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ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 POSTAWY — 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkową 
GRODNO — Plsc Batorego 8 
'KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul, Majora Mackiewicza 63 

80 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 

NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
ul. Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

ŚWIR — ul. 3- 

WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24, 
go Maja 5 
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Nagły zwrot w polityce Kowna. 
Urzędowa „Lietuwa* pisze: 

W deklaracji rządu litewskiego w 
dziedzinie polityki zagranicznej wyróż- 
niają się dwa momenty, które tworzą 
zasednicze poglądy, 51) Utrzymanie 
niepodległości Litwy ze stolicą Wil- 
nem i 2) Sprawa neutralności Litwy 
w stosunku do sąsiednich wielkich 
państw. Z deklaracją tą zgadza się jak 
jeden mąż cała Litwa, bez względu 
na przynależność partyjną. 

W pierwszym punkcie uwydatnia 
się program polityczny utrzymanie nie- 
podłegłości i wyzwolenie Wilna,, któ- 
ry jest tak wyraźny, że nie potrzebuje 
komentarzy, Ale jeżeli użyto tego pode 
kreślenia, to jedynie dlatego, że uwa- 
żano to za potrzebne. Skonstantowanie 
faktu, iż Litwa użyje wszystkich środ- 
ków do obrony niepodległości, zo- 

stało wywołane pogloskami, že Pol- 
ska otrzyma jako kompensatę za Когу- 
tarz Gdański terytorjum litewskie. 

Wyzwolenie Wilna jest najważ- 
niejszą sprawą w zagranicznej poli- 
tyce litewskiej. Każdy nowy gabinet 
sprawę wyzwolenia Wilna uważał za 
konieczne podkreślać, obecny zaś 
rząd traktuje tę sprawę narówni z 
niepodiegłością Litwy. Bez Wilna 
Litwa nie może rozwinąć w  zupeł- 
ności swego państwowego organizmu, 
Okupowana część Litwy z Wilnem 
jest etnograficznem terytorium naro- 
du litewskiego, które jest ścisle zwią- 
zane z niepodległą Litwą. Przynależ- 
ność Wiłna do Polski jest rzeczą nie 
naturalną, wynikłą jedynie w rezulta- 
cie dziwnego kaprysu historji. Rząd 

p oważał za wskazane podkreślić swoje 
prawa do Wilna dlatego, że w o- 
becnej chwili nie brak pogłosek, któ- 
re dowodzą o zmianie kierunku w po- 
lityce Litwy. Wyraźne postawienie 
sprawy zaprzecza nieprawdziwym po- 
głoskom. 

Inicjatywa w kierunku zalat- 
wienia tej sprawy znajduje się 
w polskiem ręku; Litwa jest przy- 
gotowaną rozpatrzeć każdą pro- 
pozycję ze strony polskiej i 

ws: ć rokowania, o ile te ro- 
kowania pójdą drogą, która przy- 
czyni się do zrealizowania na- 
szego programu. Czy ta praca da 
konkretny rezuliat—załeży jedynie od 
Polaków. Jeżeli dotychczas polsko-li- 
tewskie sąsiedzkie stosunki nie są 
uregulowane, to nie jest winą Litwi- 
nów, a tylko Polaków, którzy nie 
zaproponowali Litwie dotychczas nic, 
coby się zgadzało z zasadami litew- 
skiej polityki. 

Drugi, zaznaczony w deklaracji 
moment polityczny—neutralneść Litwy 
ma duże zmaczenie dla ogólnej sy- 

-— tuacji; politycznej w Europie. Litwa 
w położeniu geograficznem” znajduje 
się Ma skrzyżowaniu dróg pomiędzy 
wschodnią i zachodnią Europą. Ody: 
by została rozwiązana sprawa Wilna, 
neutralność Litwy i innych nadbał- 
tyckich państw byłaby gwarancją 

_ pokoju na wschodzie Europy, 
Takie są główne zasady deklara- 

cji rządu litewskiego w polityce za- 
granicznej. 

  

Niemcy przeciw neutralizacji. 

GDAŃSK, 1. Ill. PAT, Omawiając 
deklarację programową, wygłoszoną 

przed kilku dniami w sejmie litew= 

„ Skim przez premjera Woldemarasa, 

Pw
. 

tutejsze pisma niemieckie podkreślają, 
że żądanie jego neutralizacji Litwy,w 
drodze międzynarodowego zagwaran- 
towania obecnych granic w Europie 
Wschodniej spotka się ze strony 
Niemiec z jak najsilniejszym oporem. 

O imi SL 

2000 zł. NAGRODY 
wypłacę natychmiast 
za odniesienie > = na balu w 

domu Oficera Polskiego w noc z po- 

niedziałku ma wtorek BROSZKĘ z 

В jednym większym brylantem. 

Broszka dla mnie posiada wartość 

PE Dz ss 

nieść pod adresem: 

Mickiewicza 2 m. i4, od godz. 4-е] 

do 5-0. 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca oświa: 

tę pozaszkolną pomiędzy ludem 

wsł i miasteczek, oświecając ten 
lud utrwala granice Ziem 
Wschodnich _ Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś jej członkiem. — (ul, 
Zygmuntowska 22 od g. 6 do 8. 

Fota Szopka 
— r i i RA 

    
    

  

        

Modemicha 
ul. Wielka 24. Ceny miejsc od 50 gr. w górę. 

O rokowania z Polską. 

Z Kowna donoszą: W tutejszych sferach politycznych wyra- 

żają przekonanie, że Waldemaras zmierza do nawiązania gospo- 

darczych stosunków z Polską. jeden z wybitnych polityków  |i- 

tewskich oświadczył, że Litwa gotowa jest poważnie rozważyć 

każdą propozycję ze strony Polski, o ile odpowiadać ona będzie 

głównym zasadom polityki litewskiej. W podobnym tonie wypo- 

wiada się urzędowy organ „Lietuva* 

Ks. Tumas zaprzecza kłamstwom 0 prześlado- 

waniach w Wilnie. 

Odczyt nacjonalisty litewskiego w Kownie. 

Jeden z członków delegacji litewskiej do Wilna, na pogrzeb Basano- 

wicza, prof. Uniwersytetu Kowieńskiego, ks. kanonik Tumas wygłosił w 

Kownie odczyt o swych wrażeniach w Wilnie. Na odczyt zebrały się tłu« 

my ciekawych. Wzbudził on ogromne wrażenie, gdyż treść odczytu na- 

ogół była utrzymana w tonie bardzo wstrzęmięźliwym, a nawet ugodowym, 

mimo, iż ks. Tumas należy do stronnictwa skrajnych nacjonalistów. 

Prelegent oświadczył, że Litwinom w wWilnie nikt żadnej „specjalnej 

krzywdy nie robi. Litwini wileńscy mało zajmują się polityką i jako mniej- 

szość, stawiani są przez Polaków za przykład innym mniejszościom, jak 

np. Białorusinom i Ukraińcam. 
Władze polskie odniosły się do delegacji kowieńskiej nader uprzejmie. 

Po deklaracji rządowej. 

Według wiadomości z Kowna na najbliszem posiedzeniu Sejmu 
w dn. 3 odbędzie się dyskusja nad deklaracją rządową. Podobno rząd ma 

zapewnioną większość. Ż mniejszości narodowych jakoby . Żydzi powstrzy” 

mają się od głosowania, Niemcy kłajpedzcy głosować będą przeciw, zaś 
Polacy za wotum ufności. 

„Sowiety zabiorą Wilno na wiosnę". 

Wynurzenia posła sowieckiego w Kownie? 

Z Kowna donoszą: Tutejsze gazety jak <Tautos Walia» i <Darbininkas>, 

zamieściły sensacyjną wiadomość, o rozmowie jaką miał sowiecki poseł w 

Kownie Aleksandrowski z pewnę wybitną osobistością polityczną. W rozmowie 

tej Aleksandrowski miał powiedzieć, że o ileby zaszły od owiednie konjunktu- 

ry polityczne i Rosja sow. odebrałaby z wiosną r. b. Wilno od Polski, to wo- 

bec stosunków panujących obecnie w Kownie, Sowiety nie widzialyby možli- 

wości oddania Wilna, na pastwę burżuazyjnych rządów kowieńskich. Wiado- 

mość ta wywołała w tutejszych sferach zarówno wielką sensację jak oburze- 

nie. Urzędowe biuro prasowe przy poselstwie sowieckiem w Kownie zaprzecza 

tej wiadomości, jak również pogłoskom, że poseł Aleksandrowski jest ajentem 

kominternu. 

Znaczki pocztowe ku czci D-ra'Bassanowicza. 
Z Kowna donoszą: Litewski urząd poczt postanowił wydać ku uczczeniu 8. p. 

D-ra Bassanowicza BB znaczki Pa: Wykonanie znaczków zostało powierzone 

jednemu z najwybitniejszych litewskich artystów-malarzy. Znaczki mają być wydane 

czterech rodzai: po 15, 20, 50 i 60 centów. 

Sowiecko bałtycki pakt bezpieczeństwa. 

RYGA. LIIL PAT. W związku z.. wyjazdem łotewskiego ministra 

spraw zagranicznych Zielensa do Tallina dziennik „Sócialdemokratos* 

zapewnia, że w chwili obecnej wytworzyła się pomyślniejsza sytuacja dla 

zawarcia z Sowietami paktu o nieagresji. 
TALLIN. 1.11. PAT. Przybył tu łotewski minister spraw zagranicz- 

nych Zielens w «celu złożenia wizyty estońskiemu ministrowi spraw za- 

granicznych Ackelowi i odbycia z nim konferencji w sprawach bieżących, 

w szczególności w sprawie rokowań o traktat o nieagresji z Sowietami, 

USSAIESEISST ESS S TEST TIA SIS ARTIST ATEITIS, 

"W sprawie uznania Sowietów de jure. 
PRAGA, 1.lil, PAT. W kołach politycznych toczą się w dalszym cią- 

gu ożywione dyskusje w sprawie uznania de jure Rosji Sowieckiej przez 

Czechosłowację. Praga lewicowa rozwiła wielką agitację w tymi kierunku 

kładąc nacisk na Ściśle gcspodarczy charakter kwestji uznania i przytacza* 

jąc jako argument dążenie do wejścia w stosunki gospodarcze z Sowietami 

państw europejskich, a szczególnie Polski, która do najaktualniejszych zagad- 

nień państwowych zalicza ekspansję handlowo-gospodarczą na Wschód, 

Delegacja niemiecka do Genewy. 

BERLIN, 1.lll, PAT, Biuro Wolffa donosi, że skład personalny dele- 

gacji niemieckiej na obrady genewškie nie został jeszcze ustalony. Delega- 

cja wyjeżdża do Genewy w piątek wieczorem pod przewodnictwem dyrek* 

tora ministerjalnego Gaussa, kierownika wydziału do spraw Ligi Narodów 

w Niemieckim urzędzie spraw zagranicznych i tajnego raday von Būlowa. 

Wałki w Marokku. 
PARYŻ 1 II. PAT. Wedłog doniesień z Rabatu oddziały hiszpańskie 

stoczyły bitwę z oddziałami szczepu Ktama, który prawie w całości zbun- 

tował się. Po stronie hiszpańskiej jest 30 żołnierzy zabitych. 

Izba handiowa poisko-węgierska. 

BUDAPESZT. 1JI. PAT. Na walnem zgromadzeniu lzby handlowej 

węgiersko-polskiej, po sprawozdaniu dyrektora izby Steinera, wygłosił odczyt 

o sytuacji gospodarczej w Polsce wice-konsvl Rzeczypospolitej dr. S.ra- 

kosz. Na odczycie byli obecni między innemi: pos. Michałowski, przed- 

stawiciele rządu węgierskiego oraz przedstawiciele prasy, zarówno WĘ- 

gierskiej, jak i zagranicznej. 

  

ż Klub NorodoQy s” asc: 
poseł JAN KORNECKI wygłosi odczyt p. t. 

ZRÓDŁA KOMUNIZMU 
Wstęp za opłatą I złotego, dla członków Klubu bezpłatny. 

3 ь 2 os 

w dniu 3, 4,65. 6, 1, 8 ! 
marca b. r. o godz. 8 m. 15 
wiecz. w Ognisku Akademickim 
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Defetyzm w demokratyzmie. 
Niegdyś polemizowałem z wybite 

nym publicystą a dziś wyższym urzęd- 

nikiem w państwie. Był demokratą i 

napisał artykuł, że nasza polityka nie- 

demokratyczna w stosunku do mniej» 

szości narodowych powoduje osłabie: 

nie naszego stanowiska w Lidze Na- 

rodów. Nazwałem to «węzłem psy- 

chicznym» zawiązanym na sprawie 

szkół białoruskich. . Śmiesznie jest 
twierdzić, że zarzuty z dziedziny po- 

lityki wewnętrznej mogą być. istoćne- 
mi powaźnemi przyczynami powo” 
dzenia i niepowodzenia w polityce 

międzynarodowej a nie pozorami, nie 

pretekstami. dla gry, Gdyby było ina- 

czej, tobyśmy mogli podważyć odrazu 

p. Brianda na podstawie obchodzenia 

się z robotnikami — Polakami we 

Francji, jak z białemi murzynami, 

Cena, wartość Polski w oczach 
zachodu polega nie na tem, że Pol- 
ska jest państwem demokratycznem, 
lecz raczej na tem, że jest państwem 

reakcyjnem, bo. obroniła się przed 

Bolszewją, Talleyrand  powiedzial 
swego czasu: „Europa nie pogodzi 
się z Francją zarzewiem rewolucji, 

lecz Europa kochać będzie ” Francję 
obrończynię porządku”, Dziś dla Eu- 

ropy zasługą Polski, to właśnie tylko 

to, że wszystkie «białe gwardje,» 

wspomagane przez cudzoziemców i 

nie wspomagane, pobankrutowały, a 

Polska bolszewików zwyciężyła. |Stąd 
sympatja wszystkich szczerych prze- 

ciwników bolszewizmu do Polski i 
stąd niechęć do nas wszystkich dal- 

szych czy bliższych sympatyków 

komunizmu. ю 

„Rozumiem bolešė každego polskie- 
gó demokraty z przedstawienia sobie 

faktu, iż w całej Europie żywą sym- 

patją Polska się cieszy jedynie w ko- 

łach prawicowych i „reakcyjnych*, 

Rozumiem tę boleść, lecz myślę, 2е 

każdy demokrata, o ile myśli kate- 
gorjami państwowemi,—to po otwar- 
ciu powiek — powinien wyciągnąć z 
tego faktu odpowiednie konsekwencje. 

Hypnoza demokratyczna, demo- 
kratyczny „węzeł myślowy” robi nam 

dużo szkody w naszej polityce po- 
granicznej i zagranicznej. 

W polityce kresowej nie możemy 
dotychczas zrozumieć, że jesteśmy 
bezsilni skoro stajemy do licytacji z 

bolszewikami. Stąd nasza polityka na- 
‚ rodowościowa powinna wzmacniać i 
"opierać się na tych elementach. które 

na ugodę z bolszewizmem nie idą. 
W sferze stosunków narodowo- 

ściowych takim elementem jest Cer- 

„kiew prawosławna. 
W sprawie. żydowskiej możemy 

zgóry. uważać socjalistów żydowskich 

dla nas za straconych, a za naszego 

naturalnego sprzymierzeńca burżuazję 

żydowską. 

W zakresie stosunków  ekono- 

micznych nie możemy zrozumieć, że 

szerzenie haseł zniszczenia większej 

własności ziemskiej to tylko przesu- 
wanie granic Bolszewji na zachód, a 

natomiast przyszłość nasza polega 
na tym fakcie, że chłop w Białejrusi 

sow., chłop zaraz za kordonem gta- 
nicznym żyje w nędzy stokroć gor: 

szej od naszego włościanina, a to 

pomimo „reformy rolnej",  mskutecz- 

nionej radykalnie. 

W/ polityce zagranicznej, w sto+ 

sunkach z Niemcami ta nasza stała 

spekulacja na Niemcy republikańskie, 

Niemcy demokratycznel 

Zacytujmy tutaj analogję jeszcze 

z dziedziny polityki wewnętrznej, Oto 

jeszcze się spotykają w Polsce ludzie, 

którzy mówią o asymilacji żydów. 

Jakgdyby cała diaspora żydowska nie 

była widownią walk dwuch tez, nacjo- 

nalistyczno-żydowskiej i asymilacyjnej, 

tezy Francuzów, Niemców, Polaków 

«mojżeszowego wyznania». Walka 

ta zakończyła się wspaniałem zwy- 

cięstwem nacjonalizmu żydowskiego. Pt 

Siąd mówić o programach asymilacji 

żydów, w tem największem ich sku- 

pieniu w proporcji globałnej t. j- w 

Polsce, mogą tylko albo ludzie nie 

mający pojęcia o historji narodu žy 

dowskiego, albo poeci polityczni, na 

których miema rady, W Polsce asy- 

milować żydów może tyko jeden 

kierunek polityczny, t. j. komuniści. 

Analogją do zwycięstwa kierunku 

nacjonalistycznego w psychologii ży- 

dowskicj jest dla. mnie żywiołowe 

zwycięstwo monarchizma w Niem- 

czech. Nie mówię, nie prorokuję  kie- 

dy do Niemiec powrócą wygnane dy- 

nastje i czy powrócą wogóle: Lecz 

to, co zowiemy. psychologją monar- 

chizmu- niemieckiego już dziś  swięci 

swój tryumf w;Niemczech, a. będzie 

się ten tryumf zwiększał z każdym 

nowym rocznikiem, jaki po raz pierw- 

szy przystąpi do urn. wyborczych. 

Młodzież niemiecka to dopiero inten- 

sywne uczucia monarchistycznel. Dziś 

już jest Hindenburg, który był prze- 

cież «na prawo» od Wilhelma Il-ego 

j dziś już i Belgjai Szwecja i Anglja 

i Rumunja są o wiele mniej «monar- 

chistyczne» niż ta Republika, która 

czci żelaznego kancierza i żelaznego 

marszałka. Liczby wyborców, jak ka- 

żda statystyka, nie oddają jeszczę ca- 

łej prawdy. Trzeba znać także różni- 

cę w intensywności zapału, entuzja- 

zmu i przekonania o słuszności swej 

sprawy, jaka dzieli czarno-biało-czer- 

wonych od czarno-złoto-czerwonych. 

Żadne sztandary nie są otoczone ta- 
kim nimbem, jak sztandary pokrwawio- 

ne a spalone. Niemcy są dziś krajem 

popalonych sztandarów. Stąd są kra- 

jem miłującym te sztandary. Trzeba 

się wmyślić w różnicę psychologji 

grobu nieznanego żołnierza, a nie- 

mięckiej Ehrentafel. Pod Łukiem try+ 

umfalnym na płace d'Etoile ładna 

Francuzka myśli sobie: «biednyś ty, 

zginąłeś i nawet imienia po tobie nie 

pozostało». A przed niemiecką Ehren- 

tafel, którą w Niemczech, spotyka się 

na każdym kroku, dziesiątki młodzie- 

ży niemieckiej stoją i myślą: / „oto 

imię twoje otoczone jest chwałą. Dzie- 

siątki lat przejdą, a w naszem miaste- 

czku imię twe pozostanie". Niemcy 
republikańskie to wczoraj, Niemcy 
monarchistyczne to dziś i jutro, kto 

stawia na Niemcy repubiikańskie ten 

chce przegrać, kto na ich powrót 

spekuluje ten się zawiedzie w swoich 

obliczeniach. 
> Cat, 

Kredyty dla samorządów. 

"WARSZAWA, 1—IIl. Pat. Dzisiaj 
odbyła się u p. ministra skarbu przy 
udziale p. ministra robót publicznych, 
p. ministra pracy i opieki społecznej 
oraz przedstawiciela ministra spraw 
wewnętrznych i dyrektora departa- 
mentu budżetowego M-stwa' skarbu 
konferencja, na której omawiano spra- 
wę kredytów dla samorządów na pro- 
wadzenie robót publicznych «celem 
zatruvnienia bezrobotnych. 

Obniżenie stopy procentowej. 

W. „Dzienniku Ustaw” zdnia 1-go 

marca ogłoszone zostało rozporzą- 

dzenie ministra Skarbu, wydane w 

porozumieniu z ministrem  Sprawie- 

sm o wysokości odsetek praw- 

nych. 
? W/ art.1, tego rozporządzenia od- 

setki prawae zniżone zostały do 10 

od 100 w stosunku rocznym. 
W arm. 2, stopa procentowa usia- 

lona w art. 1. zastosowana została 
do tytułów prawnych, « powstałych 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia, z tem jednak, że od- 
setki te liczone będą od dnia wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia. 

W art. 3. termin wejścia w życie 
rozporządzenia określony został na 
1 marca bir. 

Złote monety 10 i 20 złotowe. 

Bank Polski wymieniaosobom prywatnym 

złoto na złote oi > Ė oi owe 

we, przyczem na 1 osobę wydaje ylko po 

jednej 20-to i jednej 10 cio złotówce, Czyli 

łącznie 30 złotych w złocie. Jeżeli wartość 

przyniesionego do wymiany złota przekra- 

cza sumę 30 złotych, wówczas różnicę wy- 
aca Bank Polski w złotych obiegowych. 

MennicajPaństwowa wymiany złota na 

monety złote nie uskutecznia, ani też za- 

mówień prywatnych na bicie monet złotych 

ze złota na ten cel dostarczonego nie przyj- 

muje. Mennica bije monety złote jedynie na 

zamówienie Banku P. 

Sejm i Rząd. 
Poprawki budżetowe Senatu 
w komisji budżetowej Sejmu. 

WARSZAWA, 1. Ill, Pat. Sejmowa 
komisja budżetowa pod przewodni- 
ctwem pos. Rymara obradowała dziś 
nad poprawkami Senatu do przyjęte- 
go przez Sejm projektu ustawy, zmie- 
niającego niektóre postanowienia usta- 
wy o środkach zapewnienia „równo. 
wagi budżetu t. zw. ustawy Sanacyj- 
mi Poprawki zreferowal pos. Korne- 
cki (ZLN) poczem komisja wszystkie 
poprawki Senatu przyjęła, Pozatem 
komisja zajmowała się na podstawie 
referatów sprawozdawców poszczegól- 
nych części budżetu uzgodnieniem 
rezolucyj, zgłoszonych w  drugiem 
i trzeciem czytaniu budżetu na  ple- 
num z rezolucjami zgłoszonemi w 
toku obrad komisji. Wreszcie komisja 
na podstawie propozycji przewodni- 
czącego ustaliła, iż dla załatwienia 
ewentualnych poprawek Senatu do 
budżetu zbierze się w dniu 17 b, m. 
przyczem obradować będzie bez przer= 
wy aż do wyczerpania materjału. W 
międzyczasie zbierze się komisja pię- 
ciu, która rozpatruje sprawozdanie 
Najwyższej Izby Kontroli Państwa na 
rok 1925, 

Pogłoski o deklaracji rządowej 
w Sprawie zmiany ordynacji 

wyborczej, 

WARSZAWA, 1. III (żel, wł. Słowa). 
Według pogłosek krążących w kołach 
sejmowych jutrzejsza deklaracja rząe 
du w sprawie ordynacji wyborczej 
wypowie się za zmianami ordynacji 
w granicach Konstytucji, a zatem bę- 
dzie ograniczała się do kwestji dru* 
gorzędnych, 

Sprawy gdańskie w Lidze. 

WARSZAWA, 3. JI (fel. wł. Słowa), 
Komisarz Generalny p. Strasburger 
przed wyjbzdia 86 Оспему oświad- 
czył dziennikarzom, że na bieżącej 
sesji uda się mu prawdopodobnie га 
łatwić Sprawy finansowe Gdańska. 
W chwili. cbsenej najważniejszą z 
tych spraw jest rozbudowa portu 
gdańskiego, która nie odbywa się w 
tym tempie jakie jest konieczne dla” 
zaspokojenia całokształtu wzrastają« 
cego ruchu portowego. 

GDAŃSK. 1 3. PAT. „Baliische 
Presse* donosi z Genewy, że wczo- 
raj wieczorem przybył tam generalny 
komisarz Rzeczypospolitej Polskiej w 
Gdańsku p. Strassburger. Równo 
częśnie też przybyła delegacja gdań- 
ska. Pierwsze narady w sprawie sa- 
nacji finansów wolnego miasta roz- 
poczną się w dniu dzisiejszym. 

WARSZAWA, 1 III. PAT. P. mi- 
nister Franciszek Sokal, delegat Rze- 
czypospolitej Polskiej przy Lidze Na- 
rodów, powraca dnia 3 marca r. b. 
na swe stanowisko. Spotka się on z 
ministrem Zaleskim dnia 4 marca w 
Wiedniu, skąd razem udadzą się do 
Genewy na sesję Rady Ligi Narodów. 

Najbliższe posiedzenie Senatu. 

WARSZAWA, 1 Iil. PAT. Porzą- 
dek dzienny najbliższego posiedzenia 
Senatu, wyznaczonego na jutro o 
godz. 10 i pół rano, przewiduje spra- 
wozdanie komisji oświaty i kultury o 
noweli do ustawy e szkołach akade- 
mickich i sprawozdanie komisji skar- 
bowo-budżetowej o budżecie na rok 
1927/28. 

ROR 

Dokoła rokowań z Niemcami- 

BERLIN, 1.lil. PAT. Zbliżona do 
ministra Stresemana «Taegliche Rund- 
schau» zamieszcza artykuł o obec- 
nym stanie rokowań polsko-niemiec- 
kich, który zaznacza, iż spodziewać 
się należy, że narazie zaniecha się 
dalszego prowadzenia rokowań han- 
dlowych i przedewszystkiem przepro- 
wadzi się rokowania dyplomatyczne 
nad ustaleniem wytycznych i zasad 
we wszystkich punktach spornych. 

Wytyczne to, zdaniem Niemiecypo* 
winny określać nietylko stronę pozy* 
tywną sprawy wjazdu, pobytu i osie- 
dlenia, lecz również i stronę nega- 
tywną, to znaczy odmwę pozwoleń 
na wjazd i cofnięcie pozwoleń na 
pobyt i osiedlenie. 

mowy między ministrami Zaleskim i 
Stressemanem. Rzecz naturalna, je- 
szcze nie moż .a przewidywać, czy na 
tej drodze będzie można pójść daleko, 
w każdym razia pewną jest rzeczą, 
że przed powrotem Stressemana To- 
kowania nie będą na nowo podjęte. 

i W Genewie z 
pewnością dojdzie do osobistej roz- | 
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ECHA KRAJOWE 
Z województwa Poleskiego. 

Od p. Władysława Studnickiego związek kółek rolniczych, ze względu 
otrzymaliśmy następujące uwagi: na swą pożyteczną działalność zasłu- 

Województwo Poleskie ze wzglę- guje na subwencję, jakkolwiek sam 
du na swój obszar, jrzadkie zaludnie- przedłożył pismo fachowego referen- 

nie, brak Świadomości narodowej ta, wykazujące fikcyjną robotę, male 
wśród większości mieszkańców tego wersację i całkowitą bezużyteczność 

województwa, przy względnie małym niemał kółek należących do związku 
procencie ludności polskiej, nadaje kółek rolniczych. 
się na kolonizację i polonizację. Ge- Wojewoda Krahelski chciałby to- 
ograficznie winno ono spoić z Kró- warzystwa rolnicze utopić w związku 
łestwem bardziej położone na pół- kółek rolniczych. Nie chodzi mu o 

noc połacie kraju 0 znacznym pro- jedność organizacji rolniczej w po- 
cencie polskiej ludności. Ten kraj wiecie lub województwie. Gdy sejmik 
zniszczony wyjątkowo przez wojnę prużański uchwalił sttbwencję dla to- 
może być odbudowany gospodarczo warzystwa rolniczego, |gdyż była to 
i stać się źródłem dobrobytu Polski, jedyna organizacja rolnicza w powie- 
o ile byłby dobrze administrowany. cie, wobec ziikwidowania się kółka 

Pod względem gospodarczym jest rolniczego, należącego do związku, 
tu olbizymie pole pracy, a jednak wojewoda Krahelski posłał swego 
nasza polityka gospodarcza nie zro- męża zaufania do powiatu prużań- 
biła i nie robi miemal nic dla jego skiego i tamten przeprowadził uchwa- 
podźwignięcia. łę restytucjj dwóch kółek 22.Xil roku 

Co się tyczy administracji, to wo- zeszłego. Korzystając z tego, woje- 
jewództwo miało takiego wojewodę, woda Krahelski dn. 24 tegoż miesią- 

- jak Młodzianowski, który przez nie- ca zniósł uchwałę sejmiku prużańskie- 
umiejętną politykę osłabiał nasz stan go o daniu subwencji towarzystwu 
posiadania, obecnie zaś ma wojewodę rolniczemu. Uprzednio gdy sejmik 
Krahelskiego, który dziś zmusza wie- brzeski uchwalil subwencję 1000 zł. 
łu żałować ustąpienia Młodzianow- na kursy rolnicze, wojewoda Krahe!: 
skiego. (Powiadają: Młodzianowski ski zawiesił tę uchwałę. 
już się zorjentował, że w tym kraju Władysław Studnicki, 
nie można odpychać ziemiaństwa Od NAWE 7-1 
pracy społecznej, Młodzianowski już 

  

* zrozumiał szkodliwość roboty działa- 
czy lewicowych, żerujących na sub- 
wencjach, otrzymywanych przez zwią- 
zek kółek rolniczych. Czy kiedy to 
zrozumie wojewoda Krahelski, czy 
zresztą zrozumiawszy będzie miał ty+ 
le cywilnej odwagi, by zejść z drogi 
dziś obranej. 

Posłowie ukraińscy 
przed sądem. 

Sesja wyjazdowa Wil. Sądu Ape- 
lacyjnego w Brześciu Lit, 

W dniu 28 b. m. na wokandzie 
sesji wyjazdowej Wileńskiego Sądu 
Apelacyjnego w składzie przewodni. 

Wojewoda Krahelski nie ma zbyt czący vice-prezes Sądu Apelacyjnego 
dużo czasu do zajmowania się spra: p. Bochwic, sędziowie Dmochowski 
wami województwa. Trzy łub cztery i Bądzkiewicz i prokurator p. Wy- 
dni w tygodniu pochłaniają mu polo- szyński znalazła się sprawa posłów 
wania. Na sprawy województwa patrzy ukraińskich Czuczmaja, Wasyńczuka 
oczami takich ludzi, jak Landau-La- į Kozickiego. 
niewski, Lewicki i p. Olewiński. O Szczegóły ze względu na przecią- 
dwóch pierwszych pisaliśmy już w ganie się sprawy już od lat 4, przedsta* 
uprzedniej korespondencji. Pan Ole- wiają się niezwykle interesująco. W 
wiński, to typ już inny. Temperamen- roku 1923 wyżej wymienieni posłowie 
towy młodzieniec, prezes organizacji ukraińscy podczas wiecu zorganizo- 
młodzieży włościańskiej, gorący pił- wanego w Poczajewie, nawoływali 
sudczyk,j biorący swe instrukcje nie ludność miejscową do obalenia istnie- 
od marszałka, lecz z przedpokoi Bel- jącego porządku, za co po wydaniu 

SŁOW Q 

Polityka wojskowa Francji, 
PARYŻ, 1 Ill. PAT. Painłeve przedstawiając w rozmowie z korespon- 

dentem «Petit Parisien» rządowy projekt wojskowej organizacji Francji, 
podkreślił, że polityka wojskowa Francji jest mawskroś obronna, a jako 
taka w niczem nie stoi na przeszkodzie wielkim wysiłkom powszechnym 
w kierunku osiągnięcia ogólnego rozbrojenia moralnego. Francja dąży do 
tego celu podobnie jak i inne kraje Europy. 

Niemiecka partja konserwatywna. 
BERLIN, 1—IIl. PAT. Jak donosi „Preussische Kreutzzeitung“, obra- 

dujący wczoraj w Berlinie zarząd niemieckiej partji konserwatywnej uchwa- 
lil rezolucję, stwierdzającą, że niemiecka partjajkonserwatywna nadał pozo= 
staje wierną idei monarchistycznej i rodzinom byłych panujących. Parija 
konserwatywna stwierdza, że w dotychczasowej swej współpracy z partją 
niemiecko-narodową zastrzegła sobie zgóry pełną samodzielność. Rezo- 
lucja wzywa koła konserwatywne do zorganizowania się pod hasłem zbli- 
żających się wyborów. 

Niemcy 6 konflikcie anglo-sowieckim. 
BERLIN,.1 III PAT. Półoficjalna «Deutsche Diplomatisch-Politische 

Korespondenz» w następujący sposób precyzuje stanowisko Niemiec wobec 
konfliktu angiełsko-rosyjskiego: Kierunek polityki niemieckiej został jasno 
określony przez pakt locarneński, przez zobowiązania przyjęte przez Niemcy 
wobec Ligi Narodów Oraz przez traktat berliński. Konfiikt między Anglją 
a Rosją musi w Niemczech, zainteresowanych konsolidacją ogólno-turo- 
pejską, wywołać ubolewanie i pewne zaniepokojenie. Wszelkie inne próby 
interpretowania stanowiska niemieckiego określa D. Dipl-Pol. Koresp. jako 
nieuzasadnione kombinacje. 

Likwidacja spisku bolszewickiego. 
BUDAPESZT, 1—lil. Pat. W dalszym ciągu akcji, zmierzającej do 

likwidacji spisku bolszewickiego, policja dokonała aresztowań również i 
na prowincji. Jak stwierdzono, przywódcy spisku zamierzali wywołać prze- 
wrót w końcu marca równocześnie na Węgrzech i w Rumunji. Policja 
wykryła szkołę dła agitatorów bolszewickich oraz składowe części maszyn 
potajemnej drukarni. 

75 górników ofiarą katastrofy. 
LONDYN, 1 3. PAT. Na posiedzeniu Izby Gmin, minister przemysłu 

i handlu oznajmił, że na skutek wybuchu w kopalni węgla Ebbw Wale 
w jednej z galeryj poniosło śmierć 33 górników. W drugiej galerji znajdo- 
wało się 28 górników, co do uratowania których istnieją bardzo słabe 
nadzieje. Pozatem, podczas wiercenia szybów w nowej kopalni w Notting- 
hamshire, pękła rura wodna, załewając kopalnię i zatapiając 17 osób, 
z ych tylko 3 zdołało się uratować. Panuje obawa, że pozostali 
utonęli. 

  

Fałszywe pogłoski o Pokuciu, 
WARSZAWA, 1—|Il. Pat. Wobec szerzących się pogłosek o rzeko- 

mym zamiarze odstąpienia części Pokucia Rumunji, wywołujących wśród 
ludności miejscowej wielkie zaniepokojenie, wykorzystywane przez ludzi 
złej woli, stwierdza się niniejszem, że wiadomości te są pozbawione 
wszelkiej podstawy. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje żadnych 
ustępstw terytorjalnych na rzecz Rumunji. P. minister Bartel złożył po 
R oświadczenie wobec delegacji huculskiej przyjętej w dniu 1 mar- 

ca r. b. 

Ustawa 0 zgromadzeniach. będących zebraniami stowarzyszeń 
lub instytucyj, odbywających się na 

Obrady komisji konstytucyjnej ma ich statutów, o ZLN. za* 
wierał przepis, iż za gospodarza Zgro- 

WARSZAWA 1— ll. PAT. Sejmo* madzenia Sega sivakis uwa” 
wa komisja konstytucyjna pod prze- ża się władze organizacji. Odnosi 
wodnictwem posła Głąbińskiego (ZLN) się to jednak tylko do zgromadzeń 
obradowała dziś w dalszym ciągu stowarzyszeń posiadających legalny 
nad wnioskiem ZLN w sprawie zmia- statut. Ograniczenie to skresląs> 
ny niektórych przepisów ustaw o Punkty 3 i 4 art. 1-ego o sanNLa 
zgromadzeniach, obowiązujących w karnej za udaremnienie obrad, naru- 

wał pos. Konopczyński (ZLN). dopuszczanie zgromadzenia wbrew 
„Na wstępie posiedzenia przedsta- żądaniom gospodarza, proponowanej 

wiciel rządu oświadczył, że rząd, pod postacią kary pieniężnej do 
względnie Ministerstwo Spraw We- złotych lub aresztu do 2 tygodni, 
wniętrznych uważa wniosek ZLN га przyjęto bez zmiany. 

przedwczesny, obejmuje on bowiem Po przyjęciu tych artykułów po- 
jedynie tylko pewien fragment usta: zostały jeszcze do uchwalenia dwa 
wy o zgromadzeniach, Rząd stoi na artykuły formalne o wykonaniu usta- 
stanowisku, że należy opracować usta* wy i o chwili jej wejścia w życie, 

| 
państwie polskiem. Wniosek zrefero- szenie porządku publicznego i nie- | | 

wederu i dający instrukcje wojewo- 
dzie. Krahelskiemu. Pan Olewiūski 
ma autorytet, gdyż okazuje się, iż po” 
siada znaczne protekcje, dzięki któ. 
rym On, lichy gospodarz, dzierżawca 
niezbyt wielkiego folwarku, żaden 
znawca stosunków gospodarczych, 
został członkiem komisji aakietowej, 
z płacą półtora tysiąca 'zł, miesięcznie 
i 40 zł. „djet dziennie. Wywołuje to 
przeświadczenie, że p. Olewiński? jest 
związany ze sferami miarodajnemi, Z 
życzeniami p. O'ewińskiego wojewo* 
da Krahełski liczy się znacznie bar 
dziej, niż z rozporządzeniami Ministra 
Rolnictwa, z,któremi nie czyni ceremo- 
nij. Minist. Rolnictwa przeznaczyło 
dla towarzystw rolniczych okręgu po- 
leskiego na luty 3500 zł. subwencji, 
dla związku kółek rolniczych 2800 zł. 
Wojewoda Krahelski zmienił to za- 
rządzenie Min. Rolnictwa, wydał 
związkowi kółek rolniczych 3800 zł., 
a towarzystwom rolniczym pow. Sar- 
neńskiego i Prużańskiego 2500 zł. Za 
tę samowolę winien być pociągnięty 
do odpowiedziałności dyscyplinarnej. 
Pamiętać też trzeba, że wojewoda 
Kraheiski dopuścił się uprzednio zmie« 
nienia faktów w dokumencie urzędo- 
wym, pisząc do Min. Rolnictwa, że 

NADESŁANE 

Idealna Pasta do zębów. 
Krem Perłowy 

Ihnatowicz Lwów, 

      

W Ławrze pod Moskwą. 
W półtorej godziny dojeżdża się 

koleją z Moskwy do Troicko Siergie- 
jewskiej Ławry. Jest to, jak wiadomo, 
jeden z najstarszych w Rosji klaszto- 
rów. Pod berłem carów niesłychanych 
bogactw zajaśniał splendorem i urósł 
na moralną potęgę. Za panowania 
Piotra Wielkiego był klasztor Siergie- 
jewski też twierdzą, o którą rozbijały 
się niejednokrotnie inkursje tatarskie, 
który podczas wojen z początku 
XVII-go wieku niemalowažną odegrał 
rolę strategiczną. 

Wojska polskie nie potrafiły swa- 
jego czasu wziąć szturmem Ławry za- 
cięcie bronionej... 

Obecnie cała świetność jej należy 
do przeszłości. Jakże by mógł rząd 
sowiecki znieść istnienie tak potężne- 
go gniazda kilkuset mnichów — tuż 
u bram Moskwy! W roku 1919:tym 
został klasztor, co oparł się najstra- 
szliwszym  ciosom — zlikwidowany 
jednem pociągnięciem pióra. Pałac 
potężnego metropolity pustką stanął, 

W/ siedzibie mniszej zainstalowali 
się... uczeni. Jęli przeszukiwać labi- 
rynty prastarej Ławry jak nieprzymie- 
rzając jakiś grobowiec egipskiego fa- 
raona z przed trzech tysięcy lat. 
I poznajdowali skarby skarby... Tro- 
icko-Siergiejewską Ławrę zamieniono 
na muzeum religijnego kultu. Z naj. 
dalszych cerkwi i kościołów pospro- 
wadzano najcenniejsze, najciekawsze 
ornamenty architektoniczne, nagrobki, 
obrazy, posągi, naczynia, ornaty, ha- 
fty etc, wszystko, co było najosobliw* 

przez Sejm stanęli przed Sądem Okrę- 
gowym w Pińsku i zostali skazani na 
karę ciężkiego więzienia. 

Teraż dopiero rozpoczęły się nie- 
zwykłe perypetje. Obrona wnosi ape- 
lację i sprawę rozpatruje ponownie 
Sąd Apelacyjny w Lublinie. Sąd Ape- 
lacyjny posłów uniewinnia. 

Tym razem prokurator wnosi pro- 

test do Sądu Najwyższego. 
Sąd Najwyższy nietylko kasuje 

wyrok Sądu Apelacyjnego, ale sprawę 

wyjmuje z pod kompetencji Sądu lu- 
belskiego i przekazuje ją Sądowi 
Apelacyjnemu w Wilnie. Termin po- 
nownej rozprawy wyznaczono na 16 
listopada 1926 r., jednakże na wnio- 
sek obrony zostaje on przesunięty na 
28 lutego 1927 r., a jednocześnie ze 
względów praktycznych na miejsce 
rozprawy zostaje wyznaczony Brześć 
n/B. W dniu 28 ub. m. przybyli do 
Brześcia wszyscy oskarżeni, oraz ich 
pełnomocnicy: senator Karpiński, pos. 
Šmiarowski i p. Bazyli  Krenicki 
(Ukrainiec—prezes Proświty). Przybyli 
również wszyscy Świadkowie odwo- 
dowi, jednakże ze strony oskarżenia 

mie stawiło się 10 osób, wobec czego 
na wniosek obrońcy Śmiarowskiego, 
sprawę odroczono, a ponowny termin 

rozpraw nie został na razie ustalony. 
Jak się dowiadujemy, Sąd postano- 
wił zbadać wszystkich swiadków, ba- 
danych w | instancji, a jednocześnić 
pozwolił oskarżonym sprowadzić jako 
świadków Lloyd George'a, Mac - 
nalda, Poincare'go i tp. Sprawa 
budzi niezwykłe zainteresowanie. 

szego i najdrogocenniejszego i zawa* 
łono tem... jedyne dziś w tym rodza- 
ju muzeum na świecie. Notą bene 
same budowle i gmachy Ławry stu“ 
nowią «same w sobie» niebylejaki 
objekt muzealny, 8 

Ha... cóż? W bolszewickiem pan 
stwie kult religijny, wraz z całym je- 
go aparatem, poszedł... na strych? do 
graciarni może? Bynajmniej: Do mu- 
zealnych sal i szat Ściągnięto go z 
Rosji całej, Że wszystkiemi honorami. 
Ha... cóż? Nowe czasy—nowe pieśni. 

* 

Z daleka już podnosi się całe mia- 
sto Ławry z nad zimowego krajobra- 
zu jakby jaki zaczarowany gród. 

Oto przedewszystkiem cyrkuł nis- 
kich, przysadzistych, grubych murów. 
Z tego ośrodka Ławry wystrzela dzie= 
sięć wież. Każda z nich — arcydzieło 
architektoniki. Cała w rzeźbionych 
arabeskach,  strzelista. Imponujący 
portal z nadbudową — biały i szma- 
ragdowy w kolorze. Jest to zabytek 
z czasów carycy Elżbiety. 

A dopierož, w przysadzistych mu. 
rów obrębie: ta wprost ciżba katedr 
i chramów! Mnóstwo ich. Na każde 
stulecie jedna; każda we własnym 
stylu: i Uspienska cerkiew i Pokrow 
ska i Trójcy Przenajświętszej i jak 
się tam wszystkie zowią, Kopuły 
wszystkie złocą się oślepiająco w 
słońcu. Tuż zaś i pałace w staroro- 
syjskim stylu, przeważnie z XVII-g0 
stulecia. >oczysto zielony kolor mię- 
sza się z czerwienią i bielą. Ażury 
wszędzie z kamienia a pomimo to 

Wygrane dolarówki. 
WARSZAWA. 1 3. PAT. W sali konferencyjnej M-stwa Skarbu od- 

było się dziś przed połudn'em ciągnienie 5 proc. pożyczki dolarowej dru- 
giej serji—Premja 40.000 dol. padła na numer 231,464; premja 8.000 dol. 
na numer 315,644; trzy premje po 3.000 dol, na Nr. Nr. 915.850, 745.208, 
555.545; pięć premii 
138.083, 625.857, 278,691, 

po 1,000 dol. na Nr. Nr. 428.420, 066.619, 

Upór Gdańska. 
GDAŃSK, 1—Ilł. Pat. Wysoki komisarz Ligi Narodów wydał, jak 

wiadomo decyzję, zatwierdzającą orzeczenie prezydenta Rady portu w 
Gdańsku w sprawie zatrudnienia przez Radę portu w instytucjach jej pod- 
ległych 50 proc. robotników-obywateli polskich. 

W/g doniesień dzisiejszych pism gdańskich, senat wolnego miasta 
odwoła się od tej decyzji wysokiego komisarza do wyższej instancji, t. j. 
do Rady Ligi Narodów. 
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uregulowanie 

Kónto Czekowe 

Nr. 

przedziwnej lekkości. Pstrocizna okru- 
tna lecz białość Śnieżna ją łagodzi a 
ćałość — coś bajecznego. Okaz pier- 
wszej klasy: staro-rosyjskiego prze* 
pychu i staro-rosyjskiej architektoniki. 
Nawet nie ma się wrażenia, że 10 
powstawało powoli, w ciągu wieków— 
tak nieskazitelnie stylową jest ta istna 
wizja. Wizja — dawno przeminionych 
wieków wyrastająca na wzgórzu wpo- 
środku ogromnej, grubo zaśnieżonej 
równiny. Miraż... 

* 

Opowiadają mnie: jakiś zawodo- 
wy uczony i muzeowy woźny, 

Niesamowicie brzmi imię slugusa: 
„Ambroży”. Niespodzianka. jest to 
jeden z pięciuset braciszków zakon- 
nych, którym w liczbie jakich dwu- 
nastu pozwoiono w Ławrze pozostać 
i strzedz jej skarbów... ale w charak- 
terze woźnych i służących. Ostatni 
Monhikanie... Resztę, kilkuset, —usunię- 
to. Zresztą, nie mieliby tu co robić. 

Przewędrowujemy długie refekta- 
rzy i kurytarze; zazieramy do carskie- 
go niegdyś pałacyku w stylu rocco- 
co. Oto i gmach gdzie jeszcze do 
roku 1919-go rezydował metropolita. 
Znać wykwint i polor, tudzież arty: 
styczne upodobania na każdym kro- 
ku. Nie tknięto grobowca fundatora 
Ławry, św. Sergjusza. Dawniej przez 
taflę szklaną pokazywano spoczywa- 
jące w trumnie zwłoki—zmumifikowa* 
ne. Obecnie przez szklaną taflę widać 
dokładnie zczerniały szkielet leżący 
wśród zbutwiałych resztek habiiu. 

Inne też groby przykuwają do sic- 

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych _ prenumerat, 
wnoszenie przedpłaty na MARZEC 

KAA AEA 

tudziež 

Slowa P. K. O. 

bie wzrok i ...wyobraźnię przybysza. 
Oto grobowiec cara Borysa Godunowa 
ijego rodziny, tudzież Dymitra Samo- 
zwańca. Obaj tu, w Ławrze spoczy- 
wają, nie w Uspieńskim soborze na 
Kremlu. A oto sarkofagi zamordo- 
wanych przez żołdactwo: żony i syna 
Godunowa; oto grób Ksenji Godu- 
nówny, co w habicie zakonnym życie 
w Ławrze zakończyła; żołdactwo ją 
splugawiło, niemał że nie zamęczyło... 
Żyła jednak potem sporo jeszcze łat, 
zatopiona w księgach, wykonywując 
niebywałe hafty, arcydzieła benedyk- 
tyńskiej pracy niewieściej. 

łaściwe muzeum mieści się w 
byłych celach mniszych. I w salach. 
Wszędzie drzwi grubo obite blachą 
i u niedużych okien grube kraty. 

Wspaniałe są zwłaszcza nagroma* 
dzone tu obrazy. Najprzedniejszym 
klejnotem kolekcji jest słynaa «Trójca 
Święta malowana przez mistrza Ru- 
bjowa w XV-tem stuleciu. Dokładoie 
można zdawać sobie sprawę jak bi* 
zantyjski ascętyzm sztywny i nieubła- 
gany zdawał się topnieć pod słonecz- 
ym blaskiem pukającego w bramy 

klasztorne—rococco. 
Księgi, księgi, księgi... Olbrzymie, 
a foljanty. A ;co za minja- 

tury! Każda księga—cały żywot ludz- 
ki; każdy inicjał—=arcydzieło. Krzyże z 
masywnego, ciężkiego złota, june z 
cudnie szlifowanego kryształu. Posągi 
świętych, Precjozów i klejnotów — 
wbród. 

Wśród wyszywań i haftów moc 
osobliwości i zabytków historycznych 
wysokiej wartości. Oto np. przykrycie 

wę, która obejmowałaby całość. Pro- 
jekt taki Ministerstwo Spraw Wew- 
nętrznych opracowuje i po zatwier- 
dzeniu przez Radę Ministrów rząd ma 
zamiar nadać mu formę ustawy. Co 
do szczegółów tego projektu, to po- 
nieważ jego tezy nie zostały jeszcze 
akceptowane przez Radę Ministrów, 
przedstawiciel rządu nie może udzie- 
lić żadnych informacyj. 

W dalszym ciągu obrad pos. Ko- 
nopczyński oświadczył, iż uważa, że 
oświadczenie rządu nie powinno po- 
wstrzymywać prac komisji. Pos. Ba- 
giński (Wyzw.) zaproponował wybra* 
nie podkomisji celem uzgodnienia 
pod względem prawnym projektu ZLN. 
Przemawiali następnie pos. Schreiher 
(Koło Żyd.) i pos. Czapiński (PPS). 
Ten ostatni wyraził zdziwienie z po- 
wodu oświadczenia przedstawiciela 
rządu. Pos. Polakiewicz (Sir. Chł.) 
wyraził z kolei zdziwienie, że referent 
ustawy 0 zgromadzeniach pos. Konop- 
Czyński zamiast przedłożyć komisji pro- 
jekt całej ustawy 0 zgromadzeniach 
przychodzi tylko z fragmentem takiej 
ustawy, wprowadzającym pewne nie- 
bezpieczeństwa dla ludności wsi pol- 
skiej. W oświadczeniu rządu mówca 
nie widzi nic drażniącego. Stwierdza, 
iż obowiązkiem sejmu jest danieustawy. 
Inicjatywa winna wyjść ze strony sej- 
mu. Mówca proponuje przeto przet- 
wanie dyskusji nad wnioskiem ZLN 
i odroczenie posiedzenia komisji ce: 
łem uzgodnienia stanowisk*w sprawie 

całej ustawy. Przemawiali ponadto 
posłowie: Błażejęwicz, Popiel, Czapiń* 
ski oraz pos. Dubanowicz (ChN), 
który w ostry sposób skrytykywał 
stanowisko rządu. W. głosowaniu 
wniosek formalny pos. Polakiewicza 
o przerwaniu dyskusji nie uzyskał 
większości. Wobec powyższego przed- 
stawiciele stronnictwa chłopskiego na 
komisji pos. Polakiewicz, Cieplak i 
Niedzielski złożyli deklarację uzasad- 
niającą ich stanowisko, poczem opu- 
ścili salę. 

Komisja przystąpiwszy następnie 
do dyskusji szczegółowej przyjęła art. 
1 projektu ustawy, wprowadzając do 
brzmienia zaproponowanego przez 
wnioskodawców pewne zmiany. Arty: 
kuł ten zawiera przepisy nakazujące, 
iż każde zgromadzenie powinno mieć 
gospodarza oraz normujące obowiązki 
i prawa tego gospodarza. Na wnio- 
sek pos. Czapińskiego komisja s«re- 
śliła przepis, iż gospodarzem zgroma- 
dzenia może być tylko obywatel pol- 
ski. Ponadto uzgodniono z wnioskiem 
referenta wstęp do artykułu pierwsze- 
go, iż obowiązujące w państwie pol- 
skiem przepisy o zgromadzeniach 
uzupełnia się lub zastępuje się no- 
wemi postanowieniami. Skreślono sło- 
Wa: „Lub zastępuje się*. Znaczy to, 
iż obowiązujące przepisy nie zostają 
w niczem uchylone,a tylko uzupełnione. 
Skreślono ograniczenie, iż za gospo- 
darza zgromadzenia uważany jest 
zwołujący zgromadzenie, o ile pub- 
licznie nie poruczy swej czynności 
innej osobie (to znaczy czynność tę 
poruczyć może innej osobie również 
i nie publicznie). W końcu o ile 
chodzi o gospodarzy zgromadzeń, 

na ołtarz, które wyszywała własno- 
ręcznie Zofja z rodu Paleologów żo- 
na Iwana Ill-go, pamiątka historyczna 
bezcenna gdyż na niej oglądamy  je- 
den z pierwszych wizerunków — рай- 
stwowego orła dwugłowego. Wziął 
go Iwan III-ci niejako wianem, po żo- 
nie, z herbu Wschodniego Imperjum 
Rzymskiego. A ile tych wyszywań 
własnoręcznych wielkich księżnych i 
caryc! Kapłańskie szaty kapiące zła- 
tem, przepyszne, z przed setek lat. 
Dary carskie po większej części. Na 
którymś z ornatów wyszyte ogladamy 
imię i nazwisko ofiarodawcy: Kniaź 
Trubeckoj oraz datę 1613-go roku. 
W całkiem innym styłu, w pastelo- 
wych, delikatnych kolorach kapa po» 
darowana metropolicie przez Katarzy- 
nę ll-gą. Perły winą się esami--flore- 
sami, tworząc przepyszne desenie' A 
oto przebogate, złote ramy u ikon 
staroświeckich. Też dary carów i ca- 
rowych. Djademy, ex wota, kielichy... 
wszystko, co za najwyższą cenę mo- 
gy wyprodukować: Norymberga i 
tambuł, Lizbona i skandynawskie 

kraje albo i Nowgorod. Ogrom bo- 
gactw posiadanych przez Siergiejew- 
ską Ławrę był, jak widać, — nieopi- 
sanyl 

A jak ściśle sprzęgniętą była z ca- 

ratem, ona, Siergiejewska Ławra po- 
dobnie jak Cerkiew prawosławna wo- 
góle, świadczą niezliczone orły dwu- 
głowe państwowe splecione z emble- 
matami stolicy metropolitalnej. 

& 

Wychodzi się z tego, jed, aego na 

Referent poseł Konopczyński postawił 
jednak wniosek o dodanie nowego | 
przepisu, aby ustawa nie mogła być | 
zmieniona w drodze rozporządzenia + 
Prezydenta. Wobsc postawienia tego 
wniosku dalsze obrady „odroczono. 
Następne posiedzenie jutro o godz. 
10 i pół rano. Na porządku dzien- 
nym zmiana ordynacji wyborczej. 

Obrady Sejmu. 
Wczoraj Izba przystąpiła do gło- 

sowania nad rezolucjami zgłoszonemi 
do budżetu na rok 1927—28. Do 
części czwartej budżetu «Prezydjum 
Rady Ministrów» przyjęto rezolucję 
pos. Lypacewicza (Wyzw.) w spra- 
wie przyśpieszenia czynności Мар 
wyższego Trybunału Admininistra- | 
cyjnego tak, aby z reguły sprawy by- 
У tam rozstrzygane najdalej w ciągu | 
trzech miesięcy. Do części szóstej 
„M. S. Wojsk.“ przyjęto rezolucję 
pos. Dubiela w sprawie udogodnień 
W pizyzaawaniu rent inwalidzkich 
i przeniesienia oficerów emerytów 
wojska polskiego do pierwszej kate- 
gorji uprzywiłejowanych. 

Dalsze rezolucje odesłano raz je- 
szcze do komisji w celu ich uzgo- 
dnienia. Następnie przyjęto w drugiena | 
i trzeciem czytaniu nowelę do ustawy” - 
o tymczasowem uregulowaniu finan- 
sów komunalnych. Dalej załatwiono 
poprawki Senatu do ustawy o samo- | 
istnym podatku wyrównawczym dla | 
gmin wiejskich byłego zaboru rosyj- | 
skiego oraz przyjęto poprawki Senatu 
do ustawy zmieniającej t. zw. usta- 
wę sanacyjną. Między ianemi przy* 
wrócono moc obowiązującą przepi- 
sów o uposażeniu sędziów w sądo- „ 
wnictwie powszechnem i administra- | 
cyjaem oraz prokuratorów. 

Z kolei Izba przystąpiła do usta- | 
wy o poborze rekruta. Referent pos. 
Mączyński ChN. z zadowoleniem 
stwierdził, że w tym roku polskie 
stronnictwa nie wezmą udziału w | 
dyskusji nad tą ustawą, uważając 0- 
bronność państwa za rzecz niepodle- | 
gającą wątpliwości. Ц 

Po oświadczeniu pos. Nazariuka 
Ukr., iż klub jego głosować będzie 
przeciw ustawie, ustawę przyjęto W | 
|" i trzeciem czytaniu. 

końcu przyjęto w drugiem 
czytaniu ustawę o utworzeniu instan“ 
cji kasacyjnej dla wyroków sądu dy: 
scyplinarnego w Sprawach urzędów 
samerządowych. Na tem porządek | 
dzienny wyczerpano. Marszałek 0-, 
świadczył, że o terminie następnego 
posiedzenia nastąpi oddzielne zawia” 
domienie, 1 

PERKU DA RISE | 
| Rysownk „DUNCIO“ | | 

wykonuje wszelkiego rodzaju rysunki 
Piety, > pakilo: NRY: 
winjety, ilustrację książe! ь 
rzeczy. Dowieddoć się Kiożna: 
kawiarnia-piekarmia «Udziałowa» róg 

jewicza i Garbarskiej. 

   
       
    

świecie „muzeum*—olśnionym. 
Dopiero po niejakim czasie wy* 

szędłszy z bramy klasztornej, wraca 
człowiek do świadomości, że ma przed 
sobą mieścinę współczesną, co praw” 
da o mocno staroświeckim wyglądąj!: 
Siergiejewo jest ciemne i niechlujne, 
ma kręte ciasne uliczki. Widąć tylko 
po ogromnej liczbie zajazdów i „ho“ 
telów* jakie tu musiały popasać nie- 
przejrzane tłumy pątn ków. 

Po jadłodajniach, nader prymityw= 
nych przesiadują obywatele Siergie- 
jewska całemi godzinami. Stoją przed 
nimi flachy wódki, jakich się nigdzić 
indziej nie widzi, tak potężne, a pije 
się w Siergiejewie nie kieliszkami lecz 
bez cesemonji i najmniejszego umia* 
ru—szklankami. m 

Przed wojną ludność trudniła się, 
na wielką skalę wyrabianiem przeróż- 
nych z drzewa przedmiotów, a 0so0- 
bliwie różnych dewocjonaljów. Dziś... 
ustało zapotrzebowanie. Ustała też ją 
produkcja. [Dawniej żywili miasteczko, 
—pielgrzymi, Obecnie pies kulawy, jak 
to mówią, nie zabiegnie. Zwiedzający 
Muzeum bawią od pociągu do Na. 
ciągu, Pozostała tylko służba w bol 
szewickich urzędach i eksportowanić 
starorosyjskich stylizowanych na pry” 
mityw fatałaszek—zagranicę. | tak si 
jakoś żyje... 

Inne czasy—inni ludzie; inni ludzi 
—inne pieśni. 

Gz. J. 

(Według obszernej relacji inżynić 
ra Mikołaja Bassechesa stałego | 
Moskwie korespondenta wiedeński 
„Neue Freie, Presse'',) 
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SŁOW O 

KURIER GOSPODARCZY 

Repartycja kredytu 
siewnego według gmin. 

Przed kilku dniami donosiliśmy o 

rozdysponowaniu według powiatów 

1 miljona złotych kredytu na pomoc 

siewną. Podkreślaliśmy wówczas 

tak zwrot — od maja ub. r— w 

polityce kredytowej względem kresów 

wschodnich jak, jednocześnie, zmianę 

w traktowaniu rolnictwa wogóle, u- 

tożsamionego przedtem (czasy Wito- 

sa i Kiernika) z pojęciem jedynie 

własności mniejszej. 
Poraz pierwszy mieliśmy możność 

stwierdzić, że w tym roku i większa 

(ho ponad całych 45 ha) własność 

będzie miała prawo do korzystania z 

kredytu rządowego w Banku G. K. 

otwartego. 
Dziś wracamy do tej kwestji jedy- 

mie w celach informacyjnych. A mia- 

mowicie, po potrąceniu 50000 zł. za- 

rezerwowanych przy w-ki K.P.R. do 

dyspozycji p. Wojewody na wypadek 

zwentualnej korekty przeprowadzonej 

repartycyi w/g powiatów, —pozostała 

suma 950000 zł. według gmin zosta- 

ła rozdysponowana w następujący 

sposób. 
Powiat Wileńsko-Trocki: Gmina Rze- 

szańska 6.000 zł., Solecznicka — 5750 @., 
Turgielska — 6.000 zł., Podbrzeska 6000 zł., 
Trocka — 5000 zł., m. Troki —750 zł., Land- 
warowska — 4000 zt., Rudziska — 3500 2ł., 
Olkienicka — 3500 zł., Mickuńska — 3500 
zł., Mejszagolska — 8000 zł., Rukojńska — 
3500 zł., Bystrzycka — 3500 zł., Niemen- 

Czyńska — 5500 zł., Worniańska — 9500 
zł., Rudomińska — 5000 zł., Szumska— 4000 
zł., m. N. Wilejka — 500 zł., Koniawska — 
3500 zł., Orańska — 3000 zł. c 

Powiat Dziśnieński: Gmina Szarkow- 
ska — 8000 zł., Pliska — 14000 zł., Głęboc- 

ka — 32000 zł., Łużska — 10100 zł., Her- 

manowicka — 11200 zł., Czerniewicka — 
3900, Prozorocka 15700 zł., Mikołajewska — 
12700 zł., Stefanpolska — 4200 zł., Zale- 
ska — 11400 zł., Wierzchniańska — 10200 
zł., Jaźnieńska 11200 zł., Dokszycka — 16200 

zi, Porpliska 6900 zł, Parafjanowska — 
12900 zł., Tumiłowicka — 5.400 zł. 

Powiat Święciański: Gmina Janiska — 
500) zł., Łyngmiańska — 6000 zł., Swięciafi- 

ska — 8000 zł., Kiemieliska — 8000 zł., 
Duksztańska — 8000 zł., Szemiotowska — 

8000 zł., Żukojńska — 8000 zł., Michałow- 
ska — 10000 zł., Zabłociska — 10000 zł.. 
Twerecka — 10.000 zł, Komajska — 10000 
zł., Łyntupska 10000 zł., Mielegiańska — 
11.080 zł., Daugieliska — 12000 zł, Swir- 

ska — 12.000 zł., Hoduciska —14000 zt. 
Powiat Wiiejski: Gmina Budsławska— 

Krzywicka i m. Budsław — 9000 zł., Dołhi- 

nowska, Košcieniewicka im. Dołhinów — 
12000 zł., gmina Ilska, Chocieńczycka, m. 
Ilja — 7500 zł., Kurzeniecka, lżańska m. Ku- 
czeniec — 10500 zł., Wiszniewska, Żodzi- 
ska — 10500 zł, Wiażyńska i m. Wiazyń — 
4500 zł., Wilejska, Wojstomska m. Wilejka— 
19500 zł., Gródecka i ni. Gródek 6500 zł., 
Kraśnieńska i m. Kraśne — 7000 zł., Lebie- 
dziewska, Bienicka i m. Lebiedziewo — 
400C0 zł., m. Mołodeczno, gm. Mołodeczań- 
ska, Połoczańska — 10000 zł., m. Radoszko- 
wicze, gm. Radoszkowicka — 5000 zł., m. 
Raków, gn Rakowska — 8000 zł. 

Powiat Postawski: Gmina Postawska— 
45000 zł., Jasiewska —10000 zł., Łuczajska— 
10000 zł., Łucka — 13000 zł., Duniłowicka — 
7000 zł., Żośniańska — 7000 zł., Wołkołac- 
ка — 0000 zi, Miadziolska — 10000 zt., 
Zanarocka — 5000 zł., Kobylnicka — 15000 
= NE: — 7000 zł., Mańkowicka — 

zł. 

| Powiat Brasławski: Gmina Widzka — 
j 12000 zł., Bohińska — 12000 zł., Opeska — 
i 13060 st., Dryšwiacka — 15000 zł., Rymszań- 

ska — 7000 zł, Smołweńska — 8000 zł. 
Jodzka—16000 zł., Przebrodzka — 13000 zł., 
Nowo-Pohoska — 12000 zł, Miorsza — 
12000 zł., Czereska — 13000 zł., Drujska — 
13000 zł., Leonpolska — 12000 zł., Brasław- 
ska 15000 zł, Fiuska 11000 zł., Słobódzka— 

| 
| 
| 
| 
| 

zł. 
Powiat Oszmiański: Gmina Krewska— 

| 11700 zł. Kucewicka— 6700 zł., Graużyska— 
ią 7200 zł., Smorgońska 1 m. Smorgonie 11000 

zł., Solska — 10400 zł., Holszańska — 9900 
zł., Polafiska — 17000 zt, Dziewieniska — 
10800 zł., m, Oszmiana — 5300 zł. 

Powyższe kredyty zostały przy- 
dzielone do poszczególnych Kas i 
Banków Ludowych w następujący 
sposób. 

Powiat Wileńsko - Trocki: Kasa w 
Rzeszy — 6000 zł., (gm. Rzeszańska) Bank 
Spółdz. w M. Solecznikach — 5750 zł. (gm. 
Solecznicka); kasa Spółdz. w Turgielach — 
6000 E A Turgielska); Bank Špėlek м 
Podbrzeziu — 6000 zł. (gm. Poabrzeska); 
Bank Spółek w Trokach — 9750 zł. (gm. 
Trocka, m. Troki, gm. Landwarowska); Ka- 
sa Spółdzielcza w Radziszkach — 7000 zł. 
4gm. Rudziska i Olkienicka); Kasa Spėtaziei- 
<za w Mickunach 3500 zt., (gm. Mickuńska); 
Bank Spółdzielczy w Mejszagole — 8000 zł. 
Sg. ro, Bank Spółdz. Wileńsko- 

rocki — 7 zł (gm. Rukojńska i gm. 
Bystrzycka); Kasa Spółdzielcza w Niemen- 
z = 5500 zł., (gm. Niemenozyūsko); 
= parzy i pin — 9500 

A =“ a) nk óldzielczy w 
Rudominie — 5000 zi, (gm. Rudomińka); 
iKasa Spółdzielcza w Szumsku — 4000 zt., 

m. Szumska); Bank Spółdzielczy w Nowej 
3 ide Iar ai zjszys = w Wilejka); Bank 

woiawska | gm. Orańska). | ER a 
owiat Dziśnieński; Bank S, 

w Głębokiem — zł. (gm. nacz 
G diskais Kasa w Głębokiem — 32000 zł. 

m. Gł ) 

  

ębocka); Kasa w Eužsach — 
. (gm. Łużecka, Hermanowicka, Renia 

wicka); Kasa w Prozorokach -— 15700 zł., 
(gm. Prozorocka); Kasa w Dzišnie — 16900 

(gm. Mikołajewska, Stefanpolska); Kasa 
w Jaźnie — 11200 zł. (gm. Jaźnieńska); 
Bank Spółdzielczy w Dokszycach — 35400 
zł. (gm. Dokszycka, Porpiiska, Paratjanow- 
ska I Tumiłowicka). 

Powiat Święciański: Kasa w Święcia- 
nach —18000 zł. (gm. Święciańska, Michałow- 
Ska), Kasa w Podbrodziu — 13000 zł. (gm. 
aniska i Kiemieliska); Kasa w Ignalinie —- 

D. | zł, (gm. Zabłociska, Łyngmiańska 1 
mp elisa); Kasa w Duksziach — 8000 zł 

ŚR uksztańska); Kasa w Mielegianach — 
я ž (gm. Twerecka i Mielegiańska); Ka- 

sk w Hoducjszkach—24000 zi. (gm. Hoduci- 
prz) i Komajska); Kasa w Łyntupach—10000 
= zx Łyniupska); Kasa w Swirze—28000 
ks) gm. Szemietowska, Swiiska i Żukojń- 

Powiat Wilejski: Kasa S i V й pėldzielcza w 
padaławiu 9000 zł. gu. Budsławska, m. 
Da Ken i Krzywicka); Kasa Spółdzielcza w 
D inowie — 12000 zł. (m. Dołhinów, gm. 

ołhinowska, FR Kościeniewicka); Kasa 
Spółdzielcza w liji — 7500 zł. (m. kija, gm. 
Jliska, gm. Chocieńczycka); Kasa Spółdzielcza 

  

w Kurzeńcu — 10500 zł. (m. Kurzeniec, gna. 
Kurzeniecka i Iżyńska); Kasa Spółdzielcza w 
Niestaniszkach—10500 zł. gm. Wiszniewska 
i Żodziska); Kasa Spółdzielcza w Wiazyniu 
—4500 zł. (gm. Wiazyńska i m. Wiazyń); 
Bank Spół. w Wilejce—19500 zł. (m. Wilej- 
ka, gm. Wilejska i Wojstomska). 

owiat Mołodeczański: Kasa Spół- 
dzielcza w Gródku — 6500 zł. (m. Gródek, 
pa Gródecka); Kasa Spół. w Krasnem — 

000 zł. (m. Krasne, gm. Krašnieūska); Kasa 
Spółdzielcza w Lebiedziewie—10000 zł. (m. 
Lebiedziewo, gm. Lebiedziewska i Bienicka); 
Kasa Spółdzielcza w Motodecznie—10000 zł. 
(m. Mołodeczno, gm. Mołodeczańska i Poło. 
Czańska); Kasa Spółdzielcza w Radoszkowi- 
czach—5000 zł. (m. Radoszkowicze i gm. Ra- 
doszkowicka); Chrześcijański Bank Ludowy— 
3000 zł. (gm. Rakowska i m. Rakowo); Ka- 
są Spółdzielcza w Dubrowie—5000 zł. (gm. 
Rakowska i m. Rakowo). 

Powiat Postawski: Kasa w Postawach 
—35000 zł. (gm. Postawska, gm. Jasiewska 
i na wypadek niezarejestrowania statutu ka- 
sy w Łuczaju, Łuczajska); Kasa w Kozłow- 
sku—20000 zł. (gm. Łucka i Norzycka); Bank 
Ludowy w Duniłowiczach — 23000 zł. (gm, 
Duniłowicka, Wołkołacka i Żośniańska); Ka- 
sa w Hruzdowie—22000 zł. gm. Mańkowic- 
ka, Miadziolska). 

Powiat Brastawski: Kasa w Widzach 
24000 zł. (zm. Widzka, Borińska); Kasa w 
Opsie—35000 zł. (gm. Opeska, Dryświacka, 
Rymsxzarska); Kasa w Turmontach—8000 zł. 
(gm. Smołweńska); Kasa w Kodach 10,000 
zł. (gm. Jodzka); Kasa w Zamoszu—6000 zł. 
(gm. Jodzka); Kasa w Przebrodziu 13000 
zł. (gm. Przebrodzka) Kasa w N. Pohoście 
12000 zi. (gm. N. Pohość); Kasa w Mio- 
rach—25000 zł. (gm. Miorska i Czereska); 
Kasa w Drui—25000 zł. (gm, Drujska, Le- 
onpolska); Kasa w Brąsławiu— 42000 zł. (gm. 
Brasławska, Piuska, Słobodzka). 

Powiat Oszmiański: Kasa Spółdziel- 
cza w Krewie—11700 zł. (gm. Krewska); 
Kasa w Smorgoniach—11,000 zł. (gm. Smor- 
gofńska i m. Smorgonie); Kasa w Sołach— 
10800 zt. (gm. Dziewieniska); Kasa w Hol- 
szanach—9900 zł. (gm. Holszańska); Kasa 
Spół. w Oszmianie—24200 zł. (gm, Grau- 
żyska i Polańska); Bank ad w Oszmia- 
nie — 12000 zł. (gm. cewicka i m. 
Oszmiana, (A). 

INFORMACJE. 
Przestrzeń pod oziminą. 

Na podstawe sprawozdań koresponden- 
tów rolmych otrzymanych przez Główny 
Urząd Statystyczny powierzchnia ozimin za- 
sianych jesienią 1926 r. dia całej Polski wy: 
nosi: 

pszenica _ 1068.0 tys. ha 
Żyto 50140 5,» 
jęczmień 55 5 

W porėwnaniu z r. 1925 cała powierzch- 
nia zasiana oziminami wykazuje zwiększenie 
o 1 proc., przyczem powierzchnia zasiana: 

pszenicą wzrosła o 2.5 proc. 
żytem » 0. * 
Jęczmieniem „> 04 
poszczególnych województwach zmia- 

ny naogół są nieznaczne. Znac niejsze zwięk- 
szenie ogólnej powierzchni ozimin wykazuje 
województwo  Stanisławowskie, Tarnopol- 
skie, Poleskie, Wileńskie i Krakowskie, —co 
wskazuje, że w tych województwach warun: 
ki zasiewu były najbardziej sprzyjające. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Ne 14, z dnia Wiatr 

23 lutego 1927 r.: 
— Rczporządzenie Ministra Reform Rol- 

nych z dn. 14 lutego 1927 w spra*ie wyko- 
nywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. © zułesie- 
niu służebności w województwie kieleckiem, 
łubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w za- 
chodniej części województwa białostockie- 

go. wydane: w porozumieniu z Ministrem 
prawiedliwości (poz. 109); 

— Rozporządzenie Ministra Reform Rol- 
nych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie 
wykonywania rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o 
zniesieniu służebności w województwach 
wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wi- 
leńskiem i we wschodniej części wojewódz- 
twa Białostockiego, wydane w porozumienia 
z Ministrem Sprawiedliwości (poz. 110). 

Z «Briennika Ustaw Rz. Р.» Nr 15, z dnia- 
25 lutego 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 21 Jatego 1927 r. o zmia 
nie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo” 
litej z dnia 27 czerwca 1924 r. o Pocztowej 
Kasie Oszczędności (poz. 111); 

Rozporządzenie Ministra Skarbu & 
dnia 17 lutego 1927 r. w sprawie urzędo- 
wych blankietėw weksiowych (poz. 113); 

Rozporządzenie Ministra Komunikacji 
z dnia 23 lutego 1927 r. wydane w porozu- 
mieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i 
Handiu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
o zmianach i uzupełnieniach taryfy towaro- 

wej polskich kolei normalnotorowych (poz. 
114). 

KRONIKA MIEJSCOWA: 

— (0) Posiedzenie Okręgowej 
Komisji Ziemskiej w Wiinie. W 

du. 3 i 4 marca odbędą SiĘ posiedze- 

nia Okręgowej Komisji Ziemskiej w 

Wilnie. 
Porządek azienny pierwszego dnia 

posiedzenia zawiera, m. in, Sprawy 

następujące: 1) sprawa ze skargi Jana 
Trofimowicza na orzeczenie komisji 

uwłaszczeniowej na pow. Swięciański 

w przedmiocie uwłaszczenia z tytułu 

długoletniej dzierżawy gruntów zaśc. 
Gadziszki, pow. więciańssiego, na 

rzecz spadkobierców Wład. Łysienko; 

2) sprawy zatwierdzenia projektów 

scalenia gruntów: a) okolicy Horodz- 

kawo, pow. Wilejskiego, b) wsi Dow- 

boryszki, pow. Swięciańskiego, e) folw. 

Szarkiszki, pow. Brasławskiego; d) 

zaśc. Kozorezy Dolne, pow. Brasław- 

skiego; е) wsi Zamosze, Potasznia 
Mniejsza i Swiatopołszczyzna, pow. 
Brasławskiego; 3) sprawa zatwierdze- 
nia dobrowolnej umowy © likwidacji j 

serwitutu pastwiskowego, obciążają- 
cego tereny leśne majątku Antonowo, 
pow. Oszmiańskiego, własność Ko- 
wryginych na rzecz wsi Dębina i Tra- 
sieczenięty; 5) 20 spraw wdrożenia 
postępowania scaleniowego gruntów 
poszczególnych wsi, położonych w 
różnych powiatach województwa Wi- 
leńskiego. : 

Na porządku dziennym dnia dru- 
giego posiedzenia: 1) sprawy zatwier- 

dzenia projektów scalenia gruntów: 

a) wsi Orzechowo, pow. Dziśnień- 
skiego, b) wsi Rudawka, pow. Bra- 
sławskiego, c) zaś:, Samoniszki, pow. 

Swięciańskiego, d) zaśc. Bierzynka, 
pow. Swięciańskiego; 2) sprawa Za- 

niechania postępowania scaleniowego, 
wszczętego w stosunku do gruntów 

wsi Charki, pow. Wilejskiego, oraz 

części gruntów z majątku Wieiki Ser 
wecz, należącego do Wincentego Po- 

klewskiego-Koziełł, 3) sprawa zatwier: 

dzenia projektu przymusowej  likwi- 

dacji serwitutu pastwiskowego, obcią- 
żającego majątek Barańce, pow. Osz: 
miańskiego, własność Wład. Bokszań- 
skiego, na rzecz wsi Kiryłowka. 

2 (n) Ceny w Wilnie z dnia 1 

marca rb. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 41.50 — 

4250 zł za 100 klg., owies 38—40, A 

mień browarowy 39 — 42, ma kaszę — 

35, otręby żytnie 29 — 30, pszenne 30—31. 

ziemniaki 8.50—10.00. Tendencja zwyżkowa. 
Dowóz dostateczny. 

Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 

hurcie), 100 — 110 (w detalu) za 1 kg, kra- 

jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 15 — 85, 

žytnia 50 proc, 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 

razowa 40—45, kartofiana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

Ckleb 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 70—80. 
Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg. 

cielęce 110—150, baranie 220—240, wie 

AA 250—260, schab 280—300, boczek 

Tłuszcze: słonina krajowa I gat. 4.00 — 

4.20, Il — 380, szmajec wieprzowy 

450—480, sadło 380—400. > 
Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, šmię- 

tana 220--230, twaróg 100 — 150 za 1 kg., 

ser tw; owy 180 — 200, masło nieso- 

tone 700 — 750, soione 550 — 600, desero: 

we 780—800. 
Jaja: 240—250 za 1 dziesiątek. 

Warzywa: kartofle 8—10 gr. za 1 kg., 

cebula 80-1.00, marchew 15—20 gr. za | kg., 

pietruszka 10—15 (pęczek), buraki 15—20 gr. 

za lkg., brukiew 15—20, ogórki kwasz. 

800—1000 gr. za 100 szt., groch 50—60 gr. 

"KRO 
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Ciśnienie 
średnie 

Temperatura 
rednia 

Opad za do- 
bę w mm. 

1 ы 
przeważający f Południowy: 

Uwag i: 
Minimum za dobę 0%C. Tendencja 
metrycana bez zmian. 

SAMORZĄDOWA. 

—- (t) Niewypłacenie dotacji 

na budowę gmachów szkolnych 

podrywa budżet gmin. Zarządy 

gmin Rudziskiej i Rzeszańskiej zwró- 

ciły się z ponowną prośbą do wydzia- 

lu powiatowego o interwencję w Ku- 

ratorjum Szkolnem w sprawie przy- 

znanych tym gminom, a dotychczas 

niewypłaconych dotacji na budowę 

gmachów szkolnych. 
Gminy wspomniane nie chcąc w 

swoim czasie przerywać rozpoczętych 

prac budowlanych, wyłożyły własne 

pieniądze mając na uwadze przyznanie 

im dotacji przez Kuratorjum przez co 

postawione zostały w nader trudną 

sytuację finansową. 
Jakkolwiek dotacje na budowę no- 

wych szkół zostały »cofnięte, jednak 

rozporządzenie to nie wyklucza obo- 
wiązku regulowania zobowiązań już 

danych. | 
— Z posiedzenia wydziału 

powiatowego. Na ostatniem posie- 

dzeniu wydziału pow. Wileńske-Troc- 
kiego rozpatrzono i zatwierdzono Wa- 

runkowo preliminarze gminne Oraz 

preliminarze Trok i N. Wilejki. 

Między innemi omawiano projekt 
budowy kilku gmachów szkolnych 
oraz urzędów gmianych z uwzględ- 

nieniem lokału na potrzeby Domu 
Ludowego. Podobne gmachy powsta- 

ną początkowo w Mejszagole i Or- 

nianach. 
Przy sporządzaniu  preliminarzy 

budżetowych wszystkie gminy wpro: 

wadziły inowację w postaci dotacji 

na cele dobroczynne jak: L. O. P. P., 

P. C. K., stypendja dla uczni szkoły 

w Bukiszkach i inne, 
Prawie wszystkie gminy mają bud- 

żety samowystarczalne, bez przekro- 

czenia stawek podatku wyrównaw= 

czego (podatek ten nie może prze 

Teb. 1 zi. 35 gr. od dziesięciny 

kat). 
W wyjątkowo ciężkiej sytuacji 

znajduje się gmina Orańska, posiada- 

аса b. mało ziemi ornej. 
W sprawie tej rada gminna po- 

stanowiła zwrócićjsię do władz rządo- 

wych o przyjście jej z pomocą. 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie komitetu roz- 

budowy m. Wilna. We czwartek, 
dnia 3 marca, odbędzie się posiedze: 

nie komitetu rozbudowy m. Wilna. 

Na porządku dziennym: 1) podania 

M. Jacewskiej, M. Gawendy, K. Gru- 

żewskiego, zarządu „Talmud Tory“, 
]. Tuczynskieį, A. Rostkowskiego, A. 
Łapińskiego, A. Lejbowicza, K. i Z. 

Fiorczaków, Z. Strugacz, T. Blandowej 

Pochmurno. Mgła. 
baro- 

3 

ва 1 kg., fasola 60—65 gr. za 1 kg, kapusta klasach szkół o języku wykłado- 
7 o 35 — 40, kalafiory wym niepolskim. Kaja szkol- 

Owoce: jabika 60—120 gr. zal kg. gru- NE rozesłało do wszystkich szkół 
szki 120—200. średnich z językiem wykładowym nie- 

Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 polskim pismo, w którem zarządza Il dzień obrad. 
[w detal kostka 155 hurcie), 175 i * 
stala) = KARE (w hurcie), 175 (w wprowadzenie z dniem 1 b. m. naukę W dalszym ciągu obrad zjazdu 

g. Ё я : L 

Ryby liny żywe 270-300, śnięte 240-250 histórji Polski w języku polskim w przedstawicieli gmin wiejskich oma- 
za 1 kg. szczupaki żywe 250—300, śnięte klasach I, II i lll-ej po dwie godziny Z sprawy CS bale 2 żosóickać: 

200—230, okonie żywe 270—280, śnięte 220 tygodniowo. ka szmiorządówa wy” dziedzinie *Łdrc> 

—230, karasie żywe (brak), śnięte (brak), Sekretarjaty szkół o wykonaniu ą rzą ą /dzinie: О 

karpie žywe (brak), šniete (brak), leszcze : я y wia publicznego, komunikacji, rolnic- 

żywe 280-300, śnięte 240—260, sielawa 110— tego zarządzenia obowiązane są pó- twa, finansów i t. p. 
180, wąsacze żywe 260-300, šniete 200—220, wiadomić Kuratorjum przed 10 b. m. Po dyskusji na temat komunikacji 

sandacze 280-300, sumy 200-250, miętiz — (0) Przed egzaminami doj- uchwalono następujące rezolucje: do- 
120—180, stynka 130—140, płocie 130—150, pzałości. W związku z w ь П stępująci ! : 

drobne 40—60. я S egzaminami magać się zmiany Świadczeń szarwar- 
— 700 zł. za sztukę, dojrzałości, które odbędą się w końcu kowych na drogach gminnych przez 

kaczki żywe 4,00-—8,00, bite 400—600, gęsi bieżącego roku szkolnego, władze wprowadzenie opłat specjalnych oraz 

Zjazd przedstawicieli 
gmin wiejskich. 

Drób: kury 3,00 

żywe 10,08—14,00, bite 7.00 — 11.00,gzł, za 
sztukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
1 marca 1937 z, 

Dowizy I walnsy: 
Trans $prz. Kupuo, 

Dotary 8,92 8,94 8,90 

Holandja 359,10 360,00  358,20 

Londyn 43 52 43,63 43.41 

Nowy-York 8.95 8.97 8,93 

Paryž 35,10 35,19 3501 

Praga 26,57 26,63 26,51 

Szwajcarja 17250 17293 172,07 

Wiedeń 126.30 126.61 125.99 

Włochy 39.32 39,42 39,22 

Papiery Procentowe 

5 pr. pożycz. konw 60— 60,30 60.26 

ak tre 2 : e 

AS oe es zast. złems, zł. 52,50 53,— 52.60 
5 proc. warsz. złotowe 62,— 61:25 

4%: proc. warsz. złotowe 56.10 : 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 1 marca 1927 r. 

Banknoży. 

Dolary St. Zjedn. 891 i pół 8,90*/e. 

Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 51.00, 47.00. 

Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł. 100 41.60 41,00 

Akcje. 
Bank Polski zł. 100 107 

  

NIKA 
i K. Michejdy o przyznanie pożyczek 

ma rozbudowę; 2) wolne wnioski. 

— Regulacja ruchu kołowe- 

go. Komisarz Rządu na m. Wilno 

przystąpił do uregulowania ruchu ko- 

łowego w miejscach, gdzie ze wzglę- 

du na bezpieczeństwo konieczna jest 

ingerencja władz i Magistratu. 
W. pierwszym rzędzie zostanie u- 

regulowany ruch kołowy na. ul. Za- 

rzecznej od śródmieścia do Krzyża i 

wylotu wl. Młynowej, gdzie ze wzglę- 

du na nieodpowiednią szerokość 

jezdni i ustalony wzrost ruchu koło- 

wego, grozi niebezpieczeūstwo kata 

strofy. 
W związku z powyższem Kom. 

Rządu zwrócił się do Magistratu z 

propozycją pozostawienia ul. Młyno- 

wej wyłącznie do ruchu w Stronę 

mostu, oraz przeznaczenie wspomnia- 

nej części ul. Zarzecznej wyłącznie 

dla ruchu kołowego w stronę „Krzyża, 

W/ razie uzgodnienia z Magistratem 
4 s ry 

strony technicznej tego zarządzenia, i hodnich. Sprawa ta nabiera tem 
w miejscach odpowiednich zostaną 

umieszczone odnośne tabliczki orjen- 

tacyjne- 

— Miasto będzie miało pogo- 

towie techniczne. Jak już donosi- 

liśmy, Komisarjat Rządu zwrócił się 

« inicjatywą do Magistratu w sprawie 

utworzenia pogoiowia lechaicziėgo, 

do którego w razie potrzeby mogły- 

by się zwracać organa bezpieczeństwa 

o pomoc techniczną. ; 

W zrealizowaniu tego projektu 

zostaną utworzone stałe dyżury osób 

zdolnych do wydawania zarządzeń i 

decyzji w imieniu Magistratu w wy- 

padkach nagłych. 
Jednocześnie zostanie sporządzo- 

ny wykaz osób, uprawnionych przez 

Magistrat do wydawanie zarządzeń 

w zakresie spraw technicznych, a 

adresa i ani dyżurów tych osób zo- 

staną przesłane do wiadomości od- 

ładz. nośnych władz WOJSKOWA. 

— (0) Sprawa edroczeń dla 

uczniów. Władze wojskowe Zarzą- 

dziły co następujc: 
Termin wcielenia do szeregów 

może być przesunięty do 1 lipca rb. 
dla następujących kategoryj poboro- 
wych: a) dla poborowych, którz 

kończą ostatnie klasy szkół średnic 
lub równorzędnych, dających prawo 
do służby półtorarocznej; b) dla po- 

borowych, którzy ukończyli ostatnie 
klasy szkół średnich i w roku bie- 

żącym zamierzają składać egzamin 
dojrzałości. 

Poborowi życzący sobie uzyskać 

powyższe odroczenie, winni złożyć 

natychmiast podania do właściwego 

PKU. z dołączeniem poświadczeń dy- 
rekcyj szkolnych. A 

— (t) W sprawie skladania po- 

dań o odroczenie terminu służby 

wojskowej. Z dniem 15 lutego roz- 

począł się termin składania podań o 

odroczeenie terminu służby wojsko- 

wej z art. 53-a i 53-b, W powiatach 
podania z artykułu 53-a (jedyni ży- 
wiciele rodzin) należy składać w u- 

rzędach gminnych miejskich i wiej- 
skich. Powinni je składać również ci, 
którzy dotychczas korzystali z odro- 
czeń. Podania winny być składane da 

dnia urzędowania komisji poborowej, 
w przeciwnym razie bowiem nie będą 
rozpatrywane. 

SZKOLNA 

- (О O obowiązku wprowa- 

dzenia historji Polski w niższych 

oświatowe wydały odnośne instrukcje przejęcie przez Państwo dróg granicz- 
dla dyrekcyj szkół średnich. W myśl ta Soki ookków a 4 
tych instrukcyj kuratorjum przepro- mir. szerokości na drogach gmin- 

wadzi trojakiego rodzaju egzaminy nych $powiana być przeprowadzana 
dojrzałości: 1) zwyczajne dla uczniów przez Sejmik. 

gimnazjów państwowych oraz @а — \№ sprawie zdrowia publicznego 
uczniów tych szkół niepaństwowych, zjazd uznał za konieczne, aby gminy 
które otrzymały na dany rok bądź starały się o zaangażowanie akusze- 

pełne, bądź niepełne bez zastrzeżeń rek oraz przyznawały subwencje dia 
prawa gimnazjów państwowych, oraz kandydatek na kursy akuszeryjne, 

dla b. abiturjentów, którym przysłu- przyczem osoby korzystające w tym 
guje prawo zdawania takiego egza- względzie z pomocy samorządów po 

minu; 2) rozszerzone dla uczniów ukończeniu kursów obowiązane są 
gimnazjów niepaństwowych, które praktykować w tej samej gminie. 
otrzymały na dany rok niepełae pra- Przy budowie nowych gmachów 

wa gimnazjów państwowych z. za* szkolnych należy uwzględnić budowę 
strzeżeniem, przewidzianem w odnoś- łaźni, a to w celu przyzwyczajenia 
nych rozporządzeniach; 3) egzaminy dziatwy szkolnej do czystości. Bu- 
dojrzałości dla eksternów uczniów dynki szpitalne należące do Państwa 

szkół prywatnych, nieposiadających powinny być przekazane Sejmikom, 
praw gimnazjów państwowych. utrzymującym te szpitale bądź 

Uczniowie, którzy wstąpilido klasy tg na własność, bądź za minimalną 

8-ej danej szkoły po upływie miesiąca opłatą celem jedynie  zaznacze- 
od początku pracy w danym roku nją prawa własności państwa, 
szkolnym, mogą zdawać egzamina  W sprawie rolnictwa uznano za 
dojrzałości w końcu tegoż roku tylko konieczne, aby samorządy gminne 
w charakterze eksternów. A rozwinęły jaknajenergiczniej akcję zdą- 

Przed dniem 20 marca r. b, winne żającą do podniesienia rolnictwa dro- 
są dyrekcje szkół nadesłać. do kura gą zakladania pólek doświadczalnych, 
torjum dane, dotyczące liczb uczni organizowania kursów, pogadanek, 

ostatniej klasy, nauczycieli, programu pokazów oraz umożliwienia ludności 
it.p. Należy też nadesłać tematy nabycia nawozów sztucznych. Zjazd 
egzaminacyjne z języka polskiego, li- apeluje do rządu o przyjście z wy« 
ay historji, zadania z matema- gątną pomocą finansową rolnictwu na 

rt. p. terenie Wileńszczyzny. 
— (() Akcja zbierania fundu- — W sprawie fasosów pierwszem 

szu na budowę pomnika Ad. zadaniem, na drodze sanacji stosun- 
Mickiewicza w szkołach. Kurato- ków, powinno być uproszczenie finan- 
> z c o ya sowości gmin drogą przekazania gmi- 
w wszystkich sz isty do  zbie- л Ё 

rania składek na fundusz budowy a pow > 
pomnika Ad. Mickiewicza. Do list Utworzenie państwowego fundu- 
tych dołączona została odezwa gen. szu wyrównawczego na potrzeby 

Żeligowskiego i okólnik Kuratorjum samorządów gminnych, słabych  fi- 

zalecający popieranie tej akcji. nansowo, zjazd uważa za warunek 

UAD OK dai uchwała w sprawie finan 
— (Pan W: Ё : VP я 

taje dy) popierania akcji uzapeł. Ów domaga sie zniesienia роичсеб 
nienia zbiorów muzeum etnogra- Por W para 2 procent, ścią- 
ficznego USB. W związku z ma- GNYOZAC RURA podatku własne- 
jącym się odbyć w Polsce w pierw- go, natomiast za ściągnienie pań- 

szych dniach czerwca rb. wszechsło- stwowego podatku gruntowego gmi- 
wiafskim zjazdem etnografów i geo- ny oz PP 

grafów, zachodzi konieczność uzupeł- ya AL DA DENROKIA KUR. 

nienia i skompletowania zbiorów mu- DV“! ki ei oł za gminę zbio- 
zeum etnograficznego USB. w Wilnie, ada = PSzjmie: = o: 
(mieszczącego się w gmachu uniwer- trybi ы ; ВЙ 

syteckim przy ulicy Zamkowej Nr 11 rybie pośpiesznym ustawy sejmiko- 

które z wiosną rb. zostanie otwarte wej L celowe rózpipettą w 

dla publiczności), w celu umożliwie- BS jaknajszybszym nowych wy- 

nia specjalistom zaznajomienia zjazdu "e U dak 
ЧЕ Е ; с 

z przejawami i nawarstwieniem kultu- każdy obywatel po roku. 

ludowej na terenie Województw W dalszym ciągu Szereg osób 

przemawia za konsolidacją prac zrze- 
szeń gmin wiejskich i miejskich, pra- 
cujących dotychczas oddzielnie. Se- 
kretarz Zrzeszenia p. Tkaczyk udziela 
wyjaśnień w tej sprawie, poczem 
uchwalono _ rezolucję następującą: 

„Zjazd wzywa wszystkie gminy 
zapisywania się do zrzeszenia gmin 

wiejskich oraz do prenumerowania 
„Głosu Gmin Wiejskich”. 

Na tem zakończono obrady zjazdu. 
Przewodniczący zamyka obrady dzię- 
kując obecnym za przybycie. 

  

większej wagi, Że muzea i zbiory w 
innych państwach europejskich, w 
szczególności słowiańskich, stoją na 

wysokim poziomie, tak pod względem 

ilości, jak i różnorodności ekspo: 

Przedmioty  charakterystyczne dla 
miejscowej kultury przedstawiają war- 
tość dla cełów naukowych, chociażby - 

nawet były zniszczone i niezdatne do 

użytku, dlatego przez wzbudzenie 

zainteresowania ludności wiejskiej 
sprawą muzeum, możnaby od niej 
otrzymać eksponaty dła muzeum drogą 

darów, a kwestję transportu zurgani- 

zować przy sposobności przejazdów 
funkcjonarjuszów policji państwowej, 
PAC kiermaszów, jarmarków 

po 
W związku z powyższą sprawą 

Wojewoda Wileński zwrócił = do 
Starostów o zainteresowanie ludności, 
akcją zbierania przedmiotów do Wwy- 
mienionego muzeum, przesyłając od- 

е pres w Sali Śniadeckich U.S.B. odbędzie powiednie instrukcje. do al dzewi 
się roczne walne zgromadzenie 

ZEBRANIA I ODCZYTY. członków T-wa. W razie niedojšcia 
() Zjazd wójtówi pisarzy pow« do skutku zebrania z braku quorum, 

Wileńsko-Trockiego. W dniu dzi- zebranie w drugim terminie prawo” 

siejszym w lokalu sejmiku Wileńsko- mocne bez względu na ilość przyby- 

Trockiego obradować będzie zjazd łych członków, odbędzie się w tymże 

wójtów i pisarzy gminnych tego po- dniu o godz. 7-ej wiecz. Porządek 

wiatu. dzienny zgromadzenia: 

Głównym punktem programu obrad 1) Zagajenie i wybór Prezydjum, 

będzie omówienie Esposobu realizacji 2) Sprawozdanie ustępującego zarzą- 
mocy rolnej. ‚ du za okres od 9—il 1926 r. do dn. 
Uczestaicy zjazdu  poinformowani 1—1ll 1927 r. 3) Sprawozdanie Ko- 

zostaną o przebiegu obrad sejmiku misji Rewizyjnej, 4) Sprawozdanie za- 
oraz o planie prac zamierzonych przez rządu studźntckiej Kasy Chorych za 
sejmik. rok 1926. 5) Sprawozdanie Komisji 

— Powszechne wykłady uni- porze z przeprowadzonej rewizji 
wersyteckie. We czwartek, dnia 3-go Kasy Chorych, 6) Wnioski ustępują- 
marca 1927 roku o godzinie 7-ej wie- cego zarządu. 7) Poprawki do statu- 

czorem w Sali Śniadeckich Uniwer- tu T-wa, 8) Uchwalenie budżetu T-wa 

sytetu zast. prof. jerzy Remer wy- na rok 1927,9) Wybory władz T-wa, 
głosi odczyt p. t.: „Małarstwo Wi- 10) Wolne wnioski. 

RÓŻNE. leńskie* z przeźroczami. 
Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. 
— Z życia rosyjskiego. Jak się — П Środa Literacka odbędzie 

dowiadujemy, w tych dniach odbyło się dzisiaj o dodz. S-ej wiecz. w 

się zebranie członków nowoutworzo- Bibljotec: Wydziału Sztuk Pięknych 

nej Partji Nacjonalistyczno-Patryoty- U. $.B., ul. św. Anny 4, parter. Na 

cznej  Pozaterenowców Rosyjskich porządku dziennym, prócz programu 

(oddział wileński). Ма zebraniu tem muzycznego, referat prezesa związku, 

została powołana Rada Naczelna w p. prof. M. Zdziechowskiego, na te- 

składzie: prezes— Michał Myślin, skar: mat wspomnień osobistych o zmarłym 

bnik—Eugenjusz Gricuła, sekretarz— świeżo wielkim pisarzu duńskim, Je- 

Włodzimierz Sklinsmont i Jan Garań- rzym Brandesie, autorze dzieła o Pol- 

ski. Prócz tego ukonstytuowała Się sce, Sprawozdanie p. rektora Pigonia 

komisia rewizyjna w składzie pp. JÓ- o pracy związanej z państwowem wy- 

zefa Trajkowicza, Bazylego Bagatkie- daniem dzieł wszystkich Mickiewicza 

wicza i Jana Garańskiego. odłożone zostało na później, z powo- 

SODA as i is a 

AKADEMICKA 
— Walne zgromadzenie człon- 

ków T-wa Bratnia Pomoc _ Pol. 
Młodz. Akadem. U. S. B. Zarząd 
Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademickiej U.S B. podaje do wia- 
domości ogółu członków T-wa, że w 
dniu 8 marca 1927 r. o godz. 6 wiecz.
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  du nagłego wyjazdu p. rektora. 
Wstęp dla członków i wprowa- 

dzonych gości. 
Pierwsza Środa Literacka dnia 23 

lutego zgromadziła 43 osoby z p. wo- 
jewodą Raczkiewiczem i p. kuratorem 
Ryniewiczem na czełe. W nader oży- 
wionej i miłej atmosferze swobodnego 
zebrania towarzyskiego dzielono się 
wrażeniami z dziedziny kultury, prze- 
dewszystkiem Wilna i ziemi Wileńskiej. 

— Strejk rękawiczników za- 
kończony. Trwający od dłuższego 
czasu strejk rękawiczników został w 
dniu wczorajszym zakończony. 

Strony zgodziły się na warunki 
kompromisowe, wobec czego przystą- 
piono do pracy.   TEATR i MUZYKA, 

— Dzisiejsza premjera w Teatrze 

„M. GORDON" 
ul. Niemiecka 26. 

Ostatnie 3 

i WYSORTOWANYCH TOWARÓW. 

Ceny wyjątkowo niskie, 
  

      

dni! 2, 3 1 4-go marca! 

    

099922229 6:06:0:9:0 A a Perzyńskie- ? Zz z ł . 
go. Dziś Teatr Polski występuje z jedną z | 2 
najwięcej interesujących ca am * giną pies ° 
polskiego, jest nią <Uśmiech losu». Suka 18'cio miesięczna.. Maść czarna 

<Uśmiech losu» porusza tematy nader ® podpalana na piersiach i łapach. 
aktualne, a mianowicie ukształtowanie sto- 4 Wzrost Średni, wysmukla. Nogi 
gn ed życia powojennego inteligenta pra- $ ;'пу‘зіч":в‹›.чо‚:і:‚т‘тёе aaa 

Bohater główny. komedji dr. filozofji 4 lub dać o nim znać, za wynagrodze- 
Witold Siewski będzie w Teatrze naszym ® 
reprezentowanym przez dwuch artystów, a 
mianowicie W. Malinowskiego i S. Purzyc- 
kiego, którzy tę rolę dublują. 

— Popołudniówka sobotnia. W so- 
botę najbliższą o g. 5-ej pp. odbędzie się w 
Teatrze Polskim po cenach najniższych 
przedstawienie popołudniowe. Wystawioną 
zostanie komedja Savoira «Wielka księżna i 
chłopiec hotelowy». 

„ "=. Popołudniówka niedzielna. W 
niedzielę nadchodzącą o g. 3 m. 30 pp. uka- 
że się <Płomienna noc» folzycia. 

— «Reduta> na Pohulance. Koncert 
L. Sybiriakowa. Dziś o gy 8-ej w. tylko je- 
den koncert Leo Sybiriakowa. Przy tortepia- 
nie Ignacy Sterling. 

zczegóły w afiszach. Bilety nabywać 
można w biurze «Orbis» (Mickiewicza 11) i 
od g. 5-ej pp. w kasie teatru. 

— Premjera. «Maskarady na podda- 
szu». Jutro o g; 8-ej w. po raz pierwszy, na 
race kulturalno-oświatowe Związku Strze- 
ckiego trzy godziny scherzo karnawałowe- 

go Ivo Vojnovic'a «Maskarada na poddaszu» 
w tłomaczeniu M. Szczepkowskiej. 

Pozostałe bilety nabywać można w cu- 
kierni Sztralla od g. 6—8 w. i w restauracji 
"George'a od 10—12 w., w dzień ześ przed- 
stawienia w biurze «Orbis» i od g. S-ej pp. 
w kasie teatru. 

„— Z T-wa Muzycznego <Lutnia». Od 
dłuższego czasu przygotowywany z wielkim 
nakładem pracy potężny utwór St. Moniusz- 
ki <Widma» wykonany będzie w niedzielę 
6 b. m. w sali «Lutnia» o g. 12 m. 30 po 
poł. W wykonaniu tego pięknego dzieła 

- bierze udział chór mieszany <Lutni» pod 
dyr. J. Leśniewskiego oraz znani artyści Z. 
Plejewska i Benoni. Bilety nabywać można 
zawczasu w kasie Teatru Polskiego od g. 
11 rano do 9 wieczór. 

_ — Teatr Rewji <Kakadu>. — Od dziś, 
dnia 2 marca gościnne występy znakomitego 
Światowej sławy halucynatora, jasnowidzą- 
<ego egipcjanina, Ben-Ali. Początek o godz, 8 
wiecz. Ceny miejsc od 1 zł. 

RADIO. 

— Program stacji warszawskiej. 
15.00—15.25. Komunikaty: gospodarczy 

i meteorologiczny. 
15.30—16.46. Program 1-go radjowego 

kursu rolniczo-handlowego. 
16.45—17.10. Program dla dzieci, 

niem — Antokol — Holendernia 6 
4 Luboński, lub do adm. «Słowa». + 
O+RPCPOOOOOOOOOPO"O"R 

17.15. Koncert. 
Koncert _ popołudniowy. Wykonawcy: 

Orkiestra P. R. pod dyr. Józeła Ozimińskie- 
go, Antoni Gołębiowski art. Opery: Warsz- 
Śpiew) iprof. Wincenty Śliwińskr (kontra 
LO 

18.40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.25. «Skrzynka Pocztowa», ko- 

respondencję bieżącą omówi Dr. Marjan 
Stępowski, 

19.30—19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Odczyt p.t. «Położenie 

geograficzne i obszar Pafistwa Polskiego» — 
wygł. prof. Aleksander Janowski (cykl «Co 
każdy o Polsce wiedzieć powinien»). 

2010—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 
komunikaty. ю 

20.30. Koncert wieczotny. 
21.30, Offenbach: «Rajskie jabłuszko», 

operetka w l-ym akcie. Wykonawcy: p. Jó- 
zeflna Bielska, Wincenty Rapacki i Leopold 
Morozowicz. 

22.00. Sygnał czasu. Komunikaty, 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Dwa wypadki podczas „Re- 

duty Artystycznej”. Miły nastrój pa- 
nujący podczas „Reduty Artystycznej" 
zamącony został dwoma przykremi 

wypadkami, jakie miały miejsce pod- 
czas tej zabawy. 

Primo—pani Stanisławowa Rzewus- 
ka zgubiła nader cenną pamiątkową 

broszkę, wysadzaną brylantami, a se- 

cundo w garderobie damskiej zaszedł 
wypadek z ogniem. jedna z maseczek, 
ubrana w kostjum papierowy, przez 
nieostrożność z ogniem zapaliła: na 

sobie sukienkę. Powstał popłoch. Pa" 
nie rzuciły się w kierunku drzwi i tyl- 
ko dzięki przytomności umysłu Hele- 
ny Pławskiej, studentki U. S. B. ogień 
został ugaszony. Podczas ratowania 
płonącej p.. Pławska poparzyła sobie 
silnie ręce. Po nałożeniu opatrunku 
p. Pławską odwieziono do domu. 

SZIFWEREWETREERK IS" WIEWROWEROZASWATOWNE ZEAOSRW: KOT RYKI REA WNIKA 

Nowe fałszywe banknoty Z0=złotowe, 
Bank Polski podaje do wiadomości, 

że przed kilku dniami zatrzymano 
falsyfikat biłetu 20-złotowego z datą 
15 lipca 1924 r. Falsyfikat ten wyko 
nany jest na papierze ze znakiem 
wodnym, zbliżonym do papieru, uży- 
tego do druku biletów autentycznych. 
Kolory farb odmienne — jaśniejsze. 
Rysunek wskutek cieniowania -grube- 
mi linjami oraz nieodpowiedniego do- 
b:ru farb ma inny wyraz. Linje nie 

  

LEON DAUDET. 

3) KREW WŚRÓD NOCY: 
Oszołomiony  takiem przyjęciem 

„Jan zapytywał siebie, czem zasłużył 
- na niełaskę starego dziwaka, pożegnał 

się śpiesznie, przepraszając za nagłe 
wtargnięcie, schował flaszkę i opuścił 
ulicę des Remparts, zamienioną w tej 
chwili w potok, nad którym uśmie- 
chało się jasne już i przezroczyste nie- 

bo. Taxis, który przywiózł go tutaj 

błądził po ulicach przyległych; urado- 
- wany szofer podjął się za drugie 
„ dwadzieścia franków, zawiezienia do- 

ktora do adwokata Petitbelina. Tutaj 
spotkało go wręcz odwrotne przyję- 
cie. Adwokat coraz bardziej zadowo- 
lony ze sprawy, którą mu powierzo- 
no, zasypywany powinszowaniami od 
czasu opublikowania pisma Gerarda 
de ła Tombiolle, był zachwycony no- 
wem odkryciem Vetu'ego. Oglądnął 
uważnie flaszkę kiwając znacząco gło- 
wą, winszował coktorowi i oświad- 
czył, że gotów jest dziś jeszcze od- 
dać fiaszkę Desarnaudowi z dołącze- 
niem stosownych komentarzy. 

— Poproszę o konfrontację pana, 
Laudrivanta i Vetu'ego. Jestem zdecy= 
dowany na zaciętą walkę aż do zwy- 
cięstwa. 

Desarnaud przeglądał melanchalij- 
nie akta sprawy, gdy OZnajmiono mu 
wizytę obrońcy jego ofiary. 

— O, mój Bożel . Ta sprawa bę- 
dzie mnie kosztowała pięć lat życia,— 

" zwrócił się sędzia do swego sekreta- 
rza, —co mówią na mieście? 

Sekretarz skrzywił się. 
— Czy mam mówić całą prawdę 

panie sędzio? 
— Ależ oczywiście, że ' prawdę, 

tylko prawdę! — krzyknął Desar- 
naud. 

— A więc, nikt w Lugdunie nie 
wierzy by Tressan był winnym. 

— A, no dobrze! Proszę wprowa- 
dzić pana Petitbelinl — rzekł przez 

symetryczne na prawem * ramieniu 

portretu oraz punkciki nieco niżej na 

ramce na bilecie autentycznym są 

mało widoczne, zaś na falsyfikacie 

szczegóły te są mocno zaznaczone. 
Podpisy odmienne, zwłaszcza kofńco- 
we „K* podpisu naczelnego dyrekto“ 
ra oraz wydłużenie linji przy podpi- 
się skarbnika, Numer na fałszywych 
jest większy o blisko 2 centymetry. 

zaciśnięte zęby rozgniewany sędzia. 
Adwokat wydawał się być zachwy- 

coinym — był to zły znak. Uśmiecha- 
jąc się chytrze, wyciągnął z kieszeni 
flaszkę i złożył ją uroczyście na zie- 
lonem suknie, pokrywającem stół, 
Zaczął głosem ostrym » swe opowia- 
danie o małej flaszce. Sędzia. słuchał 
nie zapalając leżącej przed nim na 
stole fajki, twarz jego wyrażała zmę- 
czenie i zniechęcenie. Niepokój jego 
wzrastał, gdyż wiedział o stosunkach 
łączących Laudriwanta z mieszkańca- 
mi La Pocholle, wiedział, że aptekarz 
ten aprowidował pałac środkami na- 
sennemi. Uważał go jednocześnie za 
człowieka bardzo potężnego, dzięki 

parciu Loyassata. Od peczątku o- 
bawia? się, by podejrzenia nie zwró- 

ciły się w tym kierunku i w milczącem 

porozumieniu z Clarisse'm wystrze- 
gali się oboje popelnienia jakiej nie- 
ostrożności,  któraby mogła  za- 
wieść na tę ścieżkę pełną kolców i 
pułapek. 

— | cóż dalej? —zapytał, gdy ad- 
wokat zamilkł. | 

— Dalej? Żądamy, panie sędzio 
konfrontacji. Doktór Cordion był 
świadkiem niezwykłego przerażenia, 
jakie ogarnęło Laudrivanta na samo 
wspomnienie Tulji Moneuse. To Ve- 
tu odkrył... 

— Odkrył, co? 
— Zbrodnicze zamiary Tulji Mo- 

neuse. Napis jest niezawodnie jej 
rską zrobiony. Proszę się dobrze 
przyjrzeć, panie sędzio. Może to właś- 
nie enigmę zagadki mamy przed 
sobą. 

Desarnaud kręcił w ręku flaszkę, 
przybierając wyraz niewiary dla osło- 
nięcia swej niechęci. 

— Istotnie są tu napisy „Dla Lud- 
wika* i „Ostrożnie*. Lecz nie widzę 
w tem nic” złego, środek ten był 
przeznaczony dla starego Gonereta, 
obawiano się jednak dać mu zbyt 
dużą dozę. nie chcąc go olruć. 

— O, panie sędziol — zawołał 

  

CENY 

STAŁE. 

TEATR s Od te) dia. OSO B WYSTĘPY 
« m znakomitego światowej sławy halucynatora, 

„Kakadu m _ jasnowidzącego  egipcjanina. profesora 
Dąbrowskiego 5. " Uniwersytetu w Kaikucie BEN-ALI 

Początek 

0 godz. 8.15 wieczór. 

Ceny miejsc od 1 zł. i 
  

  

Kino- 
Teatr „H elios“ 

Premjera. UWAGA. Razem 15 aktów. Podwójny program. 1) <TAJEMMICA JEJ ADWOKATA» 
dramat salonowy w 8 akt. z udziałem Ginette Maddie i Harry Baudin'a i 2) Tryskająca szampańsk. © 
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ul, Wileūska 38, humorem komedja «HARBM MĘŻÓW» 7 akt. bezustan. smiechu w roł. gł. Bebe Daniels i L te! 152 Czoną Šrednią szkoł: 8: З 2 
Diana Kane. Seansy od godz. 4-ej. | agronomiczną z 12 

Mlyn elek- |etvia. praktyką w 
użych intensywnie 

m Dzis film o wielkiej wartości artystycznej odtwarzanej przez największe gwiazd W O€N- prowadzonych  mająte 
КО! +4 M Bernard Goetzke bohater filmu «lndyjski Grobowiec». Wszechświatowej stawy figi Haus Mirėd tryczny trAm kach; obznajciiówy” 
Teatr „Polonja B ^ dori, Hrabina Esterhaze, gl Asthera i Henryk Stuart p. t. A wwo a. i maszynami 

i && wstrząsający dramat oblitujący w szerėją scen, ktėre ' ; " rolniczemi, traktorami 
ul. A. Miokiewieza 22, M „N iewolnica Morza posóstają” niezatarte w Szal Ru dzi sę SSA GT 6 lokomobilami i t p. 

a Początek sćansów o g. 4, 6, 8 i 10.15. Spiecjalny układ muzyczny. narzędziami rolnicze» 

LekevįIraneus- ben my te kiego udziela ruty: ор” z ь 
Dziś będzie wy- ч chunkowość  rolnic: 4 miejski Kinematograt || śresmiim „Przemytnik z czarnego wąwozu”  $rosana nuczycieka: 4 chiubnemi , świa” 

$ ejs nematogra dramat w 9-ciu aktach. W roli tytułowej Bessi Love. Nad program «Ja chcę do ME wici 9 m. 4 dęctwami i osobistemi 
$ domu» komedja w 2-ch aktach. Ostatni seans o godz. 10.. W poczekajniach koncerty Ф 0% &042. 1—3. referencjami od zna« 
ф Kulturalno-Ošwiatowy Radjo. Orkiestra pod dyrekcja Kapelmistria p. W. Szczepańskiezo Kasa czynna: w ® nych osób,. Posznkuje 
ė niedzielę | święta od godz. 2 m, 30, w spboty od godz. 3 m. 30 i inne dnie od godz, Do sprzedania „posady. _ Łaskawe 

Sata Miejska (ul. Ostrobramska 5) 4 m. 30, Cena bijetów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. Początek seansów: w nie- F niedrogo oferty: ui, Trwała 38, 
$ * || dzielę i yć dk o Z" o o godz. 4 i inne dnie o redz. 5-tej. LET wiadomość w 1, S. Matulewski, 
+ nons: « ANIOŁ». $ ui. Antokolska 74—8, W no. 

Dąbrowski, ———— 

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH SŁYNNA soda оо Akuszerka ч 

НЫ 0 W “ WROŽKA - CHIROMANTKA Г окО ; 
A K A l: SK | N A prawnuczka Lenorman, ktėrą HAUSKUTECZNIEASZYM ŠRODKIE“ Wi Smiałowska 

> wróżyła Napoleonowi: Przepowiada „przyjmuje od godz. 

    

   

  

      

  

    

   
      
  

  

  

  

sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6-   

  

  

  

Magistrat m. Nowogródka ogłasza konkurs na posadę inżyniera miejskiego, . 

z uposażeniem według VIII stopnia służbowego płac urzędników państwowych i 15 

proc. dodatkiem komunalnym. Niezależnie od tego, inżynier otrzymywać będzie do- 

datkowe wynagrodzenie od wykonywanych nowych inwestycyj miejskich. i 

Kandydaci reflektujący na powyższe stanowisko winni posiadać ukcńczone 

wyższe: studja architektoniczne najednym z zakładów polskich, względnie zagranicz 

nych oraz praktykę gospodark* samorządowej. 
Do podania należy dołączyć: 1) własnoręcznie napisane curriculum vitae i 

odpisy: i dyplomu, zezwolenia na prowadzenie robót budowłanych, metryki uro*: 
dzenia, dowodu stwierdzającego posiadanie4 obywatelstwa polskiego, oraz zaświad- 

czenie stwierdzające znajomość gospodarki miejskiej z poprzedniej pracy. 
Oferty należy składać na ręce Burmistrza m. Nowogródka, 

dnia 15 marca 1927 r. Oferty nieuwzględnione, pozostaną bez odpowiedzi. 

(—) A. Czechowicz 
Burmistrz m. Nowogródka. 
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Petitbelin tonem, który oznaczał: 
„Proszę nie przedstawiać mnie, do- 
świadczonemu człowiekowi takich ar= 

gumentów dziecinnych*. 
— Wezwę Laudrivanta i doktora 

Cordion, lecz jeśli pan pozwoli, zo- 

stawię w spokoju Tulję, której wcale 
nie kompromitują te napisy. Co do 

Vetu, przyznam panu, że wydaje mi 
się podejrzanym. Nie rozumiem cze* 
go szuka ten bosonogi włóczęga w 

śmietniskach pałacowych. 
Dyskusja utrzymana w tym tonie 

przeciągnęła się godzinę prawie. Za- 

stało postanowione, że Tulja Moneu- 
se zostanie zawezwana, po „konfron- 

tacji aptekarza i doktora, jeśli ich 
zeznania dadzą jakieś wskazówki. 

Laudrivant był ledwie żywy ze 
strachu w chwili gdy wprowadzono 
go do gabinetu sędziego. Na kory- 
tarzu dostrzegł oczekującego niecier- 
pliwie Cordiona. Sędzia, chcąc go 
czemprędzej usunąć ze sprawy, usi- 
łował dodać mu oiuchy. 

— Panie Laudriwant, znamy pana 

dobrze i cieszy się pan ogólnym sza- 

cunkiem wśród ludzi, których jest pan 

dostawcą. Proszę więc wybaczyć, że 

fatygowałem pana na prośbę obrońcy 

oskarżonego o morderstwo Gonereta 
Tressana. Czy poznaje pan tę oto 
flaszkę?) 

Te grzeczne wyrazy wytłómaczył 

sobie wystraszony Świadek, jako pu- 

łapkę, przeznaczeniem której było 

schwytanie go. Czuł zgagę w ustach. 
Miał ochotę zaprzeczyć wszystkiemu. 
Lecz przypomniał sobie, że nazwisko 
jego widniało na etykietce i że kłam- 
stwem pogorszyłby tylko swą sprawę 
— wymamrotał więc bardzo niepiew- 
nie: <tak», : 

— Jest to НазгКа ze šrodkiem 
nasennym, kupiona u pana? 

— Tak, panie sędzio. 
— Czy często aostarczał pan te- 

o rodzaju środków personelowi La 
ocholle? м 
— Dosyć często, panie sędzio. 

— Ile? Jedną, dwie, czy trzy, mie- 
sięcznie? 

— To zależy. 
— Jest to środek niezbyt silny, 

na który powtórzenie recepty nie jest 
wymagane? 

— Tak jest. 
— Kto przychodził do apteki po 

te środki? 
— Najczęściej Marius. 
— A, ten idjota Marius. Wszakże 

on nie używał ich? * 
— Nie. 
— Więc używał je tylko p. Lud- 

wik Goneret? į 
— Tak, i p. Gantaume równieź. 
— Kucharz? 
— Tak. 

— Czy zna pan dobrze kucharza? 
Jakie robił na panu wrażenie? Czy 
jest to człowiek uczciwy, trochę szor- 

stki, nieopanowany, nieprawdaż? 

— Właśnie, właśnie, jestem tego 
zdania. 

— Czy był gwałtowny? Czy miał 
pan-z jego powodu jakie przykrości? 

— Nigdy, panie sędzio. 
— A z Biabantem, czy nie miał 

pan żadnych scysyj? 
— Również nigdy. P. Brabant jest 

człowiekiem dobrze wychowanym, po- 
nad poziom swego stanowiska spo- 
łecznego, zarówno jak p. Gantaume 
i p. Estancelin. ` 

— Pan zna również panią Mo- 
neuse? 

«Otóż jesteśmy, — pomyślał świa- 
dek, stając się purpurowo żółtym, jak 
poprzednio w aptece». 

Głosem umierającego prawi 
szeptał: 

— Znam ją. 
— Czy od dawna? — zapytał De' 

sarnaud czując wzrastający) niepokój, 
spowodowany zachowaniem świadka, 
lecz w tejże chwili pożałował tego 
pytania, widząc przerażenie aptekarza. 

— Od kilku lat. 
Poczem, jakby na spowiedzi, pcha- 

e, wy- 

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz Recakior w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

handlowej, stenografji, nauki handlu, 
) prawa, kaligrafii, pisania na maszy- 
j nach. Po ukończeniu Świadectwo. 

ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! 
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Kapitały na oprocentowanie 
sumie lokujemy  sołidnie w každej 

pod  zabezpieczenie 
również POŻYCZKI ZAŁATWIAMY 

dogodnie Dom Н.-К, 
«Zachęta» Gdańska 6, 1 piętro tel. 9-05 

szybko i 

  

RECUMAT' 

    

Požyczki 
załatwiamy 

szybko i dogodnie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlo- 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

dak dów, 
Rządca rolny 
fat 34 z małą rodziną, 
uczciwy, pracowity, 
energiczny; z ukońs 

  

  

$.Zeldowięzową 
KOBIECE, WENE:. 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ. 

prz 122 iod 46 
ul.Mickiewicza 24 
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ny przez strach i nieśmiałość, dodał 
cicho: 

— Byłem  aptekarzem w mieście, 
w  którem został zamordowany jej 
mąż. 

Desarnaud podniósł oczy, 
miał spuszczone, by spojrzeniem 
swym nie ośmielać świadka, spotkał 
się teraz z drwiącym uśmiechem -se- 
kretarza, który zdawał się mówić: oto 
piękna gafa. Niemógł jednak nie 
pójść za tym śladem. Musiał wyciąg- 
nąć wędkę, gdy ryba połknęła ha- 
czyk, nie mógł postąpić inaczej w 
obecności swego pomocnika. 

— Zna pan tę sprawę dosyć już 
starą? 

— Tak, panie sędzio. Mąż p. 
Moneuse został uduszony jakimś że- 
laznym przedmiotem, według zdania 
ekspertów, lecz nie /dowiedziano się 
nigdy kto źo ponełnił, — (nie mógł 
znaleźć słowa nie tak silnego, jak 
woo zastąpił więc ja słowem 
0»). 

— Co «Ю»? — zapytał „Desar- 
naud, niezadowolony z niezręczn ści 
świadka. 

— To, tę rzecz, słowem to, żego 
uduszono... 

Sędzia wziął do ręki flaszkę. 
Świadek zaczął drżeć silniej jeszcze, 

— Czy nadpisy te są skreślone 
ręką p. Moneuse? 

— Nie wiem tego panie sędzio. 
— A jednak powiedział pan dok- 

torowi Cordion, że tak. 
— Powiedziałem, że «może być», 

nie powiedziałem, że tak jest. 
— Nie powiedzałby pan jednak 

tego, gdyby nie był;.poznał charakteru 
pismal 

W tej chwili, przygnębiony do 
reszty aptekarz zakrył twarz. rękami, 
jakby był bliski zemdlenia. «Do djab- 
ła — pomyślał Desarnaud, również 
łodowaciejąc ze strachu — gotów 
złożyć wyznanie». Ujął rękę świadka i 
pogładził ją po ojcowsku: «Proszę 
się uspokoić, jestem pewien, że nie 

które 

Oferty administracja «Słowa». 
»DRRREX2..0RARREEHA442590252050090 

WIOL. 
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Sztuczne zęby. Porce= 
lanowe korony. 

SZA FĘ m EEK Emos 11 oe 
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składanie gazet. „ Dikom zniżka i na 
u raty. 
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Z 
go w Wilnie, roz» 
1902 wydana _przez' 
Kadrę Baonu Zapaso- 
wego 85 pułku Strzel- 

ców Wileńskich 
unieważnia się. 

(REMICZAO FARMACEUTYCZNA 
P.KOWALSKI"" 
WARSZAWA 

jest pan nawet pośrednio zamieszany) 
do tej sprawy, Powtarzam, iż uważa! 
pana za człowieka ze wszechmiar god- 
nego szacunku. Ostatnie pytanie. 
Czemu uciekł pan, gdy doktor Cor- 
dion zaczął mówić o Tulji Moneuse? 
Może dodał sędzia, mrugając 
żartobliwie okiem, może imię to przy” 
pomniało panu jakąś miłosną awan- 
turkę? 

— Nie, panie sędzio, 
czyna L 

ięc dlaczego? — niecierpli- 
wił się sędzia, myśląc: „To dopiero 
osioł, widocznie chce koniecznie, by 
go aresztowano". 

Zapanowało znów milczenie, lecz. 
tym razem nie groziło zemdleni;. 
Sekretarz piłował paznogcie. Sędzia 
przyglądał się swej fajce, i wreszcie 
Laudriwant wyksztusił: 

dyż boję się burzy, panie 
sędzio. | 

Sędzia i sekretarz wybuchnęli| 
śmiechem. Przerażony spoglądał na 
nich wzrokiem błędnym nic nie rozu- 
miejąc. Kazano mu to powtórzyć, 
opowiedzieć szczegóły, Podawałświad< 
ków, którzy znali jego tchórzostwo; 
prawda jego słów była tak widoczn: 
že nie zwlekając dłużej, Desarnau 
wezwał Cordiona. 
widząc radosne twarze obecnych zr. 
zumiał, że popełnił krok błędny. Nie 
mógł zaprzeczyć, że podczas rozmo” 
wy wybuchła burzą, 

— Widzi pan, 
Desarnaud z dobroiliwą ironją w 

doktorze, — rzekł | 

do 19, Mickiewicza | " ESI USUWA KAJŚŃNII ; — „.przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
PAN A SILNIEJSZE (AA it d. wyzdrowiała; odnawia przyję: | * 46 m. 6 

E 7 i ы P cia, od godz. 10 zrana do 8.ej IŻ : LAMANIA B OLEGOMVI 2, WZP. Nr 63 
BOLE GŁOWY “ B ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw JEST WYPRÓBOWANY oo LATZ() 

» g Paw. Sranie woimncgcyody A 1/NAGRODZONY — /0 DOKTÓŁ 
7 2 na lewo. | WE , D, ZELDOWICZ | 

CHCESZ OTRZY POSADĘ? ы 

F z Piani Fish 5 Musisz ukończyć kursa fachowa 4 NEJ: MOCZSPEZ. 
ortepiany, Pianina, Fisharmonje ) spondencyjne - prof.  Sekułowicza, ‹ DO NABYCIA. WSZĘDZIE SKÓRNE 

pierwszorzędnych firm zagranicznych Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- waka i d 101 0d 5Ś w. 
i ch i uż czają listownie: buchalterji, rachunko- * gaz * 

i krajowych nowe i używane В 3 
wości kupieckiej, korespondencji DOKTÓR 

Dr Cz. KONECZNY. 
“ chirurgja jamy ustnej. * : 
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| 
| 

ładysława | 
Wagnera zamieszkałe | 

| 
| 
| 

  inna. przy- |. 
a
e
 

wm 
Doktór sa   głosie, — jak łatwo jest oskarżyć 

uczciwego człowieka, Znam oddawńć : 
p. Landrivanta, który oddał wid 
usług Sprawiedliwości. Chciałem jedź. 
nak dowieść panu, że nie lekceważę 
żadnych poszlak, nawet nieprawdopo 
dobnych, absurdalnych, 

„ Jan przeprosił Laudrivanta, rozpro: 
mienionego i dumnego z tak szczę. 
śliwego obrotu rzeczy. 
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