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LEONPETRAŽYCKI 
W roku bieżącym Świat naukowy 

polski, a za uim całe społeczeństwo 

myślące, ma powód podwójny do u- 

czczenia swego wielkiego myśliciela, 

jednego z niewielu uczonych polskich 

na miarę wszechświatową. 

Upływa w tym roku 60 lat od u- 

rodzenia Leona Petrażyckiego i 35 lat 

od ukazania się jego pierwszego dzie- 

ła naukowego. 
Upływa oto już lat 35 odkąd mło- 

dy, nikomu nieznany Polak, bawiąc 

po ukończeniu uniwersytetu kijow- 

skiego na studjach w Berlinie, zaczął 

rzucać kolejno ne arenę naukowo- 

niemiecką swoje trzy książki—Frucht- 

verieilung beim Wechsel der Nuizuug= 
berechtigien 1892, Lehre von Ein- 
kommen tom I 1893, tom II 1895 — 

książki, co podziałały jak istne pocis- 

ski świecące, jednych oślepiając, dru- 

gich drażniąc, ale wszystkim  niemał 

otwierając oczy na rzeczy dotąd nie- 

dostrzegane. Byla w nich śmiała kry- 
tyka metod pracy komisyj, układają- 

zych nowy kodeks cywilny niemiecki 

—stąd podrażnienie opinii miejscowej 

i chęć przytłumienia sprawy  milcze- 
niem. Światło jednak stłumić -się nie 
dało: długi szereg głosów najpoważ- 

niejszych prawników i ekonornistów 

obwołał nowe poglądy jako „przeło- 
mowe*, „rozstrzygające", „epokowe”, 

nawet „genjalne*, — wcielono je do 

dzieł własnych, zastosowańo wreszcie, 

mimo niechęci, do nowej redakcji 
projekiu. Było bowiem w tych poglą- 

dach istotnie coś przełomowego. Prze- 

nikliwą, niezwykle samodzielną analizą 

Pelrażycki wykazał, że niejeden prze- 
pis prawa rzymskiego, który bądź to 
probowano tlumaczyć w duchu panu* 

jącej naówczas doktryny Iheringa jako 
świadomy środek obrony interesów 
jednej ze stron, bądź też, co gorsza, 

nie mogąc go zrozumieć, przedsta- 

wiano jako zniekształcony w tekstach, 

—w rzeczywistości zawierał w sobie 

nieświadomą mądrość. Sami prawnicy 

głosili go w prostocie ducha jako 
„Sprawiediiwy*, lecz on był wytwo- 

rem nieświadomego przystosowania 

społecznego: działając w psychice lu: 
dzi, wytwarzał pobudki do postępo- 

wania korzystnego dla gospodarstwa 
społecznego i, co więcej, wychowy- 

wał ludzi w kierunku postępu etycz- 

nego, w kierunku wzrastającego uspo- 

łecznienia.. W epoce dzisiejszej podług 

Autora stać nas na to, by rezwojem 

prawa kierować świadomie i rozumnie. 

Wigc nie „interes“ kt6reįkolwiek stro- 

ny,nie względy technicznejlatwošei sto 

sowania, nie wzory ślepo przejmowane z 
innych kodyfikacyj, mie intuicyjna 
„sprawiedliwošė“ normy powinny być 
sprawdzianami jej wartości, lecz me- 
todyczne naukowe zbadanie wpływu 
jaki ta norma w swem działaniu wy-. 
wrze па postępowanie obywateli, “na 
ich pracę gospodarczą (gdy chodzi o 

prawo cywilne), na ich wychowanie 

To zadanie -przy- 

pada nowej nauce—polityce prawa. 
Tak Petrażycki w chwili panowa- 

nia doktryny krańcowo indywiduali- 

stycznej i płytko praktycznej, widzącej 
w prawie, zwłaszcza zaś cywilnem, 
wyłączną dziedzinę ścierających się ze 
sobą inieresów jednostek, —pierwszy 
podniósł sztandar nowego idealizmu 
prawnego, rzucił hasło „odrodzenia 
prawa naturalnego”, wykazał etyczny, 
pokrewny moralności charakter norm 

prawnych i możliwość oceny ich i u- 

doskonalenia ze sianowiska ideału 
ewolucyjnego; w przeciwieństwie do 

funkcji sądowej prawa, jako Siły. roz- 
trzygającej kolizje między ludźmi, pod- 
niósł jego działanie organizacyjne jako 
czynnika twórczego w życiu i rozwcju 
usiroju społecznego; wskazał na ko- 
nieczność badania prawa jako fealne- 
go zjawiska psychiki ludzkiej i wy- 
tworu ewolucji społecznej. Już w tych 
pismach młodzieńczych stał się inicja- 
torem dzisiejszego odrodzenia filo- 
zofji prawa, aby w dalszych zostać 

tego odrodzenia najięższym współ- 
twórcą. 

(z powodu jubileuszu). 

« Stotnie,odrodzona dziś po okre- 

sie drzemki przeszła półwiekowej fi- 
lozofja i teorja ogólna prawa w róż- 

nych swych kierunkach, bujnie się 
pleniących po świecie, odbija w sobie 
wszystkie niemał dążności Petrażyckie- 

go. Lecz w literaturze bieżącej dążności 

te wikłają się najczęściej w pomie- 

szaniach, niekonsekwencjach lub prze- 

ciągnięciach jednostronnych, gdy, w 
pracy Petrażyckiego przeprowadzone 
Są z całą świadomością metodyczną» 
z właściwem rozgraniczeniem poszcze« 
gólnych zagadnień, z konsekwencją i 
wskutek tego, z nieporównaną płod- 
neścią wyników. Niestety, ta dalsza 
praca jego, dokonywana na katedrze 
uniwersytetu Petersburskiego, ukryta 
została przez to dla nauki innych na- 
rodów. Wszystkie dzieła, czy to pod- 
stawowe i ogólne, czy monograficz- 
ne, wychodziły z konieczności po ro- 
syįsku. Wówczas szalony rozpęd 
twórczości nie dawał Auiorowi czasu 
na wydanie tłumaczeń, nieraz już 
przygotowanych, nieraz nawet szczo- 
drze opłaconych, gdy tłumaczem był 
student—Polak; że nie wydała ich do- 
tąd Polska odrodzona,—smutny to 
objaw nierządu w sprawach wartości 

najwyższych. ; 

Jest w pismach Petražyckiego zrąb 

systemu, który * ogarnia tak rozlegle 
dziedziny, że staje narówni z najszer- 
szemi systemami „filozoficznemi* w 
rodzaju Spencera. Myśl niezwykle sa- 
modzieina, przetrawiając krytycznie 
tradycjj w każdej dziedzinie, ko- 
pała głębokie fundamenty,  snuła 
konsekwencje dalekie, szukając i 
osiągając lączność, spoistość rzad 
ko spotykaną. Mamy tuż prze- 
myśiane głęboko zagadnienia lo- 
giczne, mamy krytykę psychologji tra- 

dycyjnej i próbę jej reformy śmielszą 

i głębszą niż liczne tendencje w kie- 

runku pokrewne, pojawiające się w 

literaturze najnowszej. Mamy budow- 

Ję potężną teorji porównawczej prawa 

i moralności, pojętych jako realne 
zjawiska psychiczne i wytwory  roz- 

woju społecznego, rzecz całkowicie 

nową, wypełniającą wielką lukę za- 
sadniczą zarówno w psychologji, jak 
w prawoznawstwie, etyce i socjologji. 

A w wykładach ustnych iub w licz- 

nych rękopisach niewydanych rozcią- 

ga się ten system na całą logikę, so* 

cjolegję, biologiczną teorję rozwoju.', 
Cała ta olbrzymia praca myślowa 

przejęta jest dążnością do wyprowa- 
dzenia nauki z jej niewoli — nauki 

prawa z jej zamknięcia w jednostron- 
nej, choć niezbędnej scholastyce dog- 
matycznej, nauk moralności i socjo- 

logji z bezpłodnych abstrakcyj i spo- 
rów programowych — i do otwarcia 
oczu ra rzeczywistość żywą, A z dru- 

giej strony odradza się tu dążenia 
platońskie, wzmocnione oparciem go 
na całym dorobku nauki pozytywnej 

dzisiejszej i uzdrowione zrozumieniem 
ewolucji ku temu, co lepsze,—do u- 
jecia przez człowieka rzeczywistości 

w swoje ręce, do świadomego pokie- 

rowania biegiem dziejów ku ideałowi. 

Podwójna rocznica obecna woła 

nietyiko o hołdy, których naród nie 
poskąpi  myślicielowi: domaga się 

działań tem szybszych, im bardziej 

są zaniedbane. Myśl Petrażyckiego, 
która od lat kilku działa już żywem 

„słowem w Uniwersytecie „naszym sto- 
łecznym, musi być wcielona trwałe 
do nauki ojczystej przez edycję pol. 
ską dzięł podstawowych wydanych w 

obcych językach, a także licznych rę- 
kopisów. Poznanie i zrozumienie 
przez rzesze czytelników, dyskusja, 

krytyka i dalsza rozbudowa (nowych 
idei, słowem żywa praca zbiorowa 
nad niemi — oto forma uczczenia 

takich zasług nejgodniejsza i najtrwai- 

sża i niewątpliwie najścislej zgodna z 
własnęmi dążeniami ich twórcy. 

Zrozumiał to trafnie Komitet, któ- 

ry się utworzył w celu uczczenia ju- 
bileuszu w Warszawie, zgromadzając 

w swem gronie szereg wybiinych 
prawników, filozcfów i innych u- 

W sprzedaży detalicznej cena ojdyńczego n—ru 20 
Opłata pocztowa mispzezona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów nieramócwionych nie zwraca. 

czonych, z profesorami Wacławem 

Makowskim, Stanisławem Wróblew- 

skim i Kazimierzem Twardowskim na 

czele. Za naczelne swe zadanie uznał 

dokonanie edycji jubileuszowej dzieł 
podstawowych Peirażyckiego, edycji, 

do której weszłyby przedewszystkiem 

teksty «Wstępu do nauki prawa i 

moralności» i «Teorji prawa», a da- 
lej zapewne dzieła dotąd nie druko- 

wane, pozostające w rękopisach, jak 

<Socjologja», lub „w przygotowaniu. 

l aby nadać swemu dziełu wydawni- 

czemu charakter szerszej akcji spo- 

łecznej, a zarazem uczynić edycję do- 

siępną dla ogółu czytelników, Komi- 

tet w swej odezwie jubileuszowej о- 

głasza na nią subskrypcję. | 

Najpiękniejszy hołd złoży spole- 

czeństwo swemu wielkiemu myšlicie- 
lowi, poznając jego myśl i wcielając 

ją w swoją pracę. Najpiękniejszy dar 

złoży fubilat swemu narodowi i ludz: 

kości, odsłaniając przed nimi wyniki 

swej pracy, tak mało dotąd znane, i 

pomnażając je dalszą twórczą pracą 

przez długie jeszcze lata. 
Jerzy Lande. 
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Prawo wyborcze dla kobiet w 
Angjji. 

LONDYN, 13 4 PAT. W kołach 
zbliżonych do rządu sądzą, że gabi- 
met brytyjski zdecyduje się przyznać 
kobietom ten sam cenzus wieku w 
czynnem prawie wyborczem, do któ- 
rego uprawnieni są mężczyźni. 

Fiota sowiecka. 
SEWASTOPOŁ, 13—1V. (Radjo) 

Rosta —Na partyjnej konfereficji tio- 
ty czarnomorskiej, wystąpił z refera* 
tem komendant sowieckich sił mor- 
skich (Naczmorsił) Moklewicz, pod: 
kreślając że fiota sowiecka wzmacnia 
się z każdym rokiem i w obecnej 
chwili posiada już zupełuą zdolność 
bojową. Е 

Żądanie wydalenia p. Kołłątaj. 
MEKSYK, 13. iV. PAT. Dzienniki, 

będące organami niektórych związków 
zawodowych wystąpiły do prezyden- 
ia Caiiesa z żądaniem wydalenia z 
Meksyku posła sowieckiggo Kołłątaj. 
Jest ona oskarżona. o prowadzenie 
agitacji komunistycznej. 

Upały w Rumuniji. 

BUKARESZT, 13. IV, Pat, W Ru- 
munji panują niezwykłe upały. Pod- 
czas, gdy normalna iempemperatura 
w tej porze roku wynosi około 15 
st. C., w chwili obecnej termometr 
wykazuje 30 st. С. м cieniu i 45 st. 
na słońcu. 

„Gdańsk* na wodzie. 
GDAŃSK, 13. IV. Pat. Spuszczo- 

ny wezoraj na wodę ze stoczni gdań: 
skiej pierwszy polski parowiec pasa- 
źżerski otrzymał nazwę «Gdańsk», 

Stała komisja koncyljacyjna 
polsko-niemiecka. 

Traktat arbitrażowy polsko-nie- 
miecki, zawarty w Locarno dnia 16.10 
1925 roku przewiduje w art, 4 utwo- 
rzenie stałej komisji 
liczącej wraz z przewodniczącym, wy* 
znaczonym na przeciąg lat 3-ch 5 
członków, z których po 1 członku na- 

    

rodowym wyznaczył każdy z rządów, 
3-ch zaś innych wyznaczyły oba rzą- 
dy, za współnem por... nieniem, z 
pośród obywateli państw neutralnych. 
Na skutek tęgo w skład stałej komisji 
koncyljacyjnej polsko + niemieckiej 
wchodzą: jonkheer dr. John London, 
poseł holenderski w Paryżu były mi- 
nister spraw zagranicznych, jako prze- 
wodniczący i jako członkowie pp. Ato-. 
js de Meron, adwokat w Lozannie i 
członek rady kantonu Vaud, p. van 
Simson, były podsekretarz w urzędzie 
dla spraw zagranicznych w Berlinie, 
p. Erick Sjóborg, sekretarz szwedze 
kiego ministerstwa spraw zagranicz- 
nych craz p. Józef Wiełowieyski, by- 
ły poseł Rzeczypospolitej w Buka: ' 
reszcie. 

СЧЧ ЧЧЧ ЧЧ Р 
Nowość wydawnicza 

Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE ° 
z 12 ilustracjami. CENA 4 zł. 
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- Liftow ©szczynu rokowania z Polski 
Dyktatura w Kownie. 

Urzędowa łotewska ajencja telegraficzna „„Leta* roze- 
słała komunikat, iż rząd litewski zawiadomił Anglję, że 
gotów jest podjąć bezpośrednie rokowania z Polską. 

. "Wiadomość ta wywołała wielką sensację w Rydze. Wywarła 

one przykre wrażenie tyko w sferach niemieckich. | 
Jednocześnie rozeszła się pogłoska, że na Litwie ogłoszona 

została dyktatura, która podda się w zupełności pod wpływy 
Angiji W ten sposób w zamierzonych rokowaniach z Polską, 
rząd litewski nie będzie sę obawiał opozycji. 

W sprawie wiadomości o wszczęciu rokowań, pisze „Riga- 

sche Rundschau“, trochę zaniepokojone, wyjaśniając, że wiado- 
mości te puścił angielski dzennik „Daily News*.—Ciekawem jest, 
pisze dalej organ niemiecki, czyby Waldetmaras, który już niejed- 
nokrotnie wyrszł chęć rokowań z Polską, miał obecnie odstąp ć 
z tego ostatniego punktu, że ro.owania te toczyć się mają prze- 

dewszystkiem o zwrot Wilna. 

Waldemaras ma ustąpić. 
Jak rozwiązano sejm kowieński. 

Z Kowna donoszą szczegóły posledzenia ostatniego sejmu, na którem 
to odczytano uchwałę K rozwiązującą ten sejm. Posiedzenie było 
wyjątkowo naćlektryzowane. Loże dyplomatyczne przepełnione. Na porządku 
dziennym interpelacja Kłajoedy w sprawie stanu wojennego. W tej sprawie 
wyjaśnienia daje premjer Wałdemaras. Następnie wchodzi sprawa Pajaujisa' 
Mowi leader ludowców Toluszys. Wyjaśnia on, że komisje sejmowe do zbada- 
nia zarzutów postawionych oskarżonemu, nie znalazła winy. Całe oskarżenie 
opiera się na raporcie policyjnym jedynie. 

Waldamaras trzy razy przemawia, grożąc seniais sejmu, Między 
innemi wystąpił w imieniu wszystkich mniejszości nar. poseł frakcji pol- 
skiej Giżyński, który oświadczył, że rząd wkroczył na drogę gwałcącą konsty- 
tucję, na drogę bezprawia i samowoli. Dlatego mniejszości narodowe głoso- 
wać będą przeciwko rządowi. 

ensację wywołuje obecnie przejście do opozycji związków włościańskich. 
Sejm 45 głosami przeciwko 20 wypowiedział się przeciwko wydaniu posła Pa- 
janisa itakąż samą większością wyraził votum nieufności # 

Po rozwiązaniu sejmu rząd nie puaai sig do dymisji. Natomiast krąžą up'r- 
czyws pogłoski, że zamiast Waldemarasa premjerem mianowany być ma obe- 
cny minister wojny pułk. Markis. 

КЕНИШЕНЕИ НИТИСИТОР С РООДОЯОВЕТОИЕИНИУ ATSITIKTINIS 

Między Paryżem a Moskwą 
BERLIN, 13—IV. pAT. Donosząc o oświadczeniu ambasadora rosyj- 

skiego w Paryżu Rakowskiego wobec przedstawicieli prasy, iż w rokowa: 
niach francusko-sowieckich nie udało się jeszcze osiągnąć ostateczrtego 
porozumienia, organ agrarjuszy niemieckich „Deuische Tageszi* zaznacza, 
że porozumienie to faktycznie napotyka na nadzwyczajne trudności. 

Dziennnik wyraża przypuszczenie, że eweniualna zgoda rządu fran- 
cuskiego na propozycje sowieckie podyktowana zostanie względami natury 
politycznej, przyczem zwraca uwagę na konieczność bacznego śledzenia 
zbliżenia, jakie w ostatnich czasach nastąpiło między Paryżem a Moskwą. 
Niemcy z porozumienia francusko-sowieckiego osiągnęłyby tylko tyle, że 
Sowiety po wyczerpaniu 300 miljonowego kredytu niemieckiegu w przy- 
szłości swoje zobowiązania kredytowe pokrywać będą głównie we Francji. 

Flota mocarstw na wodach chińskich, 
LONDYN, 13 IV. (Radjo) Tass. W chwili obecnej na wodach chiń- 

skich znajduje się 171 cudzoziemskich okrętów wojennych, w czem 76 
angielskich, 48 japońskich, 30 amerykańskich, 10 francuskich, 4 włoskich, ‘ 
1 hiszpański, 1 holenderski i 1 poriugalski. : 

Metropolita Dyonizy w Atenach. 
ATENY, 13 IV. PAT. Metropolita Dyonizy przybył tu wraz z dele- 

gacją we wtorek rano uroczyście powitany na statku przez przedstawicieli 
rządu oraz deiegata patijarchy. W ciągu dnia odbyła się wymiana oficjal- 
nych wizyt. Metropolita jest gościzm rządu greckiego. 

'Nacjonalizacja przemysłu na Łotwie? 
Według wiadomości z Rygi, koła łotewsko-narodowe . zaniepokojone 

są wysoce polityką gospodarczą uprawianą przez obecny gabinet lewico- 
wy. Krążą niepokojące pogłoski, że polityka tego rządu dąży poprostu 
do nacjonalizowania fabryk i całego przemysłu krajowego. Podrywa to 
nadzwyczaj autorytet państwa zagranicą zniechęcając kapitał zagraniczny. 

O:tainie posunięcia rządu w stosunku do przemysłu cukrowniczego, 
wywęłały wprost katastrofalay skutek. Podobno przemysł cukrowniczy ma 
pójść na pierwszy ogień i w pierwszym też rzędzie zostać znacjonalizo- 
wanym, 

Doniosły wynalazek w Kłajpedzie. 
Z Kowna donoszą: Na fabryce cellulozy w Kłajpedzie został wypro- 

dukowany nowy rodzaj paliwa, zastępujący benzynę dla motorów auto- 
mobilowych. i 2 

Nowe paliwo stanowi mieszaninę spirytusu drzewnego i innych, 
trzymanych w tajemnicy, składników. Nowowynalezione paliwo zostało 
oddane do zbadania komisji inżynierów specjalistów, która orzekła, że w 
zupelności nadaje się do użytku automobilowego. Wynalazcy są pewni 
że ich wynalazek zastąpi benzynę przywożoną z zagranicy i zmniejszy jej 
import, Fabryka już otrzymała zezwolenie władz na esploatację wynalazku 
i sprzedaż paliwa przedsiębiorstwom automobilowym. 

Olbrzymie kradzieże na kolei. 
p Poltora miljona złotych ukradziono w Siedlcach. © 

Dziś rano otrzymaliśmy z Siedlec telefoniczną wiadomość o w e 
kradzieży popełnionej na kołei w nocy z 12 na 13 bm. ` 

Skradziono paczkę, nadangįw Siedlcach do Huty Krėlekskiej, zawierającą. 
gotówkę na sumę 1.500 tys. złotych (półtora miljona), wszystko w banknotach 

pięciozłotowych. ` х 
Kradzieży dopuścił się asystent pocztowy Królewskiej Huty Ka e r 

Włamanie na stacji Łapy. 
WARSZAWA 13 IV PAT. W nocy z 12 na 13 bm. nieznani sprawcy do- 

konali włamania do głównej kasy kolejowej na stacji Łapy. Łupem włamywa- 
czy padło około 90.000 złotych. Sprawcy włamania wypiłowali całą tylną 
ścianę kasy i w ten sposóh zrsbowali całą jej zawartość. Energiczne śledztwo 
prowadzą władze policyjne i kolejowe. | 

- 
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NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 

STO! CE — ui. Piłsudskiego 
WŁiĘCIANY — ul Rynek © 

ŚW R — u 3-go Maja 5 
W LEJKA ”GWIATOWA-—ui Mickiewicza 24 

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

W n—ch świąteczny: 

  

Na pierwszej stronie wczorajszego Ro- 
botnika ukazała się notatka następującej 
treści: 

„Potężny „rozwój finansowy* monarchi- 
„zmu „polskiego* (czy aby polskiego?) zwró- 
„Cit na siebie uwagę i w Sejmie i w Rzą- 
„dzie. Powstał projekt wyłonienia komisji 
„Sejmowo-rządowej, któraby miała za zaca- 
„nie wyjaśnić, czy niektóre organizacje mo- 
„narchistyczne nie otrzymują subsydjów z 
„poza granic Państwa. Gdyby podejrzenie to 
„zostało uzasadnione, musiałoby nastąpić 
„zastosowanie przepisów karnych takich sa- 
„mych, jak w stosunku do osób, podejrza- 
„nych o czerpanie dochodów ze Wschodu*. 

Ze swej strony pozwalamy sobie tylko 
oświadczyć, że nie wierzymy, aby ta notatka 
dostała się na szpalty Robotnika za wiedzą 
naczelnego redaktora tego pisma p. Feliksa 
Perla. Raczej gotowi jesteśmy sądzić, iż 
chodzi tu o podłość jakiegoś oszczercy, zaj- 
mującego w organie głównym socjalistów 
polskich stanowisko bardziej podrzędne. Ma- 
my nadzieję, iż p. Perl o ile nie jest wyzu- 
ty z najelementarniejszych uczuć honorowych 
i uczciwości zdezawuuje tę wiadomość w . 
najbliższym numerze swej gazety. 

Cała redakcja tej notatki wskazuje na 
perfidję wyjątkową, na jakąś specjalną bie- 
głość i obycie się z oszczerstwem, jako z 
instrumentem walki partyjnej. 

Perfidność tej notatki polega na: 
1) potworności samego oskarżenia. Każ- 

dy zrozumie, iż monarchista biorący pie- 
dze z obcych, niepolskich _ źródeł 
stałby moralnie niżej nawet od bolszewika, 
gdyż ten jest przynajmniej usprawiediiwio- 
ny swoimi międzynarodowemi przekonaniami, 

2) na kłamiiwej formie informacji. Nie» 
wątpliwie nikomu w rządzie nie przychodzi- 
ły do głowy podobne poglądy w stosunku 
do monarchistów. Lecz Robotnik swoje 
oszczerstwo ubiera w formę „pogłoski*, a prze- 
cież wiadomo jest jak fantastyczne pogłoski 
kursują czasem po kuluarach sejmowych. 
Robotnik pisze świadomie kłamstwo, a po- 
tem będzie się wykręcał: ja to gdzieś sły, 
szałem, 

3) na nieokreśloności samego oskarżenia, 
Robofnik pisze „niektóre organizacje monar- 
chiczne*„nie wymienia z nazwiska Żadnego 
Człowieka, z nazwy żadnej z tych organizą- 
cji. Rzuca swą infamijną kalumnję potrochu 
na wszystkich potrochu na nikogo. 

DOETFERESNYZZ WERE ZOZ GOCE TK TOD 

Sejm i Rząd. 
Rokowania prawne i rozra- 

chunkowe polsko - niemieckie. 
Między pełnomocnikiem polskim 

do rokowań polsko - niemieckich dr. 
Prądzyńskim a niemieckim urzędem 
spraw zagranicznych w Berlinie osią- 
gnięte zostało porozumienie w spra- 
wie dalszego prowadzenia rokowań 
w kwestjach prawnych i rozrachun- 
kowych. Dn. 11 b. m. podpisany 

został protokół, w myśl którego w 
drugiej połowie maja podjęte zostaną 
rokowania w sorawach następujących: 
1) moraiorjutn, 2) rozrachunków między 
korporacjami prawno - publicznemi, 
przeciętemi granicami, 3) zasiłków, 
wypłacanych przez gminy rodzinom 
zmobilizowanych i 4) waloryzacji 
wzajemuych pretensji. (Pat). 

Rozgraniczenie Polsko-Rumuń. 
skie. 

Dowiadujemy się, że przyjazd ru- 
muńskiej delegacji delimitacyjnej do 
Warszawy w składzie: ministra peł- 
nomociiego p. Arion i p. Jańcu Gri- 
gorcea nastąpił w związku z rozpo- 
czynającemi się pracami czwartej se- 
sji poisko - rumuńskiej komisji dełi- 
mitacyjnej. . 

Wytyczenia granicy oczekiwać 
można w maju r. b, ostateczne zaś 
zakończenie prac komisji nastąpi przy- 
puszczalnie za 2 lata, poczem odbę- 
dzie się wymiana dokumentów. 

Ferje rządowe. 
‘ 

; Wyznaczone na dn. 12 b. m. po: 
siedzenie komitetu ekonomicznego 
rady ministrów została odwołane. Za- 
równo komitet, jak rada ministrów, 
zbiorą się dopiero po świętach. 

Skazanie za obrazę Strese- 
mana. 

BERLIN, 11—1V. Pat. W toczącym 
się w Plauen procesie przeciwko a- 
dwakatowi doktorowi Miillerowi о- 
skiržonemu o obrazę min. Streseman= 
na zapadł dziś po południu wyrok. 
Adw. Miiller skazany został na karę 
grzywny w wysokości 100 marek nie- > 
mieckich, wzdiędnie na 100 dni wię- 
zienia oraz pokrycie kosztów pro- 
ceSu. 
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NA NADCHODZĄCE SWIĘTA 

wypuściła nieznany na rynku 

miejscowym gatunek wina 

  

  

ECHA KRAJOWE 
Uroczystość poświęce= 
nia Star. w Mołodecznie 

We wtorek 12 kwietnia o godz. 
14 przybyli do Mołodeczna na uro- 
czystość otwarcia i poświęcenia Sta- 
rostwa Wojewoda Wileński p. Wła- 
dysław Raczkiewicz, J. E. ks. Biskup 
Bandurski, Prezes Dyrekcji Kolejo- 
wej inż. Staszewski, Prezes lzby Skar« 
bowej p. Malecki, Prezes Okręgowe: 
go Urzędu .Ziemskiego p. Łączyń- 
ski oraz z Urzędu Wojewódzkiego 
Naczelnicy Wydziałów p.p. Kirtiklis i 
Dworakowski, Dyrektor Robot Pub- 
licznych inz. Siła:Nowicki i Komen- 
dant Wojewódzki P. P. inspektor 
Praszałowicz. Równocześnie przybyli 
do Mołodeczna Starostowie z Osz- 
miany p. Kowalewski i z Wilejki p. 
Nitosławski, ponadto liczni przedsta- 
wiciele ludności z powiatu Mołode- 
czańskiego. 

Po przybyciu pociągu na stację 
Mołodeczno do wagonu weszii Kie- 
rownik Starostwa Mołodeczańskiego 
p. Suchorski i Komendant Powiato- 
wy Pol. Państw. i złożyli p. Woje- 
wodzie raporty służbowe. Po wyjściu 
z wagonu przybyłych gości, powitał 
p. Wojewodę wójt gminy Mołode- 
czańskiej, doręczając chłeb i sól po- 
czem wszyscy udali się do nowowy- 
budowanego gmachu Starostwa, 

Przy wejściu do gmachu staro- 
stwa w imieniu Komitetu przyjęcia 
przemówił p. E. Chełchowski, poczem 
J. E. ks. Biskup Bandurski dokonał 
aktu poświęcenia, po którym nastą: 
pilo uroczyste zaprzysiężenie sołtysów 
z całego pow. Mołodeczańskiego. 

Po krótkiej przerwie p. wojewoda 
Raczkiewicz w towarzystwie przed- 
sławicieli władz udał się do lokalu 
Sejmiku Mołodeczańskiego, gdzie ot- 
worzył pierwsze posiedzenie Sejmiku 
dłuższem przemówieniem. W przemó- 
wieniu swem p. Wojewoda poruszył 
najważniejsze zadania samorządu w 
powiecie, dotyczące podniesienia kul- 
tury rolnej, uporządkowania dróg ko- 
łowych i budownictwa szkolnego, 
przyczem podkreślił konieczność g0- 
spodarki oszczędnej, opartej na za- 
sadach samowystarczalności i na ko- 
nieczność koordynacji prac Sejmiku 
Mołodeczańskiego z Sąsiedniemi po- 
wiatami w dziedzinie realizacji po- 
czynań, przekraczających siły jednego 
powiatu. W imieniu Sejmiku członek 
tegoż p. Józet Gan złożył p, wojewó- 
dzie podziękowanie za jego trudy nad 
uruchomieniem Starostwa Mołodeczań* 
skiego, poczem p. wojewoda udzielił 
głosu staroście wilejskiemu p. Nito- 
sławskiemu, który, jako b. przewodni- 
czący sejmiku podziękował zebranym 
radnym za dotychczasową owocną 
pracę. Z kolei zabrał głos kierownik 
starostwa mołodeczańskiego p. Su- 
chorski i w charakterze przewodni- 
czącego wydziału powiatowego złożył 
na ręce p.wojewody zapewnienia goto- 
wości sejmiku do dalszej pracy nad 
podniesieniem dobrobytu powiatu. 

Następnie na wniosek p. Suchor- 
skiego wysłano depesze okoliczno- 
ściowe do Pana Prezydenta Rzeczy» 
pospolitej i Prezesa Rady Minisirów, 
Marszałka Piłsudskiego. 

O godz. 17-ej Wojewoda Wileń- 
ski w towarzystwie ks. biskupa Ban- 
durskiego i przybyłych na, otwarcie 

_ Starostwa gości, udał się do lokalu 
Domu Ludowego, uruchomicnego w 
"tym dniu przez Polską Macierz Szkoł- 

  

Wrażenia muzyczne. 
, Koncerty „fragmentów operowych* 

łuźnie zestawionych, z punktu este- 
tycznego nie dające się usprawiedli- 
wić i tylko brak odpowiedniego 
teatru u nas oraz wytęsknienia pu- 
bliczności do muzyki operowej znie- 

* wała do przyjęcia takiego surogatu, 
jaki dała nam „Reduta”, zapraszając 
artystów warszawskich, nie dbając 
wszakże o danie im stosownego akom- 
panjatora, Tylko dzięki przytomności 
umysłu i dokładnej znajomości swych 
partyj, prześlizgiwali się oboje Śpie- 
wacy przez wciąż grożące z winy 
akompanjamentu niebezpieczeństwa i 
uniknęli w duecie z „Fausta* osta- 
tecznej katastrofy. ; 

Znana już tutaj z występów go- 

_ścinnych, artystka opery warszawskiej 
p. Julja Mechówna stwierdziła po- 
nownie swym pięknym i ładnie wy- 
kształconym głosem i artystycznem 
wykonaniem nader korzystne wrażenie 
wówczas pozostawione. Dość częste 

: występy, 

na estrad ch wileńskich p. Mieczy- syków, 

ną,U wejścia do Domu p. Wojewo- 
da został powitany przez prezesa 
miejscowego koła P.M.S. dyr. Jacun- 
skiego. 

O godz. 6-ej w gmachu Starost- 
wa, w mieszkaniu Starosty odbył się 
bankiet, wydany z okazji ntwarcia 
Starostwa przez społeczeństwo powia- 
tu Mołodeczańskiego na cześć przy- 
byłych gości. 

O godz. 21 m, 30 p. Wojewoda 
odjechał doWilna, 
Mina 

Konferencja wycho= 
wawczą T. N.S. W. 
W dniu 6 kwietnia odbył się Ко- 

lejny odczyt z cyklu „Dom i Szkola“, 
wygłoszony przez prof. A, Narwoysza, 
a poświęcony zagadnieniu wychowa- 
nia obywatelskiego w dómu i szkole. 

Stwierdziwszy pogłębienie i roz- 
szerzenie zainteresowania w dziedzi- 
nie zagadnień wychowawczych w 
ostatnich czasach, szanowny  prele- 
gent daje krótką charakterystykę epo- 
ki współczesnej i zaznacza, iż na plan 
pierwszy wysuwa się obecnie /zagad- 
nienie wychowania obywatelskiego. 
Podstawą jego jest wychowanie cha- 
rakteru przyszłych obywateli, a ko- 
nieczno*ć takiego wychowania stwiet- 
dzają jednomyślnie nietylko twórcy 
pedagogiki socjalnej jak Fórster, Kir- 
sżenszteiner i inai, lecz także pisarzę 
polscy od Modrzewskiego począwszy, 
poprzez Staszyca, Komisję Edukacyj- 
ną aż do Szczepanowskiego. . 

Dzisiejsza konstytucja wymaga od 
obywateli wyjątkowej kultury moral. 
nej; rozwinąć ją winna szkoła przez 
postawienie przed oczy wychowanków 
zadania, jakie ma do spełnienia na- 
ród i państwo. Nie chodzi o jakąś 
misję romantyczną, ale O realizację 
konkretnych celów, które przyszły 
obywatel powinien znać i niemi się 
przejąć. 

Szkoła ma wielkie trudności, wy- 
pływające z konieczności jednoczesne- 
go nauczania i wychowania; mimo 
wszystkie zarzuty, jakie przeciw niej 
słyszeć się dają, szkoła obecna do 
pewnego stopnia także uspołecznia i 
urabia w wychowankach dodatnie ce- 
chy charakteru, a zwalcza tradycyj- 
ne wady narodowe, brak karności, 
skrajny indywidualizm, wstręt do 
handlu, niepunktuainošė i t. p. Wal- 
kę tę prowadzi szkuła przez cały sze- 
ręg organizacyj, liczących obecnie 15 
typów, jak Bratnia Pomoc, Harcer- 
stwo, gminy szkolne, Sodalicja Ma- 
rjanska i t. p. Organizacje uczniow- 
skie jednak mają i strony ujemne, jak 
dyletantyzm, formalistykę i biurokra- 
tyzm, wielomówstwo, kłótliwość i td. 

Prace nad kierowaniem  organiza- 
cyj są tem trudniejsze, iż Polska nie 
może korzystać z gotowych wzorów 
angielsko-amerykańskich, a musi wy- 
pracować swoje, dostosowanie do na- 
szego charakteru narodowego. 

Dom może i powinien współpra- 
cować ze szkołą, tępić wady i rozwi: 
jać cechy dodatnie, konieczne do 
przyszłego życia obywatelskiego; dom 
powinien interesować się pracą spo- 
łeczną młodzieży na terenie szkoły 
i w miarę możności dawać inicjatywę 
i poparcie moralne. 

ałować należy, iż rodzice stawili 
się nielicznie na odczyt poruszający 
tak ważne zagadnienie, opracowany 
nadzwyczaj starannie, zajmująco,. a 

  

przeniknięty duchem ep, sl L 
wania młodzieży. 

czuwamy się do obowiązku wskaza- 
nia na niebszpieczeństwo, grożące 
artyście przez wzorowanie się na roz- 
maitych efekciarskich sztuczkach, jak: 
nadmierne przeciąganie fermat na wy* 
sokich nutach o intonacji nie zawsze 
bez zarzutu, lekceważenia rytmiki w 
celu rzekomo wyrazistszej dykcji i t. 
p-—sposobikach zdobywania aplauzu 
bezkrytycznych słuchaczy, przez: śpie 
waków rutynowanych i odczuwają- 
cych ubytek swych artystycznych wa- 
lorów. 

* 

Wielki Koncert Religijay w sali 
Śniadeckich U. $. B. już tem samem 
był niezwykły, że zdołał—zawdzięcza- 
jąc niezmordowanym zabiegom dy- 

rygenta prof. Władysławą Kalinow- 
skiego—zgromadzić do współdziała- 
nia śpiewaków z chorów: „Bazyliki*, 
„Echa”, „Ogniska Kolejowego" i in- 

nych, co stwierdzamy z żywą radoś- 
cią. Może po tak pomyślnym począt- 
ku, dojdziemy do możności wykony- 

uwieńczone powodzeniem, wania dzieł takich, jak: oratorja kla- 
lub  „dziewiąta* symfonja 

sława Saleckiego dają możność śle- Beethovena?.. 
dzenia za pomyślnym rozwojem u- Tym razem program był skrom- 

zdolnionego i obdarzonego ładnym niejszy, lecz wartościowy i wcale nie: 

glosem śpiewaka, któregośmy pierw- łatwy. Najpierw. chór męski „Echo“ 
sze kroki na drodze rtystycznej ży. odśpiewał z bardzo chwalebnem wy- 

cziiwie obserwowali. Tem więcej po- kończeniem pieśni: Schuberta, Mo- 

OL mia SS 

Pierwsza Wileńska Spółka Win i Przetworów Owocowych 

o SŁ 

ul. Wileńska 36 i Piłsudskiego 2. Tel, 886. 
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ю RERSRSTORIEZTAI 

Polski Skład materiałów aptecznych, perfumeryjnych i kosmetyki 

Eug. KUDREWICZA i S-ki 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 26 

Poleca na święta ogromny asortyment wyrobów  perfumeryjnych 
i kosmetycznych firm Krajowych i Zagranicznych. Wszelkie artykuły 

gospodarczę.. Towar pierwszorzędny. 

Dewiza firmy: DUŻY OBRÓT—MAŁY ZYSK. 
ROCA AETIDTOZNA U) TV RESTA LAT KT ED | 

Ceny umiarkowane. 
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Pomarańcze 
Iandarynki 

1) Two „Agrumaria” skl. Nr. 
2) 
3), 
4) w r » ” » 

5) Januszewicz, ul. Zamkowa 
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8) Gesajtis, Mickiewicza 37, 

10) Zwiedryński, Wileńska 28. 

12) M. Sakier, 

18) 5. Lewin, ul. Sadowa 13. 

20) Jos. Kagan, ul. Mickiewicza 

22) G. Kozioł, Wileńska 25. 

24) 1. Szapiro, sklep owoc. W. 

  

Podziękowanie 
Sodalicja akademiczek U. S. 

B. składa serdeczne podzięko 
wania pp. J. Sumorokowej, K. 

| swięcickiej i W. Jodce za ta 
skawy udział w koncercie na 
rzecz zjazdu. Pp. M. Malinow- 
skiej, K. Abramowiczowi, A. 
Stotyhwie za pomoc w organi- 
zowaniu powyższego koncertu. 

    

niuszki i in, zdobywając rzetelnie za- 

służone oklaski. Po przerwie, chór 
mieszany w ilości około 80 osób, 
wykonał hymn „Bogu Rodzica* w u- 
kładzie ks. J. Śurzyńskiego i „Pieśń 
wieczorną* Gounoda. : 

Najciekawszem było zakończenie, 
koncertu pięknym utworem, a miano- 

wicie „Stabat mater“ J. Rheinbergėra, 
kompozytora bardzo poważnego 
zajmującego zaszczytne / miejsce, 
zwłaszcza w gronie wybitniejszych 
twórców mużyki kościelnej. Słynne są 
jego liczne utwory na organy. Piękna, 
szłachatna melodyjność i mistrzowska 
technika kompozytorska, tak charak- 
terystyczna dla Rheinbergera, wystę- 
puje w „Stabat mater* w 'całej kra 
sie. W partjach solowych Śpiewali: 
profesorowa Skowrońską-Szmurtowa 
i op. Malinowski i Nowicki rzetelnie 
przyczyniając się do pomyślnego wy- 
niku artystycznego. Nader dzielnie 
spisywał się chór, nawet w bardzo 
trudnej polifonji finału, wzbudzając 
daleko sięgające nadzieje na dalszy 
rozwój. Chociaż brak kolorytu orkie- 
strowego, nie dającego się zastąpić 
forlepianem i fisharmonją, uniemożli- 
wił otrzymanie wrażenia zupełnego, 
jednak staranne wykonanie wzbudza- 
ło szczere zadowolenie. 

Fakt- nie rektama!!! 

sze zostały zaopatrzone w kilka wagonów świeżych najwykwiat- 
niejszych. gustownych malinowych 

Pomarańcz, mondorynek, cyltyn 
'. А. оЯЛЕ sss Fil bdtania 

wobec święta oraz umożliwienia spożywania 
szerokie warstwy konsumentów będą sprzedawane po cenach 

najtańszych: 
180—mniejsze—po 25 gr, sztuk a 
150 —średnie — „ 35 , 
100—wielkie — „ 45 
80—największe:„ 55 „ 

soczyste, słodkie 
po 30 gr. sztuka 

Sprzedaż odbywa się w następujących owocowo-gastronotmicz- 
nych sklepach: 

6) F-ma Węcewicz, ul. Mickiewicza 7. 
7) D.-H. Banel; ul. Mickiewicza 23. 

9) t-sza Wileńska Spółka Win, Wileńska Nr. 30. 

11) Br. Golębiowscy, Trocka 3. 
Wielka 45 (obok rybn. sklepu  Gurwicza). 

13) Sklep kolonjalny Wajn, W. Pohulanka 9. 
14) Kalita i Zabłocki, ui. Wie'ka 19. RK 

15) Nlemirycz (daw. Siępkowski), ul. Mickiewicza 20. 

16) j Głuszenko, ul. Mickiewicza 26. 
17) Sora Szer, ul. Rudnicka 11. 

19) Ch. Rubinsztejn, ul. Zarzecze 10, 

21) G. Karlan, ul. M. Stefaūska 24. 

23) Piotr Ławiński, Zamkowa 20. 

Z poważaniem 

> 

i Chóry: żeński 

nadchodzące święta sklepy ma- 

przez 

messińskie 
po 12 gr. sztuka (JULI 

1 zauł. Oszmiański 1. 
2 Wszystk. Šwiet. Nr. 17. 
3 Straszuna Nr. 17. 
4 Zawalna Nr. 34, 
20-a, 
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44, 

Pohulanka 18. , 

T-w0 „AGRUMARIA“, 

— — — (ED $ 6 OZESENONA 
Na święta! polecany krajowe i 

zagraniczne 
Wina stołowe: 

ternes,  Barsac, Graves, 
Ste Croix du Mont 
Chateau, Iguem:= 
Portwein, Madeira, Xeres, Wina dla przyjęć: 

; przyję Malaga, Marsala, Muskat. 
Wina lecznicze: Węgierskie, Vermouth, 

į > Latite, Pontet Canet, 
ОРа Wódki i Likiery 

BRACIA 

GOŁĘBIOWSCY 
TROCKA 3. "TELEFON '757. 

Z wielkiem zainteresowaniem wy- 
słuchałem próbę generalną poranku 
niedzielnego, urządzanego w gimna- 
zjum im. króla Zygmuata Augusta. 
Szczególnie przyjemne czyni wrażenie 
ochoczość, z jaką młodzież ucząca się 
bierze udział w produkcjach, przeważ- 
nie bardzo zadawalniających, a często 
nawet nadspodziewanie  udainych, 

gimnazjum im. Ad. 
Czartoryskiego oraz seminarjum nau- 
czycielskiego i męski gimn. Zyg.Aug. 
każdy osobno i połączone śpiewały 
bardzo układnie i z wyraźną  dykcją, 
pod kierunkiem p. , Sfubiedy, który 
też prowadzi zapoczątkowaną  orkie- 
strę smyczkową, Trocha większą już 
orkiestrą dętą kieruje p. Telmaszew- 
ski. Niewątpliwie, wielostronną ko- 
rzyść muzycznie-kształcącą i moralną 
przynosi młodzieży zajęcie się zbioro- 
wą muzyką i dla tego z wdzięczno* 
ścią należy zaznaczyć zasługi ciężko 
pracujących na tem polu. 

* 

W zrozumieniu wažnošci chwili 
obecnej, obchodzono w Żydowskim 
Instytucie Muzycznym stulecie zgonu 
Beethovena. Wykonawcami były wy- 
łącznie siły uczniowskie, ze znacznem 
odczuciem stylu arcymistrza kształco- 
ne, czego dowody złożyły dobrze 
grające . cztery  foriepianistki oraz 

  

Deserowe, „Rysling, Sau- 

  

    

   

RAJSKIE JABŁUSZKO” 
Jednocześnie z tem poleca się wina wytrzymałe agrestowe o niezrównanej dobroci i smaku. 

TRIBES RWE CZOWAZTZZCS WENPEZTEWIP ZOE ЙЕЛИ SSE 

РИУ РР 
(ielka sprzedaž przedsolgtetzau 2 
polecamy WIELKI WYBOR TOWAROW 

perfumerjnych kosmetycznych galanteryjnych 
krajowych i zagranicznych firm 

które na pokazie win 

w Warszawie, zwróciło 

na siebie uwagę 

znawców. 

  

Gsriain, Houbiguant, 

Najnowsze kreacje francuskich firm; „KORONA“ 
(zapach: Tabaque blond, Narcisse noire i in.) 

Anaratysdo golenia „GiILLET* nowych konstrukcji. 
Coty, Lentheric i inne. 
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| 1) Trocka 7, tel. 542 
2) U:. Zamkowa 26, tel. 
3) Ul. Mickiewicza 5, tel, 873. 
4) Róg Rudnickiej i Zawalnej 20/52, tel. 612, 

Po c 

„Modne, Trwałe, Eleganckie 

GZAPKI i 

RAPELUSZE 
‚ 54 do nabycia w firmie 

E. MIESZKOWSKI. Mickiewicza 22, 

D.-H. «Bławat * Wileński» : 
Wilno, Wileńska 31. Tel. 3-82. 

SUKNO i BŁAWAT—wybór wielki. 

Garnitury męskie, uczniowskie i płasz- 
cze robimy na zamówienie z naszych 4 
materjałów za gotówkę i na raty. & 

Firanki od zł. „160 metr. 
Na prowincję wysyłamy towary та & 

pobraniem pocztowem. l 

  

Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 
3 į Mickiewi L. Kulikowskiego "asy =e 

Przedświąteczna wyprzedaż! 
m Poleca gotowe ubrania i palta, wy- 
= konane we własnej pracowni. 
m Otrzymano na sezon wiosenny duży 
m wybór najmodniejszych materjałów. 
m Przyjmuje się obstalunki na po 
z święta z własnych i powierzonych 

materjałów. 

| Gina O0Ocode 
od 2,20 do 3 zł. za but. 

WINA oryginalne: 
Francuskie, Węgierskie, 
Hiszpańskie, W łoskie. 

WINO iecznicze St, Raphael 

MIOD staropolski 

Wódki, likiery, Koniaki 
firm: krajowych i zagranicznych. 

Porter i piwo. 
Duży wybór. - Geny niskiee 

ROW Poleca 

„K. Węćewiez 
Wilno 

Mickiewicza 7, telefon 1062 
оЗА AAA | 

skrzypaczka i dwie śpiewaczki. Naj- 
dojrzałsze było wykonanie pierwszej 
części piątego koncertu, którego jed- 
nak temat główny nie miał dostatecz- 
nej majestatyczności, skutkiem  przy- 
śpieszonego tempa. ' 
Znany miłośnik muzyki i działacz 

społeczny dr: Cymbler odczytał refe- 
rat, wyjaśniający znaczenie genjalnego 

PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 

Opłatki do pieczywa. Oliwa nicejska, Esencja octowa, Szafran, 
Vanilja, Kardamon, Goździki. Cynamon, Farbka i lakier do jaj 

Mastika do podłóg i t. d. 

CENY UMIARKOWANE 

rv], B. Segall 
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1023, (naprz. Kośc. Św. Jana). 
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SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka .enorman, którą 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
przyszłość, KREEWY sądowe, o miłości 
it d. Kto chce poznać przyszłość; 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża,, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6 schody 
na prawo. (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 1258 prawo. (Zarzecze) naprzeciw Krzyża" | 

90000200500307055232050000000095486€ 

NOWOŚĆ! GŻŃ5E GOSPODYNIE! 
Formy do pieczenia bab <Luks» 
oraz formy do tortów, legumin, 
mazurków, twarogu (paschy), Ma- 
Szynki do mięsa, migdałów, mož- 

dzieże i szpryce do lukrowania. 
Nakrycia stołowe it. p, 
w dużym wyborze poleca 

Stanisław Krakowski 
„Wilno, Wielka 49, 

Vis a vis Św. Kazimierza. 
223300000600009029009090000646500 
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Podziękowanie. 

Wsżystkim osobo m, które 0- 
piekowały się córką moją, $ p. 
Stefanją w czasie Jej choroby 
oraz Tym, które wzięły udział 
w Jej pogrzebie składam staro- 
polskie ,.Bóg zapłać* 

W szczególności zaś wyraźam 
najserdeczniejsze podziękowanie: 
P.PD.rom Stetkiewiczom wraz 
z personalem szpitalnym. inspek- 
torowi szkolnemu, p. Wactawo- 
wi Jaworkowi wraz z wi.yta- 
torem p Eymonttem, ks prefek- 
towi Michałowi Walinkiewiczo- 
wi kierowniczce szkoły pow- 
szechnej, p. Lucji Hellwigowej 
wraz z gronem nauczycielskiem 
oraz Koleżankom szkolnym S p. 
córki mojej. | 
Głębokie, 11.IV 1927 r. 

Roman Trędota. 

Międzynarodowe Targi 

w Poznaniu 

cd 1 do 8 maja 1927r. 
E AL) 

    

  

barwach harmonicznych spółczesne 
muzyki opisowej, jak impresjonistycz 
na «Rapsodja nea_olitafiska» M. Cas- 
telmuovo -Tedesco, łub wybornie za- 
grane Warjacje Liszta na temat Bacha 
„Weinen, klagen..* oraz „Kaprys“ 
Paganini-Schumanna. dysk 

Sonata appassionata Beethovena, 
szlachetnie ujęta naogół, nie miała 

muzyka i obchodu ku jego ucz- potęgi w pierwszej części skutkiem 
czeniu. 

* 

Po wieloletności niebytności tutaj, 
wystąpił z własnym recitalem pianista 
Józef Turczyński, którego, po raz 
pierwszy, miałem sposobność usly 
szeć. Kapitalny program, jako też i 
rozgłos artysty, upoważnia do wyma 
gań miary najwyższej i równie wiel- 
kich oczekiwań, Nie mówię o dużej 
technice, a szczególnie о wybornej 
grze palcowej, bo ta jest obecnie na 
estradzie najzupełniej obowiązującą, 
lecz w kantylenie mało špiewnošci; 
tonowi, bardzo ładnemu w średnich i 
słabych stopniach dynamicznych, brak 
w forte pełnego brzmienia oraz so- 
czystości. Już samo uposażenie tech- 
niczne wskazułe na rodzaj repertuaru, 
najstosowniejszy dla wyśmienitego ar- 
tysty, któremu najlepiej się udają ut- 
wory o delikatnie zarysowanych kon- 
turach melodyczaych i nastrojowych 

zbytniej ruchliwości, nieopanowanej 
nerwowości i poćwiartowania jej monu- 
mentalnych linji. Jeszcze bardziej 
wzbudzające wątpliwości było wyko- 
'nanie finału, którego „Allegro ma 
non troppo* grane było z taką pręd- 
kością, zupełaie nadmierną, że na 
„Presto* w zakończeniu już nie wy- 
starczyło stopniowania; potężne akor- 
dy półautowe były odrywane i nie - 
brzmiały, a biegniki stały się niewy- 
raźae, gdyż nawet świetne palce ar- 
tysty nie mogły w tem tempie ich 
wygrać należycie. Cała sonata jakby 
zmalała i utraciła kształty posągowe. 

Modnej obecnie obawie sentymen- 
talizmu,' którego wcale nie trzeba 
utożsamiać ze zdrowem ji szczerem 
uczuciem, ma podobieństwo innych 
pianistów młodego pokolenia —-wi- 
docznie, ulega Turczyński, dla tego 
też jego wykonanie dzieł Szopena, 
całkiem refleksyjne odznacza się wy- 
twornością i krysztalową przejrzystoś .
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH, 

Reforma agrarna w 
Łotwie. 

(patrz „Słowo* Nr. 85 z dn. 13 IVb r.) 

[5 Rząd łotewski, znałazłszy się w 

posiadaniu olbrzymich obszarów zie- 

mi, notabene bez nałeżytego przygo- 

towania, nie mógł z tem uporać się; 

natychmiastowem  rozparcelowaniu 

i mowy być nie mogło, 2 trzeba było 

ma prędce wykorzystać by grunty te 

nie leżały odłogiem. Otóż zaczęto je 
wydzierżawiać na 1 rok małemi par- 

celami okolicznym mieszkańcom. 

Nowi dzierżawcy tych gruntów 

myśleli ma się rozumieć, nie o za- 

chowaniu urodzajności tej ziemi, a 
tylko o swoim zysku. Nikt z nich nie 
pomyślał by wywieść na wydzierża- 

wioną działkę choć wóz obornika, 

lub worek nawozów sztucznych (wre- 
szcie to zupełnie zrozumiałe bo ter- 

min dzierżawy był tylko roczny). Ob- 
siewały się wydzierżawiane działki 
przeważnie lnem, owsem, oziminy 

nikt nie siał, wyrobienie ziemi było 
"fatalne, Cały urodzaj dzierżawca zwo- 
ził do swego gospodarstwa, nic nie 
zwracając tej ziemi. Rezultaty takiej 
gospodarki nie dały długo na sie- 
bie czekać — już po trzech latach 
gruntu zostały doprowadzone do sta- 
nu zniszczenia i zupełnego wyjało- 
wienia,—a tylko właśnie w trzecim 

Tóku rząd zdążył przygotować dosta- 

teczny zespół pracowników i przystą- 
pić do parcelacjj w większej skali. 
Przedewszystkiem rząd zajął się wy- 
nagrodzeniem potrzebnych mu ludzi 
oraz wojskowych, którzy brali czynny 
udział w walkach o niepodległość 
Łotwy; w ich ręce trafiły najlepsze 
dochodowe centra majątków, w ich 
ręce trafiło też 90 proc. wywłaszczo- 
nych miynów. O tem, czy ci nowi 
właściciele mają pojęcie o rolnictwie, 
czy potrafią utrzymać gospodarkę 

na poziomie kultury, o to nikt nie py- 
tał, Wszystkie grunty, jakiemi po za 
łtem rząd rozporządzał, miały spełnić 
dwojakie zadanie: część ich musiała 
być użyta na skomasowanie gruntów 
włościańskich, reszta na formowanie 
oddzielnych zagród włościańskich. 
Dla ułatwienia nabywania ziemi rząd 
otworzył Bank Rolny, który przepro- 
wadzał tranzakcje ziemią, wymagając 

od nabywców przy nabyciu wpłaty 

25 proc. należności, reszię pozosta- 
wiając jako długoterminową pożyczkę 
przy stosuukowo niewysokiem opro- 
centowaniu. Muszę zaakcentować, że 
chociaż rządowi wywłaszczone grun- 
ta nic nie kosztowały, sprzedażna cę- 
na tej ziemi była dość wysoka. 

już przy pierwszych krokach na 
| drodze wyjaśniło się, że nawet tak 

olbrzymi zapas gruntów, jakim roz- 
„porządzał rząd, głodu ziemi nie zas- 
poko.. Postępowało tyle zgłoszeń od 
wsi o dodanie gruntów, tyle zgłoszeń 
o nabycie oddzielnych zagród, — że 
„odrazu wWidocznem się stało, iż 
rząd będzie w stanie zaspokoić 
tylko znikomą część — гаройггебо- 
wania na ziemię, Dia wiosek 
pododawano kawałki gruntów, ale za 

małe, aby należycie zwiększyć mało- 

rolne gospodarstwa, dać im możność 
skomarowania się i stworzenia samo- 
dzielnych, zdolnych do życia gospo- 
darstw. Na każdą wydzieloną oddziel- 
mą zagrodę było dosłownie kilkuna- 
stu amatorów. Zarządzono, by nowo- 
sformowane zagrody w gminach lo- 
sowano wśród tych, którzy o nabycie 
ich ubiegali się. Los, jak często w 
życiu, okazał się i tu nie zawsze 
sprawiedliwym, —,często los, dający 

prawo nabycia zagrody wyciągał ten 
kto już posiadał 6—8 hekt. ziemi, kto 
nic nie miał został z kwitkiem. 

W ten sposób wywłaszczone 
grunta zostały podzielone; ziemi do 
podziału więcej niema; niema już ma- 

" jątków ziemskich, które były solą w 
oku, pozostały tylko wsie, małe za- 
grody włościańskie i gdzie niegdzie 
resztówki, których czeka tenże los 

dalej niema co. Gdzież się podział ręki mogłi sprzedać swoje majątki? 
ten cały zapas wywłaszczonych gruń- Czyż dla tych miljonów dolarów, z 
tów?—Robi to wrażenie, jakby zapadł jakiemi przyjechaliby do kraju (o iłe 
pod ziemię, a na wsi masy bezrolne pamiętam ogólny obszar własności 
i malorolne jak były, tak pozostały. polskiej na Inflantach - wynosił około 
Jest to bardzo i bardzo charakterys- 
tyczny objaw który dowodzi, że gło- 
du ziemi żadną reformą rolną zaspo- 
koić nie można, i że trzeba szukać 
jakiejś innej drogi, by wyjść z tego 
koła błędnego. 

Jakież rezultaty dało konkretnie 
przeprowadzenie agrarnej. reformy? 
Podniosło dobrobyt wsi? —nie. Może 
podniosło kulturę rolną i wydajność 
wywłaszczonych gospodarstw? — nie, 
a nawet dużo poziom kultury tych 
gruntów obniżyło. Podług mnie da 
leko  słuszniej byłoby to nazwać 
nie reformą rolną lecz  konfr- 

reformą, która kulturę rolną 
cofnęła wstecz па długi szereg lat. 
Przedewszystkiem ten podział ziemi 
nie usunął plagi gospodarstw wiosko- 
wych — szachownicy. Nowo powsta- 
łe gospodarstwa na zagrodach, plo- 
mijając, że często trafiały w ręce i u- 
dzi, nic wspólnego z rolnictwem nie 
mających, nie miały dostatecznych 
zapasów pieniężnych by mogły pokryć 
koszty obudowania nowej zagrody i 
należytego jej zagospodarowana, — 
potrzebnych zaś do tego zapomóg 
pieniężnych rząd nie był w stanie 
udzielić. Dość wysokie opodatkowa- 
nie, opłaty do banku (bo mało kto 
mógł nabyć zagrodę za gotówkę), 
często konieczność zwracania się o 
prywatne pożyczki na wysokie  pro- 
centa, dla pokrycia niezbędnych roz- 
chodów przy zagospodarowaniu na 
nowej zagrodzie, zmusza tych nowych 
właścicieli do wprost rabunkowego 
gospodarstwa: by opędzić wszystkie 
niezbędne opłaty, trzeba z tej ziemi 
wycisnąć wszystkie soki, a takie czyn- 
niki jak brak dostatecznego inwenta- 
rza, dobrych nasion, fatalna uprawa 
i nadmiernie duża przestrzeń, zasie” 
wana lnem, stale powodują zmniej- 
szenie się jej wydajności, wyjałowie- 
nie. Nie przesądzam, że z czasem to 
się zmieni, lecz nim to nastąpi dużo, 
dużo wódy upłynie. 

Ośrodki majątków, które przeszły 
do rządu i zostały rozparcelowane 
przedstawiają okropny widok: wycięte 
parki, zdziczałe sady, budynki dwor: 
skie zniszczone w skutek braku 
wszelkiego remontu, lub rozbiórki na 
materjał. Pomimo woli nasuwa się 
myś! — czy tak być powiano? Czyż 
z tej racji, że przeszło to do ludu, 
trzeba było to wszystko zniszczyć, 
zniszczyć i te ślady pracy wielu po- 
koleń, zburzyć wszystko . do funda- 
mentów i na nowych podstawach 
budować gmach nowego ustroju? 

Tu trzeba przypomnieć, że Infian- 
ty Polskie były naszą placówką aa 
prawym brzegu Dźwiny. Przy ogrom 
nym szowinizmie i antagonizmie do 
wszystkiego co polskie, starano się 
wszelkiemi środkami zaczszepćć wśród 
wiejskiej ludności lnfiant pogląd, 
że wszystko Co polskie winno być 
zniszczone. 

Agrarna reforma dała szerokie po: 
łe do popisu w tym kierunku: my 
wyrzuciliśmy ziemiaństwo, my  daje- 
my wam ziemię, trzymajcie się nas; 
wrócą panowie—odbiorą ziemię—oto 
hasła, któremi ciemny lud na Inflan- 
tach można było otumanić. 

By zatrzeć wszelkie ślady polsko- 
ści na Inflantach, wydano rozporzą- 
dzenie o przymusowej likwidacji przez 
obcokrajowców swoich nieruchomoś- 
ci w Łotwie. W ien sposób zmusi się 
do ziikwidowania i resztówek. Jasnem 
jest, że niedaleki czas, kiedy tam па- 
wet ślad zaginie, że kiedyś byli Po- 
lacy. Możejedną z nielicznych pamią- 
tek pożostaną tam w Dźwińsku mo- 
giły polskich żołnierzy, poległych na 
polach wałki z bolszewikami w In- 
flantach. Samo przez się nasuwa się 
pytanie, czyż odstępując Infianty Polskie 
Łotwie nie było możności zabezpie- 
czyć mienie pozostających tam Polaków 

350 tys. dziesięcin) nie zaałazłoby się 
miejsca w naszem rolnictwie, handlu 
i przemyśle? 

A przedstawicielstwo nasze na 
Łotwie, do którego Polacy niejedno- 
krotnie zwracali się © pomoc i radę 
— radziło nie wyjeżdżać do kraju, nie 
opuszczać tych placówek i trzymać 
się oburącz ziemi, — a jakiej? Tej, 
którą zabrał rząd Łotewski? Przypo- 
minało to zbawienną radę dawaną 
człowikkowi, spadającemu z dużej 
wysokości, by trzymał się za... wła- 
sny guzik. 

Stała się wielka krzywda nie tyl- 
ko dla te] garści zrujnowanych oby- 
wateli polskich, stała się wielka krzyw- 
da dla sprawy polskiej, a dła czego? 
No to chyba odpowie historja w 
przyszłości. 

Jan Zawadzki. 

(Dokończenie nastąpi). 

KRONIKA MiEJSCOWA 
— (n) Ceny w Wilnie x dnia 12 

kwietnia rb. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 43 — 

44 zł, za 100 klg., owies 39—43 (zalež- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 41— 
45, na kaszę 36-40, otręby żytnie 31—32.50 
pszenne 32—33. ziemniaki 8.50—10.00. Ten- 
dencja spokojna. Dowóz słaby z. powodu 
bezdroża. 

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

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 95 — 110, 60 proc. 80 — 90, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—40, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc. 60—65, 60 proc. 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg, krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
przecierana 85—95, perłowa 80—95, pęczak 
50—60, jaglana 10-80, 

Mięso wołowe 250 — 260 gr. za 1 kg., 
cielęce 140—160, baranie 240—260, wie» 

SŁOWO 

280—300, szynka świeża 300--320, wędzona 
380—400. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 
450—480, sadio 380-—400. 

Nabiał: mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 250--260, twaróg 120— 180 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 220, masło niesos 
lone 700 — 750, solone 550 — 600, desero: 
we BC. ь 

Е woce: jabłka 180—200 gr. za 1 kg., gru* 
szki 250300. zk SE 

Jaja: 150—170 za 1 dziesiątek, 
Warzywa: kartofle 10—12 gr, za I kg., 

cebula 100-110, marchew 20—25 gr. za l kg., 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 20—25 gr. 
za tkg., brukiew 20—25, ogórki kwasz. 
1000—1200 gr. za 100 szt., groch 55—65 gr. 
za I kg., fasola 65—70 gr. za 1 kg. kapusta 
świeża 50—60 kwaszona 35 — 40, kalafiory 
200—300 za sztukę. 

Cakier; kryształ 130-140 (w hur), 140-150 
(w detalu), kostka 163 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. ża 1 kg. 

Ryby: liny żywe 450-480, śnięte 320-350 
za 1 kg, szczupaki żywe 420—450, śnięte 
250—280, okonie żywe 420—450, śnięte 280 
—300, karasie żywe. (brak), śnięte (brak), 
karpie żywe 320-350, snięte 250-280, leszcze 
żywe 420-450, śnięte 300—320, sielawa 180— 
200, wąsacze żywe 400-420, śnięte 300—320, 
sandacze 280-300, sumy 200—250, miętuzy 
200—220, stynka 100—150, płocie 120—180, 
drobne 50—80 

Drób: kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, 
kaczki żywe 5,00—8,00, bite 400—600, gęsi 
żywe 12,00—15,00, bite 10.00 —12.00, zł, za 
sztukę. 

SQIEŁDA WARSZAWSKA 

13 kwietnia 1937 +. 
Dawisz i waluty: 

Trans Sprz. Kupuo. 
Dolars 8,92 8.94 8,90 
Holandja 358, — 358,90 357,10 
Londyn 43.46 43,57 ; 43.35 
Nowy-Vork 8.93 8.05 8,91, 
Paryż 35,05 35,41 34,96 
Przza 26.50 26.56 26,44 
Szwajcarja 172,13 17256 171,70 

Wiedeń 125.82 126.13 125.51 
Włochy 4421 44,32 44,10 

Pąmier; Procentowe 
5 pr. pożyczka konw. 65,00 65,25 
Dolarówka 56,25 56,50 55,50 
Pożyczka kolejowa 102,75 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 88,00 
8 pr, Państw. Banku Roi. 87,50 88,— 
4,5 proc, Ziem. zł. 58,25 58 — 58,85 
8 proć. waisz, złot. 78 78,50 
5 proc. wafsz. 64,50 65,50 
4,5 proc. warsz. 60— 

GIEŁDA WILENSKA, 

Wilno, dnia 13 kwietnia 1927 r. 

„Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 57,50 
Listy zastawne. 

przowe 260—280, schab 280—300, boczek Wil. B. Z. zł. 100 4595 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologii U. $. В. 

z dnia 13—1V 1927 r. 
Ciśnienie 

średnie ) 160 

zat 66 
Opad za do- | AS 
bę w mm, / 

Wiatr 
przew ażający | Południowo-Wschodni 

U wagi: Półpochmurno. Minimum га 
dobę+3 9C. Maximum za dobę —-7 OC. 
Tendencja barometryczna stały Wzrost ciś- 
nienia. 

URZĘDOWA. 
— Komisarz Rządu na m. Wil- 

no podaje do wiadormości, że w dn. 
14, 15 i 16 jako w ostatnich dniach 
Wielkiego Tygodnia wszelkie. wido- 
wiska o charakterze rozrywkowym są 
zabron'one. : 

— Konsulat Łotewski podaje 
do wiadomości, że będzie nieczynny: 

W czwartek—14 kwi-tnia, w pią- 
tek—15, w niedzietę—17, w  ponie- 
działek—18, we wtorsk—19 kwietnia. 

MIEJSKA. 
— (0) Rozszerzenie kompeten- 

cji komitetów rozbudowy miast. 
W najbliższym czasie ma wejść -w 
życie rozporządzenie Prezydenta Rze 
czypospolitej o rozbudowie miast. 

Art. pierwszy tego rozporządzenia 
parcelacji na drobne zagrody. Dzielić o tyle, żeby przynajmniej z wolnej stwiecdza, że gminy miejskie obowią- 

-————————7—————————-—— 77722 p I) 

„cią nie wolną od pewnej sztuczności kowy, aranżowanego w końcu, jako 
frazowania i ekspresjj w rzadkich 
tylko chwilach naprawdę rozgrzewa- 
jąc słuchacza. 

W dwunastej „Rapsodji węgier- 

oratorium, przez młodszego brata 

mistrza— Michała H., też kompozytora 
bardzo cenionego. 

Kto się kiedybądź bliżej zapoznał 

skiej* więcej była uwydatniona strona, z trudnościami, napotykanemi w pra* 
wirtuozowska, niżeli charakterystyczna 
muzyka węgierska. X 

zczera wdzięczność należy się 
koncertantowi za wygłoszenie przed 
«Rapsodją neapolitańską» objaśnień 
treści programowej wszystkich części 
tej kompozycji. O ile czas pozwolił, 
w odpowiedzi na huczne oklaski, do- 

dał artysta bardzo uprzejmie kilka 

sztuk nadprogramowych, pozbawiając, 

jednak słuchaczy  zaciekawiającego 
*/ „Poematu”* Skriabina, zapowiedziane- 

, go w programie. Trzeba mieć nadzie- 

\№, że zagra go nam, przyjeżdżając 
niedługo znowu. 

* 

z prawdziwćm zadowoleniem mo- 

żna było stwierdzić, że chór miesza- 
ny T-wa „Lutnia” znacznie się wzmógł 
ilościowo i wzbogacił głosowo, co ież 
umożliwiło wykonanie — bodaj-że po 
raz pierwszy w Wilnie — jednego z 
najpopularniejszych dzieł religijnych— 
„Siedem słów Zbawiciela* — Józefa 
Haydna, pierwotnie napisanego (dla 
miasta Kadyks) jako symfonja, na- 
stępnie ułożonego na kwartet smycz- 

cy nad zorganizowaniem takiego kon- 
-certu, ten nie będzie szczędził oznak 
podziwu dła energji i ofiarności 
wszystkich uczestników, a zwłaszcza 
dla dyrygenta j. Leśniewskiego, wi- 
dząc tak poważne. wyniki wieńczące 
żmudną i długą pracę przygotowawczą. 

Chór śpiewał pewnie i dźwięcznie, 
może trochę za mało urozmaicając dy- 
namikę, i za wiele udzielając miejsca 
„mezzoforte* i trochę bojaźliwie ata- 
kując — czasami — nuty wysokie, lecz 
drobne te usterki mogą być łatwo 
usunięte. Q ile środki pozwalały, zor- 
ganizowano mały zespół orkiestrowy 
i zrobiono wszystko, aby piękne dzie- 
ło przedstawić jaknajlepiej i cel ten 
osiągnięto w stopniu bardzo zasłu- 
gującym na uznanie. 

Michał Józefowicz. 
[= - 

Wrażenia teatralne, 
Stefana Kiedrzyńskiego trzyaktowa 
komedja „Nie trzeba się niczemu dzi- 
wić* wystawiona w Teatrze Polskim. 

Rozpowita z czarów i uroków gry; 
podobno, świstnej Junoszy Stępow* 

i 

skiego najnowsza komedja Kiedrzyń- 
skiego nie zafrapowała ze sceny wi- 
leńskiego Teatru Polskiego naszej pu- 
bliczności jak publiczność warszaw= 
skiego Teatru Małego a osobliwie 
niektórych; recenzentów warszawskich. 

Owszem, jest to utwór bardzo a 
bardzo utalentowanego pisarza, zna- 
jącego scenę na wylot i opanowułący 
ja z zuchowatym temperamentem, co 
ani myśli zatrzymać się przed soczy- 
stym „psia krewl” lub notorycznie 
trywjalnem wyrażeniem się. Owszem, 
mamy i w „Nietrzeba się dziwić* sy- 
tuacje niezmiernie zręczne a gładko 
jakby pękające przed oczami rozba- 
wionych widzów; mamy główne & 
gury „jak żywe*, wyraziste, plastycz- 
ne a cięcia ostrym i brutalnym 
dowcipem wcale bolesne. Wszystko 
to atoli nie potrafiło zamknąć nam 
oczu na mocno chwiejną ideologję i 
dość skąpą całej tej dość nieprawdo- 
podobnej awantury, na papierowość 
dzielnego, transatlantyckiego Janka z 
Vera-Cruz, a najgorsza na wygrywa 
mie do ostatecznego rysiku figury 
hrabiego-ramola, co gdy się przewie- 
ka, graniczy z nadużywaniem cierpli- 
wości publiczności. х 

Prawda, že 6w hr. Wojciech nie- 
zmiernie komiczny i zabawny „grzyb“ 
rozamorowany w prześlicznej choć 
dość banalnej urzędniczeczce z pensją 

NIKA 
zane są podjąć akcję rozbudowy mia- 
sta. Art. 2 gi ustala komitety rozbu- 
dowy miast, do których wchodzą 
kandydaci, proponowani przez Magi« 
strat i zatwierdzeni przez Radę miej- 
ską. Komitet określa program i  ter- 
min rozbudowy, nabywa grunty, po- 
maga spółdzielniom mieszkaniowym i 
mieszkaniowo - budowlanym, instytu- 
cjom społecznym w budowie domów 
mieszkalnych. Komitet buduje nowe 
domy mieszkalne, gromadzi materjały 
budowlane, wywłaszcza place nieza- 
budowane, doprowadza domy do sta” 
nu mieszkalnego i t. p. Nadto komi- 
tet wyjednywa pożyczki na cele bu- 
dowlarie, wykonywa remonty i do- 
kończenia domu na koszt właściciela. 
Wytwórnie materjałów budowlanych 
mogą być obejmowane w czasowy 
przymusowy zarząd przez gminę 

miejską. ! 
- Dla usprawnienia rozbudówy pow- 

staje Państwowy Fundusz rozbudowy 
miast, który udziela pożyczek krótko- 
terminowych oraz na ich konwersję 
pożyczki długoterminowe amortyza- 
cyjne. Wysokość pożyczek na domy 
mieszkalne ogniotrwałe: a) gminom, 
spółdzielniom mieszkaniowym, insty- 
tucjem społeczno-humanitarnym wy: 
nosi 95 proc., b) spółdzielniom  mie- 
szkaniowo-budowlanym—90 proc. c) 
dla innych 80 proc. — kosztów bu- 
dowy bez wartości placu. || 

Przy Ministerstwie Skarbu pow- 
słaje Państwowa Rada rozbudowy,(do 
której między innemi wejdzie i przed- 
stawicieł m. Wilna. 

— (x) Godziny urzędowania 
w Magistracie w W. Piątek i w 
W. Sobotę. Wedlug otrzymanych 

140 złotych na miesiąc, jest główną 
w sztuce personą, a właściwie tą, dla 
której cała sztuka była napisana. Lecz 
dobry kompozytor muzyczny zasad- 
niczego motyws—nie nadużywa. Staje 
się przeto tak, żejuż od połowy dru- 
giego aktu zaczyna bardziej intereso- 
wać Ów drugi hrabia, Maurycy de 
Nohl, którego hr. Wojciech kupił za 
1000 dolarów dlatego aby mu poślu- 
bił jego  utzędniczeczkę, gdyż hr. 
Wojciech może faire Ia cour hrabi- 
nie de Nohi lecz za nic w świecie 
niemógłyby afiszować się z jakąś tam 
panienką z biura urzędniczego. Nie- 
stety, gdy my się zaczynamy na do- 
bre interesować wysokim inteligentem, 
który chwyta się nawet takiej deski 
ratunku aby nie pójść z kretesem na 
dno, ów hr. de Noh!, bynajmniej, jak 
się okazuje, nie paralityk nieuleczalny 
a choć pod szronem siwizny, mogący 
się jeszcze bardzo a bardzo podobać 
kobiecie o wybredniejszym guście, 
ów typ, doskonale nam zaprczento- 
„wany w pierwszym akcie, jakby * się 
rózłazł pod piórem  Kiedrzyńskiego. 
Ma się wrażenie, że niebardzo on 
wie, co z nim począć. Wykierowuje 
go na ostatek na jakiegoś z czwarte- 
go wymiaru altruistę... Wolno sądzić, 
że—tak jakoś wyszło, bo niema w 
sztuce o co zaczepić tak heroicznej 
a nagłej cnoty. 

Przygotowania do koronacji obrazu M. B. Ostro: 
bra 

W związku z koronacją obrazu 

M. B. Ostrobramskiej w Wilnie J. E. 

arcybiskup metropolita wileński ks. 

Romuałd Jałbrzykowski powołał spe- 
cjałną komisję pod przewodnictwem 

J. E. ks. biskupa sufragana Kazimie- 
rza Michalkiewicza z udziałem ks. pra- 

łata Franciszka Wołodźki, probosz- 
cza parafji św. Teresy. W skład tel 
komisji weszli jako rzeczoznawcy 

prof. Ferdynand Ruszczyc, dałej kon- 

serwator wileński prof. Jerzy Remer, 
prof. inż. arch. Otto Krasnopolski, 

prof. Mieczysław Limanowski, ks. ka- 

pęlan Piotr Sledziewski, arch. Jan Bo- 

rowski i art. fot. Jan Burhak. 

Komisja ta po uzgodnieniu z wła- 

Melinit w piecu, p 
W ubiegły poniedziałek straż graniczna 

pełniąca służbę w pobliżu wsi Przewałki pod 
Druskienikami zaalarmowana została silnym 
wybuchem. Wyjaśniło się, że wybuch nastą- 
pił w mieszkaniu Łopacińskiego, który przez 
nieostrożność rzucił do pieca materjał wy- 
buchowy (melinit). Dalsze dochodzenie usta- 
liło, że Łopaciński posiadał nielegalnie broń. 

mskiej, 
dzami kościelnemi programu i prac 
przygotowawczych, zaprosiła rof. Ja- 
na Rutkowskiego z Warszawy, tak 
zasłużonego w sprawie konserwacji 
obrazu M.'B. Częstosowskiej, w celu 
dokonania oględzin i zbadania stanu 
obrazu Ostrobramskiego. Dokonana 
ekspertyza da możność ząbezpiecze- 
nia drogiej relikwii. Korony ze szcze- 
rego złota zastąpią obecne, nie zmie- | 
niając w niczem układu, rysunku i or- 
namentacji. Wszystkie prace konserwa- 
torskie odbywać się będą w obrębie 
kaplicy pod stałym dozorem delega - 
tów Kapituły. O czasie trwania prac 

przedwstępnych Kuria Metropolitaln 

powiadomi wiernych. ® 

rzyczyną wybuchu, 
Zachodzi podejrzenie, że melinit przeznaczo- 
ny był do fabrykacji bomo i znajdował się 
na przechowaniu u Łopacińskiego nie wy- 
padiowo, jakto usiłuje udowodnić. 

Nikt ze znajdujących się podczas wyba- 
chu w domu nię uległ poranieniu. 

W sprawie tej prowadzone jest ener- 
giczne śledztwo. 

informacyj godziny urzędowania w 
Magistracie ,m. Wilna w Wielki Piątek 
i w Wielką Sobotę będą również za* 
stosowane jako i w urzędach pań- 
stwowych, a mianowicie w W. Piątek 
do godz. 13 i W. Sobotę do godz. 12. 

— (o) Zakret. Las Zakretowy 
został ogrodzony wysokim płotem i 
miejscami otoczony drutem kolczastym. 
Jak się dowiadujemy, w roku bieżą- 
cym za wejście do lasu Zakretowego 
będzie pobierana opłata w wysokości 
25 groszy. 

— Pogrzeb wyruszył bez księ- 
dza. Po mieście kursuje następujące 
opowiadanie, które musimy powtórzyć 
bez wymienienia nazwiska dostojnika 
kościelnego, o którego w tem opo- 
wiadaniu chodzi. 
książe Kościołą bardzo 2 į przez ludność 
wiieńską kochany. 2 

Miał on spotkać kondukt pogrze- 
bowy bez księdza. Za ubogim kara- 
wanem i smutną, biedną trumną szła 
płacząc rodzina zmarłego. Prawdziwy 
sługa Kościoła, który właśnie prze- 
jeżdżał i zauważył brak księdza, za- 
trzymał swój pojazd, stanął na czele 
pochodu, po drodze zatrzymał go 
przed Ostrą Bramą, gdzie w zakrystji 
wziął szaty liturgiczne i odprowadził 
biedaka-nieboszczyka ma sam cmen- 
tarz Rossa. Poczem dopełnił obrzędu 
pogrzebowego i odjechał, żegnany 
wdzięcznemi ,spojrzeniami i rodziny i 
wszystkich świadków tego niezwykłe 
go zajścia. 

WOJSKOWA. 
— (o) Skrócenie służby woj: 

skowej dla maturzystów. Jak się 
dowiadujemy, obowiązujący dotych- 
czas dla maturzystów 18-miesięczny 
czas służby został skrócony do 15-tu 
miesięcy z tem, że odsłużą go bez 
przerwy między 7 lipca b. r. al paź- 
dziernika następnego roku, Maturzyści, 
którzy wykażą się przynajmniej 3-ch 
tniesięczną służbą ochoiniczą w cza- 
sie wojny polsko-bolszewickiej, otrzy- 
mają skrócenie służby wojskowej o 
dalsze 3 miesiące, czyli służyć będą 
tylko 12 miesięcy. Do szeregów będą 
oni wcieleni dopiero 1 października. 
Te same ulgi stosowane będą także 
do tych maturzystów, którzy bezpo- 
średnio przed powołaniem do wojska 
brali udział w ćwiczeniach organizacyj 
przysposobienia wojskowego i uzy- 
skali świadectwa z kursu w obozie 
letnim, „ar Es 

UNIWERSYTECKA 
— Kursy uzupełniające dla 

księży obrządku wschodniego. 
Przy wydziale teologicznym U. $, B. 
zorganizowane zostały swego czasu 
uzupełniające kursy dla księży unitów 
obrządku wschodniego, którzy prze- 
szli na katolicyzm. Przed kilkoma 
dniami kursy te zostały zakończone. 
Ogółem uczęszczało na te kursa: 
piętnastu księży 

  

   

Słowem: naśmiać się na „Nietrze- 
ba się niczemu dziwić* można do 
woli, napatrzyć się wybornej robocie 
rutynowanego rasowego pisarza dra- 
matycznego, lecz sztuka pozostawia 
po sobie: niekompletne zadowolenie, 
coś w rodzaju zawodu. Nie jest rze- 
czą tak „w sobie zamkniętą* bez 
„reszty, jaką powinno być dzieło sce- 
niczne—bez zarzutu. 

Rolę straszliwie odpowiedzialną 
hr. Wojciecha dźwigał na swoich bar- 
kach p. F. Rychłowski. Wybrnął z 
nielada imprezy z honorem. P. Ma- 
łanowicz-Niedzielska miała wszystko 
co heroinie komedji Kiedrzyńskiego 
potrzeba: urodę, wdzięk i nie branie 
miłości zbyt tragicznie. Nie wyręczyła 
autora w opracowaniu lub poprostu. 
stworzeniu tego lub owego typu. O 
wiełe więcej dała z siebie p. Perza- 
nowska kręcąc bicz z piasku, to zna- 
czy z mocno szkicowej przyjaciólki 
Stelli usiłując stworzyć coś bardziej 
interesującego. Bardzo ładnie zagrał 
hr. Nohia p. Purzycki. Miał właśnie 
w sobie to „coś”, co intryguje. Nie- 
stety, musiał przedwcześnie zgasnąč 
—pod piórem autora. 

Cz.? Jankowski, 

Dość że był to 

i AKAD EMICKA 
— (0) W sprawie trupów ży- 

dowskich dla zakiadów: dnie. 
micznych. Jak nas informują, w 
tych dniach odbyła się konferencja 
przedstawicieli żydowskich studentów 
medyków z Warszawy, Lwowa, Kra- 
kowa i Wilna w sprawie dostarczania 
trupów żydowskich dla zakładów ana- 
tomicznych. Między innemi uchwało- 
no zwrócić się do rządu, aby w dro- 
dze dekretu lub ustawy sejmowej ure- 
gulowano tę sprawę. Ustawa ta ma 
przewidywać aby każde zwłoki bez- 
„domnego żyda przymusowo były do- 
starczane zakładowi anatomicznemu. 
Studenci medycyny wyznania mojže- 
szowego kategorycznie zrzekają się 
zajmowania się sprawą dostarczania 
trupów żydowskich, gdyż to nia leży 
w ich kompetencji. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
— Zarząd Kasy Chorych m. 

Wilna na posiedzeniu w śnię 11 bm. 
załatwił m. in, następujące sprawy: 
wysłuchał sprawozdania delegatów z 
odbytej w Warszawie konferencji w 
Sprawie rządowego projektu Ustawy 
o obowiązkowem ubezpieczeniu na 
wypadek choroby oraz o ubezpiecze- 
niu robotników na wypadek niezdoł- 
ności do zarobkowania, a ich rodzin 
na wypadek śmierci ubezpieczonego; 
przyjął do zatwierdzającej wiadomości 
komunikaty Dyrektora z wykonanych 
uchwał zarządu; na prośbę pracowni- 
ków Kasy Chorych uchwalił wypłacić 
im gratyfikację świąteczną w  wyso- 
kości 25 proc. obecnych poborów 
oraz umorzyć wypłaconą zaliczkę 
pracownikom w wysok. 3098 uposaż,, 
zarachowując ją jako zwrot potrąco* 
nych 41/s—6 proc. poborów; załatwił 
szereg pism i okólników Okręgowe- 
go Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie, 
Oktręgowego Związku Kas Chorych 
w Wilnie i Zakładu Ubezpieczeń od 
wypadków we Lwowie w sprawach: 
bilansu surowego, nadsyłania proto- 
kułów posiedzeń władz Kasy do O. 
kręgowego Związku Kas Chorych w 
Wilnie, wydawania leków, składek u- 
bezpieczeniowych za pracowników 
Kasy Chorych m. Wilna do Zakładu 
Ubezpieczeń od wypadków, oraz sze- 
reg innych drobnych spraw. 

-RÓŻNE. 
— „Monarchista wileński" a 

prasa wileńska i pseudo wileń- 
ska. Wczorajsza prasa omawia uka- 
zanie się „Monarchisty Wileńskiego”. 
Dzieńnik irytuje się na p. Hermano- 
wieza, któremu zarzuca, że przed kil- 
ku laty na terenie Ligi Robotniczej 
«działał w sposób nie licujący się z 
godnością prezesa». Zdaje się, że 
nie «licowało» u p. Hermanowicza to 
głównie, że nie miał ściśle endeckich 
poglądów. 

«Kurjer Wil.» napada na ukazanie 
się «Monarchisty» w sposób o wiele 
więcej złośliwy i prostacki. Wogóle 
jest nam bardzo przykro. — nam, — 
którzyśmy tak twierdzili, jż prostactwo 
„Dziennika“ jest konkursowe, jest . 
rekordowe, — przyznać obecnie, że 
„Kurjer Wileński" na tem polu prze- 
ścignął samego p. Obsta, swego mi- 
strza, nie posiadając przytem tej zalety, 
którą miał zawsze p. Obst, a mlano- 
wicie, że swoje ataki zaprawiał zaw» 
sze swoistym humorem, brukowym 
coprawda, lecz humorem. 

„Kurjer“ więc zaatakawa! strasznie 
„Monarch. Wil.“ a nas także. Z opi- 
nją pisma które nikogo nie reprezen- 
tuje, do którego nikt się nie przy- 
znaje, o którem absolutnie nie wia- 
domo kto je wydaje, nie liczymy się 
wcale. Lecz oto oburzyła nas iado- 
lencja, z którą któryś z mieszkańców 
miasta Łodzi pisze, że Słowo traktuje 
lud wileński jako „durny piebs*. — 
My sami jesteśmy ludem wileńskim, 
wszystkiemi węzłami krwi z Wilnem 
jesteśmy związani. Jesteśmy tutejsi 
naprawdę! Nie jest to specjalną zale- 
tą oczywiście, ani tytułem do wyž- 
szości, — to jasne, lecz jak śmieszni 
są ci Łodzianie, którzy z całych sił 
starają się oduczyć od akcentu, jakim 
mówią z przyrodzenią i Woli Boskiej, 
i biorą lekcję mowy Šaipiszek i Po- 
powszczyzny, lekcje które z takim 
trudem im przychodzą. Jak niesłycha — 

nie śmieszną jest ta łódzka generalna
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sażera, przy rogu ulicy 3 Maja. 
Grub wydobywał się z autobusu 
powoli, ku . zniecierpliwieniu reszty 
pasażerów. W tej jednak chwili pod- 
skoczył policjant konny, który zwrócił 
uwagę konduktora, że zatrzymywanie 
nie w miejscach postoju jest niedo- 
zwolone. Z przyjemnością musimy 
stwierdzić, że zachowanie policjanta 
było bardzo taktowne i nie dał się 
on też zbić z tropu tłumaczeniem, że 
to jakiś „pan radca* wysiadał. 

zatem nie chce odejść od wyprzedanej kasy, 
winien już zaopatrywać się w bilety, które 
sprzedaje biuro «Orbis» (Mickiewicza 11). 

„ — Teatr Polski (sala <Lutnia»). W 
Wielki Piątek i Wielką Sobotę przedstawie- 
nia zawieszone. 

— Repertuar świąteczny Teatru Pol- 
skiego. W Niedzielę 17 kwietnia o g. 3 m. 
30 pp. — <Mecenas Bolbec i jego mąż», zaś 
og. 8 m. 15 w.—«W rajskim ogrodzie»; 

W poniedziałek 18 kwietnia o g. 3 m. 
30 pp.—<Płomienna noc», o g. 8 m. 15 w — 
«Nie trzeba się niczemu dziwić»; 

We wtorek 19 kwietnia o g. 3 m. 30 
pp.—<Szał» (Obłęd), o g. 8 m. 15 w. — <W 

domaga się poddania oskarżonego ponownej 
ekspertyzie lekarskiej dla ustalenia jego nie- 
poczytalności. Sąd odrzucił wniosek obrony, 
ale uwzględniając okoliczności łagodzące zre- 
dukował  niedorozwiniętemu podpalaczowi 
karę do 1 roku więzienia. 

Szantażysta. 
J. Kościałkowski jest specjalistą w szan- 

tażowaniu naiwnych. W niespełna bowiem 
pół roku zdążył w ten sposób «naciągnąć» 
kilkanaście osób. 

Plan każdorazowego szantażu był bar- 
dzo sprytnie przemyśliwany. Kościałkowski 
udawał wielką figurę wywiadowczą i powa- 
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46. Wilno, ul. RADIO „Elektri 
Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lamp 

oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy 

Ceny konkurencyjne. 

WYSK—ul. Zamkowa Nr 9, telef. Nr 
ul. Suwalska Nr 65, 

PTF NTT TTT TT PTS 
T-wo Radio-Techniczne 

Wileńska 24, 
telef. Nr 10—38, 

na raty. 

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

Na Święta nadchodzące 
Wina zagraniczne i Krajowe, Konjaki, Wódki, 
Likiery i Miody Staropolskie w najprzedniej- 
szych gatunkach po cenach bardzo dostępnych 

Połeca Szanownej Klijenteli Skład 

A. JANUSZEWICZA, Zamkowa 20-a 
Telefon 8-. 
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do komisarjatu trzeciego. — Rozu- 
miemy, že w wypadkach nadzwyczaj- 
nych, wszystkie dostępne środki lo- 

gijny połączonych chórów «Bazyliki», <Ogni- 
ska Kolejowego» i «Echa» pod dyr. prof. 
Władysława Kalinowskiego. W programie: 

Ża obrazę naczelnika więzienia 
łukiskiego. Informacje i prospekty wysyła Zarząd Solca, 
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komocji winny się podporządkowy- 
wać funkcjonarjuszom _ policji, ale 
stwierdzić musimy, że wypadek taki 
nie miał miejsca, gdyż przodownikowi 
z teczką pod pachą śpieszno nie było. 
Tym samym wolnym krokiem móglby 
się przespacerować z powodzeniem, 
©d przystanku na rogu Placu Kate- 
dralnego! 

Nie zawsze więc bywa, niestety, że 
policja powołana, czuwa i reguluje 
iuch uliczny, czasem go też... tamuje. 
^& — Podziękowanie. Niniejszem 
wyrażamy nasze szczere podziekowa- 
nie Szkole Rysunkowej Wileńskiego 
Towarzystwa Artystów Plastyków w 
Wilnie za bezinteresowne wykonanie 
„Grobu Chrystusowego” do kościo- | 
ła św. Michała przez uczni tejże 
szkoły, według pomysłu p. profesora 
malarstwa ścienno-dekoracyjnego Zyg- 
munta Packiewicza. 

SS. Bernardynki. 
ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Zebranie walne PMSz. Z.W. 
Doroczne zwyczaine zebranie walne 
PMSz. Z. W, odbędzie się we czwar- 
tek dr. 21 bm. © godz. piątej po 
Boł. w sali Stowarzyszenia Urzgdni- 
ków Państwowych przy ul. Mickie- 
wicza Nr. 9 m. 3 z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1. Zagajenie zebrariia,walnego (pre- 
zes dr. W.  Węsławski), -a) wybór 
prezydjum zebrania walnego, 2. Prze- 
mówienia przedstawicieli władz i in. 
stytucyj spolecznych. 3, Sprawozdanie 
z działalności Towarzystwa (dyr. St. 
Ciozda). 4. Sprawozdanie racy - nad+ 
zorczej. 5. Uchwalenie preliminarze; 
6. Wybory do centralnego zarządu i 
rady nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie walnego zebrania. 
46 W razie nieprzybycia na walne 
zebranie wymaganej dla jego prawo- 
mocności ilości osób, odbędzie się 
zebranie powtórne tego samego dnia 
© godz. 6-tej w. i uchwały te Ze- 
brania będą obowiązujące bez wzglę- 
du na liczbę obecnych. : 

NADESŁANE. 
— Rejestracja niemieckich ban- 

ku rewindykacjj od Banku Rzeszy 

Schubert, Moniuszko, Gruberski X., Nowia- 
lis, Sulivar, Surzyński X., Guonod i Rhein- 
berger. 

Bilety w cenie od 30 gr. do 3 zł. są do 
nabycia w kasie Teatru Polskiego. 

— Wielki poranek Beethovenowski 
w Teatrze Polskim. Wobec olbrzymiego 
powodzenia koncertu ku uczczeniu setnej 
rocznicy zgonu Beethovenz, w poniedziałek 
dn. 18 b, m, w sali Teatru Polskiego odbę- 
dzie się Wielki poranek Beethovenowski, zło- 
żony z arcydzieł wielkiego kompozytora: 
Udział b orą: Wil. Orkiestra Symioniczna pod 

yr. Adama Wyleżyńskiego, oraz Soliści; 
świetna pianistka Róża Nadelmanówna i 
utalentowany wirtuoz-skrzypek prof. A. Kon- 
torowicz. Paczątek o g. 12 m. 30 pp. Bilety 
po cenach niskich w kasie Teatru od g. 11-ej 
r. do 9-ej w. bez pizerwy. 

— Pienia religijne. Chór mieszany 
T-wa Muz. «Lutnia» wykona w Wielki pią- 
tek przy Grobie Zbawiciela pienia religijne: 

1) og.5 wiecz. w kościele św. Jakóba 
Filipa, 

2) o g. 7 wicėz. w kościele św. Teresy 
(Ostrobramskim) — w połączeniu z košciel- 
nym chórem miejscowym. Wykonany będzie 
utwór j. Leśniewskiego: «Stabat Mater». 

1 

RADJO 
— Program stacji warszawskiej. 
15.00—15.25. K-munikaty, gospodarczy 

i meteorologiczny. 
15.30—15.55. Odczyt dla maturzystów 

szkół średnich z działu literatury polskiej p. 
t. «Charakterystyka Romantyzmu», wygłosi 
prof. Konrad Górski. 

16.00—16.25. Vl-ta prelekcja dla matu- 
rzystów z cyklu «Neuka o Polsce współcze- 
nej», wygłosi prof. Aleksander Janowski. 

1700—17.25. Odczyt p. t. «Dnie prze- 
ciwgruźlicze zagranicą i u nas», wygłosi Dr. 
Stanisław Stypułkowski. 

17.30--17.55. «Wśród książek», najnaw- 
sze wydawnictwa omówi prof. Henryk Mo- 
ścicki. 

18.00. Koncert religijny. Wykonawcy: 
Warszawski chór Cecyljański pod dyr. O. 
Florjana, Stan. Nawrocki (fisharmonja) i Al. 
"Wasiel (śpiew) 

18,40—19.00. Rozmaitości. 
19.00— 19.25. 15-ta lekcja kursu elemen: 

tarnego języka angielskiego. Lektorka p. Me- 
mi Gardiner. : 

19.30—19.55. Odczyt p. t. <Wiosenna 
opieka nad pszczołami», wygł. p. Stanisław 
Brześko (dzizł <Rolnictwo»). 

19.55—20.10. Komunikat rolniczy. 
20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 

komunikaty, я 
20.30. Koncert wieczorny. 
20.30. Transmisja z Krakowa, 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

Stanisław Mejerowicz, liczący obecnie 52 
lata, od siedmiu lat pełnił w tutejszem wię- 
zieniu ma Łukiszkach funkcję dozorcy wię: 
ziennego. Obowiązki swoje wykonywał przez 
cały czas sumiennie, tak, że cieszył się bar- 
dzo dobrą opinją nu władz przełożonych. 

Ten stan trwał do czerwca 1925 roku, 
kiedy to wspomniany Mejerowicz pełniąc 
służbę na warcie przy bramie więziennej w 
stanie nieco podchmielonym, wdał się w 
spór z pracownikami warsztatów szewckich, 
których nie chciał przepuścić przez bramę. 

Na interwencję przełożonych, którzy 
wydali mu rozkaz wypuszczenia wspomnia- 
nych pracowników, zaresgował wyzywającą 
postawą, wypowiadając pod ich adresem 
Szereg nieariykułowanych zdań. 

Wezwany do gabinetu komendanta wię- 
zienia p. Bartoszewicza, zachował się aro- 
gancko, wszczynzsjąc ze swym przełożonym 
kłótnię. 

Został aresztowany za niesubordynację 
i postawiony w stan oskarżenia za obrazę 
przełożonego. 

Onegdaj zasiadł on na ławie oskarżo- 
nych w Wydziale Karnym Sądu Okręcowe- 
go, odpowiadając z art. 154 K. K. Rozpra- 
wa odbywała się przy drzwiach zamknię- 
tych, Przewodniczył obradom sędzia Jodze- 
wicz. 

Stanisław Mejerowicz został skazany z 
art. 532 na 6 miesięcy więzienia z zawiecze- 
niem wykonania kary na przeciąg 5 lat. 

Ecka zbrodni na uiicy Lwowskiej. 

W dniu 18 meja 1924 o godzinie 8-ej 
wieczorem przez ulicę Lwowską przechodziły 
dwie uczenice. Naprzeciw nich jechała stępa 
dorożka. Nagle ustyszały one okrzyk: <stóż»! 
Nim się zorjentowały skąd ten głos docho- 
dzi, padł strzał i jedna z uczenic, jak się 
później okazało Tekla Kretowiczówna cię: 
Żko ranna w brzuch, osusęła się na ziemię- 
Dorożkarz podciął batem konią i wykrzyku- 
jąs znikł za rogiem ulicy. 

Świadkowie tego tragicznego zajścia 
zauważyli numer oddalającej się dorożki, 
komunikując o swem sposirzeżeniu organom 
policji. * 

Tymczasem ranna Tekla Kretowiczówna 
została przewieziona do szpitala miejskiego 
i po czternastu dniach wyzionęłą ducha. 

Zaalarmowana 0 wypadku policja 
wszczęła energiczne dochodzenie i na pod- 
stawie numeru dorożki odnalazła jej wła: 
ściciela. Był nim Zenon Kondratowicz, któ- 
rego policja aresztowała. 

Aresztowany nie przyznał się do winy. 
Tłumaczył się, że nie ma i nigdy nie miał 
rewolweru, że w krytycznym dniu nie prze- 
jeżdżał uiicą Lwowską i t. @. 

Jednak wiadomem było, że w dniu po- 
pełnienia zbrodni Kondratowicz <otrzymał 
kosza» od swej narzeczon — jak ją nazy- 

poczta SOLEC—ZDRÓJ, 

L=] 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Zgon poety. W dniu 11 bm. 

zmarł w Bydgoszczy, po długich i 
ciężkich cierpieniach, Wacław Den- 
hoff-Czarnocki, ppor. I Brygady Leg- 
jonów, komendant Okręgu POW, w 
Lublinie, jeden z obrońców Lwowa 
ostatnio hapiłan WP. odznaczony 
czterokrotnie Krzyżem Walecznych. 

Zmarły kapitan Wacław Dznhoff- 
Czarnocki, zneny był również jako 
poeta, zamieszczał swe poszje w „Ty- 

godniku ilustrowanym” a wydane dwa 
tomy jego utworów poetyckich zyskały 
wysokie uznanie fachowej krytyki. 

pał — i że wyszedł od niej w stanie bar- 
dzo podenerwowanym, zaglądając z rozpa- 

czy do kilku knajp. Pozatem konfrontacja 

zarządzona między areszfowanym a. šwlad- 
kami tragicznego zajścia d ła niezbite do- 
wody winy aresztowanego. = 

Sąd okręgowy skazał jekkomyślnego 
zbrodniarza z art. 453 na 10 lat ciężkiego 
więzienia, Sąd apelacyjny uznał, że zbro- 
dniarz działał pod wpływem silnego wzru- 
szenia i zmniejszył mu karę do lat 7 c. wię- 
zienia. ч 3 

Obrona jednak odwołała się od tego wy- 
roku do Sądu Najwyższego, wskazując na 

konieczność zbadznia skazanego dla ustale- 
nia jego niepoczytalności, 

S$. N. przychylił się do prośby obrony 

i przekazał tę sprawę Sądowi apelacyjnemu 

w nowym składzie sędziowskim. 
3%:W_ dniu onegdajszym sprawa ta była 
przedmiotem rozpraw w sądzie apelacyjnym. 
Oskarżony został poddany eirspertyzie le- 

karskiej, złożonej z pp. dr.dr. Odyńca, Pod- 
wińskiego i mjr. Malinowskiego. Hksperlyza 
orzekła, iż oskarżony ma do pewnego sto- 
pnia zmniejszoną poczytalność, 

Rzecznik oskarżenia pprok. Bużycki do- 
maga się zatwierdzenie wyroku poprzednie- 
go. Obrońca mec. Kulikowski wskazując na 
oskarżonego jako na typ patologiczny, obcią: 

żony dziedzicznie prosi o uniewinnienie go. 
Sąd w składzie sędziów Dmochowskie- 

go, Sągajiły i Eydrygiewicza po dłuższej 
naradzie wydał wyros skazujący Zenona 
Kondratowicza na 5 lat c. więzienia, 2 zali- 
czeniem mu 3 lat aresztu p. EB P 

— Wykryce tajnego „domu TSS i BIT ET T IRN ATIKA 

knotów przedwojennych. Posiada- gry w karty. Nocy ubiegtej“ policja niczyta sig do spisania protokėlu z Łotwy. Podczas pościgu jednego z 
cze przedwojennych banknotów nie+ wkroczyła do mieszkania M. Szymań- wciągnięciem nazwisk. Smutne, że 
mieckich w Niemczech wszczęli akcję skiej (Mickiewicza 15) podejrzanej o wśród graczy było kilku urzędników. 

organizowanie u siebie gry hazardo- W tym tygodniu jest to już drugi 
Niemieckiej wartości tych banknotów wej. Na miejscu zastano czternastu dom gry ujawniony przez policję. 

i w tym celu powstała sieć związków graczy. Wśród obecnych było kilka — Len do Łotwy, drogą 
skupiających w sobie znaczne rzesze osób, co do których są pewne dane, szmuglu. W pobliżu Słobódki patrol 
w celu wspólnej akcji. Związki posia- że gra w karty jest ich stałem zaję- KOP zauważył czterech osobników 
daczy banknotów tych rejestrują ciem. Grano w makao. Policja ogra- usiłujących przejść granicę w stronę 

nich Jana |Piwczyńskiego udało się 
ująć. Uciekający przemytnicy porzu- 

cili sześć i pół pudów lnu. Piwczyń- 
ski nie zdradził dotąd nazwisk współ- 

towarzyszy. Len skonfiskowano i ode- 
słano do urzędu celiego W Tur- 
montach. 

EMIFILIFIFA Ez 
BZ AŁKIND 

u. Wielka 47. 

  

NA ŚWIĘTA 
attykuły spożywcze, perfumeryjne i 

taniej nabyć można w 

Wojskowem Zjednoczeniu Spożywczem 
ul. Mickiewicza 13. Tel. 476 

Otrzymano wieiki wybór płaszczy gumowych. 

DOKTÓR 

D, ZELDOWIGZ 
chor. W ENERYCZ- 
NE,  MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKT 
$.Zeldowiczowa 

galanteryjne naj- 

  

ul. Wielka 42. 

Na nadchodzące Święta: 
O:rzymano w wielkim 

Krajową i Zagraniczną 
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r. Iłowieccy 
warszawa, Lipowa 7-a. 

ODDZIAŁ w WILNIE 

torty, mazurki, jaja $ 
"1 inne świąteczne rzeczy. 2 

о0000080000800 
SKLAD PERFUMERJI i KOSMETYKI 2 

Heleny Dąbrowskiej wsi s $ 
+ 

$ 
E | 

poleca w wielkim wyborze: periumy  Coty, Hou bigant, 
Guerlain i inne. Wosy kolońskie i wszelką kosm etykę 

PO CENACH KONKURENCYJNYCH, 

KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor. 
DRÓG MOCZ, 

prz. 122 iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 

W. Źdr, Nr. śl. 

е Akuszerka 

Wi Smiałowska 
rzyjmuje od godz. 

; ed 19, Mickiew icza; 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 

Dr W.Umiastowski 
choroby płuc, przyj” 
muje od 6—7-ej wiecz. 
prócz dni  Świątecz- 
nych i przedświętecz* 

„ nych, 
Żeligowskiego 5, 
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M.Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. | 
Fabryka i skład 

  

ydzierżawię ° ° 

WW onar po- Pianistka 
bliżu Wilna. potrzebna zaraz do 

obszar od 60 do 200 restauracji. „Wiado- 
ha. Zgłoszenia pisem- mość: Biskupia, Hotel 

ne do biura p. Gra- <Ermitaż» pokój 15, 
bowskiego Garbarska 1 

ой «Dzierżawca f0l- 
  

    

warku», tamże 1 M eszkanie 
wskażą adres w celudo wynajęcia odre- 
osobistego _ poTozu- montowane 7 pokoi, 

mienia się. wygody.  Kościuszk 
14 (Antoko!), spytać 

dozorcę: 
Do sprzedania 
plac z sosnowym  la- sem, około. 660 н [. В. WIOIfSON 

wadratowy“ 
Antokolu w <Pośpiesz- da: E śkótac U 
ce», Szczegóły o ul. 

* Piękna Nr 7, Wilefiska 7, tel. 1067, 
, Bezimienny. 

  

mebli: 
za mm | jadalne, sypialne, | 

Gotówkę salony, gabinety, 
w każdej sumie lo. || łóżka niklowane i 

angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
biurka, krzesła 
dębowe i t, d. 

Dogodne warunki i 

kujemy najdogod- 
niej pod pewne i 
mocne zabezpie: 

czenia 
D. H.-K. <Zachęta> 

  

Gdańska 6, 1 piętro BAI” 
tel. 9—05 TAR 

isko га нг аЕЛО Letnisko ;3,vsi 
ko Wilna, blisko stac. 
Jaszuny, w leśnej Lekcyj francus- 

malowniczej miejsco- kiego udziela ruty. 
wości, z utrzymaniem nowana nauczycielka: 
lub bez. Informacje: Mickiewicza 45 m. 4. 
ul. Mickiewicza 1 m.4, gd godz. 1—3, 
"od godz. 4 do”7. 
Tamże meble do 

sprzedania. 

  

Nigel Worth. 

PCZŁÓWIEŃ Z KUERA. 
© ROZDZIAŁ X. 
Tajemniczy adres. 

Oglądając dookoła wpadłem na 
świetną myśl. Oto w odległości kilku 
metrów odemnie zaczynał się lan- 
cuch wozków z warzywami, Cóż za 
świetne schowanko dia mej ofiaryl 

Podniosłem go: do najbliższego 

Ulica była pełna błota, a deszcz 
nie przestawał padać. Była to dla 
mnie okoliczność szczęśliwa, gdyż w 
taką pogodę nikomu nie mogła przyjść 
chętka na poranny spacer po mieście. 
To też szedłem trzy kwadransę, nie 

Piotr upadł jak martwy. Uczułem wozu, który przykryty był nieprzema- spotkawszy żywego ducha. Westchną- 
ból w kiści ręki tak silny, jak po kainem płótnem, dlacchrony od desz- łem z ulgą, gdy, po przybyciu do 
uderzeniu w mur, czu. Ułożyłem Piotra wygodnie na przystani w SŚain'—Sampson, ujrzałem 

Wobec tak groteskowej sytuacji, pomidorach i płótno obwiązałem doo- yvarowiec Midge, wciąż jeszcze stcją- 
wybuchnąlem śmiechem. O trzeciej 
rano Znalazłem się na ciasnej i zim- 
nej uliczce w towarzystwie omdlalego 

koła. 
Po ukończeniu tej 

spadł mi z serca. 
pracy, ciężar 

Nie mogłem się 

cy na kotwicy. 
Pusto było zupełnie. Dostałem się 

szczęśliwie na pokład ukryty w kątecz: 
opryszka. Jego dwaj wspólnicy mogli pozbyć wesołej myśli o chwili, kiedy ku zapaliłem fajkę oczekując zorzy 
wadejść lada chwila, a byli oni goto- się Piotrena swoich pomidorach obu- porannej i ukazania 

Śpieszno mi było dzi. Im bardziej będzie się wyrywał, Bunce. wi do wszystkiego. 
pozbyć się tego niebezpiecznego są- 
siedztwa. 

tem głębiej zapadać będzie w mokrą 
 marmoladę z pomidorów. Byłem za- 

się kapitana 

Wkrótce chwila ta nadeszła. Zaled- 
wie pierwszy brzask zaczął na wscho- 

Należało przedewszystkiem Piofra smucony ze szkody, którą Zrobiłem dzie rozjaśniać niebo, jak usłyszałem 
spizątnąć z drogi. Przechodzień jakiś właścicielowi tego wozu, lecz pocie- głos szanownego kapitana. 

/ mógłby go znaleść w tym stanie i Szałem się tem, że będzie on wyra- — Dzień dobry, kapitanie Bunce— 
cjciec Chabelle miałby dostateczny grodzony komicznym obrazkiem, któ- rzekłem zbliżając się. 
powód dla zaalarmowania policji i ry przedstawiać będzie Piotr wgnie- — Pan Lambert! Daję słowo! Cóż 
skierowania jej przeciwko mnie. Gdy- ciony pomiędzy poduszone pomidory. za miła nieepodziankał W czem mo- 
by zaś Piotr odzyskał przytomność, Chwiłe mijały, nie chciałem dlużej gę panu być użytecznym otak wczes- 
dałby znać towarzyszom swym, że po- pozostawać w okolicach „Czarnego nej porze? Wkrótce mamy stąd odje- 
szedłem w stronę Saint Sampson. Kota". Wracając do swej drogi, pod- chać. ' 
Gdzie mógłbyta go schować na prze: 
<iąg paru godzin? 

niosłem dlugi nóż Piotra i moją wa- 
lizę. 

Wziąłem go pod rękę. 
— Kapitanie, czy chce pan dopo- 

módz mi. Proszę przyjąć mię na sta- 
tek do Poole. j 

— Zabrać pana, ależ ż przyjemno- 
ściął Lecz statek mójjest pozbawiony 
komfortu. Czy ma pan pozwolenie na 
opuszczenie wyspy? 

— Niestety nie, Wytłomaczę panu 

wszystko. Prywatna agencja detekty- 

wów wysłała mię dia wykrycia bandy 
złoczyńców. Tej nocy dowiedzieli się 
oni, kim jestem, przed dwoma godzi- 
nami jeden z nich chciał mnie na- 
dziać na to. 

Pokazałem nóż Piotra. 
— To miłe, nieprawdaż? — doda- 

łem.—Nie potrzebuję więc * tłomaczyć 
panu, jak bardze koniecznym jest 
mój wyjazd. Jeśli zostanę dla uzyska- 
nia przepustki, nie będę mógł wyje- 
chać wcześniej, jak jutro rano, to zna- 

czy musiałbym spędzić jeszcze jedną 
noc w Guernesey, zapewniam  pańa, 
że bynajmniej mi na tem nie zależy! 

— Mogę panu wierzyć na słowo, 
prawda? —zapytał zaniepokojony nieco 

kapitan. i : 

— Od pierwszego do ostatniego 
słowa—wszystko prawda! 

Uścisnął mocno dłoń moją. 

Wydawca Stausłław Backłewicz Redaktor w/z Czesiaw Karwowski. — Odpowiedzialny za vgoszenia Zenon Ławujski. 

— Dobrze, mój chłopcze. Przez 
pamięć na dawne czasy, gdyśmy obaj 
służyli w marynarce, zgaczam się na 
to ryzyko i przyjmuję para. 

Albert Bunce nis opuści nigdy ta* 
warzysza w niędoli. Gdyby pan mógł 
rozdać memu personelowi parę fun. 
tów dla zamknięcia ust, nie byłoby 
to zbyteczne. 

— Z przyjemnością — odrzekłem, 
śmiejąc się. 

— Doskonale więc. Przyjedziemy 
do Poole późnym wieczorem. Teraz 
będziemy musieli ukrywać pana. Ależ 
pan jest zupełnie mokry, proszę 
zdjąć palto i ogrzać się w mojej ka: 
jucie. Czy nie uważa pan, że kubek 
czekolady dobrzeby paru zrobił? 
Sniądanie będzie dopiero za godzinę 

Dziesięć minut później, znalazłem 
się w kajucie kapiłana, przed dymią- 
cym kubkiem, podczas gdy Midge 
rozpoczynał swe manewry ku wyjściu 
w morze, 

Z głęboką radością patrzyłem na 
oddalający się brzeg, Stanowczo 
mała ta wyspa, tak cicha z pozoru, 
była przeładowana sensacjami. 
Za dużo ludzi mieszkało ma niej, 

moim zdaniem, za nic w świecie nie 
chciałbym tu wrócić, dopóki ojciec 
Chabelle i Lecatteau nie znajdą się 
pod kluczem: Dzięki kapitanowi Bun 
ce udało mi się wymknąć z ich 
szponów, a misję moją wykonałem 
nader szczęśliwie. 

O wpół do śiódmej obaj z kapita- 
nem zjedliśmy śniadanie, w  towa= 
rzystwie starszego oficera o twarzy 
końskiej. Zachowanie jego było bar- 
dzo taktowne, wywnioskowałem, że 
Bunce, wręczając mu pieniądze, ofia- 
rowane przezemnie dla załogi, zale- 
cił nie zadawanie mi pytań. 

Po śniadaniu obaj udali się do 
swych zajęć, ja zaś zapaliłem fajeczkę. 

Deszcz przestał padać i słońce U+ 
kazało się z poza chmur. Zajęłem się 
odczytywaniem dokymentu  znalezio- 
nego na stole Chabelia. Wkrótce ш- ° 
dało mi się ku wielkiej radości odczy» 
tać następujące zdanie: 

© Posłać  Lecatteau do O'Briena 
przygotować dwa następne ładunki. 

DIE 
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