywszą radością peł- 
ny sukces „Romantycznych“, „Heddy 
Gabler”,'  „Lekkomyślnej siostry”, 
„Marnotra 7nego brata". Co zaś do 
„Cyda“... to Zz równą szczerością i 
bezstronnością powiedzieć musimy, że 
jest on — potknięciem się Reduty na 
szlaku jej pięknej działalności regjo- 
nalnej. 

Czesław Jankowski. 

DIE 

Ziemskim w Wilnie. ” 
Prezes: codziennie od godz. 11-ej 

do godz. l-ej, w soboty od godz. 
1l-ej do 12-ej. 

Naczelnicy Wydziałów oraz Na- 
czelnik Biura Okręgowej Komisji 
Ziemskiej codziennie od 11-ej do 1-ej 
w soboty od 11-ej do 12-ej, zamiej- 
scowych interesantów codziennie od 
10 ej do 1 szej. 

— (x) Wyjaśnienie w sprawie 
uzyskania obywatelstwa polskie. 
go. Jak wiadomo, osoby, ubirgalące 
się o nabycie obywatelstwa polskiego 
winny przedstawiać władzom admini- 
stracyjnym zaświadczenia rządu, do 
którego są przynależne, że nie stawia 
przeszkód by dana osoba nabyła. 
obawetelstwo polskie. W stosunku 
do tak zwanych obcokrajowców 80 
dobne żądania nie są | wysuwane 
albowiem traktowani są jako 
obywatele byłegu imperjum rosyj- 
skiego. A 

W ' ostatnich czasach zwyciężył 
jednak zasadniczy pogląd, iż nie 
można traktować wymienione osoby 
jako obywateli nieistniejącego państ- 
wa i przeto uważać ich się będzie za 
obywateli sowieckich, choć rząd So* 
wiecki do nich się nie przyznaje. 
Wychodząc z tego założenia rozpo* 
częto żądać od obcokrajowców po- 
chodzących z Rosji, zaświadczeń od- 
nośnych konsulatu sowieckiego, iż 
ten konsulat nie ma nic przeciw na- 

h daniu tym osobom obywatelstwa pol- 
skiego. Okazuje się jednak, że'konsu- 
lat sowiecki takich zaświadczeń wy- 
dawać nie chce i przeto o ileby się 
trzymano madal żądania składania 
konsularnych zaświadczeń, nikt nie 
uzyskałby obywatelstwa w Polsce. 

W związku z powyższym będzie 

„wydany w najbliższym czasie okólnik, 
według którego władze administra- 
cyjne będą przyjmowały od poszcze- 

gólnych petentów zgłoszenia w for- 
mie deklaracji, iż dana osoba zrzeka 

się obywatelstwa sowieckiego. Przepis 
ten ma posiadać wyłącznie formalne 

znaczenie, gdyż władze wiedzą dosko 

nale, iż nikt z wymienionych obco- 
krajowców nie posiada obywatelstwa 
sowieckie:0, 

SAMORZĄDOWA. 
— Dalsze zmiany granic gmin 

wiejskich w woj. wileńskiem. W 
dalszym ciągu całego szeregu zmian 
granic gmin wiejskich położonych 
ria terenie województwa Wileńskiego 

z dniem wczorajszym przeprowadzo- 

stanowisko z dniem wczorajszym ob- artystycznych przybywa jeszcze gra 
jął b. komendant ogniowej straży na cytrze profesora Jodki. Wobec tak 
wojskowej Warszawa — Powązki, 
ostatnio inspektor wileńskiego związku będzie zapewnione. 
straży pożarnej p. Rudolf Dalstedt. 

'— (x) O przedłużenie godzin. działacza. W dniu 2 kwietnia r. b. 
handlu w dni przedświąteczne. 
Stowarzyszenie przemysłowców i kup- K e 
ców chrześcijan w Wilnie zwróciło się na Sejm oraz prezesa gminy D-ra 
w dniu wczorajszym do Magistratu z Wygodzkiego, który w dniu tym koń- 

poszła na kompromis z sumieniem i nie za- 
biła w sobie duszy. 

Akt I-szy rozgrywa się w garderobie 
a ciekawych atrakcji powodzenie chyba teatru «Palais de Paris w Klausenburgu; 

akt Il-gi—na Rivierze; akt III-i—w hotelu . 
pierwszorzędnym wielkiego miasta i akt IV— 
w intymnym pensjonacie. 

т A — Jutrzejszy koncert-poranek J. Kru- 
gmina żydowska w Wilnie urządza żanki w Teatrze Polskim. Jutro o g. 12 
uroczysty obchód ku uczczeniu posła m. 30 pp. po przeszło rocznej przerwie, uka- 

że się na estradzie w Teatrze Polskim wy- 
bitna i znana Śpiewaczka operowa Jadwiga 
Krużanka. W: interpretacji J. Krużanki usły- 

° — (x) Żydzi na cześć swego 

prośbą o przedłużenie godzin handlu czy 70 rok życia. Obchód będzie po- szymy szereg arji operowych i najnowszych 
o 2 godziny w czasie przedświątecz- łączony z wydaniem dużego bankie- 
nym od 11 kwietnia do 16 b. m. 
włącznie. 

Magistrat powyższej prośbie praw- skich w Wilnie. Niezależnie od po- 
dopodobnie zadośćuczyni. - ` 

— (x) O radjostację nadawczą 
dla m Wilna. jak się dowiadujemy 
z kół miarodajnych, społeczeństwo 
m. Wilna wzorując się na Warszawie, 
Poznaniu i Krakowie, nosi się z 
zamiarem poczynienia starań u odpo- 
wiednich władz, w celu zbudowania 
w Wilnie noc nadawczej. 

Nadmienić należy, iż Wilno w da- 
nym kierunku współzawodniczy z 
Lwowem, który też stara 

odnośnych władz narazie może być 
tylko jeszcze jedna radjoStacja na- 
dawcza w Rzplitej zbudowana. 

Należałoby więc, aby społeczeń- 
siwo wileńskie energicznej zajęło się 
powyższą sprawą, gdyż Wilno jako 
jedno z największych miast na Kre- 
sach nie powinno być pod tym wzglę- 
dem upośledzone. Г ` 

— (x) Konferencja kupców 
žydowskich. W niedzielę, dnia 3 
kwietnia r. b. odbędzie się w iokalu 
związku kupców żydowskich konfe- 
rencja wszystkich członków tegoż 
związku. W konferencji tej wezmą 
również udział: przedstawicie! ware 
szawskiego związku kupców żydów 
p. Wiślicki i senator Trusker. Głów- 
nym celem tej konferencji będzie o- 
mówienie całego szeregu spraw do- 
tyczących polepszenia stanu kupiectwa, 
jak i omówienie spraw podatkowych, 
obciążających kupiectwo. 

„ — (x) Delegacja z Wilna na 
zjazd do Lwowa. W czasie od 2 
do 4 kwietnia r. b. włącznie odbędzie 
się we Lwowie ogólna-polski zjazd 
przedstawicieli związków _ pracowni- 
ków miejskich Rzplitej, Z ramienia 
związku pracowników miejskich w 
Wiłnie na pomieniony zjazd wydele- 
gowani zostali: prezes związku p. 
Piotr Jastrzębski, sekretarz Rady Miej- 

się o 42 
taką radjostację a w myśl zarządzeń . 

pieśni, które wykonane zostaną z towarzy« 
Szeniem cytry. Całości programu donełnią 
produkcje na cytrze prof. W. Jodko. W pro- 
gramie; Bauer, Chopin-Czajkowski, /Karło- 

1 й wicz, Moniuszko, Joteyko, Gossec, Gounod, 
wyższego gmina żydowska zamierza Mozart, Niewiadomski, Noskowski, Verdi, 
w tym dniu wydać jednodniówkę po- 3 legs. rj yo hęb Kasa czyn- : 4 a -ej do ' й ‹ šwigconą dzialalnošc: Dra Wygodz- — Uroczysty koncert ku czci Beet- 

kiego. hovena. Dziś w sobotę, dn. 2 kwietnia, Wil- 
= Sprawozdanie z Bazaru, no—wzorem innym centrów muzykalnych— 

który odbył się staraniem centrali kaze kom imi EL ZR 
opiek szkolnych „średnich zakładów hovenowskim w sali Teatru Polskiego (<Lu- 
naukowych w Wilnie w lokalu braci tūias). Udział biorą pierwszorzędni soliści 
Jabłkowskich w dn. 2 Il. do 8 II. miejscowi: Róża Nadelmanówna, świetna 
1927 r. pianistka i prof. Aleksander Kontorowicz, 

znany wirtuozeskrzypek, oraz Wileńska Or- 

tu, w którym wezmą udział przedsta- 
wicicle wszystkich organizacji żydow- 

* Dochód ogólny wynosił 4,272 zł. kiestra Symfoniczna pod batutą dyr. A. Wy- 
gr. $ leżyńskiego. E alei cdi Witojd 

02 i i e Hi i tor dzieł: Beethovenie. W 
ARE Ра o wej sotnia: Eroica», koncert fortep. 

R |, Sonąta ra skrzypce i fortep. (<Keutze- 
rowska») i inn. Początek O g. 5:ej pp. Kasa 
czynna od 1li-ej r. bez przerwy. 

— Wielki koncert religijny. 
środę dnia 6-go kwietnia r.o. @ 

: godz. 7 m. 30 w salį Šniadeckich U. 
Dochód przeznacza Się na zaspo” S, В, staraniem Związku Stowarzyszeń 

kojenie potrzeb niezamożnej młodzieży Młodzieży Polskiej w Wilnie odbę- 
średnich zakładów naukowych w. Wil- qzie się Wielki Koncert Religijny po- 
nie, w. szczególności na organizację łączonych chórów „Bazyliki  Wileń- 
kolonji letnich dla niezamożnej mło- skiej”, „Echo* „Ogniska Kolejowego" 

ak: oraz kolonję dla zagrożonych ; jnnych pod batutą p. prof. Kali- 
gruźlicą. | в nowskiego. Będą wykonane utwory 
Wa z. ės ; PM religijne Moniuszki, Szuberta, Carle- 

prywatnym, które brały udział czynny za Sujivana, Suszyńskiego, Gounoda 
w _„Bazarze*, tak również i społeczeń- „raz Rheinbergera. Wspaniały utwór 
stwu, które tak życzliwie poparło 22- muzyczny dotąd nieznany w Wilnie 
mierzenie centrali opiek szkolnych, „Stabat Mater Dolorosa», Partje solo- 

składa serdeczne podziękowanie we wykonają: p. Skowrońska-Szmur- 
Komitet Bazaru. łowa, p. Malinowski i p. Nowicki. 

2 Chór składa się zokoło 80 osób. Bile- 
TEATR i MUZYKA. ty do nabycia w Księgarni św. 'Woj- 

Duso Sedno „mę, Połaaneć, Ę. ciecha (Dominikańska 4) i w - Sekte 
haterski w 5 aktach P. Gorneillea St. Wy- tacjacie Generalnym Związku S. M. 
spiańskiego «Cyd». : P. (Zamkowa 8) w godz. od 10-2 
i ies posia <Cyda»: og pzł i od 5—7 wieczór, a w dniu 

ej pp. dla młodzieży szkolnej po cenach į. Па S 

roca Beż 0 glo yć vga ais eg tc ARE 
zw, T. Zi. Te * 

252 Wieczór tragiyeńtów. operowych We czwartek 7.IV o godz. 8-mej 
w Rinde We wtorek 5 b. m. w Redu- wiecz. w Sali Śniadeckich U. S. B. 
cie tylko jeden wieczór fragmentów OP“rO- Gdhgdzie się koncert urządzony sta- 
wych z udziałem Julji Mechó: Mieczy- : » 
Rai Saleckiego, O One) Warszaw- raniem Akad. Sodal. „przy łaskawym 

udziale p. K. Święcickiej, p. Sumorc 

paganda, światło, opłata służby, po- 
datki etc) 1,737 zł. 22 gr. 

Czysty dochód 2,535 zł. 20 gr. 
(słownie: dwa tysiące pięćset trzy- 
dzieści pięć złotych i dwadzieścia we 

groszy). 

skiej.



ч
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kowej i prof. W. Jodki (cytra). Bilety 
od 50 gr.—5 zł. są do nabycia w cu- 
kierni Sztralia i przy wejściu w dzień 
koncertu. 

— Koncert. Zarząd Związku Po: 
laków z Kresów Zakordonowych po- 

Kasa Chorych — parlament. 
Jedną z wielu wad naszych Kas Cho- 

Rady. 
System wyborczy do Rad oparty o ar- 

wiadamia, że w sobotę 2-go kwietnia cydemokratyczną ordynację, czyni z ciał o W. „t 
r. b, w sali Związku Zawalna 1 od- ckreślonych właściwie celach, w określonej uczniami szkoły morskiej w Tczewie 
będzie się Koncert z łaskawym udzia- 
łem p. Br. Z. Sztadenowej (iortepjan), n;, 
p.M. Skowrońskiej-Szmurłowej (śpiew ), 

dziedzinie, istne kaleki, istne potworki. 
Tam, gdzie dla wytkniętego celu: lecze- 
ludzi, wydawałoby się najprostszem 

sprawowanie rządów przez jednostkę odpo- 

st 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Plan tegorocznej podróży 

rych jest ich parlamentaryzacja. Rządzone „„Lwowa'.i Wedle opracowanego przez 
są jak wiadomo, w najwyższej instancji przez departament marynarki Min. Przemy- ciała zbiorowe, t. zw. słu i Handlu planu, statek szkolny 

„Lwów* odbędzie w r. b. 

dwie podróże. W pierwszą podróż 
po Bałtyku ruszy 1-go czerwca, okrą- 
žy wyspę Bornholm i zawinie do jed- 

p. M. Chmarzyny (śpiew) i prof. Jod: wiedzialną i fachową, wprowadzono rządy nego z portów na tej wyspie, poczem 
ko (cytra). 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne Zebranie Komitetu <Chieb 
dzieciom». Zsrząd Komitetu «Chleb dzie- 
ciom» zwołuje Walne zebranie w dniu 3 
kwietnia o 6 1-ej po poł w dużej sali kon: 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego - i zapra- 
sza na nie wszystkich członków Komitetu. 

Porządek dzienny: 1) Sprawozdanie z 
działalności za rok 1926—27, 2) Sprawozda- 
nie kasowe, 3) Sprawozdanie Komisji Rew - 
zyjnej, 4) Wybór zarządu, 5) Wybór Komisji 
Rewizyjnej, 6) Wolne wnioski. ы 

— Zb.órka na nieuleczalnych. Wil- 
nianie! zneną jest ofiarność Wasza, do serc 
też Waszych apeluję. Jest w Wilnie skromny 
domek przy zauł. Rosa Nr.3. A w tym 
domku ból i cierpienie, tam są nieuleczalni, 
tam śmierć wciąż u podwoi stoi. Nie znali 
mieszkańcy tego domku rozkoszy za Życia, 
teraz w cierpieniach ze śmiercią walczą, a 
często pomimo szczerej chęci ulżenia ich 
doli, niemożność — niedostatek tam gości. 
Wiinianie! Niech rosną, wychowują się na 
pożytek ukochanej Ojczyźnie dzieci w ochro: 
nach, ale nie żapominajmy i o tych n.eszczę« 
śliwych, promyczek jaśniejszego - bytowania 
już niedługiego im dajmy, przed skonaniem 
ich pocieszmy, by bez żalu wielkiego Świat 
i nas w pośród których żyli, opuścili! 

Kto ile może, tyle niech ofiaruje, a bę- 
dzie to na dobrą sprawę. a j 

W niedzielę — 3 kwietnia zbiórka uli- 
€zna ofiar na schronienie dia nienieczalnych 
chorych w Wilnie (z. Rossa 3). 

Prezes schronienia 
Ks. Czerniawski. 

: RADJO 
— Program stacji warszawskiej. 
15.00—15.25. Komunikaty, -- gospodar- 

czy i meteorologiczny. 
15.30—16.45. Stacja nieczynna. K 
16.45—17.10 Odczyt p. t. <Wyrób igieł, 

szpilek, gwożdzi i drutu», wygł. inż. Euge- 
njusz Poiębski. 

17.15. Koncert popołudniowy, popularny. 
Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Jana 
Dworakowskiegu oraz Jadwiga. Dobrowol- 
ska i Juljusz Hoffman (śpiew). 

18,40—19.00. Rozmaiteści. 
19.00—19 25. Odczyt pr. «Twórczość 

Adama Mickiewicza» (Dziady Wileńskie i 
Grażyna), wygł. prof. Konrad Górski. (Dział 
«Literatura A * 

1930-19.45. Komunikat rolniczy. 
1945—20.10. Pogawędka z działu <Ra- 

djokronika», wygłosi Dr. Marjan Stępowski. 
20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 

komunikaty, 
20.30. K.ncert, я 
22.00. Sygnał czasu. Komunikaty. 
22,30. Transmisja muzyki tanecznej z 

kawiarni <Gastronomja». 
20.30. Koncert. Na zakończenie sygna 

Czasu. Komunikaty, 

wielogłowe i do tego z jakichże, 
Boże, głów złożone. 

Przypuśćmy, że zasadniczy demokratyzm 
Kas (wynikający z ich socjalistycznego po- 
chodzenia) nie pozwala na rządy autokra- 
tyczne; gdybyż je choć sprawowało grono— 
rada z ludzi kompetentnych, z lekarzy, złożo- 
na, wszak to takie proste, takie oczywiste, 
tak, zdaje się, bezspornie byłoby najlepsze, 
jeśli parlamentaryzm kasowych rządów jest 
wogóle cześm nienaruszalnym. 

Jak wygląda przy dzisiejszym systemie 
BOR Jak powstają, jak tunkcjonują Ra- 

y 

požal się 

„ Olo wybory przeprowadzane s4 pod zna- 
kiem polityki. Mamy do czynienia z rodza- 
jem egzercycji przed wyborami do Sejmu, 
z rodzajem przeglądu sił, przewidywaniem 
szans na grę o grubszą stawkę, badaniem 
nastrojów przed walną batalją. Zaintereso- 
wanie wprawdzie wyborami kasowemi jest 
minimalne, co świadczy wymownie o popu- 
larności idei Kas w społeczeństwie, ale... 
bądź co bądź — wyborców przyzwyczaja się 
do urn. 

Wszystko to razem wzięte sprawia, że 
się wybory kasowe stają podobniutkie do 
sejmowych, tylko..... — w minjaturze. A Ra- 
da? Rada—to w małej skali nasz polski par- 
lament, 

Frakcje, frakcyjki, stronnictwa, leade- 
rzy.. to samo, to samo. 

Tesame powodzie wniosków, tesame 
wspaniałe krasomówcze dyskusje, tesame 

<ta Z posunięcia», vota zaufania, nie- 
ufności i t. d. i t. d. Ta tylko różnica, że 
tam mówi kilkuset ludzi, tu kilkudziesięciu, 
Chodzi też i o to, że tamci mają znacznie 
większą skalę dziedzin do omawiania, dzie- 
dzin niezawsze tak bezpośrednio po skórze 
i kieszeni bijących, jak Kasowa i że osta- 
tecznie gdy tam zacznie powiedzmy poseł— 
ślusarz z zawodu, mówić na temat działalno- 
ści, powiedzmy, Ministerstwa Kolei Żelaznych, 
to to będzie mniej say niż gdy taki sam 
ślusarz, tylko radny Wileńskiej Kasy Cho- 
rych zacznie rozprawi-ć na temat «<porząd- 
ków które należy poczynić w ambulatorjum 
dentystycznem czy też gabinecie rentgeno- 
LG kt 

A ileż to razy tak się zdarza, że radni 
posiadający zawodowo tyle akurat wspólne- 
go z lecznictwem Co nasze litewskie Kołty. 
niany z San Francisko, zabierają głos w 
sprawach kasowych jaknajbardziej fachowo- 
ści wymagających? Co więcej, potrafią swe- 
mi demagogicznemi absurdami zmajoryzo- 
wać nielicznych lekarzy, którym udało się 
do Rady dostać, aby przeprowadzać absur- 
dalne, najabsurdalniejsze uchwały. 

Powierzenie spraw kasowych pod nad- 
zór licznego, nieprzygolowanego grona rad- 
nych znaczy akurat tyle, co oddanie budowy 
jakiegoś wielkiego tunelu, Czy mostu pod 
opiekę przedstawiciela czy przedstawicieli 
PP- 4 

wych zgromadzeniach kwitnie, ileż to pięk- 

Dozorców domo wych. 
A jakaż to demagogja na tych Kaso- 

20.30. Koncert wieczorny. Muzyka lekka. 
TEE таля TE OESTE TWEN OBRACA 

SPORT. 
nych frazesów 0 obronie interesów «mas 
pracujących» się słyszy, ileż to razy bronio- 
ne są «prawa mniejszości» w Kasie? Istna, 
razem wziąwszy, kocia muzyka. 

Dzisiejsze zawody piłkarskie. Jakże ciężką mają pracę ci, kiórzy z 
wszystkich tych jałowych gadań, gadań i 

W dniu dzisiejszym o godz. 15 m. 30 jeszcze raz gadań, mają wyciągać wskazów- 
się zawody towarzyskie pomiędzy ki dia swej pracy. Jakże wielką musi być 

о5 
SA 
<Wilją», a «Makkabi». Jutro 
o tejże godzinie «Makkabi» i «Pogoń». 

Koło sportowe Polskiego Zw 
Kolejarzy. 

Przy zarządzie okręgowym Polskiego skiej ji 
Związku Kolejarzy w Wilnie organizuje się 
kolo sportowe. Na razie maj, być urucho- 
mione sekcje lekko-atietyczna, kolarska, tu- 
1ystyczna i piłka nożna. 

Jak wiadomo ta ostatnia figuruje na te- 
renie wileńskiego okręgu PZPŃ jako klub 
«Ognisko», pa drużyna zdobyła w ubie- 
głym sezonie mistrzostwo kl. B okręgu i 
weszła do klasy A. Do komitetu organizacyj- 
nego Kcła PE powołany został ko- 
mitet w składzie pp.: R. Raczkiewicz, W. Stan- 
kiewicz, W. Szemiot-Połoczański i P. Janczu- 
„kowicz. Е 

Akadem a bokserska w Wilnie. 
W niedzielę, dnia 3 kwietnia br. o godz. 

12 w sali teatru Kakadu (Dąbrowskiego 5) 
odbędzie SĘ bokserska z udziałem 
wybitnych bokserów z Warszawy pp: Wi- 
ktora Junoszy i p. Rana. 

Na program akademji złożą się nastę- 
pujące punkty: 1) PE: 3) odczyt o bo- 
ksie p. W. Junoszy, 3) walki bokserów miej- 
scowych, 4) walki pokazowe p. Junoszy i 
p. Rana. 

Ceny miejsc przystępne. Podczas antrak- 
tów przygrywać będzie orkiestra wojskowa. 

„Akademię organizuje ośrodek wycho- 
wanią fizycznego +Wilnos, | 4 

Odwojanie biegu na przelaj. 
z powodu złych warunków terenowych 

zapowiedziany przez nas 2 bieg na przełaj 
mie odbędzie się w dniu 31V |ecz 24 IV bt. 

JACK LONDON. 

? KSIĘŻNICZKA. 
— Straciłeś wszystkich murzy- 

nów? — zapytał Brodacz. 
— Niektórzy z nich pływali jesz- 

cze czas jakiś, odparł Słup. Nie sądzę 
jednak, by dotarli du brzegu. Potrze- 
bowaliśmy na to dziesięciu dni, Mie- 
liśmy przytem pomyślny wiatr prawie 
przez cały czas. Jak myślicie? co mie- 
liśmy ze sobą na łodzi? Skrzynie z 
wódką i skrzynie dynamitu. Śmieszne, 
prawda? Później było jeszcze śmiesz- 
niej. O, była też beczułka z wodą, 
trochę mięsa solonego i słonych 
morskich sucharów — dosyć by po- 
zostać przy życiu aż do Tagalag. 

— Tagalag to wyspa największe” 
go zawodu, jaki kiedykolwiek mię 
spotkał. Wystaje z morza, tak, że 
widzisz ją na dwadzieścia mil odleg. 
łości. Jest to szczyt wulkaniczny, wy- 
stający z morskiej głębiny, z odłama- 
ną w części ścianą krateru. Tym Spo- 
sobem morze dochodzi aż do krate- 
ru, i tworzy dobrą zaciszną przystań. 
Oto wszystko. Nic tam nie żyje. Kra- 
ter zanadto stromy z zewnątrz i we- 
wnątrz. W jednem miejscu, wewnątrz 
jest kępa z jakiegoś tysiąca drzew ko» 
kosowych. I to wszystko, jak powie- 

we lecznictwo, gdy im fantazja tego 
owego z pośród p. Radnych zechce skreślić 
niezbędności 
oszczędnościowych». 

pomysł likwidowania 
skiej — 

spotkają się cierpliwość osób odpowiedzialnych za Kas 
lub 

budżetowe — «ze względów 

amże mówić, że Zarząd Kasy wilef- 
est lepszy od swej Rady, że bardziej 

<nadaje się do pracy»? 
A ostatni projekt, ostatnia nowalijka — 

przychodni Antokol- 
— Czy nie mówi sam za siebie, kiedy 

łaska? A / + 
Okazuje e: że poza piotestem Stow. 

Lekarzy Polaków, 
wiedziała się i Rada lekarzy kasowych, Oka- 
zuje się, że Antokolanie i to'nie inteligencja, 
ale właśnie sfery robotnicze, którym tak 
zwykły zarządy kasowe dogadzać, protestują 
przeciw likwidowaniu. ° 

Niema co, ładnie się Zarząd orjentuje 
w tem co jego pieczy oddane zostało. 

Ładne tam teraz, przy Dominikańskiej, 
włodarzenie. JE RW 

"Jedno jest tylko w tej zabawie w <par- 
lament i rządzenie» smutne, a mianowicie: 

że tysiące i miljony pieniędzy ludzkich 
płyną do Kasy Chorych, płyną, płyną..... i 
płyną. A czy pożytecznie się je api 

” Gel, 

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMĄANTKA 
prawnuczka Lenorman, ktėra 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
itd. Kto chce poznać przyszłość, 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 

- wyjeżdża,, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6, schody 
5a prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 

Żadne 
nawet szczur 

tam nie przebywa. | tak zabawnie, ty- 

działem, prócz kilku owadów, 
czworonożne stworzenie, 

le tycn palm kokosowych, a niema 
nawet ani jednego kraba kokosowego. 
Jedyne mięso do jedzenia stanowiły 

przeciw likwidacji wypo- p 

w dniu 30-ym czerwca wróci do Gdy- 
ni, gdzie przyjmie na swój pokład 
kandydatów, w celu odbycia z nimi 
t. zw. podróży próbnej. : 

Okalo 15-g0 lipca „Lwów* wy- 
płynie z Gdyni, z ładunkiem prawdo- 
podobnie drzewa, w drugą dalszą po- 
dróż i zawinie do Dakaru na zach. 
wybrzeżu Afryki lub do jednego z portów morza Śródziemnego. 

Plan ten został wysłany do dy- 
rekcji szkoły morskiej w Tczewie do 
zaakcepiowania i przystosowania się 
do niego względnie do zaprojektowa- 
nia innych rejsów. W obu podróżach 
„Lwowa“ wezmą udział tylko ucznio- 
wie wydziału nawigacyjnego i kandy- 
daci. Mechanicy natomiast: 1-szy kurs 
z kierownikiem odbędzie podróż na 
„ Warcie”, transportowcem wojskowym, 
który w tych dniach przejęła na wła- 
sność Liga Żeglugi Morskiej, drugi Pa 
kurs pozostanie na praktyce w sto- 
czni gdańskiej, trzeci kurs rozmie- 
szczony będzie na 5 statkach Żeglugi 
Polskiej i kilku 'statkach rządowych, 
Egzaminy w szkole morskiej odbędą 
się: dla 3-90 kursu po Wielkanocy, 
dla 2-go kursu w pierwszych dniach 
maja, kurs 1-szy natotniast egzaminów 
zdawać nie będzie. 

— Kradzież cennych skrzypiec 
u prof. Barcewicza. Znakomitego 
wirtuoza i pedagoga, sędziwego - Sta- 
nisława Barcewicza dosięgnął wczo- 
raj cios dotkliwy. W/ niewyjašniony 
dotychczas sposób _ skradziono z 
mieszkania mistrza w Warszawie pu- 
dło z drogoceanemi skrzypcami. W 
pudle tem znajdowały się także dwa 
smyczki do skrzypiec również bardzo 
cenne. Jeden z nich ozdobiony jest 
rubinem otoczonym  brylancikami, 
Według .oceny znawców skrzypce 
warte są conajmniej 50 tys. zł, 
srayczki zaś przedstawiają wartość 
6 tys. zł. 

Złodziej musiał jednak znać war- 
tość insirumentu, gdyż wybrał go z 
pośród kilku skrzypiec, które znaj- 
dowały się w mieszkaniu muzyka. 

rogocenne skrzypce pochodzą z 
XViIl-go wieku. Mówi o tem  wyraź- 
nie napis na kartce. nałepionej we- 
wnątrz skrzypiec: 

„A. 1775 Johannes Baptista Guada- 
mini- 3 

Wspaniały instrument otrzymał 
mistrz Barcewicz w darze od jednej 
z arystokratek rosyjskich, która była 
wielbicielką jego wielkiego talentu, 

GRORERZZROFZ OSTRA PZOTDROZEKACZZI 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
1 kwietnia 1927 r. 

Dewizy i walut» E 
Tran? Sprz. Kupno. 

Dolary 8,92 8,94 8,90. 
Holanćja 358,10 — 359,— 357,20 
Londyn 4347 4358 43.16 
Nowy-Vor 8.93 895 891 
Paryż |, 3512 "35,06 ' 35,15 
rage 26,51 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,17 17260 171,74 
Wiedeń 125,91 126.22 125.60 
Włochy 42, 42,10 41,90 

Papiery Procentowe 
6 pr. pożyczka dol. 84,75 
Kolejowa 103, 103,50 103 
8 pr. pożycz. konw 98 
8 pr. listy zastawne Banku. Gosp. Kraj. 86 
2 pr. Państw. Banku Rol, 85,50 86. 

pół proc. ziemskie złotowe 55,50 56. 
4 proc. ziemskie 49,50 
8 proc. warszawskie 74 13,75 
5 proc. warszawskie 61 61,25 61, 
41 pół proć. warszawskie 55.85. 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 1 kwietnia 1927 r. 

Banknoty. 
Dolary St. Zjedn. 8,90*/4 

Listy zastawne. 

Wil. B, Z. zł. 100 44,20 
Akcje. 

Bank Polski zł. 100 132—135 

niach, Olaf, jeden z marynarzy po: 
Wziął pewną myśl. Przyszła mu gdy 
był pełny ginu, my za byliśmy w po- 
dobnym stanie jak «on, widzieliśmy 
jak wziął laskę dynamitu, i poszedł 
w stronę łódki. 

wraz Z ; 

ryby, barweny, których mnóstwo było Przyszio mi na myśl, że chce bić 
w zatoce, najiłustsze, największe bar« ryby, jeśli są w pobliżu; było prze- 
weny, jakie kiedykolwiek widziałem. raźliwie górąco, siedziałem więc spo- 

— Wszyscy czterej wylądowaliś- kojnie i życzyłem mu powodzenia. 
my na brzeg i rozłożyliśmy obóz — Po ubływie pół godziny znik- 
wśród palm kokosowych z pelną špi- nąl, słyszeliśmy wybuch. Lecz nie po- 
żarnią dynamitu. Czemu nie śmiejecie wrócił. Czekaliśmy aż do zachodu 
się? Mówię wam, że to śmieszne. słońca i poszliśmy szukać go na brzeg 
Sprobujcie kiedy. Gin Holenderski i morza. Łódce nic się nie stało, wiatr 
dyjeta kokosowa. Nie mogłem patrzeć utrzymywał ją przy brzegu, Olafa 
w okna cukierni odtąd. Nie jestem jednak nie było. Nie będzie już jadł 
tak pobożny jak Chuncey Delarouse, nigdy orzechów kokosowych. Wróci- 
mam jednak pewne prymitywne po- liśmy mniej przytomni, niż kiedykol- 
jęcia; moje pojęcie piekła naprzykład wiekbądź i rozbiliśmy nową skrzynię 
to nieskończenie długa plantacja ko. z ginem. 
kosów, pełna skrzyń czworobocznych — Nazajutrz kucharz oznajmił, że 
i zaludniona marynarzami rozbitkami. woli sprobować szczęścia z dynami- 
mieszne, wszak prawda? Djabeł by tem, niż w dalszym ciągu żyć tylko 

się uśmiał. | kokosami, i że chociaż nic nie wie o 
— Wiecie, że orzechy kokosowe, dynamicie, za dużo wie o kokosach. 

to to, co rolnik nazywa nmieprawidło- Daliśmy mu więc zapalnik i wybraliś- 
wa porcja. W każdym razie były nie- my ładną laskę, on zaś wypił jeszcze 
prawidłowe dla naszych żołądków i kilka łyków ginu. 
trawienia. Nabraliśmy zwyczaju. gdy.  — Wszystko było jak i poprzed- 
głód szczególnie silnie dokuczał, wy-.niego dnia. Po jakimś czasie usłysze: 
pić jeden łyk ginu. Po kilku tygod-dliśmy wybuch i o zmroku udaliśmy 
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Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5). 

  

Dzis Dęazie wy- 
šwietlany filma 
narodu polskiego o niepodległość. \ 
Rayn.ond Bernard odtwėrca <Cudu \М/икбу», W rolach głównych: 
Pierre Blanchar, Edith, Jehanne, Camil Bert, Jacky, Monier, Pierre Batcheff, Alexiann 
i Armand Bernard. Specjalna ilustracja muzyczna i chór przystosowane do obrazu 
Orkiestra znacznie zwiększona pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Wsięp' © 
na sał 

Według 
„GRACZ W SZACHY* 

tylko w antraktach między jednym i drugim seansem. Początek seansów: , 
w niedzielę o godz. I, 4, 71 10. W dnie powszednie o godz, 4, (7 i 10. Kasa cynna: w = 4 
niedzielę oa godz. 12, w dnie powszednie od godz, 3. Cena biletów: parter—80 gr., 
balkon—40 gr. W dnie powszednie na pierwsze 

parter—60 gr., balkon—30 gr. 4Ф 

wielki Чгаша! м 1244 ф , 
aktach z dziejów walk 

H. DUPUY—MAZUEWA. Reż, & 0 i 
* 4 

powiešci 
Charles Dullin, 

v 

seansy ceny biletów znižone: Z 

  

$ ši „Helios“ Ostatnia sensacja Paryża! 
Najgłośniejszy szlagier sezonu! „Człowiek z autem* (u'omme a' i: Hispano) sį = 

  

  

  

    

        

       

  

    

     
    

Porywający Gramat erotyczny w 11 akt. z najwytworniejszą gwiazdą francuską HUCUETTE | 
$ DUFLOS. Akcja filmu rozwija się na tle zapełnionej przepięknemi ciałami kobiecemi najmodniej- e 2 
$ ul. Wileńska 38, szej plaży Świata Biarritz e P: 

a Kino" D 304 = rz s 4 ‚ m  Kino- “p, Bier Olonja a | Nukekniaos, „B E N- HU RG ia „Stella“ rų 
EA LIT] z posągowo pięknym RAMON NOVARRO w roll głównej. SAENENANNNUM , ZC 
M UWAGAI Film powyższy udało się nam pozyskać dla wyłącznego wyświetlana w naszych 2:ch kinach. k 7 

E W innych kinach film ten wyświetlany NIE BĘDZIE. Orkiestra symfoniczna. HA 
в Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 10 wiecz. kV 

: REDZNNUNAWNANANENOMM m ŚW 

СО ВНБЕВЕРЕРЕРЕБОРЕРЕРВНКЖЖК > Czas najwyższy dawać B Aa 

EB Uwaga! dnia 1 kwetnia b.r. Otworzyłem Sklep u ogłoszenia świąteczne. M $ R w в i 
5 w Wilnie, przy ulicy Wileńskiej Nr 28 R OGŁOSZENIA E i 
Ka 
Ka (telefon Nr 1224 vis a vis zaułku Dobroczynnego) a do wszystkich ism z R 

E ы m P Ri. sa towarów spożywczych, kolonjalnych, gastronomicz S E wychodzącysh w Wilnie i na pro B zy 

za nych i owocowych, CENY BARDZO PRZYSTĘPNE. Bi as AT 
5 Ь УМ5К! E BIURO CZAR 52 d ZWIEDR N K B REKLAMOWE S. GIANOWSKIEgO ® cz 

у były współwłaściciel firmy ir. 
EG <Węcewicz i Zwiedryfński» e "w Wilnie, Garbarska Nr 1, tel. 82. Sw 

od 1909 55 Tam mus s uumuzunucnunanuume @в 
Placówka Polska Mebiowa ni 

Mako wskiego. Zawalna 15. sp 
przyjmuje obstalunki, oraz posiada 

; salon dębowy: 1 kanapa, 2 fotele, by a a a nu a 6 krzesełek, 1 stół, obity ładną ma- | 
d terją—415 zł., szafa-garderoba—1. 0 zł.. m : 1 a biurko—75 zł. otomana— 160 zł Raty. ch 

: SPH" Pi 

Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe Kazimierz Błażejewicz 4 L. 
uregulowanie zaległych prenumerat, „tudzież Inżynier Mierniczy Przysięgły © N. 

wnoszenie przedpłaty na KWIECIEŃ a SAD SĘ, na, alles и 
bjazdową w Ażu rzędu 

г Ziemskiego), telefon 12—30. ko Konto Czekowe Słowa P. KO. & RAR Low Ś|m 
; н 4 i Kes aa Kalne = 

r НГ . Nr. 80259 BLT | 
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r ZAŻRANUNUNONUNM NNRNZNZNNNNZEK WS 

BIAAIAGIEL AĆ SAAGKEAKIEAA : stka 3 7 s Była bluralistka & 
у 3 r s 2 uz 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje r zoGbtówke 1 ę 5 IE u, mająca na utrzymaniu m 
i i chorych rodziców — starców, ! 

pierwszorzędnych firm „zagranicznych w zażdej sumiena | 3 ah w a jak - een k es 

i krajowych nowe i užywane Z а šrodkėw do Dos > 
ję i įmuj okujemy _ najdo: i o litościw. ! Baa de wie godnij god mame | see nds siokia E | ki 

K DĄBROWS KA pewne gwarancje | m umrzeć z głodu, wraz z rodzicami. © | jal 
\ D. H.-K. cZachęta» | m Ofiary przyjmuje administracja £ | 

Wilno, Niemiecka 3 m. 6 Gdańska 6, 1 piętro, | g <Słowa> dla <Biuralistki>,  B / 4 
tel. 9 — 05, NANNAZEKARARANARZZZNZNANENNNAM | Г, ‚ оь, 1 e 

= r te 
Służąca + st Rejestr Handlodų. | NAJLEPSZE KSIĄŻKI | e 
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się na brzeg do łódki, z której wy- że moja metoda była o wiele bez: ką w dół ku rzece.. ło 

dobyliśmy dosyć z kucharza, by mu 
urządzić pogrzeb. е 

— Stolarz i ja wytrzymališmy je- 
szcze dwa dni, potem ciągnęliśmy na 
losy, i los padł na niego. Rozstaliśmy 
się w niezgodzie, chciał en bowiem 
zabrać jedną skrzynkę ze' sobą, by 
się orzeźwić w drodze, pódczas gdy 

* ja bylem przeciwny marnowaniu ginu. 
Zresztą miał już więcej niż mogł u. 
nieść, miał czkawkę i chwiał się na 
nogach idąc. 

— Znowu wszystkó było tak sa- 
mo, tylko dużo zeń pozostało i mu- 
siałem pochować, wziął bowiem tylko 
połowę laski. Wytrzymałem jakoś do 
następnego dnia, wzmocniłem się na- 
leżycie trunkiem i nabrałem odwagi 
by wziąć się za dynamit. Wziąłem 
tylko trzecią część laski—krótki lont, 
wiecie, z rozszczepionym końcem, by 
założyć zapalnik. W tem ulepszyłem 
metodę moich poprzedników. Mieli 
za długie lonty. Toteż gdy trafili na 
ryby i zapalali lont, musieli trzymać 
dynamit dopóki lont się nie wypalił 
i dopiero wtedy rzucali. Jeśli rzucili 
zawcześnie, nie było wybuchu w 
chwiłi upadnięcia do wody, zaś plusk 
wody odstraszał ryby. Zabawna rzecz, 
dynamit, W każdym razie twierdzę, 

pieczniejsza. ` y 
— Nie wiosłowałem jeszcze pięciu 

minut, gdy dostrzegłem mnóstwo ryb. 
Piękne, tłuste, duże, zdawało mi się, 
że czuję zapach ich nad ogniem. Gdy 
wstałem, ogień w jednej ręce, laska 
dynamitu w drugiej, kolana trzęsły 
się i uderzały jedno o drugie. Może 
gin był temu winien, ałbo niepokój, 
może osłabienie i głód, może to 
wszystko razem, w każdym razie 
trząsłem się cały. Dwa razy nie uda- 
ło mi się dotknąć dynamitu zapalni- 
kiem. Wreszcie uczyniłem to, usły- 
szałem trzask przy zapalaniu i rzucie 
łem laskę. ' 

— Nie wiem co się stało z tam- 
temi, wiem jednak co ja uczyniłem. 
Przewróciłem się. Czy zdarzyło się 
wam kiedykolwiek zbierać poziomki, 
wyrzucić poziomkę i włeżyć do ust 
wa Ja: to właśnie uczyniłem. 

rzuciłem do wody zapalnik w kie- 
runku ryb, dynamit zaś trzymałem w 
ręku. Ręka moja poszła razem z las- 
ką, gdy nastąpił wybuch... @ 

p zajrzał do puszki od pomi: 
dorów, szukał wody, do przygotowa- 
nia trunku, lecz puszka była zupełnie 
próżna. Wstał. ю 

— Oho, ziewnął i wyruszył Ścież- 

Po kilku minutach powrócił. Zmię- R 

  

szał należną ilość błota rzecznego z w. 
alkoholem, pociągnął duży łyk i pa- ! $; 
trzał w ogień z pochmurną miną. į 

— Tak, lecz... zachęcal Tlušcioch-' A; 
Cóż się dalej stało? Z: 

— O, odpowiedział Słup. Księż- wi 

niczka poślubiła mię oczywiście- "Pc 
— Wszak tylko ty jeden pozo- | 

stałeś, i nie było żadnej księżniczki... / ża 
wykrzyknął nagle Brodacz i umilkł st 
zakłopotany. В | 8 

Słup wytrwale patrzał w ogień. ! 
Patelval Dełaney i Chauncey Dee | Ai 

larouse spójrzeli na siebie. Spokojnie, 
„W uroczystem milczeniu, każdy swą 2 
jedyną ręką dopomógł jednej ręce |!!! 
drugiego w zwinięciu i rozwiązaniu e 
tłomoczka. W milczeniu też, z tłomo- 
kami zarzuconemi na ramię odeszli ja 
poza krąg Światła rzucanego przez S 
ogień. Nie wyrzekli ani slowa, aż do- „8 
póki nie doszli: do linji kolejowej. re 

— Żaden gentleman nie uczyniłby u 
tego, rzekł Brodacz. ь 

— Żaden gentleman nie uczyniłby | ® 
tego potwierdził Tluścioch. Н 

КОМЕС. | ki 
| ® 
"K 

m   

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia «Wydawnictwo Wiłeńskie» Kwaszelna 23


