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GRODNO — Plac Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 

LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
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ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 

8 ŠWIR — ul. 3-g0 Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATO wWA—ul. Mickiewicza 24 
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Przed kilku dniami doszły nas 
wiadomości, że rząd kowieński nosi 
się z zamiarem ponowienia ataku na 
nasze terytorjum, czy to w okolicy 
Podgaj, czy też w innem miejscu Na 
t. zw. odcinku Podgajskim, daje się 
zauważyć wzmożony ruch band 
„szaulisowskich* i straży granicznej, 
a według niektórych / wiadomości, 
Litwini wyznaczyli termin napadu 
pomiędzy l-szym i 10:tym kwietnia. 

Prawdopodobnie chodzić i tym 
razem będzie o prowokację, którą 
politycy kowieńscy sprobóją jeszcze 
raz wykorzystać na terenie między- 
narodowym, mimo tylokrotnych 2a- 
wodów na tem polu. 

Plany tego ;rodzaju prowokacji 
wygotowywane są bardzo skrupulat- 
nie przez tajny areopag kowieński, 
do którego wchodzą przedewszyste 
kiem członkowie obecnie rządzącej 
partji na Litwie, następnie przedsta- 
wiciel generalnego sztabu i „szauli- 
sów”, którzy są bardzo Ściśle powią- 
zani ze sferami obecnie wpływqwemi 
i miarodajnemi w Kownie, 

  

Krążą pogłoski, 
sztabu generalnego, 
nik K. Ładyga, posiada już nawet 
przygotowany plan takiej nowej pro- 

że obecny szef 
generał porucz- 

wokacji w stosunku do Polski. Po- 
wiadają więcej.. że gen. Ładyga jest 
jednym ze współtwórców doskonałe- 
go planu prowokacji na lasek Pod- 
gajski, którąśmy przeżyli w Wilnie 
i znamy dobrze. Kim jest (ów gene- 
rał i prowokator w jednej osobie?... 
Oto sylwetka wyjeta żywcem z ko- 
rowodu tegoi rodzaju polityków i 
karjerowiczów, którzy na ciemnocie 
własnego litewskiego ludu budują 
gniazdo przewrotnego powodzenia i 
potęgi osobistej w Kownie. 

Ładyga był wyrzucony z siódmej 
klasy gimnazjum rosyjskiego w Wilnie 
i w tym samym, 1015 roku, wstąpił 
do „Piechotnawo Wojennawo  Uczi- 
liszcza* w Wilnie, które ukończył 
niebawem. Dostawszy się na front, 
natychmiast oddał się do niewoli 
Niemcom. W listopadzie r. 1918 wi- 
dzimy go w Wilnie, gdzie organizuje 
wojskowe oddziały litewskie dla obro- 
ny Wilna przed napaścią bolszewi- 
ków. Jednak na samą tylko wieść, że 
bolszewicy zbliżają się do „stolicy 
Litwy”, pierzchnął jak niepyszny, wraz 
ze swemi «oddziałami» do Kowna. 
Podówczas Wiina, jak wszyscy wie* 
my dobrze, broniła jjmłodzież polska, 
zorganizowana w samoobronę, w du- 
żej mierze zawdzięczając swą sprę- 
żystą organizację doskonałemu do- 
wódcy, w osobie rotmistrza Dąbrow- 
skiego. 

Niezadługo spotykamy się z pa- 
nem generałem Ładygą na froncie w 
Suwalszczyźnie gdzie jest już głó- 
wnodowodzącym armią, walczącą z 
nami, Jas powiadają, za szereg nie- 
taktów, defraudacji, wyzyskiwania sia. 
nowiska dla celów osobistych i t. d. 
zostaje Ładyga usunięty ze swego 
stanowiska, jednak na jesieni roku 
1925 zostaje już Ładyga generałem i 
szelem sztabu generalnego. Następnie 
skutkiem pewnych nieporozumień zo- 
staje na krótko usunięty, by znów 
zasiąść przy biurku szefowskiem w 

całej swej chwale. W danym wy- 
padku, celem przywrócenia sobie łask 
chrześć.-dem. począł się jej Ładyga 
wysługiwać na wszelkie możliwe i 
niemożliwe sposoby, dając się głów- 
nie poznać jako zacięty wróg Pola- 
ków, denuncjator i prowokator. 

l oto, jak powiadają, w mającym 
nastąpić szeregu nowych prowokacji 
przeciwko Polsce, znowu generał 
Ładyga odegra rolę poważną... 

PTS 

DROŻDŻE na ŚWIĘTA! 
Sprzedaż codziennie nadchodzących 

- pierwszorzędnych 

= drożdży "FABRYK 
krajowych po cenach fabrycznych 

poleca 

D.Jofie, 
Zawalna 53 
(naprzeciw Hali) 

W sobotę i w niedzielę 27 i 28 

marca obradowała Rada Naczelna 
nowopowstałego Zjednoczenia Mo- 
narchistów Polskich. 
takie powstało na mocy aktu fuzji, 

co do formalnej „strony którego to 
aktu wielu obecnych ma obradach 

poważne miało wątpliwości, lecz ze 

względu na popularne hasło jedno- 

ści zdecydowało się przejść nad nie- 
mi do porządku dziennego. Rada 
Naczelna Zjednoczenia  ukonstytuo- 

wała się, obrała zarząd, zatwierdziła 

statut tymczasowy, wreszcie zatwier- 

dziła deklarację ideową opracowaną 

przez posła na Sejm, dr. Stefana Dą- 
browskiego. 

Jakie grupy ideowe wchodzą do 
nowopowstałego Zjednoczenia? 

Na pierwszem miejscu wymienić 
tu musimy grupę ludzi, których 

pierwszym czynem wspólnym byt 

tygodnik Pro Patria. Tygodnik ten i 

po dziś dzień cieszy się w Królestwie 
zasłużoną popularnością i z dużem 

uczuciem służy idei monarchicznej. 

' Z biegiem jednak czasu grupa wy- 

dawców Pro Patria założyła organi- 
zację pod nazwą „Obóz monarchi- 
stów polskich*. W danej chwili na- 
wet tygodnik Pro Patria nie jest 
organem ani obozu, ani nowopowsta- 

łego zjednoczenia i jest zupełnie 

niezależnem pismem  monarchisty- 

cznem, za którego wystąpienia pu- 

blicystyczne zarząd zjednoczenia od- 

powiedzialności nie przyjmuje. 

„Obóz monarchistów  polskich* 
stanowił przy fuzji jednego konira- 
henia, — „Organizacja monarchistycz- 
na* kontrahenta drugiego. Ponieważ 

jednak, właśnie na te czasy przypadła 
znana deklaracja stronnictwa chrześ - 
cijsńsko-narodowego więc przysiąpie- 

nie członków tego stronnictwa do 
zorganizowanego ruchu monarchi- 

stycznego stało się możliwe, a ze 

wzgiędu na jedność kierunku monar- 
chistycznego nader pożyteczne. Człon- 

kowie stronnictwa weszli więc do 

Zjednoczenia zarówno ze strony 
„Organizacji* jak „Obozu*. Musimy 

tu podkreślić specjalnie wydainą rolę, 
którą odegrał tu wybitny poseł sej- 

mowy p. Marjan Jaroszyński. 

Rozróżniliśmy więc dotychczas 

dwa składniki nowopowstałego zjedno: 

czenia: 1) Obóz (Pro Patria) i 2) 

Chrześcijańsko - narodowych.  Idžmy 

teraz dalej i zanalizujmy składniki z 

których zbudowana była organizacja, 

ten drugi kontrahent podpisany na 

fuzji. Tutaj zobaczymy 1) grupę mo- 

narchistów poznańskich organizowa- 
nych swego czasu przez gen. Ra- 
szewskiego i p. Robakowskiego, 2) 
grupę warszawską, w której spoty- 

kamy ludzi o bardzo głośnych w po- 

lityce europejskiej nazwiskach jak ks. 

Zdz. Lubomirskiego, hr. Adama Tar- 
nowskiego, 3) dawną grupę neo- 

konserwatystów. z  leaderem tego 

ugrupowania p. Kazimierzem  Marja- 

nem Morawskim na czele, 4) wreszcie 

grupę Osób związanych Z ideowym 

kierunkiem Słowa, jednak całkowicie 

naszego pisma nie reprezentujących. 

Przy omawianiu charakteru Zjed- 
noczenia monarchistów dwie rzeczy 

specjalnie podkreślić należy, t. j. po 
pierwsze jego charakter całkowicie 

legalny, po - drugie jego charakter 
organizacji obliczonej na masy, orga- 
nizacji której wszystko wróży, że za 
kilka miesięcy stanie się najsilniejszą 

liczbowo ze wszystkich istniejących 

w Polsce masowych organizacyj po- 

litycznych. 

Legalny charakter celu i sposobu 
działania zupełnie słusznie podkreślał 
dr. Dąbrowski. Nieraz pisaliśmy w 
Słowie, że ruch monarchiczny w Pol- 
sce jest całkowicie legalny, opiera się 

najzupełniej na istnieniu art 12 па- 

szej konstytucji, która przewiduje tro- 

jaki sposób zmiany konstytucji. Zwra- 

caliśmy nadto uwagę, że właśnie we 

Francji, gdzie ruch rojalistyczny jest 

bardzo głośny, raczej nie posiada 
podstaw legalnych, gdyż jeden z ar- 

Zjednoczenie. 

| W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

wie, rar. ROGĄ Nacz, Zjednoczenia Monarchistów 
tykułów zasadniczych ustaw Francji, 
głosi, że republikańska forma rządów 
nie może być przedmiotem dyskusji. 

Oczywiście efektywność takiego praw: 

nego środka zabezpieczenia republiki 
jest kwestjonowana właśnie przez 

prawników, ale nasza konstytucja na: 

wet takiego przepisu nie zawiera i 

3/, posłów każdego Sejmu (Izby Pos, 
i Senatu) może ustanowić w Polsce 

monarchję dziedziczną. r 
Masowy, spontaniczny, żywioło- 

wy charakter, który nosi Zjedn. Mo- 

narchistów występuje przy każdej o: 

kazji. Jest to organizacja,która rośnie 
w siłę bez organizatorów, bez agita- 
torów, bez naganiaczy. W  Poznań- 
skiem, Pomorzu, w Wielkopolsce i w 

Łodzi powstają samorzutnie koła, któ- 

re się potem zgłaszają do centrali. 

Ruch monarchiczny można porównać 
do epizodu gromadzenia się żołnie- 
rzy bez oficerów dokoła wzniesione- 

go sztandaru. Przyszłość tego ruchu 
zależy od tego, kto sztandar trzyma 
w ręku swoim, 

Z wypadków które tewarzyszyły 

dwudniowym obradom Rady Naczel- 
nej zanotować należy następujące. 

Rezygnację marsz. Niemojewskiego, 
dotychczasowego Prezesa Rady Na- 
czelnej. Jest to już trzecia czy czwar:* 

ta próba p. Niemojewskiego złożenia 

z siebie urzędu. Pan Niemojewski 

w ostatnich czasach znacznie podu- 

padł na zdrowiu. 

List p. Ćwiakowskiego, w którym 
były poseł z Wyzwolenia wyraża 

chęć zbliżenia i utrzymania kontaktu. 
Pos. Ćwiakowski jest kierownikiem 
„Włościańskiej Organizacji  Monar- 
chicznej” głoszącej hasła radykalizmu 
rolnego. Ciekawą jest ewolucja, którą 
przebył pos. Ćwiakowski od czasów 
kiedy jako skrajny radykał, stojący 
na granicy bolszewizmu należał do 

milicji ludowej. Oto p. Čwiakowski 
już jako poseł zajął się poważnie 

studjami prawnemi i prawno histo" 

rycznemi. Na gruncie tych studjów 
właśnie, i jako ich rezuitat zjawiła 

się w nim polityczna tęsknota do 

silnej władzy, do mocarstwowej Pol- 
ski, do monarchji. jest to objaw zna- 

mienny, lecz prawdę powiedziawszy 

mało-pocieszający, gdyž niema naj- 

mniejszej nadziei aby większość 5Ц- 

werenów sejmowych studjami nauko- 

wemi zająć się mogło i potrafiło. 

Wreszcie w salach resursy oby- 
watelskiej, gdzie zasiadała Rada na- 
czelna zjednoczenia monarchistów 

mówiono o możliwości wstąpienia do 
«Zjednoczenia» kilku wybitniejszych 

przedstawicieli chadecji. Jako prozelici 
ruchu monarchistycznego powinniśmy 

się z tego cieszyć, lecz nie godzi się 
nam zapominać, że program społecz- 
ny chadecji jest fantastyczny i chao- 

tyczny, bardziej do społecznego рго- 

gramu p. Ćwiakowskiego zbliżony a 
może nawet bardziej demagogiczny 
od poglądów tego ostatniego, Wre- 
szcie z ideologją katolicką i chrześci- 

jańską bardzo mało wspólnego posia: 
da współczesna nam polska chadecja. 

Ruch monarchiczny zwiększa się 
z dnia na dzień, wzrost jego sił, po- 
pularności, znaczenia: jest tak szybki, 

że istotnie można go porównać do 
biegu lawiny ze śniegów górskich, 

Cat, 

FRANCUSKA MĄCZKA 
ML E CZ NA EDBr 

HEUDEBERT 

wyśmienity środek odżywczy dla niemo- 
wląt, matek karmiących, ozdrowieńców, 
starców i ludzi osłabionych wskutek dłu- 
goirwałych chorób przewodu pokarmowego. 

MĄCZKA MLECZNA  EDBr 

może być bardzo szybko przygotowana, 
jest lekko strawna, przewyższa požywnoš- 
cią inne tego rodzaju mączki i dzięki 
swemu wybornemu smakowi jest chętnie 
spożywana przez dzieci i starszych. 
Sprzedaż w aptekach i większych składach 

aptecznych 1 winno-kolonjainych, 

W.Z.P, Nr 13. Wilno, dn, 15-111 1926. 
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Reorganizacja Rady Ligi. 
Jakie stanowisko zajmie rząd niemiecki. 

„BERLIN, 30.II1. Pat. Pisma wyrażają różne przypuszczenia co da sta- 
nowiska jakie rząd niemiecki zajmie wobec zaproszenia go do wzięcia 
udziału w komisji Ligi Narodów mającej rozpatrzyć sprawę reorganizacji 
składu Rady Ligi. 

„Część prasy przypuszcza, że przed ostatecznem zajęciem stanowiska 
w tej sprawie, rząd niemiecki podejmie pewne kroki wobec mocarstw w 

celu uzyskania dokładnych wyjaśnień co do kompentencji wzmiankowanej 
komisji. Prasa sądzi, że wkrótce po Świętach gabinet zajmie się tą sprawą. 

Awantura w parlamencie francuskim. 
PARYŻ, 3.II1. PAT. Podczas dyskusji w |lzbie Deputowanych nad 

projektami finansowem zaszedł następujący wypadek: Kiedy na salę wcho- 
dzili obrani w ostatnią niedzielę dwaj posłowie komunistyczni, na ławach 
komunisiów zaczęto śpiewać Międzynarodówkę i witano owacyjnie przy- 
byłych. Na prawicy zaś rozległy się okrzyki 

Po podjęciu obrad prowadzono dalszą dy- Herriot zawiesił posiedzenie. 
skusję nad sprawą opłaty pogłównej. 

<hańba». Przewodniczący 

Kanclerz Ramek w Pradze czeskiej. 
PRAGA, 30IIl. PAT. Na konferencji prasowej kanclerz Ramek oświad- 

czył przyjętym dziennikarzom co następuje: Pobyt mój w Pradze jest wy- 
razem serdecznych stosunków łączących Austrję z jej sąsiadem. Już w 
Wiedniu podczas pobytu min. Benesza rozważane były istniejące między 
Czechosłowacją a Austrją kwestje stosunków handlowych i politycznych. 
Wymiana zdań w tej sprawie kontynuowana była w Genewie. 

Jak już z oficjalnych doniesień wiadomo, rozmowy te wejdą w 
końcowe stadjum normalnie prowadzonych rokowań. 

Po omówieniu sytuacji gospodarczej, kancl. Ramek stwierdził, że 
trudności życia gospodarczego w Austiji zostają w ścisłej łączności z 
ogólnym kryzysem gospodarczym powojennej Europy. We współpracy po- 
szczególnych państw owianych duchem pokoju i wprowadzeniu w czyn 
solidarności międzynarodowej, widzi 
lepszej przyszłości całej Europy. 

kanci, Ramek drogę prowadzącą do 

Rokowania likwidacyjne polsko-niemieckie. 
BERLIN, 30 III. Pat. Delegacja polska do rokowań likwidacyjnych 

zakomunikowała dzennikarzom pruskim memorandum w sprawie prze- 
biegu dotychczasowych rokowań likwidacyjnych. Memorandum stwerdza, 
że rokowania te przybrały ostatnio przebieg niepomyślny. 

Końcowy ustęp memorandum brzmi: Na ostatniem posiedzeniu obu 
delegacyj 25, marca wytworzyła się sytuacja mastępująca: delegacja nie: 
miecka wszystkie zaoferowane jej uprzednio koncesje uznala za niewy- 
starczające i ponownie wróciła do pierwotnego projektu maksymalnego a 
mianowice, aby Polska całkowicie zrzekła się prawa likwidacji. Nato- 
miast o ile chodzi o zobowiązania strony niemieckiej, to delegacja nie- 
miecka ograniczyła się do ogólnikowego zapewnienia, że Niemcy gotowe 
są dać Polsce odpowiedni ekwiwalent. ' 

W tyčh warunkach obie delegacje znalazły się wobec sytuacji w 
której niema wspólnej platformy. Sytuacja ta musiała wytworzyć się z na- 
tury rzeczy, gdy jedna strona krok za krokiem czyni ustępstwa, które 
jednak nie wywierają żadnego wpływu na ustępliwość drugiej strony a 
jednie utrwalają ją w stawianiu maksymalnych postulatów. 

Przyjazd do Warszawy p. Pawła Boncour'a, 
WARSZAWA, 30.1. PAT. Paui Boncourt, delegat-zastępca Francji do 

Ligi Narodów przybywa do Polski w najbliższym czasie na okres wakacji 
wielkanocnych. Został on zaproszony specja!nie przez Polskie Stowarzy- 
Szenie Przyjaciół Ligi Narodów. Razem z Boncour'em miał przybyć do 
Polski hr. Clozel szet Wydziału Ligi Narodów na Quai d'Orsay, jednakże 
wskutek Śmierci swej matki hr. Ciozel nie będzie mógł przyjechać. Na je- 
go miejsce przyjeżdża zastępca jego p. Jean Boncour“ 

Śledztwo w sprawie pożaru w Pińsku. 
Na miejsce przybył minister gen. Żeligowski. 

WARSZAWA, 30,lil PAT. Dnia 29 bm. bawił służbowo w Pińsku 
min. Spraw W'ojskowych gen. Żeligowski. Po rozpatrzeniu spalonych war- 
sztatów tlotyilli pińskiej i szczegółowem zapoznaniu się z dotychczasowe: 
mi wynikami będących w toku dochodzeń, minister przeprowadził inspek- 
cję 84 p.p. oraz powiatowej komendy 

KIEK AAA 

OBRADY SEJMU, 
Posiedzenie Izby Poselskiej. 

Na wczorajszem posiedzeniu Sej- 
mu, |zba przystąpiła do prowizorjum 
budżetowego na miesiąc kwiecień. 
Sprawozdawca pos, Rymar (ZLN) 
zaznaczył, iż wydatki na kwiecień 
przewidziane są w - wysokości 
143,407,683 złote, z tego wydatki 
administracyjne wynoszą 142.846,023 
złote, przedsiębiorstwa państwowe 
zaś otrzymają 564.660 zł. 

Prowizorjum na kwiecień  utrzy- 
muje dotychczasowe uposażenia dla 
grup od l-ej do 1l-ejj w wysokości 
zaś grudniowej otrzymają uposażenie 
grupy od 12-ej do 16-ej. To samo 
dotyczy emerytów. Pracownicy pierw- 
szej kategorji grup otrzymają pobory 
jako zaliczki, jakie jednak uposażenie 
wypłacone będzie ostatecznie zdecy- 
duje nowa ustawa uposażeniowa, 
która wniesiona będzie w kwietniu. 
W ten sposób pobory grudniowe 
otrzymają 158.233 osoby. 

Wydatki zwyczajne na m-c kwie* 

    

  

  

WIELKA 42 UI. 

Nale k dl т w 108 
czekola KI odmianach sze . 
Marcepany 

Wielki JAJE K z niespos 
wybėr dziankami 

KARMELKOW 
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POZEZEYAAKCY ACADAĆ LEABIOGIE SR ADA ACO KOS 

cień przekraczają 123 milj, nadzwy- 
czajne — 9 milj. Wydatki osobowe 
wynoszą przeszło 88 milj. Dochody 
obliczone są w kwietniu na 115 milj. 
w czem daniny publiczne i monopo- 
le mają dać 98 milj. resztę dadzą 
dochody administracyjne i przedsię- 
biorstwa. 

Po przemówieniach posłów przy- 
jęto ustawę w 2-m i 3-cim czytaniu. 

Następnie pos. Jasiukowicz (ZLN) 
referował projekt ustawy o popiera- 
niu przemysłu cynkowego. Ustawa 
ma charakter poniekąd wyjątkowy, 
upowaźnia bowiem rząd do udziela- 
nia pewnych ulg  przedsiębiorstwom 
cynkowym. Komisja uważała :ponad- 
to, że poparcie należy się nietylko 
dla tej gałęzi przemysłu i wezwała 
rząd do wniesienia ustawy o popie- 
raniu przedsiębiorstw przemysłowych. 

Min. Zdziechowski oświadczył, 
że rząd przywiązuje do tej ustawy 
dużą wagę z punktu widzenia polity« 

'ki gospodarczej i prosił o rozpatrze: 
niej jej dziś bez odsyłania do komisji. 
W imiennem głosowaniu, 124 prze- 
ciw 94 głosom, całą ustawę przyjęto 
w 2-em czytaniu. 

Następnie marszałek podał do 
wiadomości orzeczenienie sądu hono- 
rowego w sprawie między posłem 
Brylem (Str. Chł.) i posłem Szydłow- 
skim (Piast), mocą którego uznane 
zostały podane przez posła Bryla fa- 
kty za nieprawdziwe, a zarzuty jego 
uwłaczające czci posła Szydłowskie- 
go za lekkomyślne. Na tem obrądy 
zakończono. 

Zgodne z postanowieniem  kon- 
wentu senjorów, następne posiedze- 
nie wyznaczono na dzień 20  kwie- 
tnia rb. Komisje zaczną pracę dn. 
13 kwietnia. Życzeniami „Wesołych 
Świąt* marszałek zakończył posie- 
dzenie. 

  

Sejm i Rząd. 
Wyjazd pos. Flidera do Pragi. 

WARSZAWA, 30 III. (Żeć.wł. Słowa) 
W związku z zamknięciem przez rząd 
czecho-słowacki granicy dla eksportu 
bydła i trzody z Polski wyjechał 
nagle do Pragi w dniu dzisiejszym 
pos. czeski dr. Flider. 

Kompromis na święta. 

WARSZAWA, 301II. (Żel. wł, Słowa). 
W parlamentarnych kołach  socjali- 
stycznych zawarty kompromis w 
sprawie budżeu traktują jako tym- 
czasowy i nierozstrzygający na dal- 
szą metę losów koalicji. SK: 

Na wczorajszem posiedzeniu klu- 
bu P. P. S. przyjęto do wiadomości 
sprawozdanie ministrów Barlickiego 
i Ziemięckiego i wyrażono im pełne 
zaufanie, lecz jednocześnie polecono 
przedstawicielom  partjj wnieść w 
komisji budźetowej poprawki do 
preliminarza budżetowego. Pozatem 
polecono w dalszym ciągu zwalczać 
w łonie koalicji rządowej projekt 
finansowy min. Zdziechowskiego. 

Taryfa kolejowa, 
WARSZAWA, 30 Ill. (żel. wł. Słowa) 

Proponowane przez rząd podwyższe* 
nie taryf kolejowych budzi w kołach 
przemysłowych zaniepokojenie. Mi- 
nisterstwo Kolei zamierza przede- 
wszystkiem podnieść taryfę węglową, 
tranzylową i Od towarów luxuso- 
wych. Podwyższenie taryfy osobo- 
wej narazie nie jest przewidywane. 

Zaproponowane przez ministrów 
socjalistycznych podwyższenie podat- 
ku od spirytusu również w kołach fa- 
chowców oceniane jest jako mało 
realne, ponieważ podniesienie podat- 
ku wpłynąć może dotkliwie na koń- 
sumpcję I wobeć czego efekt pod- 
wyższenia będzie chybiony. 

Obrady nad budżetem min. 
pracy i opieki Społecznej, 

Sejmowa Komisja Budżetowa na 
posiedzeniu w dniu 80 bm. zajmo- 
wała się rozpatrywaniem budżetu 
Min. Pacy i Opieki Spot który refe- 
rował pos. Bitner (Cn. D.). Referent 
zwrócił uwagę, że budżet Min. Pracy 
winien być rozpatrywany pod kątem 
widzenia obecnego kryzysu gospodar- 
czego. Wydatki na bezrobocie nie są 
zužytkowane celowo  poniewaž 
M-stwo nie walczy z przyczynami 
bezrobocia. Na skutek naszego usta- 
wodawstwa socjalnego, gospodar- 
stwo narodowe obciążone jest wydat- 
kami, niezrównoważonemi osiągnię- 
temi zyskami w wysokości 750 milj. 
Zasiłki i roboty publiczne nie tylko 
nie zmniejszają ostrości bezrobocia 
lecz przeciwnie zwiększają je, o ile 
roboty będą nosiły charakier inwes- 
tycji. Walkę z bezrobociem należy 
prowadzić za pomocą kredytu dla 
przemysłu oraz opracowania planu 
emigracji i kolonizacji. 

Zasadniczej zmiany wymaga rów. | 
nież system ubezpieczeń zwłaszcza 
Kas Chorych w stosunku do których 
referent domaga się znowelizowania 
ustawy. Następnie referent omawia 
poszczególne pozycje budżetu, propo- 
nując ogólne zmniejszenie go o pół: 
tora miljona. Referent zarzuca rów= 
nież że w M:stwie wysuwa się ten- 
dencje partyjne.; 

Po referencie zabrał głos p. mi- 
nister Pracy Ziemęcki, który odpiera- 
jąc zarzuty wysunięte przez referenta 
stwierdził, iż Ministerstwo Pracy nie 
prowadzi polityki partyjnej i że zmia: 
ny personalne były spowodowane 
względami czysto rzeczowemi a nie 
personalnemi. W zakresie Kas Cho- 
rych minister uznaje, iż należy przyjść 
z nowelizacją ustawy, jednakże nowe- 
Jizacja ta powinna nosić inny charak- 
ter aniżeli proponował referent: Ogól- 
ne zasady Kas Chorych powinny być 
utrzymane.  Pozatem minister stwier: 
dza, że dla walki z bezrobociem 
należy wprowadzić system robót pu- 
blicznych. 

Na popołudniowem posiedzeniu 
wywiązała się ogólna ożywiona dy- 
skusja. Na zarzuty referenta przeciw- 
ko dzisiejszemu naszemu ustawodaw= 
stwu socjalnemu szczególniej ener- 
gicznie odpowiadali posłowi partji 
robotniczych. Poseł Waszkiewicz 
(NPR) w dłuższem przemówieniu u- 
silowat dowieść że ustawodawstwo 
to nie jest bynajmniej za postępowe. 
Zdaniem mówcy—przeciwnie, jest o- 
no np. w zakresie niektórych ubez* 
pieczeń zacofane. 

Tak samo poseł Diamand (PPS) 
podkreślił 
ustawodawstwa socjalnego nietknię- 
tem. Ustawodawstwo to zdaniem po- 
sła D. jest wentylatorem zabezpiecza- 
jącym przed niezadowoleniem mas 
robotniczych. 

konieczność utrzymania |
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Ż.S.$.R. A CHINY 
Ostatni wypadki, rozgrywające się 

w Chinach, nastrajają smutnie ton 
prasy sowieckiej, która niechcąc się 
otwarcie przyznać do porażki swej 
polityki wschodniej na terenie pań- 
stwa Chińskiego, stara się zupełnie 
zrozumiały i wynikły z tego powodu 
pesymizm osłabić płonnemi nadzie- 
jami rewolucyjnych haseł, ukrytych 
gdzieś w czasie i przestrzeni. 

Porażka tej linji politycznej So- 
wietów jest tem większą, że pozba- 
wia je nawet tych wpływów, które 
uzyskała przed wojną w Chinach 
Rosja carska przez stowanie metod 
zbrojnych ekspedycyj i interwencji, 
odrzuconych następnie przez Rosję 
bolszewicką, jako niezgodnych z ich 
linją polityki wschodniej, prokiamują- 

, cej oswobodzenie narodów Azji. 

Przystrajając przeto w imię baseł 
wyzwoleńczych zaborcze metody Ro - 
sji carskiej w opiekuńcze pióra dema: 
gogji bolszewickiej, rząd sowietów 
zrzekł się przedewszystkiem  wszy- 
stkich praw i przywilejów, z jakich 
korzystają państwa obce na terenie 
Chin, (państwa biorące udział w 
stłumieniu ruchu bokserskiego), tra- 
cąc tem prawo do oficjal'-;0 gło- 
su w międzynarodowych konierencjach 
państw zainteresowanych. 

Cała akcja sowiecka przeszła 
przeto w upodobaną sobie dziedzinę 
nielegalnych związków, bazujących 
się głównie w lewym odłamie partji 
Kuot-min-dan, tworzącym jakby blok 
komunistyczny. Siediiskiem tej partji 
jest południowa prowincja Chin z 
Kantonem na czele. Wpływy jednak- 
że jejjak dotychczas są zbyt słabe by 
mogły mieć jakiekolwiek znaczenie 
na bieg wypadków, rozgrywających 
się w centralnych, jak i północnych 
Chinach. 

Otóż główne zadanie Sowietów 
miało polegać na opanowaniu partji 
Kuot-min-tan, by za jej pośrednictwem 
wywołać ruch rewolucyjny w całym 
kraju, uwolnić następnie Chiny z 
pod wpływów państw innych i na 
czele tego !/, miljardowego kolosa 
rozpocząć generalną ofenzywę, prze- 
ciwko wpływom angielsko « amery- 
kańsko - japońskim w całej Azji, a 
zwłaszcza przeciwko angielskiej po: 
lityce kolonialnej, 

Okazało się jednakże, żę wywoła- 
nie rewolucji w takim kraju jak Chi- 
ny, gdzie większość ludności stano- 
wią małorolni, lub  trudniący się 
drobnym przemysłem, gdzie pole 
dla propagandy ze względu na dzie- 
więćdziesiąt parę procent analfabetów, 
jest bardzo utrudnione, nawet przy 
dużej rozrzutności Sowietów stawało 
się płonnym wysiłkiem. 

Zainicjonowana przeto na chybił 
trafił w zeszłym roku rewolucja w 
Chinach ogarnęła jedynie większe 
ośrodki fabryczne i była lekko przez 
miejscowe garnizony stłumiona. 

Po tej nieudanej dróbie Rosja bol- 
szewicka zdecydowała wówczas wal. 
czyć o swe wpływy w Chinach sy- 
stemem, oddawna  praktykowanym 

STEFAN JABŁKOWSKI 
założyciel i 
Sp. Akc. w Warszawie założyciel 
Towarowo-Przemysłowego Bracia Jabłkowscy, Sp. Akc. w Wilnie 

po długich i ciężkich cierpien 
eneigją i inicjatywą zgon też Jego jest dla nas stratą niepowetowaną. 

ZĄRZĄD i DYREKCJA 
Wileńskiego Domu Towarowo:Przemysło wego 

Cześć 

CY CSCA Ez 

KONCERTY. 
Muzyka religijna— Recital prof. Mie 
OZ na rzecz L. 

.PP 
Jak było już zaznaczono na tem 

miejscu, ruch muzyczny u nas, po 
dłuższem zaciszu, wzmógł się dość 
raptownie i prąd ten dosięgnął aż do 
tygodnia ubiegłego. 

W zeszłą niedzielę urządziła „, Lut- 
nia* swój doroczny koncert muzyki 
religijnej, wykonywując—jak przed ro- 
kiem—słynne „Stabat Mater* hiszpań« 
skiego kompozytora z pierwszej po- 
łowy XVIII w. Emanuela d'Astorgi, 
który choć niezawodowy muzyk,, lecz 
jako wykształcony fachowo amator, 
pod kierunkiem przyjaciel» swego 
włoskiego kompozytora, bardzo wte- 
dy wysoko cenionego Ant. Caldary, 
pozostawił sporą ilość utworów, 
świadczących о wybitnym talencie 
twórczym i bardzo poważnych stu- 
djach teoretycznych. Sławę swą, utrzy- 
mującą się až dotąd, zawdzięcza 
d'Astorga jedynej kompozycji, wyżej 
wspomnianemu stylowo znakomicie 
wytrzymanemu i szlachetnie melo- 

 dyjnemu „Stabat Mater“ na 4 głosy 
solowe, chór i orkiestrę. Urozmaica 
kompozytor piękne wrażenie dłuższe- 
mi ustępami jednogłosowemi, dueta- 
mi, tercetem i wspaniałym chórem 
finałowym. 

już przez inne mocarstwa. a miano- 
wicie: 

Władza w Chinach, pomimo о- 
ficjalnie rezydującego rządu w Peki- 
nie, pozostaje faktycznie w rękach 
uzbrojonych chińskich generałów, 
którzy zupełnie samowolnie rządzą w 
swych prowincjach. Wybitniejsi z tych 
generałów są w tajemnicy subsydjo- 
wani i popierani przez zainteresowa- 
ne na terenie chińskim mocarstwa, 
a więc w pierwszej mierze Japonię, 
Anglję i Amerykę. 

Dążenia tych mocarstw ze względu 
na różnorodność ich interesów nigdy 
nie były zgodnemi. 

Najsilniejsze wpływy posiada bez- 
względnie Japonja, która nie mogąc 
pomieścić się na swych wyspach, 
rozpoczęła już w wieku zeszłym w 
kierunku zachodnim na szeroką skalę 
iuch imigracyjny, co w skutkach 
swych spowodowało aneksję Korei 
w 1910 roku, a następnie powolne 
opanowywanie północnej Mandżurii. 

Anglja, prowadząc swą politykę 
kolonjainą, zainteresowana jest głów- 
nie w rynkach zbytu i dotychczas 
zdołała się umocnić jedynie w więk- 
szych pi aktach miejskich, tworząc tam 
ośrodki fabryczne. 

Ameryka na teren Azji weszła 
znacznie później, konieczność jednak- 
że ekspansji finansowej i ekonomicz- 
nej wywołuje ciągłe tarcia pomiędzy 
wszechwładnym kapitałem amerykań- 
skim, a sferami wpływu, osiągniętemi 
już uprzednio przez Angiję i Japonię. 
Tarcia te wyraziły się w roku 1924-ym 
walka.ni zbrojnemi pomiędzy genera- 
łem Wu-Pej-Fu popieranym przez 
Amerykę i Anglję, a marszałkiem 
Mandżurji Tchang:Tso-Linem, który 
jest całkowicie człowiekiem Japonii. 
Zwycięstwo naturalne zostało po 
stronie marszałka Tchang-Tso-Lina, 
jako najbliżej oddalonego od swej 
bazy. 

Odtąd wpływy japońskie stają się 
beżsporne. Oprócz tego Japonja, bę: 
dąc przedstawicielką idei panazjaty- 
ckiej przez rzucone przez nią hasło 
„Azja — dla azjatów* ma poniekąd 
m. *'rą przewagę nad swemi współ- 
zawodnikami. 

Oprócz tych dwóch generałów, 
dwa lata temu wypłynął nagle na 
widownię t. zw. generał Chrześcijań- 
ski Feng-jun-saa przywódca „armji 
narodowych *, który w roku 1924-ym 
zajął swemi wojskami Pekin, pozo- 
stając tam do chwili obecnej. 

Generał ten przez dłuższy czas 
nie posiadał określonej orjentacji mo- 
carstwowej, propagując jednak wy- 
zwolenie się Chin z pod wpływów 
cudzoziemskich, skłaniał się prędzej 
w stronę Japonji. 

Kiedy jednakże zostało ostate- 
cznie ustalone zgodne współpraco- 
wnietwo Anglji, Japonji i Ameryki na 
terenie Chin, generał Feng-jun-san 
w zupełnie określony sposób zajął 
przyjazne stanowisko względem Ro- 
sji, stając się jakby poplecznikiem 
polityki Sowietów, które od tej pory 
stale subsydjują „swego generała". 

  

dyrektor [omu Towarowego Bracia Jabłkowscy, 
i prezes Wil 

iach zmarł dnia 27 marca 1926 r. Ś.P. 

ego pamięci! 

Bracia 

Jeżeli wykonanie — tym razem — 
nie zdołało uwydatnić wszystkich 
piękności dzieła całkiem wyczerpują- 
co, skutkiem konieczności pośpiesz. 
nego przygotowania, powodem tego 
były wyjątkowe przeszkody i najzu- 
pełniejszy brak dostatecznego czasu. 
Najpierw „Lutnia* była zajęta przy- 
gotowaniami do wzięcia udziału w 
„Ingresie“ Arcybiskupim, potem była 
zmuszona do forsownego przestudjo- 
wania śpiewów, na uroczystość po: 
grzebową. Powstałe przez to wyczer- 
panie czasu i sił uczestników nie 
mogło pozostać bez wpływu na pra: 
cę „Lutni* w najbliższym okresie na- 
stępnym. 

Może majgłówniejszą przeszkodą 
„Lutni“ do stworzenia liczebnie wy* 
starczającego chóru dla wykonania 
utworów, wymagających większej 
obsady, jest brak powszechny szcze- 
rego umiłowania do przedmiotu i 
«chęci do zgodnej i jednomyślnej pra- 
cy, w celu podniesienia jego wartości. 

Mamy w Wilnie sporą ilość mniej- 
szych, lub większych chórów, służą: 
cych — przedewszystkiem spra- 
wom koteiyjaym i zadowoleniu 050- 
bistych ambicyjek kierowników. Jeżeli 
pan, lub pani X prowadzi chór, nie 
będzie to pozwaląło spać spokojnie 
panu, lub pani Y, dopóki nie zbie: 
rze też chóru innego, pod swem 
kierównictwem, odmawiając i odbie- 
1ając sobie nawzajem uczestników, 

с РО 

'Stało się rzeczą jasną, że mocsr- 
stwa inne, a zwłaszcza Anglja i Ja- 
ponja nie będą nadal tolerować faktu 
zejęcia Pekinu przez generała Feng- 
jun-sana, za plecami którego będą 
od tej pory stać Sowiety, pod pro- 
tektoratem których nastąpić będzie 
musiał fakt zjednoczenia partji komu- 
nistycznej Kuot-min-danu z przywód- 
cą armji narodowych. 

Sytuacja ta wymagała szybkiej in- 
terwencji państw zainteresowanych 
i w rezultacie ostatnie telegramy przy- 
noszą nam wiadomość o marszu na 
Pekin dwóch sprzymierzonych armji— 
generała Wu-pej fu i Tchang-tso-lina 
t. j. grupy czżylijskiej z południa i 
grupy mugdeńskiej z północy. 

Wojska te po rozbiciu drugiej i 
trzeciej armji narodowych zaczynają 
okrążać Pekin, zmuszając tem pierw- 
szą armję, która według źródeł ro: 
syj-<ch pozostaje nadal zdolną do 
walki, do oczyszczenia Pekinu i wy: 
cofania się dalej na północny z-chód. 
Sytuacja tej armji musi być jednakże 
bardzo niepomyśli'ą, skoro generał 
Feng jun-san ratuje się ucieczką do 
Rosji sowieckiej. Prasa podaje, że 
generał ten w dniu 23 marca przybył 
do m. Ułan-Bator, stolicy _Mengolji, 
która jak wiadomo leży na drodze 
z Pekinu do Irkucka. 

Klęska przeto polityki sowieckie 
w Chinach wydaje się niewątpliwą 
lecz optymizm sowiecki ratuje się jak 
zwykle przed opinją publiczną różo: 
wemi horoskopami czasu i przestrze- 
ni. Przeto „Izwiestja” z dnia ;25.11.26 
r. w artykule swym: „odstupienije na- 
rodnych armji* mówią, że ocena 
rozgrywających się obecnie wypadków 
w Chinach powinna być ujęta per- 
spsktywicznie, a mianowicie: współ- 
praca tych dwóch reakcyjnych gene* 
rałów t. j. Wu-pej fu i Tchang-tso-li- 
na, za którymi kryją się rozbieżne in- 
teresy ich protektorów, musi w koń: 
cu doprowadzić do otwartej walki, co 
w rezultacie otworzy znowu drogę 
do Pekinu armji narodowej: 

Rosja żywi nadzieję, że armje na- 
rodowe po cofnięciu się na pozycje 
wyjściowe, nawiążą kontakt z Kanto- 
nem i pod kierownictwem partji Ku- 
ot-min-danu odniosą ostateczne zwy- 
ciastwo nad reakcją. 

Trudno zakreślić z góry bieg wy- 
padkuów w kraju, gdzie wewnętrzne 
wrzenia długo jeszcze poprzedzać bę- 
dą stan praworządności państwa — 
można natomiast z całą pewnością 
twierdzić, że próby Sowietów, zmie- 

zające do utworzenia z Chin piekiel- 
nej maszyny, wybuch której miał spo- 
wodować detonację wszechświatową' 
spełzły na niczem. " 

Stąd też smutre refleksje prasy 
bolszewickiej, szukającej ukojenia dla 
swej porażki w pojęciach czasu i 
przestrzeni. 

Ss 
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eńskiego Domu 

zmarły odznaczał się wielką 

Jabłkowscy, Sp: Akc. 

przedstawiając swą działalność jako 
jedynie wartościową, zabowiązując 
wszystkich do niebrania udziału w 
w chórze konkurencyjnym, jaknajgor- 
liwiej go dyskredytując wszelkiemi spo- 
sobami, Tymczasem ze szkodą ogól- 
ną, siły się rozpraszają i "marnują 
bezowocnie, a chóru wielkiego mieć 
nie można. 

Po przerwie zabrzmiał pięknie 
melodyjny „Chór  Sprawiedliwych“ 
Moniuszki, motet na baryton solowy 
(prof, A. Ludwig), chór mieszany z 
towarzyszeniem tisharmonji (p. Žeb- 
rowski), w zastępstwie organów, na: 
pisany w oryginale na tekst francus- 
ki. (Choeur des justes) Wiktora La. 
prade'a, utrzymany w wyrazie reli- 
gijnym. 

Pomimo wielkiej pobożności K. 
Gounoda w ciągu całego życia, ana: 
wet zamiaru, zamłodu, poświęcenia się 
stanowi duchownemu, wrodzone us- 
posobienie do kompozycji operowej 
przebija się gwałtownie—mimo woli 
w jego utworach muzyki religijnej. 
Nie stanowi pod tym względem wy: 
jątku wykonany tutaj, dobrze znany 
Psalm 136 („Nad rzeką obcą*...). Ład. 
na, melodyjna i wdzięczna dla wyko- 
nawców kompozycja bardzo małożwy- 
kazuje charakteru kościelnego. Opa- 
trzony innym tekstem, mógłby ten 
chór doskonale znajdować się w ja- 
kiejbądź poważnej operze. 

Koncert chóru mieszanego «Lut- 

Radca poselstwa—szpiegiem. 
RYGA, 30 Ill. PAT. Jak donoszą pisma, radca poselstwa sowieckiego 

w Rydze Anin, wmieszany w aferę szpiegowską zostanie, na życzenie 
rządu łotewskiego, odwołany z zajmowanego stanowiska. 

Traktat turecko-sowiecki" 
- ANGORA, 30 Iii. PAT. W dniu 1-go kwietnia rozpoczną się roko- 

wania w sprawie zawarcia traktatu handiowego turecko-rosyjskiego. 

Pangalos chce być prezydentem 
PARYŻ, 30—li, Pat. Petit Parisien donosi z Londynu, że w—g otrzy- 

manych przez prasę tamtejszą wiadomości z Aten, Pangalos oświadczył 
oficjalnie iż ma zamiar kandydować na stanowisko przezydenta Republiki. 

Kryzys w 
BUKARESZT, 30—Il. Pat. Król 

Rumunji, 
powierzył prezesowi stronnictwa - 

dowego generałowi Averesco misję utworzenia gabinetu. 

Walki w Kurdystanie, 
BERLIN, 30—|ll. Pat, Biuro Wolffa donosi z Angory, że powstańcy 

w Kurdystanie zostali rozbrojeni a przywódcy ich zbiegli do Iraku. 

Wielka katastrofa kolejowa. 
Na stacji w Niżźnim-Nowgorodzie. 

Według doniesień pism ryskich, 28 b. m. w Niżnim-Nowgo: 
rodzie miała miejsce wielka katastrofa kolejowa. — Pociąg oso- 
bowy, w pełnym biegu wpadł na ślepy tor stacji i wykoleił się. 
Wagony spiętrzyły się jeden na drugim. Trzech pasażerów po- 
niosło śmierć na miejscu. 34-ech odniosło ciężkie rany. 

Maszynista, widząc, że nie zdąży zapobiec katastrofie, wy- 
skoczył z lokomotywy. jego pomocnik ciężko ranny. Obadwaj 
zostali aresztowani. Wczoraj pizybyła do Nowgorodu komisja 
śledcza z Moskwy. 

Zbrojna banda po stronie sowieckiej. 

Starcie na granicy: 
W dniu przedwczorajszym nasze oddziały pograniczne na odcinku Ra 

doszkowicz zaalarmowane zostały licznemi strzałami. 
mniej więcej w ciągu 15 minut. 

Strzelanina ta trwała 

Jak stwierdzone prawie do samej granicy naszej podeszła o godz. 22 
banda złożona z okcżo 10 osób uzbrojonych w rewolwery systemu nagan i 
usiłowała przekroczyć granicę sowiecką do Polski, 

Oddziałom sowiecki.n 
wgłąb swego terytorjum. 

udało się bandę w porę zauważyć i odeprzeć 

Miejscowe władze sowieckie zarządziły pościg. 
Wedle krążących pogłosek odparta banda dokonała przed paru dniami 

zuchwałego napadu pod Mińskiem. 
Szczegóły pościgu nie są dotychczas znane. 
Jeden z posterunkowych straży sowieckiej został w czasie strzelaniny 

lekko ranny. (w) 

Pożar wsi Nosiewicze. 

Dn. 29 b. m. o g. 9 m. 30 we wsi Nosiewicze gm. Szemietowskiej 
wybuchł groźny pożar, w czasie którego spłonęło 10 domów  mieszkal- 
nych, stodoły, stajnia, wozownia, 10 owiec, 4 krowy, 2 Świnie, koń oraz 
około 1000 klg. zboża. 

Pożar powstał od iskry z kominu. Straty wynoszą około 500.000 zł. 
W czasie akcji ratunkowej trzy osoby odniosły bardzo ciężkie obra- 

żenia głowy oraz rąk. Pożar trwał do g. 12. 

Wykrycie archiwum anarchistów. 
WARSZAWA, 30-III. (fel. wł. Słowa) 

Kercelego w jednej z budek archiwum 
Dziś wykryto w Warszawie na placu 
anarchistów. Ogółem władze  polity: 

czne aresztowały 10 osób. Dochodzenie w toku. 

  

  

Precz z zagraniczną tandetą ® 
Niech złoty polski pozostanie w Kraju! 

PIJCIE WINA KRAJOWE 

Pierwszej Wileńskiej Spółki Win i Przetw. Owacow. 
Technicznej 

„W. Kraszewski, 
Kierownik Zakładu Chemji 
BATOREGO w WILNIE, profesor 
Pierwszej Wileńskiej Spółki Win 

„Wina nie zawierają żadnyel szkodliwych dla zdrowia domieszek. 
że są one produktami naiuralnemi, 

otrzymanemi przez feimentację soków owocowych. Barwników niema*, 
Zaświadczenie z dnia 5 marcą 1926 r. 

WYTWÓRNIA: Wilno, Piłsudskiego 2 

Skład chemiczny przemawia za tem, 

SKLEP DETALICZNY; 

ш 

UNIWERSYTETU STEFANA 
po zbadaniu win 

Przetworów Owocowych, orzekł: 
E
D
A
 

— 
— 
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Wileńska 36. Telef. 8—86. 

  

  

  

Wieika 

Dom Handl. 
Kom. 

Obuwia szwedzkiego "it. ke 
ос КА ЦОБ ЙУ 

Ceny znacznie znižone. 

„HAISZ““ 

wyprzedaž 

Trocka 11, Tel. 436 
(w podwórku na prawo) 

  

ni», z udziałem pp. K, Święcickiej 
(sopian), ]. Korsak: Targowskiej (mez: 
zo-sopran), J. Olszewskiego (tenor) i 
prot. A. Ludwiga oraz orkiestry, pod 
wytrawnem kierownictwem dyr. A, 
W yleżyńskiego, mimo wyżej wyszcze- 
gólnionych warunków utrudniających 
miał przebieg zupełnie pomyślny i za- 
sługiwał na większy udział publicz- 
ności. 

* 

Po wielu latach niebytności w па 
szem mieście, wystąpił w  poniedzia- 
łek, na wieczorze muzycznym „Redu- 
ty*, czcigodny nestor pianistów pol- 
skich prof. Aleksander Michałowski 
z recitalem, poświęconym wyłącznie 
arcydziełom Chopina. | 

Od wielu lat uznany, jeden z o- 
statnich mohikanów, którzy naprawdę 
grają te nieśmiertelne klejnoty muzyki 

fortepi”no wej tak, jak grali ci, którzy 
mieli szczęście słyszeć grę Samego 
twórcy, lub jego bezpośrednich  ucz- 
niów. W. inierpretacji sędziwego kon- 
certania Chopin pozostaje romanty- 
kiem, jakim go znał w ciągu niemal 
stulecia świat muzyczny. Każdy wiel- 
ki twórca ma swą wyraźnie określoną 
indywidualność, którą uwydatnić jest 
obowiązkiem sumienia artystycznego 
interpretatora, bez narzucania swej 
własnej, nieraz całkiem obcej duchowi 
kompozytora myśli. Właśnie to prze- 

  

chałowskim, jak też i uinnych praw- 
dziwych „chopinistów*, że się sta- 
rają—o ile można—oddać wiernie 
ducha tej muzyki, podporządkowując 
swą osobę pod jej wymagania. 

Godną podziwu była siła ducho- 
wa i wytrzymałość, z jaką grał mistrz 
Michąłowski, coraz sig więcej sam 
rozgrzewając i" wzbudzając coraz 
większy entuzjazm, z rozrzutną u- 
przejmością wywdzięczając się bardzo 
licznemi. dodatkami  nadprogramo- 
wemi. 

* 

Koncert sobotni na rzecz Ligi 
Obrony Powietrznej Państwa nie dał 
— niestety tak pożądanych wyników 
kasowych, jakby się spodziewać na- 
leżało, ze względu na cel tak niezmier- 
nie doniosły. Niewątpliwie, pewne 
zmęczenie publiczności skupieniem 
wielkiej ilości przeróżnych koncertów 
w ostatnich paru tygodniach, jak też 
ogólnym niepomyślnym stanem eko- 
nomicznym oraz zbliżającym się koń* 
cem miesiąca, daje się wytłumaczyć 
ten objaw  niezadawalniający, zwła- 
szcza, że i maio znane, lub wcale 
nieznane w Wilnie nazwiska koncer- 
tantów nie mogły wywierać wpływu 
atrakcyjnego. 

Na ogólny wynik artystyczny kon- 
certu nie mogła nie wpłynąć ujemnie 
nadmierna długość programu, wywo- 

dewszystkiem jest cenne w prof. Mi. łująca nie tylko pewne znużenie słu- 
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W poszukiwaniu skar- 
bów Aleksandra Mace- 

dońskiego. 
_ W Akademii historji kultury materja|- 

nej w Petersburgu odbyła się w tych dniach 
konferencja w sprawie konserwowania cen- 
nych pamiątek. W konteiencji tej wzięli rów: 
nieź udział przedstawiciele komisji azjatyckiej 
Akademii. Koła naukowe w Turkiestanie ma- 
Ją zamiar już w najbliższej przyszłości przy: 
stąpić do poszukiwań kilku starych miast 
założonych 5 000 [at przed narodzenie Chry- 
stusa. Panuje ogólne przekonanie, że ula 
się znaleść również przy tej okazji resztki 
zwierząt pizednistorycznych. 

W Bucharze przystąpi się wkrótce do 
poszukiwania zakopanych skarbów emira 
bucharskiego. Poszukiwania te zaintereso- 
wały i szersze społeczeństwo do tego stop- 
nia, że w Bucharze <amatorzy» rozkopali je= 
dną z lcznych starych mogił, w k'órej zna- 
lezli naczynia, napełnioue rozmaitemi dro- 
gocennemi przedmiotami i pieniędzmi. Gdy 
jednak urzędy chciały przedmioty te wziąć 
na przechowanie, cały skarb zniknął bez 
wieści. 

Większość członków Akademji historji 
kultury materjalnej postanowiła poszukiwa- 
nia prowadzić bardzo ostrożnie, W tym celu 
sprowadzi akademja kwalifikowanych spe- 
cjalistów, których w Rosji brak jest zupełnie. 

rócz tego wykopaliska będą należycie 
strzeżone, aby wykopane przedmioty nie 
zostały przez ludność rozkradzione. 

Na konferencji wyrażono przekonanie, 
że w mogiłach Azji Środkowej ukryte są 
nie tylko pamiątki archeoiogiczne, lecz i 
różne pamiąki materjalne. Jak wiadomo, 
odbył się przez Azję środkową pochód od- 
działów Aleksandra Macedońskiego, który 
podobno w drodze z Indji do Azji Mniej- 
szej zakopał tu liczne skarby. Również Ta- 
me. lan sprowadził do Azji środkowej wszy- 
stkie swoje skarby, pochodzące & grabieży 
w Europie. 

Akademja ostrzega komitet azjatycki 
przed dopuszczeniem do poszukiwań nie- 
walifikowanych cudzoziemców i radzi wy: 
bierać tylko siły, posiadające najlepsze kwa- 
lifikacje. 

Nowcści wydawnicze. 
— Ed, Wrocki. <Cezary Cui», Życie 

i działalność. Warszawa. Nakład Ras 
1926, Wybitny muzyk urodził się w 1835 w Wilnie z ojca Francuza i matki Polki. W Wilnie ukończył gimnazjum; brał lekcje 
u Moniuszki, z którym łączyła go ścisła 
przyjaźń. Pleśń niejedną skomponował do 
słów Mickiewicza. Za ojczyznę swoją poczy- 
tywał Polskę. Mieszkając stale w Petersbur- 
gu należał do komiletów wszystkich ро!- 
skich obchodów i uroczystości święconych 
nad Newą. Umaił w Petersburgu w 1018- 
tym. Dla przyszłej. Akademii Muzycznej 
polskiej legował swoją bibljotekę, nuty, 
własne rękopisy, wszysikie posi: - miątki y, y: posiadane pa 

— <Oguniwa» wileńskiego miesięcznika 
wydawanego przez młodzież szkół średnich 
ukazał się — b. ładnie ilustrowany—zeszyt 
3-ci, za marzec. 

— Stanisław Kasztelowicz: <Wallen- 
rodyzm  Przedwiośnia eromskiego». 
Warszawa. 1926. Str. 23. Autor dochodzi do 
wniosku, że Cezary Baryka, rozpaczliwie 
rozstrojony, tak szamoce się jak Mickie- 
wiczowski Wallenrod; że docnodzi do roz- 
paczliwego rozdarcia. między zamiarem a 
sumieniem i ze wskutek tego czyn rewolu- 
cyjny Cezarego Baryki — jak Wallenroda 
zdrada — <nie może mieć dla nas wartości 
siły, mocy idei nieugiętej»; jest tylko wy- 
pływem chwilowego nastroju, chwilowego 
szarpnięcia nerwów, 

i i T CZRROCCZA 

Dalsze odkrycia przy 
. ul. Ostrobramskiej. 
Starożytne schody 8 metrów 

pod ulicą, 
Według otrzymanych informacyj prace 

nad dalszem wyszukiwaniu i badaniem wyko- 
palisk, t, zw. barbakanu przy ul: Ostrobram* 
skiej, posuwają się naprzód. Prócz dotąd 
odnalezionych w głębokości 6 mir. poniżej 
powierzchni ziemi, historycznych, obrone 
nych murów i lochów, natrafiono w dniu 
wczorajszym na murowane schody głęboko: 
ści 8 mtr. poniżej powierzchni, które pro: 
wadzą prawdopodobnie do dalszych pod+ 
ziemi. Według opowiadań obserwatora pań! 
stwowego p. prof, Remera są przypuszcze: 
nia, że dotąd odnalezione historyczne mury 
są tylko częścią t. zw. barbakanu, główny 

barbakan zaś powinien się znajdować, jak to 
wskazują plany historyczne z r. 1602, w 
pobliżu obecnego wykopaliska. Odpowiednio 
do obliczeń pomiarowych, których dokonali 
inżynierowie prowadzący wspomniane pra! 
ce poszukiwania te potrwają jeszcze przez 

kilka dni. (x) 

3 

chaczów oraz opuszczenie sali, przed 
końcem koncertu, przez wielu mniej 
wytrzymałych, lecz i na względnie 
słabe reagowanie publiczności na pro- 
dukcje artystów, : 

Od ostatniego swego występu u 
nas, fortepianista p. Aleksander Wiel- 
horski wykazał znaczny postęp Za- 
równo w dojrzałości technicznej, jak 
i duchowej. Z prawdziwem zaintere- 
sowaniem wysłuchaliśmy wykonanie 
ładnej, tematycznie wdzięcznej i na- 
strojowo dość jednolitej sonaty op. 
27, Nr. 2, Pachulskiego, z której —za 
pierwszem słyszeniem — najbardziej 
nam się podobało „Scherzo*, jako 
część najsamodzielniejsza w koncepcji 
i najśmielsza w przeprowadzeniu. W 
grupie utworów Chopina było bardzo 
dużo momentów nader Szczęśliwie 
ujętych, jednak dobre wrażenie ogól- 
ne znacznie było osłabione przez zby- 
teczne przyśpieszenie tempa części 
pierwszej i jej repryzy w  „scherzu* 
(h-moll), co spowodowało 'ipewną chao- 
tyczność w spiotach bogatej figuracji 
i brak jasno zakreślonego frazowania. 
Z wielkiej ilości mniejszych utworów 
najwięcej się artyście udały: Legenda 
Różyckiego, preludjum (gis-moll) Rach- 
a= oraz własne lmprompiu 

r. 2, 
Nieznana dotąd u nas śpiewącz- 

ka p. Helena Ostaszewska:Kozłow- | 
ska posiada ładny i ciepły w brzmie- 
niu igłos mezzo-sopranowy, trochę
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Jednolite stanowisko 
społeczeństwa a rządu 
w sprawie Kłajpedy. 
Po ogłoszeniu w «Dzienniku praw 

republiki kowieńskiej» (N 214 z dn. 
31 stycznia rb.) regulaminu o spławie 
na Niemnie, prasa polska naogół nie rea- 
gowała na ten kolejny fortel dyploma- 
tyczny rządu kowieńskiego. Przeważ- 
nie ograniczano się do stwierdzenia, 
że regulamin jest pogwałceniem, za- 
przeczeniem i obejściem konwencji 
kłajpedzkiej, że rząd polski winien 
zdemaskować na forum  międzynaro- 
dowem nową prowokację ze strony 
rządu kowieńskiego. Tylko w niektó- 
rych pismach omawiane zagadnienie 
poruszone było w szerszem ujęciu, 
mianowicie w drodzd analizy potrzeb 

kie- 
runku dyplomacji kowieńskiej i jej e- 
fektywnych rezultatów, z drugiej zaś 
strony w drodze skonkretyzowania 
właściwych potrzeb i dążeń państwa 
polskiego. ; 

Pierwszy tej treści artykuł ukazał 
się w „Słowie*, pióra p. N. K. p. t. 
„Litewskie męki Tantala* (M31 z dn. 
9.11 1926). 

Po dłuższej przerwie do omawia- 
nego tematu wraca jedno z powaž- 
niejszych wydawnictw gospodarczych, 
organ C:go Związku Polskiego Prze- 
mysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, 
«Przegląd Gospodarczy». Mamy tu 
na myśli artykuł p. Tadeusza Gepper- 
ta p. tt „W sprawie spławu drzewa 
tranzytowego na Niemnie*, Uwagi au- 
tora idą po linji twierdzeń wypowie- 
dzianych przez p. K. N. w cytowa- 
nym już artykule. 

„Litwa otwiera zabarykadowany dotych- 
czas Niemen, powiada p. Geppert, dla spła- 
wu polskiego surowca drzewnego, ale tylko 
surowca, by zasilić z jednej strony podupa* 
dły joż przemysł drzewny Kłajpedy, a z 
diugiej strony, by tym manewrem zakomu- 
nikować «szczerą» chęć i woię wypełnienia 
zobowiązań, nałożonych na nią Konwencją 
Kłajpedzką z dnia 8 maja 1924 r. 

W celu zrealizowania powyższych po- 
stanowień odbyły się w r. u, rokowania 
polskorlitewskie w Kopenhadze oraz w Lu- 
gano, przerwane jednakże z powodu sta- 
nowczego oporn delegacji litewskiej pize- 
ciwko rozważaniu sprawy komunikacji kole- 
jowej oraz przeciwko uwzględnieniu słusz- 
nych i opartych zresztą o powyższą kon- 
wencję żądań polskich co do spraw konsu- 
larnych. Litewska prasa opozycyjna, podczas 
i po zerwaniu rokowań, ostro występowała 
przeciwko podjęciu rozmów z Polską, wysu- 
wając jako proste wyjście projekt wydania 
przez rząd litewski aktu jednostronnego, 
otwierającego Niemen dla ruchu tranzytowe- 
go, a przedstawiającego zarazem wykonanie 
postanowień Konwencji Kłajpedzkiej. 

Rząd litewski poszedł na tę drogę, wy: 
dając powyższe rozporządzenie, «w myśl 
aneksu III, artykużu 3, ustępu 3 konwencji 
podpisanej z jednej strony przez Litwę, z 
drugiej zaś przez Wielką Brytanję, Francję, 
Włochy i Japonję»—jak czytamy w $ 1 te- 
go rozporządzenia. Is olnych powodów -szu+ 
kać należy również gdzieiudziej. Kłajpedzki 
rzemysł drzewny z powodu zamknięcia 
Niema upadł zupełnie. Port Kłajpedzki 
przed wojną świadomie był zanieabywany 
przez Niemców na korzyść Królewca i Szcze: 
cina, co wyrażało się w postanowieniach 
przedwojennego traktatu handlowego nie- 
miecko'rosyjskiego. Okupacja francuska, mi: 
mo powojennego chaosu gospodarczego, za- 
inaugurowała epokę rozkwitu miasta i portu. 
Władze okupacyjne kosziem przeszło 2 mil: 
jonów marek złotych przeprowadziły upo* 
rządkowanie i pogłębienie portu, tak że 
umożliwiły wpuszczanie statków o pojemno: 
ści 4 tysięcy ton, gdy dotychczasowe maxi* 
mum wynosiło 2 tysiące toa—wybudowana 
została kolej portowa it, p. Gdy rabunkowa 
gospodarka leśna, przeprowadzona z całą 
skrupulatnością, by podtrzymać czynny bi- 
lans handlowy Litwy w okresie wprowadze: 
nia nowej waluty, przestała alimentować 
port Kłajpedzki, budowano eiewatory i inne 
składy, by wywozem zboża i innych  рго- 
duktów rolnych utrzymać ruch w porcie, 
Odciąganie transportu od portu Libawskiego 
na korzyść Kłajpedzkiego oraz rozpoczęta 
budowa kolei z Kretyngi do Telsz i dalej 
wykazują stałą tendencję zasilania ruchu 
portowego w Kłajpedzie. Elewatory jednak 
stoją puste wobec braku nadwyżki zboża 
eksportowego i przynoszą straty rządowi 

litowskiemu, nie mogąc zamortyzować po- 

czynionych przez niego wkładów, Statystyka 
przedwojenna ruchu handlowego w porcie 

wykazuje, iź z eksportu przez ten post przy- 
pada 65 proc. na terytorja, będące po wojnie 
we władaniu Polski, 15 proc. na dzisiejszą 
Rosję, 6 proc. na Łotwę, a 14 proc. tylko 
na Litwę! 

Rząd litewski zmuszony więc był stwo- 
rzyć warunki, któreby umożliwiły uzyskanie 
pržez Kłajpedę i jej przemysł drzewny może 
liwych warunków rozwoju. Starania musiały 
więc pójść w kierunku uzyskania surowca 
dla tego przemysłu. c= 

Niedawno przewodniczący komisji #- 
nansowej sejmu litewskiego p. Steponawi- 
czius, w wywiadzie dziennikarskim ošwiad- 
czył, że rokowania o naježne Republice Ko- 
wieńskiej z Rosji (na mocy traktatu pokojo- 
wego z 12 lipca 1920 r.) koncesje na 100 
tys. hektarów lasu zostały ukończone. Litwa 
ma uzyskać 25 miljouów festmetrów, eks- 
ploatacja ma się oubywać w ciągu 20 lat, co 
da ok. 1,250 tys. rocznie i zapewni pracę 60 
tartakom kłajpedzkim na dwie zmiany. Wy: 
korzystanie tej koncesji może Oczywiście 
być umożliwione tylo Urio spiawianie 
drzewa na polskiej części Niemna. Soków 
odżywczych ma więc dostarczyć przemysło- 
wi kłajpedzkiemu drzewo sowieckie, spła- 
wiane w dwie trzecie drogi przez terytorjum 
polskie! 

Wobec tego faktu rozporządzenie litew- 
skie, zezwalające na spław na Niemnie, sta« 
ło się koniecznością, nie jesj jednas ustęp- 
stwem na rzecz Polski. Sianowisko rządu 
pojakiego winno pozostać niezmienne. Krok 

itwy jest wybiegiem, omijającym zasadni- 
cze zagadnienie, a mającym zapewnić zni- 
szczonemu upoiczywą polityką kowieńską 
przemysłowi drzewnemmu w Kłajpedzie nie- 
zbędie surowce. Polski eksporier drzewa, 
uzyskujący w konsulatach litewskich, urzę: 
dujących w obcych państwach, zezwolenie 
na wjazd na Litwę, pozoawiony byłby 
wszelkiej opieki na terytorjum Litwy, nie 
mówiąc już o zbyt uciążliwej procedurze u* 
zyskiwania powyższego pozwolenia. W zro- 
zumieniu naszem nowy regulamin nie może 
być uważany za wypełnienie zobowiązań za* 
ciągniętych przez Litwę. Rząd Polski. które- 
mu na zasadzie artykułu 3 aneksu IIl do 
Konwencji Kłajpeuzkiej przysługuje pełny 
tranzyt wodą i kolejami, idąc konsekwen: 
tnie po linji stanowiska zajętego przezeń pod. 
czas zeszłorocznych rokowań, winien odmó- 
wić zezwolenia na spław drzewa polskiego 
na Litwę, a wskutek tego i rosyjskiego, któ- 
reby usuwało bezrobocie w Kłajpedzie". 

* 

go regulaminu o spławie na Niemni 
rząd polski, jak dotychczas, 

dze i Lugano zostały zerwane przez 
Litwinów i nie dały żadnych wyników, 
wszelkie jednostronne rozporządzenia 
władz litewskich są zasadniczo nie do 
przyjęcia przez stronę polską. Do cza- 
su więc ewentualnego nawiązania po- 
nowiiych rokowań, ujemne stanowis* 
ko strony polskiej musi się wyrazić 
w postaci zrezygnowania ze spławu 
Niemnem, tembardziej, że jednostron= 
nie ustanowione trudności natury tech- 
nicznej skierowane są wybitnie prze- 
ciwko obywatelom polskim i intere- 
som Polski. (h—ski.) 

Rynki krajowe: 

Wołyń. 
(Cena za 100 klę.). 

Żyto 20—20,50 zł. Owies 25,50 — 24 zł: 
jęczmień zwykły 19,50 — 20, jęczmień bro: 
warowy 21,50 — 22, mąka pszenna Stein 
wurcia 0000 A 68, 0000 B 61, mąka pszent 
na Kuznieca 0000 A 67, 0000 B, 60. mąka 
pszenna Kandelisa brak. Otręby pszenne 15. 

Tendencja zwyżkowa. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
26 marca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 1,90 1,92 7,88 
Belgja 30,50, 30,58 30,42 
Hoiandja 317.55 318,35 316 75 
Londyn 38,51 38.60 38.42 
Nowy-York 1.90 1.92 1.88 

Paryż 27,20 27,27 27.13 
Praga 23,46 23,52 23,40 
Szwajcarja 152,55 152903 1521/ 
Stoknolm 212362 213,16 212,09 
Wiedeń 111,73 112,0 111,46 
Włocny 31,90 31,98 31,82 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 75,00 (w złotych 552,50 
$ kolejowa 128,00 128— 

  

Z powyższem stanowiskiem sier = aa BT RZE 
gospodarczych i wogóle społeczeń- 45 pyoc. listy zast. 
stwa polskiego względem kowieńskie Ziemskie przedw. 21,25 21,15 — 

ESSE TELE BS 

"ŚRODA MIEJSKA. 
Bi D Wsch. sł, 0 g. 5 m. 53, "> (x) Urzęddwania w Wiel- 

: m tygodniu w Magistracie. 
AI Zach. sł, 0 g. 5 m. 39 Urzędowanie w Magistracie z powo- 

Wielki W. P. du 4a woda; zakończy się 
L KOŚCIELNA w Wielką Sobotę dnia 3 kwietnia r. 

— Muzyka kościelna w Wiel- 
kim Tygodniu. W Wielki Piątek o 
g. $ m. 30 po poł. w kościele św. 
Jakóba będą odśpiewane pienia reli- 
gjne w wykonaniu chóru „Lutni* i 
solistów. („Stabat Mater* E. Astorga, 
„Chór sprawedliwych* Moniuszki, 
„Psalm 136* Gounoda). 

— (x) Porządek nabożeństw 
w Wielkim tygodniu. W kościele 
Bernardyńskim w Wielki Czwartek 
rozpocznie s'ę uroczyste nabożeństwo 
o godz. 6 rano, w Wielki Piątek ra- 
no o godz. 6 m. 30, zaś wieczorem 
o godz. 7 odbędą się śpiewy pasyjne 
wykonane przez chór pod dyrekcją 
p. Żebrowskiego, w Wielką Sobotę 
о 6 m. 30 rano msza Św. i święcenie 
wody, zaś wieczorem o godz, 10 re- 
zurekcja. 

URZĘDOWA. 
— () Powrót wice-wojewody 

p. Malinowskiego. Dnia 31 bm. 
powraca z Warszawy wice-wojewoda 
wileński p. O. Malinowski 

(x) Zwolnienie zastępcy 
burmistrza w Głębokiem. Roz- 
porządzeniem władz wojewódzkich 
w Wilnie zwolniony został w ostat- 
nich dniach ze stanowiska zastępcy 
burmistrza w Głębokiem p. Drauko- 
wicz. Na powyższe stanowisko otrzy« 
mał nominację p. Ostrowski. 

Pzd 

skłonny — niestety — do  tremolo- 

wania, szczególnie w nieco matowo 
brzmiącem piano na tonach wyż- 
szych w medjum. Starania o wyraź: 
ną dykcję niezupełnie pokonały tru- 
dności, wynikające z wymawiania 
niektórych zgłosek. Drobne te uster- 
ki równoważy a nawet przewyższa 
widoczna muzykalność i bardzo in- 

„ teligentne traktowanie frazy muzycz- 
nej. Niedość silnie zaznaczający się 
temperament nie uwydatniał należy. 

cie różnie nastrojowych w  poszcze- 
gólnych, często bardzo rozmaitych w 
charakterze, pieśniach obfitego pro- 

gramu, co powodowało pewną je- 
dnostajność ogólnego _ wrażenia. 

Oprócz wielkiej ilości piešni kompo. 

zytorów polskich i obcych, z któ. 
rych szczególnie dodatnie wspom- 
nienie pozostawiły: «Noc» Hugo 
Wolfa i «Kołysanka» Regera, wyko- 
nala koncėrtanika sześć pieśni p. 
Wielhorskiego z akompanjamentem о- 
sobistym kompozytora, w których SiĘ 
bardzo Sympatycznie przedstawił ta: 
lent jego, przedewszystkiem w praw* 
dziwie z polotem napisanych. «Ja 
czekam Ciebie» i «Jak płomień», 
które znalazły żywy i szczery po- 
klask. Do wszystkich innych śpie- 
wów akompanjował p. J. Guzewicz 
bardzo się dobrze przystosowując 

do śpiewaczki. Oboje koncertanci 
byli bardzo życzliwie przyjmowani 
przez publiczność. 

W ciągu ostatnich tygodni _za- 
rzczycono mię taką ilością zaproszeń 
na koncerty uczniowskie, że nie mo- 

głem — mimo najszczerszej chęci — 

wszędzie zdążyć, albowiem w tym-że 

czasie bywały koncerty artystyczne, 

których nie mogłem pominąć. Sly- 

sząc tylko częściowo produkcje ucz- 
niowskie, nie mogę o nich pisać, 

chcąc uniknąć wszelkiego nawet po- 

zoru stronniczości w  przemilczaniu 

o wszystkich innych. Ogólne 52а> 
kże wrażenie (dodatnie było bardzo 

popsute kierunkiem całkiem niepo* 
ważnym z pominięciem literatury kla- 
sycznej programów, obliczonych tyl- 
ko na zewnętrzny efekt i bezkrytycz- 

ną życzliwość „swojej* publiczności, 
przyjmującej  eutuzjastycznie, mniej 

lub więcej nieudolne. wykonanie u: 
czniowskie najtrudniejszych  aryj O- 

perowych, lub najbardziej wirtuo- 
zowskich sztuk fortepianowych. Ma 
to charakter miłej — zapewne — 
dla uczestników zabawy iowarzys- 
kiej, której wyników nie należy mą- 
cić i dlatego krytyk muzyczny nie 
ma tam nic do czynienia i jest zby: 
teczny. 

y Michał Józefowicz, 
` 

b. o godz. 12 w południe. 
— (x) Prośba pracowników 

miejskich. Pracownicy miejscy zło- 
żyli w dniu wczorajszym do Magi- 
stratu prośbę o zwolnienie ich na 
zmianę od urzędowania w dnie 
przedświąteczne, a mianowicie w 
Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i 
w W. Sobotę, celem wzięcia udziału 
w nabożeństwie w poszczególnych 
kościołach. 

— (x) Magistrat zamierza za- 
kupić sikawkę motorową. Magi- 
strat m. Wilna poczyniłw tych dniach 
starania w Polskiej Dyrekcji Wzajem- 
nych Ubezpieczeń 0 uzyskanie od 
powyższej instytucji subsydjum w 
kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych 
na zakupienie sikawki motorowej na 
samochód straży ogniowej m. Wilna. 

— (x) O przestrzeganie prze- 
pisów przeciwpożarowych. Na 
zasadzie art. 209 ustawy budowlanej 
z 1900 r. i przepisów przeciwpożaro* 
wych Rady Miejskiej z roku ubiegłe- 
go, rozporządzeniem komisarza Rzą- 
du pociągnięto cały szereg właścicieli 
domów do odpowiedzialności sądo- 
wej, ża nie wypełnienie obowiązują: 
cych przepisów przeciwpożarowych, 
jako to czyszczenie kominów i tp. 

Nadmienić należy, że prócz po- 
ciągnięcia wyżej wspomnianych do 
odpowiedzialności sądowej zarządzo- 
no jednorazowy przymusowy  wycier 
kominów na koszt właścicieli. 

— (x) Przeprowadzenie de- 
zynfekcji hoteli. W myśl rozporzą- 
dzenia Ministerstwa Spraw Wewnę- 
trznych właściciele wszystkich hoteli, 
oraz zajazdów winni w najbliższych 
dniach przystąpić do dokonania od- 
powiedniej dezynfekcji zajmowanych 
ubikacji Z dniem 22 czerwca r. b. 
upływa termin powyższego rozpo- 
rządzenia, po upływie którego doko- 
naną zostanie przymusowa  dezynfe- 
kcja na koszt właściciela. 

— Ostre strzelanie. Komisarz 
Rządu na m. Wilno podaje do ogėl- 
nej wiadomości, że dnia 31 III i 1 IV 
r. b. odbędzie się ostre strzelanie 
artyleryjskie w okolicy Werek. Wzy- 
wa się przeto ludność do zachowania 
zupeinego spokoju. 

POCZTOWA 
— (x) W sprawie nadużyć i fał- 

szerstw przekazów pocztowych. 
Generalna Dyrekcja Poczt i Telegra- 
fów wobec coraz częściej ujawnia- 
nych nadużyć i fałszerstw przekazów 
pocztowych wydała szereg Odnoś- 
nych zarządzeń, mających zapobiec 
jakimkolwiek w tym kierunku niepra- 
widłowościom. W szczególności prze- 
kazy pocztowe mają podlegać odpo- 
wiedniej ewidencji w przesyłaniu 
między urzędami, które będą na 
przyszłość traktowały je jako przesył- 
ki podlegające odpowiedniej  reje- 
stracji. 

— (x) Automaty telefoniczne 
w Wilnie. Jak się dowiadujemy, w 
najbliższym czasie ma być zadecydo: 

całkowi* 
cie solidaryzuje się, jest bowiem zda* 
nia, że skoro rokowania w Kopenha* 

` 

waną sprawa ustawienia automatów 
telefonicznych w ruchliwszych punk- 
tach m. Wilna. Z automatów tych 
będzie można prowadzić rozmowy 
telefoniczne po uprzedniem wrzuceniu 

„e do automatu należności przypadającej 
za rozmowę. O ile urządzenia te 
spotkają się z należytą oceną i zro: 
zumieniem celu ich istnienia przez 
mieszkańców Wilna, znajdą one nie- 
wątpliwie zastosowanie i w innych 
większych miastach kresowych. 

ROŻNE. 
— (t) Falsyfikaty reklamy fab 

ryki „Ottoman*. istnieje w Wilnie 
tabryka tutek papierosowych nazywa- 
jąca się „O:toman*. Poza fabrykacją 
tutek fabryka ta uważa za konieczne 
reklamować się drogą kartek wkłada- 
nych do pudełek z tutkami z nadpi- 
sem tej oto treści; 

„Streżcie się fafs,fikatów!!! Powo- 
dzenie naszych pierwszorzędnych giiz 
„Arabskie* spowodowało wielu tał- 
syfikatów i naśladowań. 

W sprzedaże zjawły się gilzy o 
podobnej nazwie iecz znacznie gorsze 
go gatunku i zupełnie niepodobnych 
do gilz „Arabskie* wyrabianych z naj* 
lepszej francuzkiej bibułki. 

Uprzejmie prosimy żądać gilzy 
wyłącznie z nazwą „Arabskie* i 
zwrócić uwagę na naszą tirmę «Otto- 
man». Wszystkie inne—falsifikaty. Z 
pow. „Ottoman*, 

W jakim to języku, bo że nie po 
polsku to pewne. Czas już wielki, aby 
nauczyć się po polsku pisać popraw- 
nie, a nie kaleczyć języka. Tego ro- 
dzaju reklama nie jest reklamą a 
słusznie nazwać je można  faisyfika- 
tem, przed czem ostrzega fabryka. 

— Sprostowanie. W Nr 72 <Slowa> 
w artykule <Znaczenie letnisk wiejskich na 
Kresach» wkradło się kilka błędów a mia- 
nowicie w tytuie zamiast miejskich powinno 
być wiejskich, zamiast Dąrowskiego — Dą- 
browskiego i zamiast 36 powinno być 3 m. 
6, co niniejszem prostujemy. 

— Podziękowanie. Komitet Odbudo- 
wy Kościoła św. lgnacego niniejszem dzię- 
kuje W:ej Pani Wojewódzkiej i wszystkim 
Paniom i Panom, którzy brali udział w kwe- 
ście w dn. 4 b m. Dochód wynosi 586 zł. 

TEATR i MUZYKA. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

daje dzisiaj ostatnie przedświąteczne przed- 
stawienie. Grana będzie sztuka w trzech ak- 
tach Adama Grzymały Siedleckiego <Sio- 
siry». Jutro, w piątek i w sobotę przedsta- 
wień nie będzie. W niedzielę, l-e święto o 
godz. 8-ej włecz. «Fiicyk w zalotach», ko: 
medja w trzech aktach Fr. Zabłockiego, za. 
kofńczona sceną operową Dominika Cima- 
rosa «П matrimonio segretto> oraz scenką 
baletową Boccheriniego. W poniedziałek, Ile 
święto o godz. 3.30 po poł. «$iostry» wie- 
czorem zaś z cyklu wieczorów muzycznych 
Reduiy Wieczór Beethovenowski w wyko- 
naniu doskonałego pianisty Wiktora Łabuń: 
skiego. We wiorek «Dożywocie» komedja w 
trzech aktach Al. Fredry. 

WYPADKI | KRADZIEŻE, 

— Samobójstwo. Dn. 30 b. m. w za 
jeździe Cukiermana (ul. Gościnna) wystrza 
łem z rewolweru pozbawił się žycia š0letai 
Bernerd Liniewski. irupa zabezpieczono, 
Dochodzenie w toku. 

— Pożary. We wsi Szczepany gm. 
Solskiej wskuiek wadliwego stanu komina 
spalił się dom mieszkalny, stodoła i chlew. 
Suaty wynoszą 2.000 zł. 

— W gm. Miadziolskiej wskutek nie! 
ostrożnego oochodzenia się z ogniem spło 
nęły zabudowania gospodarcze, 5 świń i 
Bprzęty domowe Jana Usowicza, zabudo- 
wania, 7 owiec, cielę i 2 Świnie Pawła 
Usowicza, zabudowania, 1 krowa i owca 
Piotra Szyndkowicza, zabudowania, i 2 świe 
nie Wincentego Szyndkowicza. Straty wy: 
noszą 14 000 zł. SZK : 

— We wsi Budy gm. Miadziolskiej spa* 
lił się dom, stajnia i wozownia Jerzego An* 
tonowicza. Straty wynoszą 3000 zł. Zachodzi 
przypuszczenie, iż pożar powstał od iskry Z 

komina. i 
— We wsi Plewaki gm. Głębockiej 

wskutek wadliwej budowy pieca spaliła się 
Ša i len Jana Jacyny. Straty wynoszą 
800 zt. х ż 

— Kradzieże. Hirszowi Dajchesowi (W. 
Stefańska 17 m. 1) nieznani sprawcy sk adli 
z mieszkania futro wartości 2000 zł. 

— F. Mikołajewiczowi (w. Tataszki gm. 
M. Solecznickiej) skradziono z wozu na uł. 
Raduńskiej buty wartości 50 zł. 

Strzał, którego nie sły= 
szała policja. 

Zabitego przewieziono do ko- 
misarjatu. 

Wczoraj w nocy przechodzący ul. 
Kolejową posterunkowy P. P. został 
zaalarmowany dochodzącym od stro- 
ny ulicy Raduńskiej krzykiem „Ra- 
tujcie*. Policjant natychmiast podążył 
z pomocą w kierunku skąd docho. 
dziły rozpaczliwe wołania o pomoc. 

Przybywszy na miejsce „wypadku* 
policjant zauważył jakiegoś osobnika, 
napadającego z rewolwerem w ręku 
na nieszczęśliwą ofiarę wzywającą 
ratunku. Groźny napastnik ani na 
chwilę niewzruszony przybyciem 
policjanta w dalszym ciągu groził 
swej ofierze straszną bronią. Napad: 
nięty w opłakanym stanie leżąc na 
środku jezdni bezustannie krzyczał w 
niebogłosy. Posterunkowy po krėt- 
kiem szamotaniu się rozbroił groźne- 
go „bandytę*, który okazał się pija- 
nym do nieprzytomności kompanem 
swej ofiary, twierdzącej stanowczo iż 
jest ugodzony kulą w serce i za 
chwilę skona. Po przybyciu jeszcze 
jednego posterunkowego zabitego 1 
zabójcę przewieziono do komisarjatu. 
Odebrany rewolwer okazał się dawno 
nieużywanym i zardzewiałym. [w] 
SPERPPEOERREOROLOPORWOG 

E. MIESZKO WSKI 

Mickiewicza 22 

KAPELUSZE 
Borsalino, Habig, Pless i krajowe od zł. 15 

CZAPKI w wielkim wyborze. 
' 
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KONICZYNA CZERWONA 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD 
od 160 . Z DOSTAWĄ do DOMU, 
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Z SĄDÓW. 
Karjera właścicieli „Warsza- 

wianki*. 

Wczoraj w sądzie pokoju miał 
miejsce jepilog zajścia w restauracji 
«Warszawianka» kiedy to jednemu z 
gości p. A. P. skradziono pugilares 
z kwotą 80 złotych. Kradzieży do- 
puścili się dwaj współwłaściciele re- 
stauracji Kodźbiał i Lewicki wraz z 
trzema pracownikami tego zakładu. 
W czasie przewodu liczba oskarżo- 
nych zwiększyła się, ponieważ sędzia 
p. Brandt postanowił postawić dodat- 
kowo w stan oskarżenia jeszcze dwóch 
współwłaścicieli « Warszawianki» Kęe 
szyckiego i Nawrotniaka, którzy mieli 
zeznawać jako Świadkowie. 

Przeszło trzygodzinny przewód 
sądowy uwypuklił wszystkie zalety 
gospodarki w «Warszawiance» i o- 
Świetlił fakt kradzieży pugilaresu. W 
rezultacie po przemówieniach obroń- 
ców i przodownika policji jako oskar- 
życiela publicznego sąd ogłosił wyrok 
uniewinniający współwłaściciela Kę- 
szyckiego, kelnerów Zielińskiego i Gie- 
ruiskiego, skazując pozostałych oskar- 
żonych na trzy miesiące więzienia. 

Powództwo cywilne zasądzone 
zostało solidarnie od wszystkich w 
sumie 80 złotych. (1) 

Czy ojcobójstwo? — Redaktor 
agitatorem. 

Niezmiernie ciekawa I tragiczna zarazem 
sprawa! Czyżby ojcobójstwo. Na ławie oskar- 
żonych ujrzeliśmy wczoraj trzęsącą się sta* 
rusz<ę lat 62 — to Marjanna Maciejewska. 
Obok niej syn Ja Dalej—Bożycz= 
kowa i Henryk Bożyczko. 

W roku 1923 p'licja znalazła zakopany 
w ogrodzie trup gospodarza Bożyczko Woj- 
ciecha, który powrócił był z Ameryki i miał 
na wsi dość dużą habendę. Śledztwo wyka- 
zało, że w roku 1923 w lecie, kiedy Woj- 
ciech Bożyczko spożywał kolację, padł ugo: 
dzony dwiema kulami. które—jakoby—padły 
z ogrodu przez okno. Oskarżony, syn Woj: 
ciecha, Henryk, przyz”ał się do winy, ale 
nie zabójstwa, jeno świadomości o zamierzo- 
nej zbrodni. Ojciec jego przeciwny był mał- 
żeństwu syna z Weroniką Maciejewską, ja- 
kovy była ona zbyt uboga. Na to Maciejew: 
ska— matka, sąsiadka Bozyczków miała pono 
namawiać syna swego, Kazimierza, żeby 
<sprzątnąć» Wojciecha Bożyczkę. Kazimierz 
Maciejewski atoli do winy się nie przyznał, 

Co do Henryka Bożyczki, to zeznał on, 
że ojciec nie chciał go uznać za rodzonego 
syna. Tyranizował Wojciech dalej żonę swą, 
wyrzucając jej niewierność, Sam zaś nader 
rozwiązłe życie prowadził za bytności swej 
w Ameryce. Z żoną swą denat miał ośmioro 
dzieci. 

Wzruszające zeznanie dała na sprawie 
mała Helenka Bożyczko, córeczka Wojcie- 
cha — lat Tiu. Zeznala ona, że widziała 
strzelającego Kazimierza Maciejewskiego z 
<brauningu» (tak nazywała karabin). 

Dodać należy, że sąd Oąqręgowy skazał 
wszystkich oskarżonych na 15 lat ciężkiego 
więzienia. 

* 

Na wokandzie Sądu apelacyjnego zna- 
lazła się wczoraj sprawa Mikołaja Szyły, 
b. studenta politechniki petersburskiej, re- 
daktora białoruskich gazet: <Zmaganjec, <Syn 
Biełarusz> i <Gołos Biełarusa» w Wilnie, 
Red. Szyło oskarżony był o umieszczenie 
w swych pismach antipaństwowych arty- 
kułów. Sąd okręgowy skazał był Szyłę na 
pozbawienie praw i na rok ciężkiego wię: 
zienia. (art, 129 par. 1 i 2) wydając łączny 
wyrok we wszystkich sprawach. Skutkiem 
żądania obrony (mec, Mickiewicz i mec. 
Gawendo) sprawa spadła z wokandy, albo 
wiem nie stawił się jeden ze świadków _0s- 
karżenia p. Wł. Szatkowski. Obrona stoi w 
tej sprawie na stanowisku, że nie może tu 
być mowy o agitacji, a wyłącznie o usiło- 
waniu, gdyż — cały nakład Inkryminowa- 
nych numerów został skonfiskowany przez 

policję, AR 
ch. 

Kupując nawozy sztuczne pamiętajcie, 
że najlepszym i dotąd niezastąpionym 
nawozem azotowym pod wszelkie 

cukrowe, jest 

którą nabywać można za gotówkę 

BARAŃSKI, BARCIKOWSKI i 

131—62, 
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a zwłaszcza pod 
oryginalna 

"CHILIJSKA 
cenach w firmie: 

S-ka, 
ul. Zgoda Nr 1 

101—37. 
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List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze | 

W_ Nr. 72 «Słowa» została zamieszczona 
wzmianka o mojem ustąpieniu z zarządu 
T.wa <Rytas> rzekomo z powodu nieuwzgłę- 
drienia mego żądania zmiany charakteru ka- 
tolickiego tej organizacji. 

Ponieważ wiadomość ta jest niezgodna 
z prawdą, gdyż nie będąc bynajmniej prze« 
ciwnikiem oświaty ludowej w duchu kato- 
lickim, podobnyca żądań nie zgłaszałem w 
zarządzie, a ustąpiłem zeń jedynie z (powo- 
du nawału zajęć i braku czasu, upraszam 
uprzejmie o zamieszczenie niniejszego spro- 
stowania, 

Proszę przyjąć wyrazy należnego sza- 
<unku i poważania, 

Kazimierz Welecki. 
AREZAREZZEZERNEANANUNNAKZNENUNEN 

Ż całej Polski. 
— Ujęcie szajki szpiegowskiej. 

Policja polityczna toruńska znajdo- 
wała się już od dłuższego czasu na 
tropie wielkiej szajki szpiegowskiej 
operującej na terenie Tczewa, Toru- 
nia i Gdańska. Dnia 22 b. m. policja 
tutejsza przystąpiła do zlikwidowania 
tej szajki wspólnie z policją war« 
szawską. Przeprowadzono cały sze- 
reg rowizji i aresztowań, ktorych 
rezultatem było oddanie w ręce sądu. 
w Warsawie herszta szajki Leonarda 
Biankiera, znanego na bruku Torunia, 
Bydgoszczy, Tczewa i Gdańska, jako 
też Kleinmanna wraz z żoną, Ham- 
burgera i Edelszteina. Przy tej spo- 
sobności aresztowano kilku dezerte- 
rów wojskowych i osobników — ро- 
dejrzanych o szpiegowstwo ukrywają- 
cych się u wymienionych osób. Pod- 
czas rewizji znaleziono szereg fałszy- 
wych paszportów i notatek treści 
podejrzanej, a również pieniądze bol- 
szewickie. Jednocześnie w ręce policji 
toruńskiej oddał się por. Karwański, 
który swego czasu zdefraudował 
większą ilość pieniędzy w Toruniu. 
Również w związku z tą aferą are. 
sztowano w Tczewie niejakiego Ha- 
bermanna, kurjera szajki, który miał 
w podwójnym dnie walizki fałszowa« 
ne paszporty i dokumenty, Dodać 
należy, że w ub. tygodniu Blankier 
usiłował przekupić jednego z funcjo- 
narjuszów toruńskiej policji politycz- 
nej, ofiarowując mu znaczną kwotę 
pieniężną, nie osiągnął jednak zamie- 
rzonego celu. (A. W.) 
RRAEKRURENZENUKZKEENEZENENANNM 

Koniokradztwo. 

Ślady prowadzą do Wilna. 
„Jak już swego czasu podawaliśmy, 

na terenie pow. Wileńsko-Trockiego 
grasowała banda koniokradów, która 
mając stałych odbiorców po stronie 
litewskiej uprowadzała konie do Lite 
wy.—Obecnie na skutek objęcia gra 
nicy przez K. O. P. (przeprowadzenie 
koni przez granicę stało się niemożli- 
wością. i 

Działalność koniokradów nie zo- 
stała jednak całkowicie stłumiona. Oto 
onegdaj w nocy we wsi Ruskie- 
Wierzby gm. Mickuńskiej zostało zno- | 
wu dokonane koniokradztwo naszko- | 
dę mieszkańca tejże wsi Lubrzyckiego 
Jana —Ciekawe, iż cisami sprawcy tej- 
że nocy skradli we wsi Pepaje sanie 
stanowiące własność  Lewanowicza 
Kazimierza. ; 

Policja wszezęta energiczne docho- 
dzenie—ślady koniokradów prowadzi- 
ły tym razem nie do granicy litew= 
skiej ale do Wilna.—Po tem odkryciu 
natychmiast został powiadomiony o 
powyższem urzęd śledczy w Wilnie, 
który poajął kroki w celu wytropienia 
i ujęcia dającej się dotkliwie we znaki 
ludności miejscowej — bandy konio* 
kradów, 
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SPORT. 
Ruch w sporcie piłkarskim roz- 

począł się z sezonem wiosennym 
ożywiony. I takież ożywione w świe- 
cie sportowym debaty—gdzie i jakie 
zarysowują się możliwości, jakie klu- 
by wybiją się naprzód, jakie znowuż 
stracą swą palmę pierwszeństwa i na 
czas pewien tytuły mistrzów ustąpią 
innym, bardziej od nich godnym, 

Trudno dziś jeszcze, z pierwszych 
dopiero rozgrywek, stawiać jakieś zu- 
pełnie pewne horoskopy — jednak 
zanotować wypada... co mówią. 

Otóż w Krakowie zapowiada się 
znowu emocjonująca walka tytanów: 
mistrza dawnego, a obecnego. Cra- 
covia ma już for w postaci zwycię- 
stwa nad Wisłą, oraz ładne zwycięstwo 
nad Wawelem, to też trzeba się liczyć 
z ostatecznym  tryumiem  białoczer- 
wonych, o ile oczywiście ich uerwy 
nie załamią się na rewanżu z twardą, 
bojową Wisłą... 

Kto się wysunie na trzeciego, 
trudno jest przepowiedzieć. Wawel, 
BBSV, Jutrzenka i Makkabi są kandy- 
datami na środek i ogonek tabeli mi- 
strzostw. 

W Poznaniu kandydatem na mi- 
strza bezprzecznie jest Warta. Stano- 
wisko jej nie zostanie zagrożone 
przegraną z Posnanią. Oczywiście, 
jeszcze jedna taka niespodzianka za- 
'chwiałaby mocno autorytet i już u- 
 staloną markę mistrza poznańskiego. 

W Toruniu zostanie podobno mi- 
| strzem T.K.S. 

°° № Łodzi będzie miał Ł.K.S. dość 
groźrego, lecz niezbyt twardego prze- 
ciwnika w Ł.T.G.S. Inne kluby nie 
mają pono widoków na czołowe (dwa) 
miejsca. W jakiej kombinacji rozmie- 
szcza się Union, Turyści i Siła? 

| Śląsk to sfinks. Cata ósemka 
przedstawia się wzajemnie dość groź- 
nie. Na czele, przypuszczamy, usado- 

| wią się IFC z Amatorskim. W  roz- 
| mieszczeniu pozostałej szóstki należy 
się liczyć z ew. niespodziankami, 
które są przecie na Śląsku tak częste. 

Lwów będzie areną walk Pogoni 
z Hasmoneą no i Czarni będą też 

| mieli coś do powiedzenia. W jakiej 
kombinacji wypadnie zestawienie 
ostateczne? Wątpić należy, by Czar- 
jni mogli poważnie zagrażać ty- 
tułowi mistrzowskiemu, Brak im 
niezbędnej dozy wysiłku i twar- 
|došci. Znowuż Pogoń ma podo- 
|Бпо byč nieco ostabioną przeżytym 
kryzysem. Również dotyczy i Hasmo- 
cei' Szanse więc się wyrównują. Na 
czele drugiej połowy tabeli oczekuje- 
my ujrzeć Poionję przemyską, chociaż 
nie jest wcale wykluczonem zajęcie 
przez nią lepszego miejsca. 

| O Lublinie znowu trudnocośkon* 
kretnego powiedzieć; stosunki, bo- 
wiem, ulegają tam zmianom kilka ra- 
zy rocznie. 
_. Kluby Lubelskiego okręgu to: Lubli- 
nianka, W. K. S. Lublin, W. K. S. 
Zamość, WKS. Kowel, AZS. Lublin, 
Hallerczyk. 
[r 

; * 

| A teraz, niemniej szeroko komen- 
jtowane są możliwe wyniki mieczów 
i szanse klubów u nas w Wilnie, o 
tytuł mistrza Wij, Z. O. P. N. 

Poważnym przeciwnikiem będzie 
niewątpliwie Pogoń zasilona, jak 
słyszymy, Śliwą i Kogutem, Pogoń 
posiadająca ogromne rezerwy i tego 
rodzaju strzelca co Szaller. 
| 1 p. p. Leg. w zeszłorocznym 

garniturze, z Zimowskim i Ošwie- 
cimskim na skrzydłach, prawdopo- 
dobnie bez Nawrota i z por. Bajgi- 
nem w obronie. 

Wilja bez Makowskiego z por. 
Lufą—Leszczyńskim i niezawodnym 
Gryszką w ataku. Makabi z Birnba- 
chem i bez zmian od sezonu ubieg- 
łego. Zamiejscowe A — klasowe klu- 
by — to sfinks — trudno coś kon- 
kretnego o nich powiedzieć, ale też i 
trudno spodziewać się po nich, by 
były groźnym rywalem. Pogoń czy 
1 p. p. Leg. — oto jak wyglądają 
nasze przewidywania. (t) 

KRONIKA. 
— (t) Walne zebranie „Pogo- 

ni“, W dniu dzisiejszym 0 godz. 5 
po poł, odbędzie się w Domu ofice" 
ra polskiego walne doroczne zebra- 
nie W. K. 5. Pogon, 

Na porządku dziennym  sprawo- 
zdanie starego zarządu i wybory 
nowego. 

— (t) Pierwsze spotkanie pił- 
karzy. Dziś o godzinie 2 po poł. na 
boisku Z. T. G. 5. Makabi odbędzie 
się pierwsze w tym sezonie spotka- 
nie piłkarzy. Wilja po systematycznych 
treningach zimowych, prowadzonych 
w sali Ogniska niewątpliwie upora 
gię łatwo z Makabi, która, jeśli wie- 
rzyć jej przywódcom, występuje bez 
treningów. Mecz ten poprzedzony 
zostanie spotkaniem Wilja Il — Ma- 
kabi II. 

0+4+44++4+4444444+4442014 

Ujęcie złodziei. 
Przed paru dniami w 22 bataljo- 

nie KOP. została dokonana przez 
nieznanych sprawców kradzież rzeczy 
wojskowych. Stwierdzono iż zaginęło 
kilka par umundurowania oraz buty. 
Kradzieży dokonano na szlaku od gm, 
Kaszańskiej do miasteczka Trok do- 
kąd rzeczy te przy ostatnich przesu- 
nięciach oddziałów KOP'u były prze- 
wożone.Natychmiast po wypadku po- 
wiądomiono o kradzieży policję, któ- 
ra wszczęła szczegółowe dochodze 
nie: Dzięki wskazówkom uzyskanym 
od żołnierzy którzy byli przy tran- 
sporcie przedmiotów skradzionych, 
policji udało się wpaść na trop 
sprawców kradzieży. .2 sprawców 
kradzieży policja ujęła. Są to miesz- 
kańcy gm. Rzeszańskiej oddawna zna- 
ni policji. (w) 

e E 

Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 

w jęzvkach: polskim, rosyjskim, fran. 
cuskim i niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuię książek wydanych przez Polskie 
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 
przez Kasę Mianowskiego w Warsza* 

wie szczególnie zaś: 
1. W. James <Pragmatyzm» 
2. J. Gołuchowski  <Filozofja i 

ycie» 
3. Im, Kant <Prolegomena» do wszel- 

kiej przyszłej metafizyki.» 
4. tegoż «Uzasadnienie Metafizyki 

Moralności». 
oraz polskiego przekładu Schopen- 
hauera <O poczwórnem źródle twier- 
dzenia 0 podstawie dostatecznej», 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
w Admi- 
nistracji „SŁOWA . 

  

  

  
  

    

WARSZAWSKA SPÓŁKA MYŚLIWSKA 
Oddział w Wilnie, Wileńska 10 

Poleca na sezon toków wiosenn: ych, SZTUCERKI MAŁOKA- 
LiBROWE po cemach ściśle CENTRALI WARSZAWSKIEJ, 

F. N. jedno, 10'е10 i 1ó:to strzałowe Mausery, jedno 5:cio strzałowe 
Winchestery 10cio strzałowe Manlichery 5-cio strzałowe Sauery <Tell» 

cal. 22 centralnego ognia. Sztucerki ż lunetami i bez.     

P. KRASNOW. 

P Amazonka w pustyni. 
Powieść. 

JE VI. 

| Caranka przyprowadził trzy konie. 
_ Były to świetne konie  karakirgi- 

ie, górskie małe i lekkie, żywe i 
energiczne. Miały one głowy małe o 
pięknym rysunku ze złemi dużemi 
i suche, silne nogi i karki саг- 

Date, 

| Skąd on je dostał? Iwan Pawło» 
wicz i kozacy wiedzieli napewno, że 
(upno dobrych koni poza jarmarkiem 
w okolicy tej, było niemożliwe pra- 
vie. A jednak kałmyk dokazał tej 

Sztuki! 
_ —Odzie dostałeś te konie, Caranko? 
-—-pytali lwan Pawłowicz i jego koza- 

, ciekawie oglądając konie. 
| W odpowiedzi uśmiechał się ra- 

śnie. 
— Moja dostał — mówił dumnie. 

loja dla panienki wszystko dostanie. 
owiedz: Caranko, dostań mi mleka 

ptasiego, moja dostanie. Taki kałmyk, 
A konie —kałmyk wie, gdzie dostać, 

— Ale gdzie znalazłeś, gdzie do- 
tałeś, dziwaku?—nie dawali mu spo: 

koju kozacy, dotknięci w swej ambi- 
jl tan, że człowiek obcy, przyjezdny, 
okazał się od nich sprytniejszym. 
| — Daleko! —śmiat się Caranka. 
| — Więc gdzie? w Karakarze, czy 

З 

I — A r 

Wycawcz Stanisław Mackiewicz — Hedskior w/z Czesław Karwowski. -- Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

Przewalsku? 
— Moja nie wie gdzie. Tam—ma- 

chnął ręką w stronę Chin. 
— Na ziemi chińskiej byłeś? 

Warjat! 
— Ludzie dobrzy, mili ludzie. 

Konie dobrel Och, dobre! Małe ko- 
nie. Nasze większe — kałmyckie. Ale 
dobre konie. 

Co prwda za konie te zapłacono 
bardzo znaczną sumę, lecz były (to 
prawdziwe torkanty, pochodzące z 
głębi Azji Środkowej, zbliżone do 
konidzikich, prędkie, silne i niezmiernie 
wytrzymałe. 

Postawiono je do stajni i Fanni, 
razem z Caranką, nie odchodziła od 
nich. Zajęto się tualetą koni, mimo 
ich energicznych protestów, uczesano 
grzywy i ogony, Caranka wymył je 
mydłem, wyszczotkował, wyczyścił 
zgrzebłem i sierść ich Inśić zaczęła i 
mienić się barwą ciemnego kasztanu; 
na jednym z nich ukazały się na ciem- 
no złocistem tle—czarne plamy. Na: 
zwano je:—Murzik, Manycz i Aksaj. 

Fanni przesiedziała dzień cały przy 
nich ra wiązce słomy i osiągnęła to, 
że dzikie konie zaczęły pozwalać do- 
tykać do siebie, gładzić, a wieczorem 
po długiem i nieufnem  obwąchaniu 
wzięły chleb z małej dłoni wyciąga- 
jącej się ku nim i ku radości niez* 
miernej Fanni zwolna zaczęły go 
przeżuwać. 

Zerwała się ze słomy i, szczęściem 
prom. e iejąca, pobiegła do,lwana Ра- 

Kin o -Teatr © 

„Helios“ sė „M 

DZIŚ! Największy film świata! 
reżyserji znakomitego ENRICO GUAZZONI я i е 
о 4 film ilustrujący upadek obyczajów w inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 

ESSALINA“ epoce Cezarów w Rzymie 
2 serje — 16 aktów razem. 

  

Kino Kameralne 

1966 s2 „Polonia ee 
ul. Mickiewicza 22 se 99 

  

Płoche Kobietki 
Dziś fiim nad 

BE TTL   

fiimem; 
dramat życiowy w 8 akt. 
W rolach głównych Ramor Nawa- 

  

    

  

Mickiewicza 5 

POLECA na ŚWIĘTA: 

Specjalną krepę doniczkową 

laufry i t. p. Serwetki 

niane, Wielki 
świątecznych. 

wybór 

  

'W. Borkowski 
S-to. Jańska 1 

kłą. Bibułki deseniowe na abażury, 
bibułkowe i 

pod ciasta. Jajka krysztełowe i drew - 
pocztówek 

ke UJ 
CENY KONKURENCYJNE 

A SKLE 

Stanisław Krak 
Wilno, 

i zwy- 

  

  

J. Bukowski i   

  

PRZ 

ogłasz 

że w dniu 15 kwietnia 1926 roku odbędą się dodat- 
na uruchomienie 1-szej Hurtowni 

Komisowej w Nowowilejce—Województwa 
kowe przetargi 

Wileńskiego. 
: Ostemplowane pisemne oferty należy składać w 
opieczętowanych kopertach do dnia 5 kwietnia 1926 

państwowego monopolu 
Piłsudskiego Nr. 2 m. 

22 i tamże można przeglądać szczegółowe warunki 

roku w Oddziale Dyrekcji 
spirytusowego w Wilnie, ul. 

przetargów i umów na hurtownie. 

  

Prosimy zwrócić us sgę na ceny naszych towarów 

ETAR 
Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytuso- 

wego w WARSZAWIE. 

  

  

  

  I. Dagis. 
Farby, | 
Opłatki, 

   a 

ŽELAZNO-GALANTERYJNY 
1 NACZYŃ KUCHENNYCH 

ul. Wieika 49 

    

a największy wybór 

nilja, cardamon etc. 

— — Ceny najtańsze — — 

ч ннна 

lapisujcie się do L. 0. D D 

P 

owski 

Poleca na nadchodzące święta 
formy do tortów, bab, legemin, 
blachy, mozdzieże, naczynia 
aluminiowe emaljowane,  ma- 
szynki do mięsa, kawy, naczynia 
stołowe it.p, | |Illll 

DUŻY WYBÓR 

rro i Barbara La Marr. 

CENY ZNIŻONE 

      

/ KSIĘGARNIA V 
JOZEFA ZAWADZKIEGO, Wielka 7 

podaje do wiadomości, że pragnąc przyjść z 

    

perfumerji 
i kosmetyki 

akiery, marmurki do jaj. 
szafran naturalny, wa- 

EA 

By 

  

a IŽĄD 
GLICEROPHO 

  

Prawo pierwszeństwa przy przetargach mają о- 
soby uprzywiljowane rozporządzeniem p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 27—Xil—1924 roku, 

Dyrekcja państwowego monopolu spirytusowe- 
go zastrzega sobie prawo wyboru kandydata. 

przedstawić należy kwit 
KOP. ra wniesione vadjum w sumie 500 złotych na 
rachunek Dyrekcji państwowego monopolu spirytuso- 

Przy składaniu ofert 

wego Nr. 30500 w Warszawie. MEB 
(©) Podkomorski. 

Dyrektor. 

(—) Gościmski. 

włowicza, krzycząc z radości: 
— Wujaszku Jasiu, wujaszku Ja- 

siu! Proszę popatrzeć—one już chleb 
z ręki biorą, Caranka widział sam, 
jak brały, Murzik i Manycz. Aksaj 
najdłużej się sprzeciwiał. 

— Aksaj najlepszy będzie panien- 
"ko, twierdził Caranka. Taki jest znak: 
który koń najwięcej płochliwy, ten 
będzie najsilniejszy. 

— Ale Murzik najlepszy. On ma 
już oczy dobre, wujaszku. iwan Pa- 
włowicz musiał pójść się przekonać, 
że Murzik ma już dobre oczy. 

„Jakie to jeszcze dziecku*—powta- 
rzał w myśli Iwan Pawłowicz. Musiał 
traktować jak dziecko tę dziewczynę, 
starał się niewidzieć w niej kobiety. A 
jednak  krępowała go niezmiernie! 
Drobną swą osóbką wypełniła całe 
jego życie, zmieniła jego dotychcza- 
sowy tryb życia kawalerskiego, senne 
i spokojne zwyczaje cichego obser- 
watora. Wszystko musiało się zmie: 
nić. Napawać się w samotności pięk- 
nem przyrody—pogrążyć się w jakąś 
dziwną nirwanę, jak lubił dawniej, 
nie mógł już teraz. Ona była przy 
nim żywem dopełnieniem tej przyro: 
dy, najpiękniejszym jej tworem; jej 
spostrzeżenia pełne zachwytu, pytania 
badawcze, budziły myśli, które blas- 
kiem błyskawicy rozświecały mrok 
uśpienia w umyśle jego. 

— To jest Wenera, ja wiem, a to 
Mars. Ale te trzy gwiazdy w szere- 
gu, jak się nazywają? 

D.-H. F, Mieszkowski 
Punktualne i solidne załatwienie zleceń z prowincyi. 

i SOI 

Drzemiący po herbacie z rumem 
Iwan Pawłowicz, odpowiadał niechęt- 
nie. 

— Wujaszek śpil W taką noc! 
Kiedy gwiazdy tak świecą, tak skrzą 
się, jakby żywe.. Jak: wujaszek, my- 
Śli, czy są na nich żywe istoty? 

— Podobno na planetach życie 
jest możliwe. Ale kto to wie? Wszak- 
że tam nikt nie był. Tylko fantazja 
poetycka unosiła ludzi na księżyc i 
na Marsa. 

— Ja myślę, że tam będą nasze 
dusze. Patrząc na ten błękit nieba za- 
czynam rozumieć te «życie bez koń- 
ca», o którem śpiewają w panichidzie, 
Jeszcze nowe się zapalają i coraz ich 
więcej. lleż ich jest nad nami! Oto 
Plejada... Miljony małych światów, a 
wszystkie one kręcą się i pędzą 
gdzieś, a my z niemil Drogi wujasz- 
ku, czy ja nie nudzę, nie dokuczam 
wujaszkowi? 

— Nie.. skądże znowu? 
— Wiem, że lubisz wujaszku „po- 

milczeć”... Zaraz ukaże się księżyc i 
one zacziią gasnąć—miłe gwiazdki. 

Siedziała, oparta swemi okrągłemi 
jędrnemi rękami, obnażonemi do łok- 
cia, o balustradę werandy przechy- 
lona drobną piersią nad nią; głowa 
jej podniesiona z włosami upiętemi 
w węzeł grecki, wyraźnie zarysowy* 
wała się na tle nieba, tworząc Syl- 
wetkę pełną harmonji i piękna. 

Nie mógł nie widzieć Iwan Paw- 
łowicz, że ma przed sobą kobietę, 

THE PURGATIV PODŁUG CHAMBARDA 

Ziółka przeczyszczające, nieszkodliwe dla organizmu, łagodnie i szybko 
° działające stosowane dla osób dorosłych oraz dzieci. 

Sprzedaz we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 
UWAGA: Wszystkie wyroby naszezo laboratorjūm są zaopatrzone w 

czerwony podpis 
ze statywem. 

  

KJC1E 
SPHATE CZYSTY i z ŽELAZEM 

ogólnego odżywiania 
Magistra 

„A. Bukowski" i markę 
w.Z.P.Wilno 3.111 1926 

i DRS 

  

KARL SZORC TIR 

TYLKO! 
Magistra 

" „A. Bukowskiego 
stosowany przy anemji, nerwowem wyczerpaniu i w stanie upadku 

A. Bukowskiego 

ochronną 

ЛАМОРАКТОВА 
materjały wełnione na damskie i męskie 

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 

osób bez ratunku ginie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. Człowiek o ka: 
miennem sercu wyszedtby z tego 
przybytku niedoli, ze łzą w oku. Ła- 
kawe datki przyjmuje Adm. «Słowa» 

DEMANDEZ 
aujourd'hui móme un abonnement de 
trois mois ABSOLUMENT GRATUIT 
A une grande Revue Polytechnique 

mensuelie 

INGENIEURS % TECHNICIENS 

Vous recevrez en móme temps franco 
la. brochure „Le  Rógne dę 
L'Electricitė", qui vous donnera le 
moyen d'occuper A brei dėlai une 
briliante situation dans le vaste 
domaine de i”Electrotechnique. Ecrivez 

aujourd'hui móme A 

INGENIEURS ET TECHNICIENS 

  

40, r. Denfert-Rochereau, PARIS.   

  

O SPRZEDANI* 
część pasieki za. 
raz, PSZCZOŁY 

  

4 A drowe w dobrym sta- pomocą zarówno poszukiwaczom książek wyczerpa. ni М DOM HANDLOWY nych, jak i posiadaczom takowych, atželia NA ŚWIĘTA anie O. . ° - stawkowe, cena umiar- 

J.BUKOWSKLi I.DAGIS| || DZIMt Komisowo-Antykwarski | naj. žus SE 
w którym przyjmuje do komisowej sprzedaż ŻY ki PA WILNO, ul. Wielka 8. TEL. 441. książki używane we wszystkich językach | | | | miyń ww PS REKE 

‚ uszerka 
POLECA wyszczególnione trunki i towary spožyw- Kupno—Sprzedaż —Zamiana —Ocena— Informacje MA: "SA W. Smiałowska cze wg niżej podanych cen: Ą K przyjmuje od godz. 

Węgier:kie słodkie — od 2.25 KOLONJALNE: > LUKSUSOWĄ @ ENIA 
a « 2,25 śr # od 2.20 Pra i Lirkkś słodkie wzb Ir si 

quem < 2.25 Cukier drobny < 1.35 ' przebierane, ro: . 
Poste < %58 Ёаша PE + 8.00 gė a E Ei E E Hi iš: sa i Ed ME. sali bizi a 

ortwejn < 2.50 Kakao angielskie < 340 DBS BAE i Wino wytrawne białe + 200 Kompot I kę. : 39 a SKŁAD APTECZNY tras waniję || (aus 2 Žas Malaga < 3.75 Mąka luks. * wszelkie itókiet. Maśik 
Wermouth < 2,00 Migdały słodkie < 14.00 © = a do ciast URE gr Kotor IR tlg l. Prużana doda Kea Ukenas "aer < 8. < chińskie < 240 1 E ® 
Е. suskie biało AS wodzą Ecke < 300) gg Mickiewieza 15. Telefon 482 й GRA CHA Elekt 

vi * я * | z 

AE « 0 AS Ž vis a vis hotelu «St. Georges» G0Ł BIOWSGY zacja kosmetyczna. 

Wiśniówka 06:40 pr. « 425 CODZIENNIE Świeże | & MJ Trocka 3. tel. 757. Mickiewicza 1 co /4; Likiery półlitr. _  * 350 DROŻDŻE Na nadchodące Ś W LĘTA poleca: PZA WOLNE wejście z placu Ka 
у tedralnego, 

W. Z. P. Nr 1 Wilno, 
dn. 301 1926, 

ETNISKO POD 
WILNEM z ogro- 
„dem, przy stacji 

kolejowej — do sprze* 
dania okazyjnie za 6000 
złotych. Inne letniska 
również posiada <ZA- 
CHĘTA>. Portowa 14 

tel, 9—05, 

Domy, wilie w 
Wilnie i pod 

Wilnem, 
z wolnemi miesz: 
kaniami i ogrodami 
posiada do sprze* 

aży 
Okazyjnie tanio! 
Dom Handl. Kom. 
„ZACHĘDA? |: mea 
Portowa 14 

kuszerka Okuszko, 
„teleton 9—05 Zwierzyniec, ul. 

Moniuszki Nr.28, 
Przyjmuje od 9 — 6. 

W. Z. P. 24. 

oszukuję dzierżaw* 
cę młynu. Ofer- 
ty szczegółowe 

do Biura Reklamowe- 
go St. Grabowskiego 
Garbarska 1, tel. 8 

  
  

2 pokoje 
„„ do wynajęcia. 

Witolddowa il, m. 3. 

trójkąt 
r. Nr 10. 3 

  

kosijumy i pslta. — Jedwabie, zeliry, saty- 
ny: t, d.Materjały obiciowe. | | | | ró 

Łóżka angielskie f-my Konrad Jarnuszkie- RY 
wicz i S-ka, — Krzesła wiedeńskie, garnitu. wyborze 
ry salono-we, meble gięte, — Materace, 
otomany. kozetki własnej wytwórni, — ТАМ О 
Szafy, stoły, krędensy i t. p. 

sp. z ogr. ul. Mickiewicza 23 
odp. 

piękną, młodą dziewczynę, otoczoną 
wdziękiem niewysłowionym i urokiem. 

Krępowała go. 
— Czy zauważyłeś, wujaszku, że 

Murzik ma prześliczną strzałkę na 
czole, a przytem ma najmniejsze uszy. 
Jutro musimy ich osiodłać i ja pojadę 
na Murziku, a Caranka na Aksaju. 

— Ależ one są zupełnie nieujeż- 
dżone, prawie dzikie, znam ten ro- 
dzaj. Pamięta Pani, co one wyrabiały 
przy czyszczeniu. 

— Ho ho!-—-zawotala wyzywająco, 
Fanni—nie pierwszyzna to dla mnie: 
dzikie konie ujeżdżać! Hej, stepiel... 

— Tu są góry, przepaście, skały. 
— Czyż to nie wszystko jedno! 
Fanni zagwizdala przeciągle, 

ł znów był to chłopak swawolny, 
rozpuszczony przez ojca kozak, 

Obecność Fanni pociągała za So- 
bą i innego charakteru zmiany. Lu- 
biła ona zjeść dobrze i smacznie, A 
stół oficera w stanicy—to stół spar- 
tański, Barszcz i kasza—to wszystko. 
W stanicy ukazała się krowa, a za 
nią dunganka. Skąd? ,,Caronka przy- 
prowadził*. Kto jemu kazał? — „Pa- 
nienka Fania* (tak nazywali ją koza- 
cy). Rano zjawiły się słodkie bułecz- 
ki, oładki, pączki, na stole ustawiono 
dzbanuszki z mlekiem i śmietanką. 
Inne też były obiady. Zapiewałow o- 
kazał wielkie zdolności kulinarne, pod 
doświadczonym kierunkiem _Fanni. 
Kozak, jadący do miasia dostawał od 
„panienki Fanni* długi spis produk- 

telefon 2—99 

  

IAE II 

   

    

na najdogodniej- 

szych warunkach 

iii, sp 

tów, które musiał kupić. Ze skrzyń, 
które przywiozła, wyjmowała konser- 
wy, cukierki, konfitury i herbatniki. 

Sprzeciwianie się byłoby bezcelo- 
we. „Nie uznawała słów „moje“ i 
„twoje“, wszystko bylo „nasze“ i w 
to „Nasze” wnosiła dużo swoich rze« 
czy i zapasów. Niepokoiło to Toka- 
rowa. 

Kupiła konie sobie, a więc istotnie 
zamierza osiąść tu na dłużej, Jeździ, 
Szuka czegoś. Czyżby naprawdę ma- 
rzyła o złocie? Ma jakiś cel i nie ża- 
łuje niczego, by go osiągnąć! 

Jaki jest ten cei? Męski, czy ko- 
biecy? Pracować i wywojować sobie 
wolność i prawo życia—czy też uwie 
kłać w sieci niewoli swym czarem 
dziewczęcym mężczyznę—lwana Pa- 
włowicza, by potem stać się jego 
niewolnicą?,,. 

— Wuju Jasiu... Oto księżyc się 
pokazał. Jaką ma niemądrą, zawsty- 
dzoną minę. Jakby się. wstydził, że 
się spóźnił... jestem przekonana, na 
księżycu niema ludzi — przecież on 
zupełnie zamarza. Tak mnie uczono. 
—Czy to prawda? 

— Prawda. 
— Ach! Polecęż ja jutro po tych 

górach. Wiatr mnie nie dogonił... 
Czy nie ma tu nikt psów gończych? 
Iwan Pawłowicz nie odpowiedział, 

„Nie można dać sobie z nią rady*— 
myślał. 

(D. C. N) 
  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileiskie“, Kwaszelna 28.


