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Budżet w Senacie. 
Wczorajsze posiedzenie Senatu 

rozpoczęło się od referatu sen. Sied- 
leckiego (PPS) o budżecie M stwa 
Koraunikacji. Sen. Siedlecki na: wstę- 
pie stwierdził, że niezbitą prawdą jest, 
że kolejnictwo nasze funkcjonuje co- 
raz lepiej i daje dochód. Omawiając 
gospodarkę  M-stwa Komunikacji, 
mówca zauważa, że oszczędności w 
ministerstwie są do przeprowadzenia, 
a zwłaszcza w dwuch dziedzinach — 
w Opale i w naprawie taboru. Komi- 
sja senacka wprowadza do budżetu 
dwie zmiany i wnosi o uchwalenie 
kilku rezolucyj. Zmiany dotyczą zmniej- 
szenia czynszu za najem taboru o pół 
miljona złotych i przekazania tej su- 
my na rzecz warsztatów głównych i 
innych zakładów. Najważniejsze re- 
zolucje dotyczą między innemi utwo- 
rzenia podsekretarjatu stanu dla lot- 
ńictwa cywilnego i wniesienia ustawy 
© ministerstwie komunikacji łączącem 
koleje, poczty i telegraf oraz roboty 
publiczne. 

W dyskusji nad referatem  zabie- 
rali głos, sen. Hempel (ZLN) min. 
Romocki i sen. Adelman (Ch. D). 
Po końcowem przemówieniu spra- 
wozdawcy sen. Siedleckiego, dysku. 
sję nad budżetem M-stwa Komunika* 
cji ukończono i przystąpiono do 
obrad nad budżetem Generalnej Dy- 
rekcji Służby Zdrowia. Buužet tego 
działu referował sen. Godiewski wska- 
zując na stałe niedocenianie znacze- 
nia sanitarjatu. Sprawozdawca pod- 
niósł konieczność uchwalenia ustaw 
o higjenie miast i przymusowem le- 
czeniu chorych zakaźnych, ustawie 
szpitalnej, wreszcie domagał się wzmo- 
żenia nadzoru nad akcją szpitalną i 
koordynacji działalności wszystkich 

i instytucyj zdrowotnych. 
Generalny dyrektor służby zdra- 

wia p. Wroczyński, stwierdza że Mi- 
n'sterstwo opracowało już szereg u- 
Staw, ale ze względów finansowych 
nie zostały jeszcze one wydane w 
formie rozporządzenia Prezydenta, 
Akcja w dziedzinie sanitarnej czyni u 
nas znaczne postępy. W dziedzinie 
walki z gruźlicą 3 lata temu mieliśmy 
5 towarzystw i 12 przychodni ledwo 
wegetujących. Dziś mamy już setkę 
towarzystw, 75 przychodni i 35 sana- 
torjów. Co się tyczy uzdrowisk, to 
prowadzimy obecnie pracę w sprawie 
nowelizacji ustawy uzdrowiskowej. Sa- 
nacja dzielnic miejskich będzie mogła 
wejść na właściwe tory dopiero z 
chwilą, gdy samorządy będą f.nanso- 
wo dostatecznie silne. Szpitałnictwo 
domaga się ustawowego skoordyno- 
wania wszystkich czynników zaintere- 
sowanych. W projekcie ustawy o 
szpitalnictwie te zostanie uwzgłędnio- 
ne. Po przerówieniu sen. Godiew- 
skiego, który wyraził zasadniczą zgo- 
dę na podniesienie pozycji na walkę 
z gruźicą przemawiał p. minister 
Spraw wewrętrznych Składkowsk', pod* 

potrzebę _ uświadomienia 
władz administracyjnych o konieczno- 
ści dania mieszkańcom zdrowych po» 
mieszczeń w zdrowych ośrodkach. 
Każdy urząd—mówił minister, ma stać 
się wzorem czystości dla obywateli, 
którzy go odwiedzają. Walkę roz- 
pocznę od hoteli, domów zajezdnych 
i pensjonatów, Są to siedliska plus- 
kiew i brucu. Nakorytarzuleży aksa. 
mitny chodnik, a niema najniezbęd- 
niejszych ubikacyj. Tę reformę prze- 
prowadzę w tym sezonie. Zamknę 
nieodpowiednie hotele i dam dwa 
miesiące na uporządkowanie. Jeżeli to 
nie pomoże, zamknę poraz dugi. Po. 
paru miesiącach poprawa będzie wi« 

" doczna i higjena się podniesie. 
Po powtórnem przemówieniu spra- 

wozdawcy sen. Godlewskiego, ptzy- 
stąpiono do budżetu M-stwa Sptaw 
Wewnętrznych, który referował sen. 
Krzyżanowski (Kl, Pracy). Po refera- 
cie zarządzeno przerwę do godz, 4-ej 
po pol. 

Po przemówieniach szeregu sena- 
torów sen. Buzek (Pias') wygłosił 
referat o budżecie m-Stwa spraw za- 
granicznych. Mówca podniósi, iż w 
ostatnim roku zadania naszego M S.Z, 
stały się znacznie trudniejsze wskutek 
doniosłych, a niekorzystnych dla nas 
faktów na terenie zagranicznym. Rze- 
Szą niemiecka uznała już za stosow: 
ne rozpocząć walkę narazie dopiero 

fo rewizję swoich granic wschodnich, 
ministerstwo nasze musi więc pomyś- 
łeć o planie obrony, który może po- 
legeć tylko na tem, ażeby zacieśnić 
jeszcze nasz stosunek z Francją, Szu- 
kać kontaktu z Anglią, prowadzić od- 
powiednią propagandę zagraniczną, a 
wreszcie szukać kontaktu z tą częś. cią łewicy niemieckiej, z którą jeszcze 
można mówić Z tych względów ko- 
misja celem wzmocnienia naszego a- 
parafu zagranicznego powiększyła 
kredyty na  urzędy- zagraniczne 
830000 złotych. Pozatem komisja 
wstawiła 270000 zł. przeznaczone na 
udział Polski w międzynarodowej 
konferencji gospodarczej. Na tem ob- 
rady przerwano. Następne posiedze- 
nie juro o zod-, 10 tej rans, 

ŁOWO 
Wilno. Sroda 9 marca 1927 r. 

Min, Chamkerlnin o stosunkach z Rosją. 
GENEWA, 8—lIl. Pat. Chamberlain przyjął dzisiaj po południu licz 

nych przedstawicieli prasy zagranicznej. Powyższa konferencja prasowa 
wywołała wielkie zainteresowanie wobec krążących od pewnego czasu 
wiadomości o tem, że tematem rozmów genewskich ma być również spra« 
wa stosunków chińsko-angielskich i pozostająca w związku z nią kwestja 
stosunków angielsko sowieckich. Na zwiększenie zainteresowania się tą 
konferencją wywarła też wpływ nadeszła dzisiaj rano wiadomość 0 uzna- 
niu besarabskiej granicy Rumunii. 

Na wstępie Chamberlain zaznaczył, że opinja jakoby każdy zjazd 
ministrów spraw zagranicznych w Genewie miał oznaczać jakieś nowe 
wielkie posunięcie polityczne—nie jest uzasadniona. Niczego podobnego 
nie należy się spodziewać podczas obecnej sesji Rady Ligi Narodów. 
Następnie mówiąc o stosunkach chińsko-angielskich, minister podkreślił, 
że Anglja bynajmniej nie sprzeciwia się rozpatrzeniu tej sprawy przez 
Ligę Narodów i współdziałania w niej Ligi Narodów. Temniemniej rząd 
brytyjski uważa, że byłoby to w chwiłi obecnej nie właściwe i przedwczesne* 

Co się tyczy stosunków z Rosją, to Chamberlain wyraźnie 
zaznaczył, że Anglji wcale nie zależy na utrzymaniu w mocy 
umowy handlowej z Rosją i wogóle na stosunkach z Rosją, a 
jeżeii te stosunki nie są zerwane, to tylko dlatego, że Anglja nie 
chce wywoływać nepokoju w polityce europejskiej i utrudniać 
innym państwom ich sytuacji. 

Na pytanie, czy uznanie granicy besarabskiej przez Włochy jest re- 
zułtatem ostatnich rozmów jego z Mussolinim, Chamberlain oświadczył, że 
nie wywierał w tym kierunku żadnego nacisku, lecz jednakże sprawa ta 
była między innemi tematem rozmów pomiędzy nimi. 

Włochy ratyfikowały traktat „besarabski*, 
GENEWA, 8. Ill. Pat. Scialoia oznajmił, iż rząd włoski postanowił 

ratyfikować traktat z dnia 20 października 1920 r. uznający suwerenność 
Rumunji nad Besarabją. 

GENEWA, 8 lil. PAT. Najważniejszem zdarzeniem dnia dzisiejszego 
było oświadczenie delegata włoskiego Scialoi, iż rząd włoski ratyfikował 
traktat w sprawie Besarabii zawarty dnia 20 peździernika 1920 r. między 
rządami rumuńskim a rządami Francji, Angui, Włoch i Japonji. W trak- 
tacie tym wymienivne państwa gwarantują Rumunji posiadanie Besarabji, 
które zostało jej przyznane traktatem wersalskim. Prawomocność traktatu 
zestała jednak uzależniona od tego, aby z pośród 4-ch wspomnianych 
państw ratyfikowały układ conajmniej 3. Angija i Francja ratyfikowały 
trakiat już dawno. Rokowania z rządem włoskim ciągnęły się do dnia 
dzisiejszego. Obecnie więc po ratyfikacji przez Włochy, traktat uzyskuje 
moc obowiązującą. 

Prace Rady Ligi Narodów. 
GENEWA, 8II. PAT. Rada Ligi Narodów zajmowała się dziś me- 

morjałem Volksbundu w sprawie szkolnictwa mniejszościowego na Górnym 
Śląsku, Specjalny komitet złożony z pp. Uxritia (Kolumbja), Ściałoia (Wło- 
chy), Trostwik (Holandja) ma jeszcze w ciągu obecnej sesji przedstawić 
Radzie w tej kwestji sprawczdanie i wnioski. Następnie Rada Ligi zajmo- 
wała się sprawą konferencji o prywatnej fabrykacji broni. Zwołanie tej 
konferencji miałoby nastąpić jesienią r. b. Wreszcie ustalono termin kon- 
ferencji prasowej na dzień 24 sierpnia r b. 

Pręzydent Masaryk w Genewie, 

GENEWA. Sil. PAT. Prezydent czechosłowacki Massaryk przybył 
tu incognito. Weźmie on prywatnie udział w posiedzeniu Rady Ligi Na. 
rodów, 

Wysiłki niemieckie w Rydze 
GENEWA, 8.1] PAT. Dziennik Siiisse w korespondencji z Rygi po- 

daje, że wysiłki przedstawicieli sowietów Arałowa i Lorentza mające na 
celu doprowadzenie do podpisania traktatu o nieagresji pomiędzy Łotwą 
a Rosją są usilnie popierane przez tutejszego posła niemieckiego. Utrzy- 
muje się przekonanie, że dla przeprowadzenia tej sprawy poseł niemiecki 
używa wszelkich swoich wpływów. 

Manewry floty brytyjskiej. 
LONDYN, S.lli, PAT. W dniu dzisiejszym połączone floty brytyjskie, 

atlantycka i śródziemnomorska rozpoczną wielkie manewry strategiczne. 

Votum zaufania dia Poincarego. 
PARYŻ, 8—lil. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu, lzba Deputowanych 

uchwaliła na żądanie Poincarego, który postawił kwestję zaufauia, 353-ma 
głosami przeciwko 180-u odroczyć dyskusję nad propozycją deputowane- 
go socjalistycznego Auriola w sprawie długów. Przeciwko odroczeniu 
dyskusji głosowały jedynie stronnictwa skrajnie lewicowe. 

Zgon śp. Eugenjusza Starczewskiego. 
WARSZAWA, 83, W dniu 7 bm. zmarł nagle w drodze powrotnej 

do kraju w Nicei śp. Eugenjusz Starczewski obywatel ziemski, sędzia 
trybunału stanu, radca rady prawniczej przy Ministerstwie Sprawiedłiwości 
przewooniczący komisji wniosków ustawodawczych dla ziem wschodnich 
przy Prezydjum Rady Ministrów, prezes towarzystwa Kresów Wschodnich 
oraz b. naczelny komisarz zarządu cywilnego ziem Wołynia i frontu po- 
dolskiego. 

=== 

Klęski żywiołowe w Japonii. 
TOKIO, 8-III, PAT. Podczas pożaru, który wybuchł w Osaka wskutek 

trzęsienia ziemi, 13 osób poniosło Śmierć w płomieniach, zaś 110 zostało ran- 
nych. W Sakai zawaliła się tamtejsza przędzalnia, Pod gruzami jej znalazło 
śmierć 9 osób, nadto zaś 25 osób odniosło rany. Wczorajsze trzęsienie ziemi 
w Osaka dorównało zdaje się, co do gwałtowności trzęsieniu jakie miało miej- 
sce w maju 1925 r. Wiele małych miasteczek zostało częściowo lub całkowicie 
zniszczony h, przyczem zginęły setki ludzi. 

TOKIO, 8-1il. PAT. United Press. Na terenie nawiedzonym trzęsieniem 
ziemi stwierdzono dotychczas śmierć przeszło 1000 osób. Trzęsienie odczuto sła- 
bo w Tokio i Yokohamie. Natomiast kilka miast i wsi prowincji Kiyadżu zosta- 
ło zniszczonych. 

Tysiące ofiar w ludziach, 
TOKIO, 8.1il. PAT. W związku z przerwaniem komunikacji teiegraficznej 

i telefonicznej, depesze =amlcrąjaoe szczegėly ostatniego trzęsienia ziemi nad- 
chodzą bardzo nieregularnie- edług przypuszczeń, liczba ofiar dochodzi do 
5000. Na zasadzie sprawozdania jednego z lotników, który przeleciał nad pro- 
wincją Tango, liczba ofiar w tej prowincji dochodzi do 1000. 

Echa trzęsienia odczuto w Krakowie. 

KRAKÓW, 8-ill. PAT. Obserwatorjum krakowskie zanotowało wczoraj gwałtowne 
trzęsienie ziemi w odległości około 6000 kim. Pierwsze wstrząśnienie nastąpiło o godz. 
10-tej min. 49 według Czasu środkowo-europejskiego, główna zaś faza która trwała 6 
minut—o godz. 11 min. 8. O godzinie 12-tej trzęsienie ustało. 

Zamach na kościół 
PARYŻ 8 III PAT. Chicago Tribune donosi z San-Francisko, iż policja tamtejsza 

pochwyciła dwóch osobników w chwili. gdy podkład li bombę pod kościół kakolicki 
Oscbaicy ci na widek policji zaczęli uciekać, gdy zaś na wezwanie po'icji nie zatrzy- 
mali się, dano do nich strzały. Jeden ze spranców został zabity, drugi zaś ranicny. 

* ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — al, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go; Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

NIEŠWIEŽ — ul. Ratuszowa i 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 

W sprzedaży detalicznej cena pojdyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszezona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamócwionych nie zwraca. 
  

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

Anglja 
Jakże to się stał», że z wymiany 

ostrych not żadna ze stron, to jest 

ani Anglja urażona źonem noty rosyj- 
skiej ani Rosja mająca w ręku tak 

doskonałą jeżeli nie sposobność to 
tak doskonały pretekst do dania się 
we znaki „perfidnej Angliczance* nie 
wyciągnęły logicznych i ostatecznych 

konsekwencyj? 

Rzecz bardzo prosta. Ani jedno 
państwo ani drugie nie życzy sobie— 

zerwania. Anglja chce robić inieresy, 
to znaczy przedawać i kupować — 

i Rosja też. Można, oczywiście mo- 
żna.. rzucić się na siebie, ale za je- 
dnym impetem wziąć się zaraz za 
bary — nie, to nie byłoby wskazane. 
Wielki odłam angielskiej opinii publi- 
cznej napiera na gabinet aby zerwał 
z Rosją, W łonie samego gabinetu 
tacy jak Winston Churchill, jak lord 
Birkenhead i paru innych ministrów, 
nie byliby bynajmniej od tego aby 
stanąć wobec Rosji na stopie urażo- 
nego poiężnego mocarstwa przywy- 

kłego do wielkiej gry, no, i dopowo- 

dzeń w raz wszczętej grze. Wielka 

Brytanja jest do szpiku kości — an- 
tibolszewicką. Niema jednego w An- 

glji organu prasy, któryby nie potę- 

piał propagandy bolszewickiej na ja- 

kiejkolwiek ziemi pod opiekuńczym 
sztandarem Wielkiej Brytanji. Nawet 

taki „Manchester Guardian*, wiecznie 
stający po stronie Rosji, mający od- 

wagę bronić mocno niepopularnej 

sprawy, krytykuje metody stosowane 

przez Rosję przy jej współzawodni- 
czeniu z Anglją na wszystkich polach. 

Słowem nie braknie w Angiji silnej 
tendencji do zerwania raz przecie z 

Rosją i spróbowania się z nią, jak 
się mówiło za czasów mieczów i pan- 
cerzy, „na udeptanej ziemi”, 

Ale — podobnie jak komuniści 

rej wodzący w Rosji wiedzą co to 

byłaby za katastrofa dla Rosji urwa- 

nie się wymiany z Anglją towarów, 

tak też nałzapaleńsi angielscy zwolen- 

nicy zupełnego zerwania z Rosją wie- 

dzą doskonale, że byłoby to utrace- 

niem znakomitych rynków zbytu dla 

nadprodukcji angielskich. rękodzieł i 
fabrykatów. 

Dlatego też, przy całej swej zew- 
nętrznej grandezzy odpowiedź rządu 
angielskiego na zuchwałą—w tonie— 

notę rosyjską miała w swej treści tyle 

pierwiastków kompromisowych ile 

tylko było ich potrzeba. | — incydent 

stanął na martwym punkcie. Przodu- 

jąca rusofobskiej opinji publicznej 

gazeta „Daily Mail“ przycichła jak 

makiem siał. Wołania o żelazną pięść, 

którą trzeba Rosji pokazać, zerwały 

się jeszcze parokrotnie stąd i zowąd 

ale — juł było rzeczą aż nadto jas- 

ną, że Anglja — poszła na kompro- 

mis. Nie trzeba było kłaść kropek 

nad „i* Ludzie czytający dość biegle 

między linjami dyplomatycznych e- 
nuncjącyj zrozumieli wybornie, że 

szef gabinetu Baldwin i sir Austen 
Chamberlain, wbrew opinii kilku swo- 
ich kolegów, doszli do _ przekonania, 

że jakieś tam wyrażenie się nie dość 

powściągliwie zastępcy rosyjskiego 

ministra spraw zagranicznych nie mo- 

że przecie stanowić nieodwołalnego 

casus belli, Nie trzeba pchać całej 

sprawy na ostrze noża. Nikt nie ža- 

łował, że się nie Śpieszył, a iłuż ża” 

łowało, że się pośpieszyło. Rozsądek 

doradza czekać, wyczekiwač; sprawa 

nie zdaje się być jeszcze dojrzałą. 

Nawet—nie trzeba rządu sowiec- 
kiego przyciskać do muru. Wiadomo 

przecie, że rząd sowiecki, po tem co 

zaszło, nie może przyznać, że zbłą- 

dził, że zawinił i przeto nie może 

odrobić tego co uczynił, albo dać 
jaką moralną satysfak:ję a tem bar- 
dziej nie może „obiecać poprawy”. 
Przeto należy zredagować odpowiedź 
tak, aby rząd sowiecki nie potrzebo- 
wał wymędrkowywać  contr repliki. 
Skoro nie może być dobyłe z za- 
nadrza ultimatum, należy poprzestać 

na protestach. Protest wogóle jest to 

rzecz nie mająca, nie potrzebująca 

mieć żadnych kansekwencyj... Rzecz 

wygódna a niepozbawiona dostojeń- 

GRODNO — Pisac Batorego 8 
KAMIEŃ: KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 
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i Rosja. 
stwa; wiele mówiąca a nie obowiązu- 

jąca do niczego. 

Lloyd G:orge, który gdy chce 
czasem „na Europę* przemówić, a 
prywatim, od siebie, używa chętnie 

za trybunę szpalt wiedeńskiej arcy- 

poważnej i znakomicie zawsze reda- 

gowanej „Neue Freie Presse", też 

jest zdania, że dła rządu angielskie- 

go—z którym chybaż nie sympaty- 

zujel—niebyło najmniejszego inieresu 
wyciągać z „nieudolneji niepowściąg- 

Jiwej stylizacji noty rosyjskiej” osta- 
tecznych konsekwencyj. Lloyd George 

—co wystarczająco jest znamienne— 

uważa, że dobrze ziobił gabinet 

Baldwina nie zrywając z Rosją. 
Angielski mąż stanu, oczywiście 

doskonale znający wszystki nastroje 

nurtujące obecnie polityczne sfery za- 

równo w Angiji jak w Rosji, bardzo 

cenne daje inf:rmacje. Oto stwierdza, 
że angielska opinja publiczna wierzy 

święcie, iż tylko i jedynie dzięki wpły- 

wom Rosji Sowieckiej Chiny pro- 
wadząc wojnę narodową godzą prze 

dewszystkiem, niemal wyłącznie—w 

Anglję. Uchodzi dalej w Aaglji za 
rzecz pewną, że agenci moskiewscy 

rozmnażają się po całych Chinach 

jak nieprzymierzając bakterje grypy, 

siejąc nienawiść—do Anglji. 2 аги- 

giej strony Moskwa aż wre i kipi od 
pogłosek o podstępnem gromadzeniu 

przez Anglję całej kiucjaty przeciwko 

Rosji. O tem, że Polska otrzymuje 
od Anglji egiomną pożyczkę, która 

jej umożliwi wszcząć cienzywę prze- 

ciwko Rosji; o tem, że staje koalicja 
Francji, Niemiec i Anglji przeciwko 
Rosji. Lokarno—mówią w Moskwie— 
to nie znaczy pokój z Niemcami; to 

oznacza wojnę z Rosją. Pociesza się 

tylko Moskwa rzekomą możliwością 

dojścia do wojny między Angiją a 
Stanami Zjednoyczonemi lub do woj- 
ny Stanów Zjednoczonych „z Euro- 
ра“... Oczywiście —absurd. 

Wszelako Lloyd George wie, co 
pisze. | — dlaczego pisze; dlaczego 
temi „absurdami” zabawia czytelni- 

ków welkiego organu prasy €uropej: 
skiej. 

Jacz. 
L AM a 

Konwencja niewolnicza, 

GENEWA, 8 3. PAT. Przedsta- 
wiciel Kolumbji w Radzie Ligi Naro- 
dów Urrutia podpisał w imieniu rzą- 
du kolumbijskiego konwencję doty- 
czącą niewoiniciwa zawartą w Gene- 
wie 25 września 1926 r. W związku 
z tem, ilość państw, które podpisały 
konwencję, wzrosła do 31, 

Samobójstwo gen. Wrangla. 
RZYM. 8 3. PAT. Generał rosyj- 

ski Mikołaj Wrangiel, brat b. dowód. 
cy armji antybolszewickiej, odebrał 
sobie życie wystrzałem z. rewolweru 
w domu ks. Wołkońskiego, którego 
był gościem. Powodem samobójstwa 
byla neurastenja. Żona i dwuch sy- 
now gen. Wrangla przebywają w 
Berlinie. 

Osadnictwo polskie we Francji. 

PARYŹ, S.III, PAT. Zawiążano tu 
towarzystwo, którego zadanien. jest 
zorganizowanie naj obszarzej Francji 
i jej kolonji osadnictwa polskiego 
we wszelkich formach. Skład prezy- 
djum obranego jednogłośnie jest na- 
stępujący: prezes b. ambasador w 
Warszawie de Panafieu, wice-prezes 

p. Targowski i sekretarz bar, Lago. 

Pożyczka dla Węgier. 
GENEWA, 8.Ii. PAT. Rada Ligi 

Narodów uchwaliła na dzisiejszem 
przedpołudniowem posiedzeniu od- 
dać do dyspozycji rządu węgierskie- 
go resztę pożyczki Ligi Narodów w 
wysokości 50,000,000 koron w złocie. 

$ CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- Ф. 
spondencyjne prof.  Sekułowicza, , 

у 

  

Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafii, pisania na maszy- 

| nach. Po ukończeniu świadectwo. 
į ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! — ф 

NADESLANE 

Idealna Pasta do zębów 
Krem Perłowy 

Ihnatowicz Lwów. 

  

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 30g. 
za tekstem 10 groszy. Krenika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 

Sejm i Rząd. 
- Propozycje pożyczki amery- 

kańskiej,. 

WARSZAWA, 8 Ill. (żel. wź Słowa) 
W dniu dzisiejszym nadeszły wiado- 
mości o proponowanej przez konsorc= 
jum banków amerykańskich pożyczce 
w wysokości 50 miłjonów dolarów. 
Ma być to pożyczka stabilizacyjna i 
prawdopodobnie zostanie umieszczo- 
na jako udział kapjtału zagranicznego 
w Banku Polskim. Jako gwarancję 
konsorcjum stawia za warunek aby 
przy Banku Polskim znajdował się 
doradca finansowy z ramienia kon- 
sorcjum. 

Wiadomości o pożyczce wywołały 
na giełdzie wielkie wrażenie. 

O nietykalność demagogji. 

WARSZAWA, 71II. (żel. wł. Słowa) 
Kluby poselskie lewicy zamierzają, 
według krążących pogłosek, wystąpić 
z. projektem rozciągnięcia nietykalności 
poselskiej na okres wyborów. Projekt 
taki, osłaniający visiskai dema- 
gogję, która zawsze w okresie wybo- 
rów święci największe !ryumfy, po- 
dobno w kołach sejmowych jest 
bardzo popularny. 

Ustawa o zgromadzeniach. 

WARSZAWA, 8. Ill. Pat. Sejmo- 
wa komisja konstytucyjna na dzisiej- 
szem posiedzeniu obradowała śnad 
projektem ustawy uzupełniającej obe- 
włązujące w Polsce przepisy o zgro- 
madzeniach. Projekt ustawy wprowa= 
dza instytucję gospodarzy zgromadzeń 
oraz określa ich uprawnienia. Komisja 
załatwiła w 2-giem czytaniu projekt 
ustawy z wyjątkiem ostatniego arty- 
kułu, zmieniającego ustawę o pełno- 
mocnictwach w sensie wyjęcia spra- 
wy zgromadzeń z tej ustawy. Arty- 
ku! ten, na wniosek posła Kiernika, 
odesłano do podkomisji, w której 
skład weszli posłowie Głąbiński i 
Konopczyński (ZLN), Kiernik (Piast), 
Błażejewicz (Ch. D.). Polakiewicz 
(Str. Chł.) i Czapiński (PPS). Podko- 
misja ma przyjść zc Sprawozdaniem 
na plenum komisji wyznaczonem na 
wtorek przyszłego tygodnia, t. j. dn. 
15 b. m. oraz zająć Się ponadto 
kwestją uzgodnienia poglądów co da 
uchwalenia całej nowej ustawy o 
zgromadzeniach. 

Wpłaty podatków. 
WARSZAWA, 8. III. Pat. M-stwo 

Skarbu zawiadamia, że podatki i in- 
ne należności państwowe mogą być 
wpłacane do kas skarbowych białemi 
czekami żyrowemi Banku Połskiego, 
przyczem czeki te nie potrzebują być 
przedstawiane Bankowi Polskiemu do 
weryfikowania, jak dotychczas było 
wymagane. 

EARENEN TYT ORZADOZPIPYRO: ZOMIEWIE ZZ TZEZE 

Międzynarodowy kongres misyjny. 

Pod protektoratem J. E* Księdza 
Arcybiskupa Dr. Hionda, prymasa 
Połski odbędzie się w Poznaniu od 
28 września do 2 października 1927 
Międzynarodowy akademicki. kongres 
misyjny. 

Najznakomitsi znawcy spraw mi- 
syjnych wszystkich prawie narodów 
katolickich przybędą w charakterze 
referentów, między innemi ks. Arcy- 
biskup Guebriant, ks. biskup Baudril- 
lart z Paryża, ks biskup Okoniewski 
(Pelplin), p. profesor Schmidlin (Mo- 
naster), O. O Charles, S. (Lowanjum), 
O. Schebesta (Jugosławja), O. Frey- 
tag, O. Woroniecki O. P. 

„W skład komitetu honorowego 
weszli J. E. ks. Prymas Hlond, p. 
wojewoda Bniński, |. M. p. Groch- 
malicki, rektor uniwersytetu poznan- 
skiego i p. Ratajski prezydent miasta 
Poznania. 

Do komitetu ogólnego, którego 
przewodniczącym jest J. E. ks. bis= 
kup Nowowiejski z Płocka, należy 
szereg wybitnych osobistości polskich. 
Międzynarodowy akademicki kon: 

gres misyjny stać sie ma wielką i 
żywiołową manifestacją dla sprawy 
misyjnej ze strony młodzieży akade- 
mickiej i inteligencji wszystkich na- 
rodów katolickich, która pójdzie w 
kierunku najgorętszych życzeń Ojca 
świętego Piusa XI. 

Komitet kongresu ma zaszczyt 
‚ prosić o jaknajliczniejszy udział w 
międzynarodowym akademickim kon- 
gresie misyjnym, który niewątpliwie 
stanowić będzie ważny etap rozwoju. 
idei misyjnej wśród młodzieży akade- 
mickiej świata katolickiego. 

Zgłoszenia uprasza się nadesłać da 
komitetu organizacyjnego migdzynaro- 
dowego akademickiego kongresu Misyj- 
ny w Poznaniu. 

foto Jan Bułhak ':: 
Przyjmuje 9—6. 
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Z pobytu ministra Sławoj-Składkowskiego w 
Nowogródczyźnie. 
— Korespondencja Słowa — 

W ciągu paru dni minister Spraw 
Wewnętrznych gen. Sławoj Składkow- 
ski bawił w podróży inspekcyjnej w 
kilku powiatach województwa Nowo: 
gródzkiego. Zaczął od Słonima, dokąd 
przyjechał automobilem z Warszawy 
w towarzystwie swojej żony i szefa 
sekretarjatu p. Zabierzowskiego. W 
Słonimie ministra spotkał p. wojewo- 
da Beczkowicz w towarzystwie sekre- 
tarza p. Paderewskiego. 

W Słonimie p. minister 
wadził inspekcję starostw, poczem 
wraz z otoczeniem automobilami ru- 
szył do Baranowicz mimo fatalnej 
drogi wiosennej. W Baranowiczach 
krótka inspekcja starostw a zbadanie 
planów i zamiarów starosty i urzęd- 
ników, poczem wyjazd do wsi Dąb- 
rowy, jako typowej dla pasa przy- 
ftrontowego, nieodbudowanej dotąd od 
czasu wielkiej wojny; ludność tam, 
jak i w szeregu innych wiosek miesz- 
ka w podziemiach. P. minister miesz- 
kańcom Dąbrowy obiecał, że bardzo 
prędko wieś ich zostanie odbudowa- 
na, a jako zadatek przyszłej pomocy 
dał gotówką kilkutysięczną pomoc. 

Z Baranowicz samochodową dre- 
zyną pojechano wieczorem do Stołp- 
ców. Tu zaalarmowany szwadron K, 
O. P. wykazał nadzwyczajną spraw- 
ność, stanąwszy w ciągu ośmiu minut 
w pogotowiu bojowem. W nagrodę 
p. minister dał podoficerom i każde- 
mu żołnierzowi pewne kwoty pienięż- 
ne.—Przenocowawszy w  Stołpcach, 
p. minister pojechał rano drezyną do 
Kołosowa. Ponieważ o tym czasie na 
torze stał pociąg towarowy, przeto 
drezynę przeniesiono na rękach i p. 
minister dalej pojechał. —Z Kołosowa 
jechał końmi wzdłuż granicy, wizytu- 
jąc po drodze wszystkie strażnice. 
Specjalnie interesowała p. ministra 
sprawa, o ile mogą być zmniejszone 
ograniczenia swobody ruchu w pasie 
przygranicznym. Po odbytych konfe- 
rencjach p. minister doszedł do prze- 
konania, że szereg ograniczeń @а 
ogółu może być zniesiony, natomiast 
odpowiedzialność poszczególnych jed- 
nostek za przekroczenie przepisów 
ma być zwiększona. Wkrótce odpo- 
wiednie zarządzenia będą wydane. Ę 

Z granicy cała kawalkata wróciła do 
Stołpców. Tu szczegółowiej badał p. 
minister poziom wykształcenia facho- 
wego urzędników, wykazując zadowo- 
lenie z powodu ograniczenia biurokra- 
tyzmu w urzędowaniu. Pozatem zwie- 

dził posterunek i areszt, Na ten ostatni 
zwłaszcza, jako na znajdujący się w 
fatalnym stanie zwrócił specjalną u- 
wagę, obiecując asygnowanie kredy. 
tów na budowę nowego. 

Ze Stołpców znowu drezyną do 
Horodzieja, gdzie oczekiwał starosta 
nieświeski z komendantem policji. W 
Nieświeżu krótko . lustruje posterunek 
policji i starostwo. Specjalną uwagę 
zwrócił minister na wzrost w pow. 
Nieświeskim życia organizacji spo- 
łecznych, interesował się miejscowem 

pismem „Wspólną Sprawą," zakoń: 

czeniem budowy domków urzędni- 

czych, na które przyobiecał kredyty, 

wreszcie sprawą ulokowania seminar- 

jum nauczycielskiego Z powodu 

skończenia kontraktu dzierżawnego na 

pomieszczenie na zamku ks. Radzie 
wilta, Tu wysunięta została koncepcja 
już dawno istniejąca, przeniesienia Se: 

minarjum z Nieświeża do Snowia, do 
pałacu pp. Hartinghów ofiarowanego 
na ten cel przez właścicieli. Zaintere- 
sowało to p. ministra, a chcąc się 

przekonać na własne oczy o możli- 

wości realizacji takiego projektu przez 
Horodziej, Pogorzelce pojechał do 
gnowia. Tu przedewszystkiem zajrzał 

go Urzędu gminnego, informując się o 
toku spraw gmianych i zostawiając na 

przepro- 

  

O jedzeniu i piciu. 
«La gastronomie est la joie 

de toutes les situations et de 
tous les ages». 

Monselet. 

Nie o żarłoctwie będzie mowa, 
strzeż Boże, ani o opilstwie... Ani 
też o „warunkach ekonomicznych”, 

suto zaprawionych cenami artykułów 

„pierwszej potrzeby*. Są, którzy ma- 

ja w pogardzie funkcję jedzenia wo- 
góle. Wydaje im się nieomal... nie 

przyzwoitą. Lepiej nie mówićl Ach, 

nie powiniea człowiek myśleć o tak 
prozaicznej rzeczy; powiano mu wy- 

starczyć ..odżywianie się! Byle cos 

zjeść... byle jak, byle gdzie, byle z 

Ludzie traktujący z taką lekko- 

myślnością kunszt jedzenia czyli ga- 

stronomję zdają się zapominać, że 

odżywiać się byle kto potrafi; nato- 

miast jeść., trzeba umieć! Dar jedze- 
nia, smak, gastronomiczne odróżnia- 

nie tego, co smaczne ico niesmacznie, 

jest to przywilej człowieka. Wykwint 

gastronomiczny zawsze szedł w pa- 
rze z wysoką kulturą. Wysoko stał 
kunszt kucharski np. nadworze włos- 

kich Medyceuszów. Kto wydelikacił i 
wykształcił kuchnię francuską (rodem 
nota bene z Włoch)? Katarzyna de 
Medici małżonka króla francuskiego 
Henryka ll go. W XVIII-tem stuleciu 
damy z najwyższych sfer towarzyskich 
w Anglji, w Niemczech, we Francji 

BARANOWICZE. 

ręce wójta hojną ofiarę pieniężną na 
rzecz głodnych w gminie.—Ponieważ 
na powitanie ministra wystąpiła straż 
ogniowa ze wsi Husków, przedsta- 
wiając swoje potrzeby, przeto i ona 
dostała doraźną pomoc w wysokości 
400 złotych. 

Ze Snowia przez Pogorzelce udał 
się minister ciąglew tem samem Oto- 
czeniu do Baranowicz, gdzie odbył 
jeszcze konferencję z prezesem 
Tow. Rolniczego, p, Konstantym Rduł- 
towskim i pożegnawszy się z p. wo: 
jewodą, wyjechał z powrotem auto- 
mobilem do Warszawy. 

Kilkudniowa wycieczka p. ministra 
Slawej-Sladkowskiego, odbyta w wol- 
nem tempie automobilami, drezynami, 
końmi, miejscami mawet piechotą 
świadczy o ogromnej sile żywotnej 
tak jego, jak i otoczenia. Jakoby wkrót- 
ce p. minister wybiera się na inspek- 
cję Polesia, gdzie podróżować prze- 
ważnie będzie łodziami. D. 

Patronat więzienny w 
Wilejce. 

— Korespondencja Słowa — 

Wilejka powiatowa. 
Mrówcza praca Patronatu więzien- 

nego w Wilejce, którego zarząd sta- 
nowią: ks. dziekan Śnieżko (prezes) 
p. starościna Nitosławska (v-prezes) 
rejent Kuźmiński (skarbnik) i pp. 
Augustynowskich, p. Butarewiczowej 
ip. Bilewieza (członkowie) zrobiła 
już bardzo dużo, lecz potrzeby są 
jeszcze większe. Aby zaznajomić szer- 
sze masy z tą uciążliwą pracą po- 
zwolą sobie zacytować kilka cyfr (te 
mówią najlepiej) z działalności w ro- 
ku ubiegłym oraz naszkicować pian 
pracy na przyszłość, | 

Dochód z poszczególnych imprez 
jak koncerty, odczyty oraz ofiary na- 
desłane przez gminy oraz poszcze- 
gólne osoby wyniósł w roku ubieg- 
łym 600 zgórą złotych pozatem wpły- 
nęło szereg ofiar w postaci broszur, 
książek, z których utworzona została 
bibljoteka Patronatu dla więźaiów 
licząca obecnie 327 książek. Główne 
pozycje wydatków stanowią zorgani- 
zowanie świąt Wielkiej nocy i opłatka 
wigilijnego dla więžaiow oraz zapo- 
mogi dła więźajów zwolnionych po 
odbyciu kary. 

We wszystkie swięta doroczne ks. 
dziekan Snieżko odprawia w kaplicy 
więziennej nabożeństwo oprócz tego 
dwa razy w miesiącu odprawia się 
msz. św. i nauka. 

W kwietniu odbędą się trzydnio- 
we rekolekcje prowadzone przez ks. 
dziekana Śnieżkę 4,5,6 7 zaś msza 
św. i przystąpienie więźniów do Ko- 
munji św. Od 1 marca będą prowa« 
dzone przez ks. dz. Śnieżkę konferen- 
cje religijne przez dwie godziny w 
tygodniu. 

Chorym więźniom dają się zapo- 
mogi pieniężne, oprócz tego w natu- 
rze, jak herbata, cukier i inne. Zwol- 
nionym więźniom Patronat udziela za- 
pomóg pieniężnych (jeżeli nie posia* 
da swoich) na kupno biletu i prze- 
życie w czasie powrotu do domu, a 
także w naturze bieliznę, i ubranie 
(jeżeli okaże się nieodzowna potrzeba). 

Podohnie Patronat udziela zapo- 
móg i po za murami więzienia, n.p. 
gdyłojciec imatka w więzieniu, a dzieci 
chore i bez jakichkolwiek środków do 
życia. I tu znowu niestrudzony Patrc- 
nat roztacza swoją opiekę i chroni 
od zupełnej zagłady niewinne istoty. 

Niestrudzonemi działaczkami przy 
zbieraniu ofiar i urządzaniu zabaw są 
panie starościna Nitosławska, inżynie- 
rowa Butarewiczowa i p. Augustow- 

układały podręczniki kucharskie. A 
iluż to pisarzy wysokiej marki hołdo- 
wało smakoszowstwu, bynajmniej nie 
wstydząc się tego? 

Aleksander Dumas, ojciec, jakież 
ostatnie dzieło zostawił po sobie w 
rękopisie? Eacyklopedję kucharską, 
dzieło nietylko ciekawe jako studjum 
historyczne lecz i dla zawodowego 
kucharza nieocenione. Stary Dumas 
był niedościgłym smakoszem; sam 
też potrafił spreparować własnoręcz- 
nie najwykwintniejszy obiad. Do przy- 
jaciół swych zaliczał słynnego kucha= 
rza Careme (takie miał nazwisko sta- 
sowniejsze dia ascety niż dla koryfeu- 
sza kunsztu kulinarnego). Marie An- 
toine Careme urodzony w Paryżu 
umarł tamże w 1833-cim roku. Był 
uczniem słynnego La Guipiere przy- 
bocznego kucharza Napoleona; sam 
był kolejno na służbie u Talleyranda, 
u cesarzów Austrji i Rosji, u Roth- 
schilda.. Był to typ „doskonałego ku- 
charza*, a nietylko był Careme mi- 
strzem w swoim fachu lecz też i teorety- 
kiem zawołanym. Głębokie studja ku- 
chni starorzymskiej miał za sobą. Na- 
pisał kilka „dzieł* kucharskich ucho- 
dzących do dziś dnia za klasyczne 
monumenty literatury kulinarnej. Tak 
np. „Le patissier royal parisien* albo 
„L'art de la Cuisine au X:X-me siecie”. 

Komuż nie stanie w pamięci: 
Vatell 

Vatel, słynny Vatel był kucharzem 
wielkiego Kondeusza, zwycięzcy z 

S 2 owo 

W Koónie o programie „Słoon”. 
Według wiadomości jakie otrzymaliśmy z Kowna, wielkie wrażenie 

wywołał tam artykuł «Słowa» o realnym programie w sprawie litewskiej. 
—Charakterystycznem jest, że pisma rządowe jak «Lietuva» i «Lietuvis» 
bardzo mało poświęcają mu miejsca, natomiast opozycyjne fakt ukazania 
się tego artykułu wyolbrzymiają. 

Naogół sprawia wrażenie, że artykuł wywołał jaśniejsze wypowiedze- 
nie się opinji kowieńskiej w tonie bardziej ugodowym i mniej agresyw- 
nym w stosunku do Połski. Opinja kowieńska została tym artykułem za- 
skoczona w równ*j mierze jak przestraszona, 

artykule «Słowa» śpieszy dołączyć napaść 
«Epoki», zasłaniając się nią i czemprędzej dodając, że 
mentarzu do wiadomości o 

Urzędowa «Lietuva» w ko- 

«na szczęście nie 
wszyscy w Polsce tak myślą jak Cat ze «Słowa» —«Lletuvis», organ Tau- 
tininków podaje informację o <konfiskacie «Słowa» 
chce zagarnąć Litwy siłą. 

Rosyjskie <Echo» poświęca mu pół pierwszej strony i robi 
wienie z artykułem «Gazety Porannej 
džurja», 

p: t. — Polska nie 

zesta- 
Warszawskiej» p. t. «Litwa i Man- 

Parlamentarzyści polscy w Tulużie. 
TULUZA, 8. Ili. Pat. Parlamentarzyści polscy zwiedzili w towarzystwie 

przedstawicieli zarządu m. Tuluzy, tutejsze pomaiki, bazylikę 
na, zakład azotowy, izbę handlową, a 
che de Toułouse, gdzie zastali dyrektora 

5 

Šw. Saturni- 
wreszcie redakcję dziennika Daepe- 

tego wydawnictwa senatora 
Maurice Sarraut prezesa partji socjalnych radykałów i wice-prezesa grupy 
parlamentarnej francusko-polskiej, w otoczeniu członków redakcji. 

Wieczorem odbył się bankiet wydany przez władze miejskie i izbę 
handlową. Przemawiali na bankiecie mer miasta, prezes izby handlowej, 
pos. Niedziałkowski, sen. Posner, który przybył wczoraj raao z Warszawy 
i deput. Capgras, który towarzyszy parlamentarzystom polskim w całej 
podróży po Francji. Wycieczka opuściła Tuluzę udając si; do Marsylji. 

Skandal kupiecki w Wiedniu. 
WIEDEŃ, 7.11. PAT. Dzienniki donoszą, że austrjcckie władze skarbowe wpadły 

na trop wielkiego oszustwa celnego. Aresztowano w związku z tem siedmiu kupców 
wiedeńskich, między innemi znanego hurtownika tekstylnego Backa. Oszustwa dokony- 
wano w ten sposób, że towary, które nadchodziły do Wiednia z Włoch i Polski, a kt6- 
re były przeznaczone dla Jugosławji wykradano z magazynów tranzytowych w Wiedniu 
do skrzyń zamiast towarów wkładano kamienie i drzewo. 

Uratowani na Oceanie. 
NOWY YORK 5 lil PAT. Statek hiszpański <Cabotores» donosi drogą iskrowąi 

że zdołał uratować 40:tu ludzi z załogi parowca, ogarniętego przez pożar w odległość, 
130 mil morskich od Nowego Vorku. Nadawane przez płonący statek sygnały o ratu- 
nek usłyszane zostały przez 12 okrętów, które natychmiast pośpieszyły na pomoc. 

Strajk włókienniczy w Łodzi. 
ŁÓDŹ, 8 III. PAT Według informacyj miejscowych władz bezpie- 

czeństwa, sytuacja strajkowa w Łodzi w chwili obecnej t j. we wtorek 
dn. 8 b.m. przed południem przedstawia się jak następuje: Strajk prokla- 
mowany został w poniedziałek wiecz. na zebraniach związków robotai- 
czych z tem, że rozpocząć się ma dziś rano. W chwili obecnej t. į. około 
godz. 12-tej w wielkim przemyśle włókienniczym strajk objął około 70 
proc. robotników. Całkowicie stanęło 10 wizkszych fabryk zatrudniających 
ponad 1,000 robotników. Niektóre zakłady pracują w połowie. Zakłady 
Poznańskiego pracują dotychczas w pełni. Widzewska Manufaktura pra- 
cuje normalnie. Na prowincji w Pabjanicach wielki przemysl pracuje nor- 
malnie. średni i mały częściowo. To samo w Konstancinie i Zgierzu. Ta- 
maszów pracuje normalnie W Ozorkowie, Zduńskiej Woli, Piotrkowie 
i Bełchatowie praca została całkowicie wstrzymana. Dotychczas spokój nie 
został nigdzie zakłócony. Wśród robotników panuje nastrój spokojny, 
aczkolwiek czynione są przygotowania do skłonienia robotników tych 
fabryk, których praca odbywa się normalnie, do porzucenia pracy. 

Sytuacja popołudniowa, 

ŁÓDŹ, 8—ll. Pat. Sytuacja strajkcowa w ciągu popołudnia uległa 
zmianie o tyle, że wszystkie zakłady wielkiego przemysłu stanęły, gdyż 
robotnicy, którzy przed południem jeszcze częściowo pracowali, na skutek 
odbytych wieców, w ciągu po poł. porzucili pracę. Pracują normalnie je- 
dynie Widzewska Manufaktura i Widzewska Niciarnia. 
zup:łny spokój. Władze miejscowe nie wydały żadnych 

W mieście panuje 
specjałaych za- 

rządzeń, Z powodu spokojnej postawy strajkujących robotnikow, nie by 
ło ku temu powodu. 

ska, którym dzielnie dopomaga p. 
Jan Bielewicz. 

Ale samemi dobremi  chęciami 
nie wszystko można zrobić, więc ze 
smutkiem Patronat patrzy w przysz- 
łość i widzi, że będzie zmuszony od- 
mówić urządzania świąt dorocznych, 
z powodu braku funduszów, a także 
z powodu nieprzyjęcia udziału w 
wydatkach społeczeństwa rosyjskiego 
na czele z duchowieństwem rosyj- 
skiem, które nie zważa na to, że 67 
proc. jest prawosławnych, a patronat 
bez względu na narodowość udziela 
jednakowo pomocy wszystkim więź- 
niom, 

Wobec tego, że Patronat Wilejski 

Pon 
1 

od Rocroi. Życie zakończył... samo- 
Bójstwes, w 1671 szym roku. 

Pani de Sevigne zostawiła dla po- 
tomności, tedy i dła nas, opis uczty, 
wyprawionej przez księcia de Condć 
na cześć króla Ludwika XiV-go w 
Chantilly. Wilją tego dnia mnóstwo 
gości zwaliło się do Chantilly niespo- 
dziewanie. Tedy na paru stołach pod- 
czas bankietu królewskiego zabrakło 
pieczystego. Vatel był niepocieszony. 
<jestem zgubiony na honorzel» po- 
wtórzył kilkakrotnie. Był niesłychanie 
zmęczony. «Dwunastą noc nie śpię» — 
powiedział do Gourvilla. Pocieszana 
go. Sam książe przyszedł do pokeju 
swego wiernego sługi i rzekł mu: „Va: 
tell Ty się nie martw. Podałeś obiad 
taki, że J Królewska Mość dwakroć 
wyraził swoje ukontentowanie"—«Mo- 
ści ksiąźę—Vateł na to—a wszystkoż 
nie starczyło pieczystego dla dwóch 
stołów». 

O północy zapałono ognie sztu- 
czne. Nie udały się. Mgła okrutna u- 
micestwiła cały efekt. O czwartej rano 
Vatel jął czynić przygotowania do 
obiadu na niewiedzieć ile osób. Z 
bijącem sercem oczekiwsł dostawców 
ryby. Gońcy posłani do kilku miast 
portowych nie przybywali. Wreszcie 
przyleciał jeden. Przywoził tylko dwa 
kosze ryb. Dwa kosze! kropla w 
morzul Vatel był blady jak Ściana, 
Znikąd już nie spodziewał się ra'tu1- 
ku. Rzekł do Gowvilłe'a: «jestem 
zgubiony!» Gourville odpar!: <Wiel- 

ma za działalność aż pięć powiatów, 
zaś środki są zbyt ograniczone, a 
Społeczeństwo miejscowe niezamożne 
i zmuszone łożyć na tyle innych róż 
noradnych potrzeb. Zarząd patronatu 
postanawia zwrócić się w tej sprawie 
z prośbą do wszystkich Sejmików o 
udzielenie stałych zapomóg dla swo- 
ich więźniów inaczej bowiem Patronat 
będzie zmuszony odsyłać zwolnionych 
więźdiów do odpowiednich Szjmików 
dla zaopiekowania się nimi. 

Miejmy nadzieję, że społeczeństwo 
znajdzie w sercu swem iskierkę litości 
nad tymi najnieszczęśliwszymi i goa- 
może Patronatowi do dalszej inten- 
sywnej pracy. У 

ka rzęcz! Nie podamy wcale ryby». 
1 jął dowcipkować. Wówczas Vatel 
poszedł mna gorę do įsiebie. Wparl 
szpadę w drzwi i przebił się nią trzy« 
krotnie. Padł trupem—jak Rzymianin 
starożytny. Zbudzono księcia, który 
nad zlianemi krwią zwłokami Vateła 
zapłakał. 

Tacy byli ongiś kucharze 
W _ szczegółowej historji Romy 

starożytnej wyczytać można imię Api- 
cjusza tak słynnego gastronoma jak 
słynnym był lekarz Hippokrates lub 
filozof Seneka. Za panowania żył 
Augusta i Tyberjusza; mnóstwo no- 
wych a wyszukanych potraw wymy- 
Ślił i olbrzymią fortunę, krótko mó- 
wiąc, przejadł. Był czas, żę jemu to 
przypisywano autorstwo słynnego poad- 
ręcznika kucharskiego De re culiną- 
ria, lecz w następstwie odstąpionojod 
tego poglądu. Natomiast faktem jest, 
że mnóstwo potraw dziś uchodzących 
za szczyt kunsztu kulinarnego znali 
doskonaie Rzymianie starożytni; że 
nawet wytej u nich stala pomysło- 
wość kulinarna niż w teraźniejszej 
Europie. Nawet znany był Rzymia- 
nom sos worchester, uchodzący za 
rdziennie angielski. Wspomniana książe 
ka De re culinaria, używana była ja- 
k» podręczna kucharska... w Śred- 
niowieczu, ba, jeszcze czerpano z 
niej finezje gastronomiczne w XVIII-tem 
stuleciu. 

Ozzywiście, że wśród pierwszych 
druków znajdziemy książki—kuchar- 

Jubileusz Rodzjewiczówny 
Obchodzony będzie dn. 13-go 

b m. przeto za trzy dni, w War- 
szawie. 

Złożą się na uroczysty obchód 
upamiętniający 45 lat działalności pi- 
sarskiej autorki „Dawajtisa”: 1) Na- 
bożeństwo o 91/2 rano w katedrze 
św. Jana. 2) Akademja w sali Rady 
Miejskiej na ratuszu, podczas której 
doręczony będzie Jubilatce adres 
dziękczynny od Narodu i wreszcie 3) 
utworzona będzie „Fundacja imienia 
Marji Rodziewiczówny* według jej 
uznania, pomyślana jako dar naro- 
dowy. 

Ofiary na ten fundusz mają być 
składane w Pocztowej Kasie Oszczęd- 
ności (P.K.O) na rachunek nr. 14414— 
albo przesyłane do ,P.K.O. 14414. 

Nazwiska gromadzone są na ar- 
kuszach, z których będzie w War- 
szawie utworzony adres. Adresy takie 
dla wypełniania ich podpisami znaj: 
dują się tu u nas w Wilnie w księ- 
garni Gebethnera i Wolfa (ul. Mic- 
kiewicza 7). Z położeniem swego na- 
zwiska należy się śpieszyć, bo arku- 
sze muszą być odesłąne do Warsza- 
wy już dn. 10 go b. m.t. j. jutro 
wieczorem, 

Wogóle jubileusz Rodziewiczówny 
urządzany jest z jakimś niesamowi« 
tym pośpiechem, który wątpimy czy 
obchodowi wyjdzie na dobre. Przy» 
najmniej tu do nas, do Wilna doszły 
wezwania i zarządzenia warszawskie 
go Komitetu Obchodu—niemal w o- 
statniej chwili. 

Uderza też szczegół, przykre tu u 
nas wywierający wsażenie. Oio na 
liście osób tworzących warszawski 
Komitet Obchodu figurują nazwiska: 
J.E. kardynała Kakowskiego, pani 
prezydentowej Mościckiejj obu mar- 
szałków Sejmu i Senatu, p. ministra 
Oświecenia Publicznego, sześciu rek- 
torów sześciu uniwersytetów etc.—a 
kraj, któremu Marja Rodziewiczówna 
poświęcała przez 45 lat „myśli swych 
przędzę i uczuć swych kwiaty* re- 
prezentuje kto? R:ktor Stanisław Pi 
gofi i to w charakterze właśnie rek- 
tora uniwersytetu, jednego z sześciu 
w Polsce. 

Zawsze to samol Warszawa nie 
raczy oglądać się na.. kresową pro- 
wicję, choćby nią bylo Grodno Orze* 
szkowej i Wiłno Mickiewicza. Dla 
Warszawy nie istnieje w Wilnie lite- 
ratura. Wystarczy gdy ją będą repre- 
zentowali na jubileuszu Rodziewi- 
czówny literaci warszawscy, rodem 
zewsząd—tylko nie z okolic i stron, 
ko wa najbliższych sercu Jubi- 
aikKi. 

ENSREWAEROWYEOSY NI (ZRFEWDZTERYETRYWNWA Ка 

Nowości wydawnicze. 
— «Pokłosie Salezfańskie» na marzec 

(rok jedenast*, numer 3-ci) donoszą w pro- 
cesie bratyfikacyjnym i kanonizacyjnym księ- 
dza Jana Bosko zostałą uroczyście stwier- 
dzona heroiczność jego cnót. Orzeczenie od- 
Czytano 20-20 lutego wobec Papieża. Pozo- 
staje stwierdzenie dwóch, conajmniej cudów, 
co będzie już ostatnim aktem procesul 

— <Humanizm i Reformacja w Pol- 
sce». Wybór źródeł dja ćwiczeń uniwersy- 
teckich. Wydali Ign. Chrzanowski i Stani- 
sław Kot. Sir. 503. Lwów. Wydawnictwo 
Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1927. 

— Stanisław Świacki: «Serca na czę- 
Ści rozmienić się boję...» Poezje. Str. 86. 
Toruń. 

— Stan. Wędkiewicz: <Dyktator»' 
Uwagi na marginesie wspó'czesnej publicy: 
styki francuskiej. Str. 139 Kraków. Krakow- 
ska Spółka Wydawnicza. 1927. 

damskie i męskie. 
Jedwabie i artykuły sezonowe 

$ Kazimierz Rutkowski 
J. Domagała 

Wilno, Wielka 47. 
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skie. Dowodzi to potrzeby takich pu 
biikacyj. W Londynie, już w 1500 ro- 
ku pojawiła się nader popularna przez 
długie lata książka pod tytułem «Bo- 
ke (tak!) of cokery» a w Tolsdo w 
1525-tym „Libro de Cozina> etc. W 
Niemczech zażywał niemałego rozgło- 
su podręcznik ułożony w roku 1581-ym 
przez nadwornego kucharza kurfirszta 
mogunckiego, Rumpolta. Tam już 
znajdziemy najwyborniejsze przepisy 
pk sporządzać marcepany i różne de- 
ikatne kruche ciastka. Rumpolt poda* 

je 42 przepisy sporządzania—kapłona 
a dla satnicy 29, Wtrąćmy, że w śred- 
niowiecznych czasach podawa1o na 
stół... bobry, łabędzie, skowronki, 
wiewiórki, jeż +... nawet orły. 

Diatego aby zasiąść do stółu w 
nastroju praw ziwego i wyszukanego 
smakoszostwa, zaiste nie czekano na 
pojawienie się słynaej  „Phisiologie 
du gofit* wielkiego gastronoma i ga- 
strologa Brilla! - Savarin'a, 
Brillat - Savarin, z zawodu pale- 

strant, w wolnych chwilach literat, 
schronił s'; był podczas Wielkiej Re- 
wolucji z Paryża do Lozanny i tam— 
człek całkism  apolityczny — żył so- 
bie spokojnie wśród najwytworniej- 
szego towarzystwa rojalistów-emigran- 
tów. Wykształcony był i dowcipny. 
W Lozannie też zaczął pisać dzieło 
swoje a ukończył je w Paryżu po 
uspokojeniu się tamtejszej zawieru- 
chy. „La Phisiologie du gońi* uka- 
zała się atoli w druku dopiero w r. 
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Doroczne zabranie Bratniaka. 
W dniu wcsorajszym w sali Śniadeckich 

U.S. B. odbyło się walne Zebranie człon- 
ków Bratniej Pomocy Akademickiej U. S. B. 

Zebranie zagaił o godz. 7 prezes ustępu- 
jącego Zarządu kol. Marjan Kowalski. Przy- 
stąpiono do wyboru przewodniczącego ze- 
brania, którym został kol. Szajewski, popar- 
ty krótkiem przemówieniem kol. Plewaki. 

Porządek zebrania zatwierdzono. Przed- 
stawia się om następująco: 1. Sprawozdanie 
Zarządu. 2. Sprawozdanie zania Rewizyj- 
nej. Wnioski ustępującego Zarządu. 

Prezes kol. Kowalski zreferował spra- 
wozdanie Zarządu. Wynika zeń, że za okres 
od 9-11 1926 do 1-Ill 1927 zarząd odbył 42 
posiedzenia. 

Pierwszem zadaniem ustępującego Za- 
rządu było wykonanie uchwały V Ogėlno- 
polskiego Zjazdu Akademickiego, postana- 
wiającej, że wszyscy akademicy winni nale- 
żeć do Br. Pomocy, 

Jak wynika ze sprawozdania wszyscy 
akademicy U. 5. B. poddali się uchwale, 
oprócz dwudziestu osób. Doniosłego zna- 
czenia tej uchwały nie należy negować. O 
ile bowiem w końcu | trymestru Br. Pomoc 
liczyła 1040 członków, w końcu kadencji za- 
rządu liczba członków wyrosła do 2105. 

‚ Wpływy ze składek członkowskch w 
pierwszym okresie wynosiły 1530 zł. 50 gr. 
—w drugiim podniosły się do 8254 zł. 

W dziedzinie pożyczek krótkotermino- 
wych zostały wprowadzone zobowiązania 
wekslowe, ile że część kolegów nie = 
wała się do obowiązku terminowego uiszcza- 
nia się z powyższych zobowiązań. 

Budżet na 1926 został zamknięty sumą 
11885 zł. Pożyczek udzielono na sumę 10 ty- 
sięcy złotych. 

„, Ogólnym aplauzem zebrani wyrazili po- 
dziękowanie Kuratorowi Koła Br. Pomocy 
pn Prof. Dr. E Komarnickiemu za 
uzyskanie zniesienia opłat za egzaminy po- 
prawcze. Z radością przyjęji zebrani wiado- 
mość, że sprawa budowy domów akddemic- 
kich weszła na realne tory. Jak wiadomo, 
w d. 15 lutego b. r. spisano u rejenta akt 
fundacji domów akademickich. 

Z kolei kol. Samorewicz złożył sprawo- 
zdanie Komisji Rewizyjnej, poczem po kilku 
jeszcze przemówieniach odbyły się wybory, 
których rezultat zamieścimy w numerze na- 
stępnym. Sch. о 

Sport. 
Wiosenny bieg na przełaj. 

W niedzielę dnia 13 (ll br. odbędzie się 
w Wilnie pierwszy wiosenny bieg na przełaj 
o mistrzostwo Wil. O. Z. L. A. 

Qrganizację powyższego biegu z upo- 
ważnienia Zarządu O. Z. L. A. przeprowa- 
dza ośrodek wychowania fizycznego <Wilno» . 

Warunki i regulamin biegu są następa- 
jące: й 

1) Początek biegu o g. 12-ej, zbiórka 
zawodników o godz. 11-ej. 

2) Trasa: 3 klm. 
3) Start i meta przy b. boisku sporto- 

werni AZS. na Zakrecie (obok gmachu uni- 
wersyteckiego). 

4) Bieg dopuszczalny dla członków 
Towarzystw Sportowych, stowarzyszeń p-w. 
i niestowarzyszoaych. 

‚ 5) Uczestnicy biegu zostaną przed ble- 
giem poddani badaniu lekarskiemu. 

6) Kontrolę biegu przeprowadzać będą 
Cykliści oraz konni. Ponadto zostaną zorga- 
nizowane stałe punkty kontrolne. 

0 Trasa będzie wyznaczona chorągiew- 
i, 
8) Szatnia dla zawodników mieścić się 

będzie w gmachu uniwersytetu przy b. bo- 
isku AZS. | 

9) Zawodników obowiązuje strój lekko- 
AE 

0) Zawodnicy (3 pierwsi) zostaną na- 
a. żetonami, ofiarowanymi przez o- 

rodek w. f. Wilno. 
‚ 11) Zgłoszenia do biegu przyjmuje о- 
środek wych. fiz. <Wilao» (ul. Dominikań: 
= SE w godz. od 11—13i od 

Lista zgłoszeń wkrótce zostanie zam- 

z 12 ilustracjami. 
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1825-tym. Jest to ostatnie słowo... 
teorji racjonalnego i szlachetnego a 
zarazem smakoszowskiego jedzenia i 
picia, Na pierwszej karcie swej księgi | 
położył Brillat- Savarin motto: „Po- 
wiedz mi co i jak jadasz—a powiem 
ci kim jesteś”, 

, Bal Trafay to aksjomat w odnie- 
sieniu jedynie do ludzi, co 
zawsze mogą to, coby chcieli 
przed sobą na talerzu. : 

Niemiecki wielki prawodawca i 
nąuczyciel w dziedzinie gastronomii 
Karl Friedrich van Rumohr autor 
dzieła „Der G i:t der Kochkunst” ta- 
ką wywiesza nad swoją księgą dewi- 
ze: Aus Gesundheit freudig, aus 
Ueberzeugung mūssig, aus Verstdn- 
digkeit gut essen! Co znaczyłoby 
mniej więcej: Jeśli chcesz być zdro- 
wym, jadaj w wesołem usposobieniu; 
z przekonania jadaj powściągliwie, a 
jeśli rozumnym jesteś, jadaj dobrze! 

V 

Prześlicznie rozwiódł się gdzieś 
Charlżs Monselet, literat i dziennikarz 
o którym się dziś pamięta jedynie ja- 
ko o niezrównanym smakoszu (umarł 
w 1888 ym) rozwiódł się gdzieś prze- 
ślicznie na. tem jak jedzenie i picie 
towarzyszy nam—od kolebki do grobu. 

‚ Zastanówmy sięl—pisał, Najpięk- 
niejsze chwile w życiu naszem łączą się 
ściśle z jakiemś wspomnieniem kulinar= 
nem. Pierwsza miłość—z majówkowym 
jakimś podwieczorkiem na trawie, na 
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KURIER GOSPODARCZY = * > “= Vilja ruszyl, 

Celem uregulowania 
spraw hipotecznych. 
Wydział Ekonomiki Rolnej Dro- 

bnych Gospodarstw Wiejskich w Pań- 
stwowym Instytucie Naukowym Gos- 
podarstwa Wiejskiego w Puławach— 
(adres: Warszawa, ul. Senatorska Nr. 
15), ogłosił konkurs następujący: 

Na projekt ustawy, nowelizującej 
obowiązujące w b. Królestwie Kon- 
gresowem (prawo o ustaleniu własno* 
ści dóbr nieruchomych, o przywile- 
jach i hipotekach z dnia 14/26 kwie- 
tnia 1818, prawo o przywilejach i hi 
potekach, zatwierdzone 13 czerwca 
1825 r.) i w wejewództwach wscho- 
dnich (wprowadzone rozporządzeniem 
Komisarza Generalnego Z. W. w r. 
1919 prawo o hipotekach) ustawo- 
dawstwo hipoteczne. 

Celem nowelizacji jest upowsze- 
chnienie i udostępnienie hipoteki dła 
gospodarstw wiejskich. 

1) przez wprowadzenie uproszcze- 
mia hipotek przeznaczonych dla go- 
spodarstw włościańskich. 

2) przez wprowadzenie przyśpie- 
szenia regulacji hipotek dla gospo- 
darstw włościańskich, 

3) przez wprowadzenie potanienia 
tych hipotek w ich prowadzeniu i 
regulowaniu, 

4) przez wprowadzenie zmian do- 
tychczasowego systemu prowadzenia 
hipotek @а gospodarstw włościań: 
skich, przy którym wyszczególnione 
pod 1, 2 i 3 cele ustawy byłyby ła- 
twiej osiągalne. 

Projekt ma zawierać: 1) uzasad- 
mienie ogólne potrzeby takiej nowe- 
lizacji, 2) tekst projektowanej ustawy, 
3) uzasadnienie poszczególnych pro- 
jektowanych przepisów projektu. 

Termin konkursu upływa 15 maja 
1927 r. — Pierwsza nagroda wynosi 
1000 złotych, druga 600 zł., trzecia 
300 zł. 

Nagrodzony pierwszą nagrodą 
projekt będzie na koszt ogłaszających 
konkurs ogłoszony drukiem. 

INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia. 
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 18, z dnia 

3-111 1927 r.: 
— Rozporządzenie Ministra Spraw We- 

«nętrznych z dnia 29 stycznia 1927 r. o ta- 
ksie aptekarsklej (poz. 138); 

— Rozporządzenie Ministra Spraw We- 
wnętrznych z dnia 19 lutego 1927 r. o znie- 
sieniu gminy wiejskiej Czeressa oraz o zmia- 
mie granic gmin wiejskich w powiecie bra- 
8 województwie wileńskiem (poz. 

). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 19, z dnia 
4-111 1927 r.: 

— Rozporządzenie Ministra Spraw We- 
wnętiznych z dnia 21 lutego 1927 r. o zmia- 
nie granic gminy Raków i Radoszkowicze 
w powiecie mołodeckim, województwie wi- 
łeńskiem (poz. 142); 

— Rozporządzenie Ministra Reform Rol- 
nych z dnia 22 lutego 1927 r. o zastosowa- 
miu uproszczonego postępowania przy znie- 
sieniu służebności i przy podziale wspólnie 
użytkowanych gruntów w dobrach ziem- 
skich Ordynacji Zamójskiej, położonych w 
wojewódziwie lubelskiem (poz. 147;; 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i D. P. 
z dnia 25 lutego 1927 r. w sprawie zwrotu 

przy wywozie przędzy wełnianej barwio- 
nej (pos. 148). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P» Nr 20, z dnia 
5-ill 1927 r.: 

— Rozporządzenis Prezydenta Rzeczy= 
pospolitej z dnia 4 marca 1927 r. o zaciąg- 
mięciu pizez Skarb Państwa pożyczki w obii- 
acjach komunalnych Banku Gospodarstwa 

Krajowego (poz. 150); 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy” 

pospolitej z dnia 4 marca 1927 r. w sprawie 
zmiany art. 18 i 19 ustawy z dna 15 lipca 
1925 r. o monopolu zapałczanym (poz. 151), 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (o) W sprawie przesyłek 

zagranicznych. Uwzględniając inte- 
resy kupiectwa i wogóle adresatów 
zagranicznych przesyłek pocztowych, 

Min. poczt zgodziło się na przecho- 

ZIEM WSCHODNICH, 
wywanie tego rodzaju przesyłek w 
ciągu 21 dni, licząc od dnia zawia- 
domienia adresata o nadejściu prze- 
syłek. Stwierdzono, że termin ten jest 
zupełnie wystarczający do załatwienia 
wszelkich formalności, połączonych 
z uzyskaniem pozwolenia na przywóz, 
Wobec braku miejsca w urzędach 
pocztowa.celnych, Ministerstwo nie 
zgodziło się na jakiekolwiek przedlu- 
żenie tego terminu, poszczególne więc 
urzędy otrzymały zarządzenie postę: 
powania z przesyłkami, nieodebrane- 
mi w wymienionym terminie jako z 
przesyłkami niedoręczalnemi. 

— Taryfa za wagony kryte 
uległa zniżce. Ministerstwo Kolei 
powiadomiło Dyrekcję Kolejową, że 
obecnie znosi się dodatkowa 5-cio 
proc. dopłata za wagony t, z. kryte. 
Zarządzenie to zrówna taryfę za wy» 
najem wagonów towarowych krytych 
i platform. 

— Kalendarzyk podatkowy 
na marzec 1927 r. Ministerstwo 
Skarbu przypomina płatnikom, że w 
m-cu marcu 1927 r. przypadają do 
zapłaty następujące podatki bezpo: 
średnie: 

„1) do 15 marca r.b.—wpłata I raty 
państwowych podatków gruntowych 
za rok 1927; 

2) do 15 marca t.b.—wlata pań- 
stwowego podatku przemysłowego 
od obrotu, osiągniętego w  poprze- 
dzającym miesiącu przez przedsię- 
biorstwa handlowe I i Il kat. i prze- 
mysłowe I—V kat, prowadzące pra- 
widłowe księgi handlowe, oraz przed- 
siębiorstwa sprawozdawcze; 

3) w ciągu 7 dni po dokonaniu 
potrącenia podatku—podatek docho- 
dowy od uposażeń służbowych, eme- 
ryiur i wynagrodzeń za najemną pracę. 

Nadto płatne są zaległości z tytu- 
łu podatku majątkowego oraz podat- 
ki, na które płatnicy otrzymali naka* 
zy płatnicze z terminem płatności w 
marcu r.b., tudzież kwoty odroczone 
i rozłożone na raty z terminem płat- 
ności w tymże miesiącu 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 8 
z aż 

miopłody: loco Wiino 42.50 — 
43,50 zł. za 160 kig., owies 38—40, 2“ 

mień browarowy 39 — 42, na kaszę - 
35, otręby żytnie 30 — 31, pszenne 31—32, 
ziemniaki 8.50—10.00. Tendencja mocna. 
Dowóz dostateczny. 

Nasiona: seradela 36—38 zł. za 100 kg., 
łubin 29—32, owies nasienny 44 — 48 zaie- 

ZE = 
ą pszenna ani fska 90-100 

hurcie), 100 — 110 (w detin) та 1 К z 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, 

razowa 40-45, karoiana 80 30, age Wi 5, oflana 80—90, na 
Z j is waż póz 

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

Kasza manna amerykańska 150-160 „ за 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80:90, 
rzecierana 85—95, perłowa 80—95, pącząk 

50—60, jaglana 70-80. 
Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg., 

cielęce 110—150, baranie 220—240, wie- 
= 250—260, schab boczek 

Tłaszcze słonina krajowa t gat. 4.00 — 
4.20, il gat. 350 — 380, szmałec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400, 

Nabiah mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 220--230, twaróg 100 — 150 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso« 
lone 700 — 750, solone 550 — 630, desero: 
we 780—800. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofie 12—10 gr. za 1 kg., 

cebula 80-i.00, marchew 20—25 gr. za 1 kg., 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 20—25 gr. 
za lkg., brukiew 20—25, ogórki kwasz. 
1000—1200 gr. za 100 szt., groch 55—65 gr. 
за 1 kg., fasola 65—70 gr. za 1 kg, kapusta 
świeża 50—60 kwaszona 35 — 40, kalafiory 

A za mrp 
woce: jabłka 60—120 gr. zal kg., Ы 

szki 120—200. Е №- gra 
Cakier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 

(w detaln), kostką 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 350 380, śnięte 260-280 
za 1 kg.. szczupaki żywe 320—350, śnięte 
250—28U, okonie żywe 320—380, śnięte 250 
—270, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), 
karpie żywe (brak), Śnięte (brak), leszcze 
żywe 350-380, śnięte 250—280, sielawa 150— 
220, wąsacze żywe 300-320, śnięte 270—280, 
sandacze 300—350, sumy 200—250, miętuzy 

150—200, stynka 150— łocie 150—200, 
drobne 50-400; ВЕ 

Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 
kaczki żywe 4,00 8,00, bite 400—600, gęsi 
żywe 12,00—15,00, bite 8.00 — 12.00, zł. za 
sztukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
8 marca 1937 + 

Dewizy | waluty 
Tranz Sprz. Kupno 

Dolary 8,92 8.94 8,90 
Holandia 35905 35995 358,15 
Londyn 43.53 43 64 13.42 
Nowy-Y ars 8.95 897 8,93 

Paryż 35,12 3510 35,0 
Prags 2657 + 2663 | 26,51 
Szwajcarja 17255 17298 172,12 

  

Papiery Procentowe 
5 рг pożycz. konw 60,— 61,—' 
Dolarówka 46,75 46 67 
4 i pół proc. listy zast. ziems, zł, 53,— 63,— 
4 proc. ziemskie złotowe 46. 
8 proc. warszawskie zł, 73,50 72,50 73 — 
5 proc. warszawskie zł. 61,25 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 8 marca 1927 r. 

Banknoty. 
Dolary St Zjedn. 8,93 i pół, 8,92 '/2 

Złoto. 

Rubie 4,731/2 47314 
Listy zastawne. 

Wil. B,Z. zł, 100 42,75 42,25 

Akcje. 

Bank Polski zł. 100 

w 

115 

  

"KRONIKA 
ŚRODA 

©) ов 
Franciszki 

Jutro 

40 Męczen. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
э Meteorologji U. S. B. 

z dnia 8 — III 1927 r. 

| 753 

) + 20 

Wsch, sł. o g. 6 m. 6 

Zach. sł. o g. 17 m. 27 

  
Ciśnienie 
średnie 

Temperatura 
irednia 
Opad za do. 
bę w mm, 

Wiatr 
przeważający 

Uwag i: Pochmurno. Mgła, Deszcz. 
Minimum za d - 1*C. Tendencja baro- 
metryczna spadek ciśnienia, 

URZĘDOWA. 
— Jutro Wojewoda nie przyj- 

muje. Jutro t. j. w czwartek z racji 
nawału pracy wojewoda wileński p. 
Wł. Raczkiewicz nie będzie przyjmo- 
wać interesantów. 

— Naczelnik wydziału naro- 
dowošciowego Min. S. W. w 
Wilnie. Pawi w Wilnie naczelnik 
wydziału narodowościowego Minister- 
stwa spraw Wewnętrznych p. Hen- 
ryk Suchenek-Suchecki. 

Celem przyjazdu p. Suchenka jest 
bliższe zaznajomienie się z warunka- 
mi pracy na terenie wcjewództwa 
wileńskiego. Pobyt potrwa kilka dni. 

MIEJSKA 
— (0) W sprawie pożyczki na 

remont domów zniszczonych. 
Na mocy uchwały Rady miejskiej, 
jeszcze w listopadzie roku ubiegłego 
Magistrat zwrócił się do Banku Go- 
spadarstwa Krajowego z prośbą o 
udzielenie gminie miasta Wilna po- 
życzki w sumie 50.000 zł na remont 
domów zniszczonych, nie wyłączając 
drewnianych. Pożyczki z tej sumy 
mają być udzielane przez Magistrat 
wyłącznie niezarrożnym właścicielom 
nieruchomości na przedmieściach, ce- 
lem dania im możności ochronić swo- 
je domki od osiatecznej ruiny. 

Wobec tego, że dotychczas sta- 
rania Magistratu nie zostały uwzględ- 
nione i że zbliża się czas, kiedy na- 
leży przystąpić do robót, Magistrat 
w tych dniach zwrócił się po raz 
trzeci do czynników  miarodajnych z 
prośbą o jaknajrychlejsze załatwienie 
powyższej sprawy. 

) — Odwołania. Jak się dowia- 
dujemy, odwołania od nakazów płat: 
niczych, rozesłanych ostatnio przez 
Magistrat i podania o całkowite znie- 
sienie podatku lokalowege, przesyła- 
ne przez petentów pocztą do Wydzia: 
łu Podatkowego, częstokroć nie mo- 
gą być rozpatrzone i uwzględnione z 
tego powodu, iż w wielu wypadkach 
płatnicy do podań tych załączyli znacz- 
ki stemplowe skarbowe, zamiast właś- 
ciwych znaczków Magistratu m. Wilna. 

W interesie tych osób leży, by 
wycefały nadesłane niewłaściwe znacz- 
ki stempłowe i załączyły znaczki ma- 

2 

| Południowo-Wschodni 
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skraju lasu. Wyznanie miłośne jakiejś 

kuzyneczki — z wyprawą da spiżarni 

ma konfitury. Wybuch miłości namięt- 
nej dla jakiejś Aspazji łub divy przy- 
wiedzie nam niechybnie na pamięć 
kolację w separatce.., szampan perlący 
się w kryształach kieliszka... W 
późniejszych latach chwila tryumfu i 
zadowolenia miłości własnej łączy się 
uiechybnie we wspomnieniach naszych 
z jakimś bankietem. Żenimy się? Nie 
zostałaż nam w pamięci uczta weselna? 
Z zaróżowionej twarzyczki panny mło- 
dej przenosimy wzrok na smakowite- 
go, zarumienionego apetycznie indyka 
wjeżdżającego właśnie na stół. Chrzci- 
ny? A jakież chrzciny obeszły się 
kiedy bez tęgiego najedzenia się so- 
wicie zakrapianego! | 

Moglibyśmy po linji refleksyj Mon* 
seleta iść daleji dalej. Od pierwszego 
szukania usteczkami przez noworodka: 

coby to zjeść? —aż do stypy Ppogrze- 
bowej w której nieboszczyk już chyba 
tylko duchem uczestniczy, > 

Prawy gastronom: nie obżera 516 
i nie upija. Tylko obżź rtiuch pochła- 
nia sterty i siosy jadła aż do—prze- 
jedzenia się, aż do nabawienia się nie- 
strawności. Lub jedzie pod stół jak 
ordynarny oOpój. Prawy gastronom 
smakuje, świadomy jest nieustannie 
przyczyń i skutków, przedziwnie umie 
łączyć przyjemne z pożytecznem, to 
co dobre z tem, co piękne, a anali- 
zuje wciąż. Do życzenia jest aby byl 
przy tem człowiekiem zamożnym, Brii- 

lat Savarin powiedział: .,Kto najada 
Się do niestrawności i pije do utraty 
równowagi albo nawet przytomności, 
ten—nie umie ani jeść ani pić'. 

l jeszcze jedno. Musi przecie po: 
siadać głębsze znaczenie: zwyczaj 
traktowania nieraz najdonioślejszych 
spraw publicznych... za stołem ban- 
kietowym. 

A table, sans nul ambarras 
On fait la paix, on fait la guerre... 

Niema bez obowiązkowego ban- 
kietu z obowiązkowemi  mowami 
kongresu, zjazdu, obchodu, jubileu- 
szu, konferencji. lm lepsza kuchnia i 
lepsze wina tem oczywiście kordjal- 
niejsze toasty i huczniejsze oklaskil 
| znowu: najwznioślejsze ideje tudzież 
napłomienniejsze uczucia w ścisłym 
widzimy związku z wrażeniami... ku- 
linarnemi i gastronomicznemi. В 

A ilež by się dało wyprowadzić 
refieksyj z t. zw. narodowych potraw! 
Hiszpańska olla-potrida, włoska po- 
lanta, turecki pilaw, polskie nasze 
koiduny i bigosy eic. czyližby nie 
mialy glębszego, krajowego, ceinogra+ 
ficznego, fizjologicznego "etc, znacze- 
nia? Pomówimy o tem może kiedy, 

biorąc przedewszystkiem pod uwagę 
polską kuchnię narodową. jej kistorję 
; jej pozostałości na naszych jeszcze 
tareźniejszych stołach. 

Wreszcie — nie zapomnijmy o 
pośmiertnej sławie nulinarnej. Niech 
się nam przypomną zrazy ć la Neison. 
w nmtch, w tych olo zrazach iuszo- 

nych w rądelku z jarzynami, cebulką 
i korzenną zaprawą, podawanych na 
stół pod długim sosem, żyje przecie 
z pokolenia w pokolenie pamięć o 
wielkim  wodzu-admirale, co napo- 
leońską fiotę rozgromił pod Trafalga- 
rem, co gustował nietylko w cudnie 
pięknej lady Hamilton lecz i w zra- 
zach, które jego wielkiem imieniem 
nazwano. A Louis de Bė:hame! 
markiz de Noitel, wielki, słynny ga- 
stronom? Czyli nie żyje na wieczne 
czasy... w sosie własnej kompozycji, 
nazwanym na cześć wynalazcy besza- 
melem? Cielęcina zapiekana «pod 
beszamelem»! Kto z nas jej nie jadał? 
Kto nie chwalił? Kto powtórnie ua 
talerz jej nie dobierał? 

Niechże odtąd za każdym razem 
pokłoni się w duchu markizowi de Bė- 
chamel, finansiście i gasironomowi, 
co życia ziemskiego dokonał w 
1703-cim roku piasiując honorowy 
urząd maitre d'hótela nieboszczyka 
Króla Ludwika XIV-go. = 

Cz; J. 

P S. We wtorkowym odcinku Montes- 
quieu powinien był na szpalcie arugiej <wy- 
dać na Świai» (nie: u siebie) dzieło swoje, 
a cytata tamże z  Wirgiljusza powinna 
brzmieć: prolem etc. nie zaś jak wydrukowa- 
nę <problem». Prolem po łacinie potomek 
lub dziecko. Na szpalcie 7-ej: osiągnąć nie 
<wciągnąć». Powie kto: Bagatelua rzecz! 
Drobny szczegól! — Niezawodnie. Wszełą- 
ko pragnęłoby się mieć w druku akurat to, 
cy się napisało. ło rzecz pryncypjalna. 

gistrackie, gdyż w razie przeciwnym 
ostemplowane znaczkami skarbowemi 
podania nie będą rozpatrzone. 

—0O wygląd zewnętrzny Ko- 
misarjatu R/ądu. Mieszczący się w 
lokalu po Związkach Zawodowych 
przy ul. Żeligowskiego Urząd Komi- 
sarjatu Rządu na m. Wilno, wyglą- 
dem zewnętrznym razi nietylko prze- 
chodniów, ale wprost nieodpowiada 
najprymitywniejszym wymogom este- 
tyki, nielicując z powagą tak popu- 
larnego w każdem mieście urzędu. 

Ściany obdrapane i brudne, bra- 
ma nawpół rozwalona, z powybijane- 
mi okienkami, wszystkie gzymsy po- 
obijane, oto obecny stan tego domu, 
nieremontowanego z zewnątrz już od 
lat przedwojennych. 

Wszystko to skłoniła obecnie Ka- 
misarjat Rządu na m. Wilno do po- 
czynienia kroków w celu uzyskania 
kredytów na niezbędny remont. 

W tym celu zwrócono się do Dy- 
rekcji Robót Publicznych przy Urzę- 
dzie Wojewódzkim z prośbą o wya- 
sygnowanie niezbędnych kredytów na 
remont. 

— Zmiana miejsca postoju 
aut i dorożek Z rozporządzenia 
Komisarza Rządu na m. Wilno w 
dniu wczorajszym zniesione zostały 
miejsca postoju dorożek automobilo- 
wych i konnych przy ulicy Jagielloń: 
skiej i Wileńskiej. Obecnie autodo- 
rożki zatrzymywać się będą przy ul. 
Jagiellońskiej, róg Mickiewicza, a do- 
rożki konne przy uł. Wileńskiej, tam 
gdzie dotychczas stały auta. 

— „Artystyczna* otwarta bę- 
dzie do 1 po pólnocy. Komisarz 
Rządu na m. Wilno wydał zezwołe- 
nie, mocą którego cukiernia „Arty- 
styczna” czynna będzie do godziny 
pierwszej po półaocy. Będzie to je- 
dyna cukiernia czynna o tej porze. 

SZKOLNA. 

— Delegacja u Kuratora. W 
ga dniach  Kuratorjum Okręgu 
zkolnego Wileńskiego zwróciło się 

do wszystkich szkół, w. których do- 
tychczas z jakichkolwiek powodów 
nie zostało wprowadzone nauczanie 
historji polskiej w klasie lej, il-ej i 
lil-ej — zarządzając nauczanie tych 
przedmiotów. W związku z powyż- 
szem zgłosiła się w tych dnia h de- 
Iegacja mieszana, złożona z przedsta- 
wicieli litewskiego, żydowskiego i bia- 
łoruskiego społeczeństwa, do p. ku 
ratora Ryniewicza. W imieniu dele- 
gacji przemawiał prezes tymcz litew- 
skiego komiteiu w W:lnie dr. Oisejka 
prosząc o niew prowadzanie powyższe- 
go zarządzenia w zastosowanie da 
rniejscowych szkół białoruskich, ży- 
dowskich i litewskich, które naucza- 
nia historji w 3 niższych klasach nie 

wprowadziły. ' 
W odpowiedzi p. Kurator wska- 

zał na konieczność ostatecznego иге- 
gułowania tej kwestji i ujednostajnie- 
nie w nauczaniu we wszystkich szko- 
łach, przyrzekając jednakże niewpro- 
wadzanie w życie powyższego zarząs 
dzenis, aż do chwili rozstrzygnięcia 
prośby delegacji przez Ministerstwo. 
Jak się dowiadujemy, w związku z 
powyższem delegaci wysłali przedsta- 
wicieli do Warszawy, celem wyjedna- 
nia tych ulg od władz centralnych. 

WOJSKOWA, 
Pułkownik  Bobiatyński 

przechodzi na emeryturę. Ze sfer 
zbliżonych do władz wojskowych ko- 
munikują nam, że komendant miasta 
podpułk. Stanisław Bobiatyński w 
najbliższym czasie przeniesiony zosta- 
nie na emeryturę. Przejście podpul. 
Bobiatyńskiego „do cywila" spowo- 
dowane zostało złym stanem zdrowia, 
pogorszonym jeszcze przez ostatni 
wypadek, dzięki któremu ppłk. Bo- 
biatyński nadwyrężył silnie chorą 
nogę. 

— Dodatkowa komisja prze: 
g'ądowa. Na dzień 11 marca r. b. 
została wyznaczona dodatkowa komi- 
sja przeglądowa dla m. Wilna, 
cjalnie dla osób nie mających ustalo- 
nego stosunku do służby wojskowej 
i tych mężczyzn, którzy jaka ojcowie 
rodzin «biegają się o zwolnienie syna 
od służby wojskowej na tej podsta- 
wie, iż jest on jedynym żywicielem 
rodziny. 

Przegląd adbędzie słę przy ul. 
Bazyljańskiej Nr. 2 o godzinie 10 
rano. 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— (0) Kaucje pracownicze. W 
dniach najbliższych zostanie wprowa- 
dzone w życie rozporządzenie o 
kaucjach pracowniczych, przewidujące 

Spe" 

Wczoraj o godz. 16 m, 40 poste- 
runek wodny policji państwowej za- 
alarmował władze bezpieczeństwa 
wieścią, że Wilja ruszyła nagle przy 
stanie wody 3 m, 10 cm. W południe 
przed mostem w Niemenczynie tor- 
mować się począł zator łodowy za- 
grażający całości mostu. 

Specjalny oddział saperów wysła- 
ny tam jeszcze onegdaj dla czuwania 
nad całością mostu momentalnie przy- 
stąpił do podminowania zatoru. Po 
kilku silnych wybuchach lody ruszyły; 
pedząc z ogromną szybkością natra- 
fiły na silny opór naprzeciw ul. Su- 
chej na Antokolu. Sformował się 
drugi zator grożący zalaniem uł. Su- 
chej i przyległych do niej posesji. 
Powiadomiono 3 pułk sapsrów, któ- 
ry natychmiast wysłał oddział ratun- 
kowy. Zniszczono wybuchami zator i 
lody siłnym wałem runęły w dół rzeki za* 

Ostrzeżenie przed fa 

gražając przybrzežnym budynkom jak 
przystani Wileńskiego Towarzystwa 
Wioślarskiego i posterunkowi policji 
wodnej. W  najgorszem niebezpie- 
czeństwie okazał się budynek policji 
wodnej, ochraniany przed wzburzone- 
mi masami lodu przez posterunko- 
wych policji i strażaków. Większe 
bryły lodu z kolosalną wprost Siłą 
uderzały o słupy ochraniające budy- 
nsk. Komendant posterunku wodne- 
gy przodownik Zimiec zarządził ume: 
cowanie budynku drogą uwiązania 
go grubemi linkami do drzew. 

Rano o godzinie 6-ej stan wodv 
przedstawiał się 3 mtr. 80 cmt., o 10 
rano doszedł do 4 m. 10 cm. Jak już 
zaznaczaliśmy od 4 m. 40 t. į. w mo- 
mencie ruszenia lodów poziom wody 
spadł chwilowo do3 m 10 cm., aby 
o 6-ej podnieść się do 5 m. 20 cm, 
ao 7ej Spadł do 4 m. 80 cm. 

łszywemi przekazami 
pocztowemi, 

Ministerstwo poczt i telegrafu 
zwróciło się do organizacyj handlo- 
wych z ostrzeżeniem przed fałszywe- 
mi przekazami pocztówemi, jakie za« 
obserwowano we wszystkich zarówno 
większych jak i mniejszych ośrodkach 
handlowych. Zdarzały się wypadki, 
że przekazy adresowane były do firm 
kupieckich, przyczem sumy przeka: 
zów przeznaczone były na kupno to- 

Przyrost naturalny 
Ludność m. Wilna z roku na rok 

w sposób naturalny ulega zwiększe- 
niu. jak wynika ze statystyki, w ubie- 
głym 1926 roku zarejestrowano 4937 
urodzin, z czego na rzymskorkatoli- 
ków przypada 3741, na ewangielików 
34, na prawosławnych 113, na wy- 
znanie mojżeszowe 946, na różne 103. 
Za ten sam okres zmarło 2696 osób, 
w tem: rz.-katolików 1860, ewangie- 

warów. Oszustwo polegało na tem, 
że zamówienie towaru wynosiło tylko 
część kwoty przekazowej, resztę zaś 
pieniędzy odbierał osobnik, zgłasza- 
jący się po odbiór towaru. Zarówno 
w interesie firm handlowych, jak i 
skarbu państwa jest szczególna ostro- 
żność w stosunku do tego rodzaju 
tranzakcyj, o czem właśnie ostrzega 
firmy handlowe Min, poczt. 

ludności m. Wilna. 
lików — 19, prawosławnych — 99, 
starozakonnych 679 i różnych — 39, 
A więc z powyższego wynika, że na- 
turalny przyrost ludności m, Wilna 
wynosi 2241 osób. Według wyznań 
na rz.-katolików przypada 1881, na 
ewangielików — 15, na prawosla- 
wnych 14, na starozakonnych 267 i 
innych 64, 

Jak w Sowdepji... 
Strejk w gimn. Welera. 

W dniu wczorajszym w Vil-ej kla- 
sie żydowskiej gimnazjum  Welera 
powstał zatarg pomiędzy uczniami, a 
nauczycielem. Uczniowie ogłosili strejk, 
wyszli z gimnazjum i wyznaczyli wiec 
w ogrodzie miejskim  „Cielętniku*, 

Policja niedopuściła do wiecu, wobec 
czego uczniowie zmuszeni byli rozejść 
się. ai gay o oc oni jeszcze 
raz zebrać się, ale i tym razem poli 
przeszkodziła. " PER 

iui i KO KOBAAESCASIAOSRZA TAK WARYTYSPOTYZAKTACIENĄ 

że kaucja może być wymaganą od 
pracowników jedynie na zabezpiecze- 
nie rzeczywistych szkód i sirat, wy» 
nikających z pracy tych pracowników. 
Kaucja nie może być jednak zużyta 
przez pracodawcę w celach prywat. 
nych, względnie interesu, łęcz winna 
być złożona w państwowej, wzg!ędnie 
samorządowej instytucji kredytowej i 
może być podjęta tylko za zgodą 
pracodawcy w razie straty przez pra- 
cownika Spowodowanej, tak i pra- 
cownika, a w przeciwnym razie tylko 
na podstawie orzeczenia 
Rozporządzenie ta unormuje stosunki 
istniejące obecnie w  przedsiębiorst- 
wach, gdzie pracodawcy niejednokrot- 
nie używali kaucję na cele przedsię- 
biorstwa, 

POCZTOWA 
— (t) Służba telefoniczna i 

telegraficzna w Pohuiance. Z 
dniem 11 lutego r. b. została zapro- 
wadzcna służba telegraficzna i tele- 
foniczna w agencji pocztowej Pohu- 
lanka pow. Święciańskiego. . 

KRONIKA TOWARZYSKA. 

— Czarna Kawa. Komitet Ro- 
dzicielski szkoły „Dziecko Polskie* 
urządza w niedzielę dnia 13 b. m. o 
godz. 5 popoludniu w lokaiu Stowa- 
rzyszęnia Techników Polskich (Wi. 
leńska 33) Czarną Kawę, ma którą 
rodziców i przyjaciół szkoły za- 
prasza. 

— (0) Nowy skład rady gos- 
podarczej Klubu Szlacheckiego: 
Na dorocznem walnem zgromadzeniu 
członków Klubu Szlacheckiego zosta- 
ła wybrana raaa gospodarzy na rok 
1927 w następującym składzie: Bądz- 
kiewicz Juljan, Buyko Jan, Godlewski 
Wiktor, Jabłonowski _ Władysław, 
Klott Jan, Maliński  Maksymiljan, 
Marcinowski  Kiemens,  Narwoysz 
Wacław,  Niewodniczański Wiktor, 
Nowicki Władysław, Obiezierski Mie- 
czysław i Wańkowicz Stanisław. 

ZEBRANIA | ODCZYTY. 
— Wileńskie Kolo Towarzy- 

stwa Nauczycieli Szkół Wyższych 
i Średnich podaje do wiadomości 
swych członków, że w środę dn. 9 
marca o godz. 7. m. 15 wiecz. od- 
będzie się w saii gimn. Ad. Mickiee 
wicza kolejne zebranie, na którem 
prof. U S. B. dr. Karaffa-Korbut wy+ 
głosi odczyt o „Pracy nauczycielskiej 
pod względem higjeny*. Po odczycie u 
dyskusja i wolne wnioski. 

Goście — mile widziani. 
— Ogólne zgromadzenie Ko- 

mitetu Wojewódzkiego Wileń- 
skiego LOPP. W myśi art. 20 & 2 
Statutu ogólne Zgromadzenie Koni- 
tetu Wojewódzkiego Wil: ństiego Li: 
gi Obrony Powietrznej P:ństwa LOPP. 
składające się z celegatów komitetów 
powiatowych i komitetów  działeją- 
cych na prawach komitetów powiaio- 
wych, odbędzie się dnia 3„V 1927 
rosu o godzinie 10 i pół w lokalu 
spółdzielczega Banku Ludowego ul. 
Mickiewicza 7. 

Porządek dzienny: 1) zagajenie; 
2) wybór prezydjum; 3) sprawozdanie 
zerządu; 4) sprawozdanie komisji re- 

, NADESŁANE 
Niedoszła sa mobójczyni 

Rozpacz z powodu wypadania wło» 
s6w grożących jej w konsekwencji łysiną była tak wielka że chciała 60° bie życie odebrać. W ostatniej chwili 
poleciła jej staruszka 70-cio letnia 
środek na porost włosów „MIA* wyrobu firmy Henryk Żak, który równisż używała z dobrem pawodze- niem. W krótkim czasie wyrósł włos 

sądowego.” gas w kolorze naturalnym i pani, Która Sobie chciała życie odebrać, jest wesołą, pałną życia a w konkur- SIE wyznączonym !za najpiękniejszą fryzurę otrzymała pierwszą nagrodę, wszystko dzięki środkowi „MIAĄ* frmy Henryk Żak. 

wizyjnej; 5) sprawozdanie rady nad- 
zorczej; 6) zaiwierdzenie programu 
działalności i preliminarza budźetowe- go na rok 1927; 7) wybory; a) za- rządu; b) komisji rewizyjnej; c) dele- gatów na ogólne zgromadzenie LOPP.; 8) ustalenie w jakich pismach maj być umieszczane ogłoszenia @ @- góinem zgromadzeniu; 9) wolne 
waicski. 

Zgodnie z art. 17 84 og. zgro- 
madzenie jest prawomocne bez wzglę- 
du na ilość przybyłych delegatów. 

Wstęp dla członków i sympaty» 
ków wolny. 

RÓŻNE. 
—Protest działaczy litewskich. 
związku z ostatniem wysiedleniem znanego agitatora litewskiego w pow. 

 vięciańskim ks. Szymeszysa, nie po- 
siadającego obywatelstwa polskiego— 
Wileński Tymczasowy Komitet Litew- ski uważał za stosowne w dniu 6 b. 
m. ogłosć protest z tego powodu, 
podpisany przez prezesa komitetu dr. Oisejkę, członków Weleckiego i Staszysa i sekretarza Jukniewicziusa, 

Protest ten przesłany ma być na 
ręce preimjera. 3 

— (n) „Biełaruski dzień”. 7 b. 
m. ukazał się w Wilnie pierwszy nu- 
mer nowego czasopisma białoruskie- 
go p t „Biełaruski Dzień”. Jest to 
tygodnik poświęcony przedewszyst- 
kiem zagadnieniom kulturalnym i go- 
So, redagowany z tonie u- 
miarkowanym o wyraźnej linji - 
bolszewickiej. zę glima 

Na czele pisma stoi p. Franciszek 
miastowski, znany działacz  biała- 

ruski j literat, faktyczny redaktor pietw- 
i KE. > białoruskiego 

„Nosza Dola", które wychadzi bea se ychodziło w 

VW literatu ze białoruskiej znady 
jest pod pseudonimem „Doziacźki Pra- 
wnuka”, jako autor łicznyca — поме!, 

Pierwszy numer tygodnika zawiera 
12 stron różnorodnej treści. 

— Falszywe zaświadczenia 
walutowe. Organy śledcze wykryły 
w Wilnie gru ę fałszerzy zaświadczeń 
walutowych. Na mecy tych fałszywych 
zaświadczeń wałutowych niesumieani 
kupcy byli w możncś-i wywozić za- 
granicę różne towary. 

W sprawie tej dokonano aresztoe
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wafń. Zatrzymano kilka osób, których 
na „iska nie mogą być narazie ująw- 
nione, 

AKADEMICKA. 

— Zarząd Chóru Akademickiego U. 
5. В, w Wilnie podaje do wiadomości 
Szan. Kol. Kol. iż do końca marca b. r. 

Le ai Pa R Ż . D-ra 
° 'wskiego 'wają si i T- 

<Łutnia» (obok Teatru Polikiego "ui" Miu 
vi p PA ae o : ;. 20-30 (8-30 

lecz.) i . i i- 
sy na członków Chóru asy: Razz 

TEATR i MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance. «Pa, 

rowy kochanek». Dziś po raz ostatni ro 
medja w 3-ch aktach z prologiem J. Szaniaw- 
skiego «Papierowy kochanejo. 

mjera <Żywej maski». Jutro po 
raz pierwszy tragedja w 3:ch aktach <Żywa 
maska> (Henryk 1V) J. Pirandeilo w prze- 
kładzie Leona Chrzanowskiego. 

Ceny miejsc zwykłe, 
W piątek <Żywa maska». 
— sPłomienna noc» w Teatrze Pol- 

sz pr raz jeden grana będzie wspania- 
<Płomienta nocz — Lengyela, W akcię 
SA p " 

=  Jntrzejsza pretmjera w Teatrze 
Polskim. Jutro, po RSA grana b 
dzie węgierska komedja Fodora — «Doktór 
Jalja Szabos. 

Jest to najnowsza sztuka z repertuaru 
scen europejskich i posiada zarówno sceny 
kapitalne, jak i wiele humoru. 

Na ten raz Teatr Polski w Wilnie wy- 
stawieniem <Doktora Szabo» uprzedził War- 
szawę, gdzie premjera «Doktora Julji Szabo» 
wyznaczona dopiero na kwiecień. 3 

— Koncert-Poranek w Teatrze Pol- 
skim. W niedzielę najbliższą 13 marca o g. 
12 m. 30 pp. odbędzie się w Teatrze Pol- 
skim  koncert-poranek. rogram wypełnią 
prot. Władysław Burkath (fortepian) i Jani- 
na Korsak-Targowska (Śpiew). 

W programie: Chopin, Szumann, Grana- 
dos, Liszt-Verdi, Niewiadomski, Ravei, De- 
se Marczewski, 

Części ll-giej utwory muzyczne i pie- 
śni prof. Wł. Barkatha. Ę 
„„ Prof. Burkaih uznany jest jako twórca 

A pierwszą nagrodę na Konk. Komp. 
w Warszawie) i posiada w swoim dorobku 

zytorskim kilkadziesiąt utworów. 
la koncercie w niedzielę Wilno usły- 

szy obok najcelniejszych utworów Chopina— 
suitę fortepianową prof. Burkatha, poświęco- 
ną pamięci Mistrza. ь 

— Karol Szymanowski i Irena Du- 
biska w Wilnie: Na koncercie kompozytor- 
skim w Reducie, urządzanym staraniem 
Związku Literatów i Tow. Filnarmoniczne- 
go, usłyszy Wilno po raz pierwszy szereg 
ważniejszych utworów z bogatego dorobku 
twórczego K. Szymanowskiego, uznanego 
dziś w całym świecie za jednego z czołu- 
wych kompozytorów. Osobisty udział świet- 
nego muzyka i słynnej wiolinistki Ireny Du- 
biskiej, oto dwie niezwykłe atraklje tego 
koncertu, który odbędzie się w najbliższy 
wtorek, a zapowiada się jako hołd dla wiel- 
kiego, w pełni rozkwitu stojącego talentu. 

Sprzedaż biletów rozpocznie się jutro w 
biurze <Orbis>. 

RADIO. 

— Program stacji warszawskiej. 
15.30—16.45. Program kursu rolniczego. 
16.45—17.10. Program dla dzieci «Miś i 

Micios djalog wykonają p. Wanda Tatarkie- 
wiczówna i p. Benedykt Hertz. 

17.15. Koncert. 
Koncert popołudniowy. Wykonawcy: 

Orkiestra P. R. pod dyr. Jana Dworakow- 
skiego, 13-leini Władzio (skrzypce) i prof. 
Jerzy Lefeid (akomp.). 

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

reipondencję bieżącą omówi Dr. Marjan Stę- 
powski. 

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

wnętrz mieszkaniowych» wygł. p. Jerzy 
Sosnkowski* 

20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 
komunikaty. 

20.30. Koncert wieczorny. Muzyka lekka. 
21.30. «Ciekawa Ewunia» operetka w 

2-ch obrazach opracowana przez Wincentego 
Rapackiego. Wykonawcy: Józefina Bielska, 
Winc. Rapacki i Jan Rybak, 
"//22.00. Sygnał czasu. Komunikaty. | 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 

kom) 

  

LEON DAUDET . 

3) KREW WŚRÓD NOCY. 
Podczas, gdy Jan Vetu opowiadał, 

doktór oglądał uważnie ten przedmiot 
niezwykły, na którym miała się oprzeć 
obrona. Żdawało mu się, że ta Ory- 
ginalna obroża tak podobna, doį tej 
którą oglądał w kolekcji La Tombol- 
le, była decydującym dowodem winy 
Gantaume*a i Tulji, którą ukryć sta- 
rali się widocznie. Rewizja u Cla- 
wisse'a wydała się im oznaką niepo- 
kojącą, próbowali więc - pozbyć się 
przedmiotu, który palił im ręce, a 
którego dotąd nie śmieli i nie mogli 
zniszczyć. Najbardziej kompromitują- 
cemi zbrodnię są martwe akcesorja, 
na których pozostaje jej ślad. 

Cordion i Vetu udali się natych- 
miast do adwokata Petitbelina, zaję” 
tego spożywaniem śniadania i czyta- 
niem artykułów w Pince-sans-Rire. 

— Hę, cóż nowego? Właśnie roz- 
myślam nad naszą sprawę! Doprawdy 
jest to emocjonująca sprawa, wszyscy 
tracą w niej głowę. To zniknięcie Ca- 
valcata — prawdziwa sensacja! Może 
który z panów zechce podzielić mój 
samotny posiłek? 

Wygłodniały Vetu z rozkoszą za- 
brał się do jedzenia i wkrótce wszy» 

stko zniknęło ze stołu. Tymczasem 
doktór zaczął tłomaczyć powód tak 
wczesnej wizyty. 8 к 

Lecz adwokat odniósł się scep- 
tycznie do tego odkrycia. | 

— Nie spieszmy z wyciąganiem 
wniosków— mówił —należy się strzedz 
przed zbyt prostemi rozwiązaniami. 

— Ależ nie spieszę się bynajmniej, 

nie przesadzam ani słowa, w tem 
wszystkiem, co powiedziałem. 

Obroża zosiała wręczona adwo- 

katowi, który przyglądał się jej z za- 

ciekawieniem: 
— Tak, to bardzo dziwne, bardzo 

dziwne. Czy pan jest pewien, że to 
była pani Moneuse? | 

— Przysięgam, panie, — zawołał 

Vetu. ^ 
— Minęła pana z bliska? 

  

  

  

  

W dniu wczorajszym sąd okręgowy po 
rozpatrzeniu tej sprawy przy drzwiach zam- 
kniętych uznając, że strzał był przypadkowy 
i nie był skierowany do zabitego, skazał 
Andrzejewskiego na dwa miesiące aresztu z 

zaliczeniem miesiąca aresztu Proysaczjnogo: 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o łaskawe mmieszcze- 
nie w najbliższym numerze swego poczytne- 
go pisma niniejszego sprostowania: 

W dodatku Łowieckim niedzielnego 
Nr 47-go «Słowa» w moim artykule p. t. 
«jeszcze o tem samem», na podstawie, jak 
to się dziś wyjaśniło, mylnych twierdzeń 
panów Mazury i por. Rndera, podałem błę- 
dne powtórzenie tego, co ci panowie opo- 
wiadali o p. Winceniym Sżczuckim. 

Żałuję ogromnie, że nie przyszło mi 
na myśl uprzednio sprawdzić te rzeczy u 
najlepszego źródła t.j. u Prezesa T—wa 
Myśliwskiego Wileńskiego, Pana Bolesława 
Śwałorznsdegi w Malinowszczyžnie, który 
mi obecnie komunikuje, że do p. Jastrzęb- 
skiego inspektora powiatowego łowiectwa 
w Krasnem o p. Sżczuckim wcale nie pisał 
ani też mówił i że kolejarzem rozježdžają- 
Cym na drezynie i samowolnie polującym 
w pobliżu torów kolejowych jest kto inny, 
zamieszkujący w Zalesiu, 

Uważając niniejsze sprostowanie za 
swój obowiązek, jednocześnie wyrażam 
szczere ubolewanie, że stało się to, Co nie 
powinno było mieć miejsca, przyczem nad- 
mieniam, że ręczę i odpowiadam za to co 
na własne oczy widziałem. 

Helenowo 4 merca 27 r. 
Bohdan Grzymała Przecławski. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Nagły zgon. Dn. 7 b. m. о @. 18 

około domu Nr 2 przy ul. Legjonowej nagle 
zmaił Józef Samulewicz (zauł. Ciasny 7). 

Przyczyny Śmierci nie ustalono. Zwłoki 
zabezpieczono. Dochodzenie w toku. 

— Kradzież garderoby. Z mieszkania 
ks. Wiktora Kochańskiego i Franciszka Łycz- 
kowskiego (Dominikańska 4) dokonano kra- 
dzieży garderoby oraz innych rzeczy na 
ogólną sumę 3500 zł. 

— Fałszywe dolary. W m. Ignalinie 
podczas targu aresztowano Wiktora Cybu|- 
skiego (w. Szruby gm. Mielegiańskiej), któ- 
ry usiłował puścić w obieg fałszywy ‚О do- 
larowy banknot. 

— Kradzież drutu telefonicznego. 
Na trakcie Dzisna Baranowicze skradziono 

tr. przewodu telefonicznego, który pękł 
wskutek działań atmosferycznych. 

Ofiary. 
— Dn. 5-ll 1927 r. otrzymałam od zrze- 

szenia lekarzy dentystów Kasy Chorych przez 
tęce pani Mackiewiczowej 20 zł. (dwadzie- 
ścia złotych) jako oliarę dla mojej biednej 
rodziny, by uczcić pamięć $. p. doktora Pta- 
szyńskiego. Wdzięczna Žofja Bulanda 

zam. Antokol, ui. Letnia Nr 12 m, 5. 

— Wiodleglošci metra mniejwięcej. 
— Czynie robila wraženia somna- 

buliczki, osoby pozbawionej świado- 
mości? Gdyż w takim razie—zwrócił 
się adwokat do doktora,—byłaby to 
ta sama historja, co z Lady Macbeth. 
Shakespeare był nieporównanym ob 
serwatorem, 

— Nie spala panie, przeciwnie byla 
niezmiernie ostrożna, szła starając się 
nie czynić najmniejszego hałasu. 

— Jak była ubrana? 
— Zdaje się że była w ciemnej 

sukni. Pachniała dobremi perfumami, 
Uwaga ta rozbawiła Petitbeiina. 
— Ach, to zabawnel Jakiż to był 

zapach: woda kolońska, werwena, 
mięta dzika? 

Vetu parząc język wypiła drugą 
filiżankę czekolady, ruchem tylko gło- 
wy dał do zrozumienia, że nie może 
określić perfum Tulji. Cordion zaś 
drżał ze zniecierpliwienia, pragnąc 
jaknajszybszego uwolnienia więźnia. 
Zwrócił uwagę adwokata na podo- 
bieństwo pomiędzy tą obrożą a w 
dzianą w La Tombiolle. 

— Trzeba będzie to wszystko 
sprawdzić. Nie Śpieszmy, drogi przy- 
jacielu! A przedewszystkiem nie mów- 
my o tem nikomu, nawet oskarżone- 
mu, dopóki nie dojdziemy do jakichś 
pewnych wniosków. Boję się, bo wy- 
daje mi się, że byłoby to zbyt łatwe, 
nieoczekiwane i cudowne zakończenie. 
Lecz wszystko jest możliwe. Teraz 
musimy się zastanowić nad tem, czy 
mamy pierwiej porównać te dwie o- 
broże, czy dać znać Desernaudowi? 

Cordion przedstawił swoje racje, 
dla których nie uważał za stosowne 
wtajemniczać Desarnauda, którego 
celem było zgnębienie  Tressana, 
wbrew oczywistej jego niewinności. 
Mógłby znaleść raz jeszcze sposób 
„Utopienia“ tej sprawy, dla uratowa- 
nia swych protegowanych z La Po- 
cholle. Sposób, w jaki zdusił sprawę 
Cavalcata był dostatecznym dowodem 
djabelskiego postanowienia wytrwania 
na błędnej drodze. Podczas tej roz- 
mowy, Veiu przemęczony zasnął nad 

  

  

  

  

  

Książka zawiera następujące cykle; 

Psia Dola. 
Nie święci garnki iepią... 

Ё 
2, 
3. I 
4 Ślimak, ślimak pekaż rogi.„ (Bajki 

В: 
# ie miala syrena kłopotu... (Bajki 

9. Kruk k'ukowi... (Bajki prasowe), 
10. Karczma na rozdrożu, 

Okładkę rysował Stefan Norblin. 

Do nabycia w księgarniach, w księgarniach kolejowych «Ruch», oraz za 
d wysyłką po wpłaceniu należności na konto w P. K. O. Nr 14.158 B 
bd (właściciel konta Juljan Ejsmond). HS 

MEMS RAEBAGSEEESEZENEBECGEERR 

2092992" 

MEBLE 
Łóżka angiejskie fabryki «Konrad, 

arszawie, meblę gięte, fabr. <Tho: 
neta», otomany, materace, kredensy, 
stoły, kszesła, szafy, garnitury salo- 
nowe, meble biurowe i t. p. poleca 

D..H. F, Mieszkowski 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 23,4 
tel. 2—99. Na prowincję wysyłamy g 

+ 

; 
; 
; 
: towary za zaliczeniem. 
:669606%006% : 

  

z Węgiel "vous | 
drzewny 

KOKS 
w każoej ilości z dostawą do domu 
oraz wszelkie materjały budowlane 

poleca D.H. „Murpol“ 
а M. Jedrzejkowski 

Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370. 

w Paryżu nie zrobisz z posła ryżu... (Bajki poselskie). 

W piętę mierzył... (Bajki o sprawiedliwości). 
NE kładź palca między drzwi... (Bajki miłosne). 

8, Pan strzela a chłop kule nosi... (Bajki myśliwskie). 

arnuszkiewicz i Ska» T-wo Akc. i 

  >) 

urzędnicze). 

= 
Warszawskie). 

Cena złotych 5. 

    

  

SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, ktėra 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
itd wyzdrowiała; odnawia przyję: 
cia, od. godz. 10 zrana do 8.ej wiecz. 
ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na schody i 

na lewo, — 

z OR 
> е РЕ * т 

g Bank Liemiański w Warszawie 

Wydział Agrarno-Parcelacyjny 
* Przedstawicielstwo w Wilnie 

ul. Mickiewicza 8, tel. 4—43. 
© przeprowadza parcelację nierucho- $ 

mości ziemskich w województwach 
© 7'efskiem i Nowogródzkiem na 

dogodnych dla właścicieli warunkach 68 
udziela zaliczek na  parcelację, WI: Ł 

giednywa pożyczki w Państwowym 
Banku Rolnym, dokonywa pomiarów, + 

% przeprowadza likwidację siażebności. gy 
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I NAGRODZONY 

MEDALAMI 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
WYTWÓRNIA: GŁÓWNY SKŁAD WTSTŁKOWY 

APTEKA MIKOLASCHA 
Lwów. 

Wydź. Zdr, Nr. 88. 

Dzierżawa hotelu. 

dającem wszystkim nowoczesnym wy« 
mogom hotelowego komfortu, do 
wydzierżawienia od 1 listopada 
1927 roku. Refjektanci winni wnosie 
oferty do Zakładu Pensyjnego 
we Lwowie, ul Piekarska 1A (gdzie 
można otrzymać szczegółowy opis 
przedmiotu dzierżawy i ogólne wa 
runki dzierżawy) do dnia 15 kwiet- 

* nia 1927 r. wiącznie. 
Do oferty należy dołączyć wadjum 
w sumie 10.000 zł. w papierach pu- 

pilarnych, 
 RORERGTZYYPNE MORAWA 

4 DO dochód 12,000 zł , przy do- 
mie ogród 1000 sążni 

4 kvadr a ARK: dobry, sprzedam nie- 
4 drogo. W'ad.: W, Stefańska 17, m. 2. ) 

łą Od 9 do 12 z rana zapytać p. Inžy- 
| niera lub listownie. i 
  

  

Fortepiany, Pianina 

i krajowych nowe 

  

  

plerwszorzędnych firm zagranicznych 

sprzedaję i wynajmuję 

'K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 
  

VA JE 
- PŁATK 
NA LZNAIE 

    

pustą filiżanką i chrapał zcicha. Ko- 
miczna ta osobistość stanowiła kon- 
trast do patetycznych okoliczności. 

— A więc, komu powiedzieć ma- 
my o odkryciu naszem?—pytał Petit- 
belin.— Quincarnonowi? 

— Czemu nie mielibyśmy zwrócić 
się z tem odrazu do Maufre'a? zapy- 

tał Cordion. Zaszła w nim wielka 
zmiana, od pewnego Iczasu. Zbliska 
przyglądał się tej sprawie. Jest inteli- 
geniny. Nakazał wbrew  Desarnau- 
dowi przeprowadzić rewizję u Cla- 
visse'a, 

— Podobno na rozkaz Paryża. 
— Wszystko jedno! Zrobił to i 

teraz może mu być na rękę okazja 
zgniecenia Ciavisse'a przez wydanie 
rozkazu aresztowania Gantaume'a. 

Projekt ten został przyjęty. Posta- 
nowiono udać się natychmiast do 
prokuratora. Petitbelin zatełefonował, 
z zapytaniem, czy może widzieć się 
z Maufrem, który oświadczył, że bę 
dzie oczekiwał „,Tressanienów*, jak 
nazywane ich w sądzie. Dziwnym 
trafem Quiacarnon nie był obecny w 
gabinecie Maufre'a, gdy weszii doń 
Petitbelin, Cordion i Vetu. 

Maufre wysłuchał w milczeniu 
opowiadania, nie zadawał pytań i nie 
przerywał, chwilami tylko skinieniem 
głowy potakiwał wywodom Cordiona. 
Twarz jego wyrażała jednak pewną 
nieufaość. 

— Jest to ważne zdarzenie—rzekł 
wreszcie. Gdy obie obroże będą po- 
równane, gdy dowiemy się, co nie 
jest trudne, kto sprzedał tamtą obrożę 
służącemu pana de la Tombiolie, 
wówczas wydam rozkaz ekshumacji 
zwłok Gonereta, w obecności dokto- 
ra Edmonda i profesora Reverchota 
i kogo jeszcze wskażecie. Sprawdzi- 
my, czy ślady, pozostawione na szyi 
zmarłego odpowiadają kształtom tej 
obroży. 

— Ależ ciało uległo już rozkłado- 
wi,—zawołał Cordion. 

— Zobaczymy, doktorze. Mam 
wrażenie, że śledztwo posunęło się 
znacznie naprzód. 

  

- a „ZACHĘTA“ 
„ Fisharmonje Lieytaeja. " Dom H-K. 

я Dni załatwia  najdo- 
i używane _ Dnia 15 marca b. r. o godz, godniej lokatę 

10-ej rano w lokalu D.-Tr. R. Woje- gotówki na opro- 

wódzkiego przy ul. Wielkiej 46 Centowanie 
będzie sprzedana z licytacji rucho- Ala 0 KG 
mość, składająca się ze sprzętów 1 )— д 
domowych i części odzieżowych, za- — z анн 
sek sestrowanych za zaległe składki s EZ E 
na r'ecz Kasy Chorych m. Wilna. w najlepszych     

elektryką. 

Niezadowolenie Gerarda de la Tom- 
biolle było bardzo silne, gdy dowie- 
dział się, iż jego obroża miała być 
podobną do narzędzia zbrodni: jed- 
nak oznajmił odrazu, że cenny ten 
dia jego kolekcji objekt nabyty zo- 
stał od kucharza Gantaumea. Maufre 
uprzedził natychmiast Desarnauda i 
Quincarnona o nowym obrocie spra- 
wy i zarządził ekshumację zwłok. Od- 
było się to w obecności wyższych u- 
rzędników, oraz doktorów. Rezul- 
tat był decydujący. Mimo znacz- 
nego stopnia rozkładu, w jakim 
znajdowało się ciało, można było z 
łatwością skonstatować, że wypukłości 
obroży odpowiadały wyraźnym wglę- 
bieniom na szyi zamordowanego. Był 
to dostateczny dowód. Należało wy- 
badać Tulję Moneuse. Desarnaud, 
który z obojętną miną asystował przy 
tej ceremonii, zdecydował, iż wszystkie 
jego starania pogrzebane zostały przez 
spostrzegawczego włóczęgę, należało 
więc zmienić kierunek. Jednak ogar 
niało go przerażenie na myśl o 
oktopnych skutkach aresztowania 
tak niebezpiecznego, jak Gantaume, 
konfidenta i zemście jego szefa C!a- 
visse'a. Zimna krew  Maufre'a i Qu- 
incarnona zdumiewała go. Co ukry- 
wało się pod temi pozorami? 

Clavisse domyślał się czegoś po 
ruchliwości obrońców Tressana. Właś- 
nie miał uprzedzić o tem przyjaciół z 
La Pocholle, gdy Tulja Moneuse zo- 
stała wezwana oficjalnie do sędziego 
śledczego. Tulja pokazała wezwanie 
złowróżbne  Gantaumeowi, potem 
reszcie towarzystwa. 

— Ech,—uspakajali ją wszyscy, — 
nie rób sobie nic z tegol To nowy 
kawał tych panów. Dopóki Clavisse 
jest z nami i Desarnaud, nie mamy 
się czego obawiać. 

Jednak niepokoiła ją pewna myśl. 
Oto wezwanie to mogło być w ja- 
kimś związku z decyzją ich pozby- 
cia się zbrodniczej obroży. 

— Czy jesteś pewna, że nikt cię 
nie widział w chwili, gdy rzuc łaś ją 
do wody? pytał niespokojny Gantaume. 

Wydawca Stanislaw Mackiewicz Recakior w/z Czesław Karwowski. — Odzowiedzialny za Ogłoszeria Zenon Ławiński. 

Do odnajęcia 
5 mesięcy jeden pokój ewentualnie 
dwa pokoje z kuchnią, łazienką i 

Wiadomość w administracji „Słowa, 

  

punktach miasta 
posiada do 
za 
Dom. HK. 

<ZACHĘ TA» 
Gdsńska 6, tet. 9-05 

w centrum 
u iasta na 

gubiono  legity- 
mację Nr 383 
na imię Stefana 

Jocza, wyd. przez 
————— U.5.5, Unieważnia sę 

— Najzupełniej pewna tego jes- 
tem. Pozatem rzuciłam ją na środek 
rzeki i któżby mógł ją tam znałeźć? 
Człowiek—ryba chyba To co robili 
Julja i Brabant było bardziej niebez- 
pieczne, człowiek rzucony do wody, 
to nie obroża, może wypłynąć na 
powierzchnię. 

Kobieta udawała spokój. W głębi 
jednak była nietylko niespokojna lecz 
Iwa, Julja zauważyła to i rze- 

ła: 
— Uważaj żeby ciebie nie wcią- 

gnęli do matni pytaniami. Powtarzaj 
sobie całą drogę, że to Tresan zabił 
starego. Czy chcesz żebym towarzyszy- 
ła, czy wolisz, żebym czekała na cie- 
bie przy wyjściu? 

Umówiły się, że sie spotkają. 
Piękna Tulja dwa razy była już 

wzywana w tej sprawie to też znała 
Desarnauda . Surowy ton sędziego 
uderzył ją.i zmieszał, 

— Proszę usiąść, czy zna pani 
ten przedmiot? 

Sędzia wyjął z szuflady tragiczną 
obrożę i pokazał ją kobiecie, która 
pobladła. Tulja poczuła, że wszystko 
przepadło, jednak zdobyła się jeszcze 
na przeczący znak, potem z trudnoš- 
cią wymówiła słowo „nie*. Dźwięk 
własnego głosu dodał jej trochę pew- 
ności siebie. 

— Przysięgła pani mówić prawdę, 
Proszę więc wyznać, że obrożę tą 
rzuciła pani do Šaony we środę rano, 
drugą zaś taką samą obrożę p. Gan- 
taume sprzedał p. Gerardowi de la 
Tombiolie, 

— Nie rozumiem, co pan mówi 
panie sędzio, nie rzucałam nigdzie 
obroży. 

— Proszę wprowadzić świadka — 
rozkazał sędzia, . 

Wszedł Vetu, po złożeniu przy- 
sięgi przeżegnał się. 

— Cóż za nieznośna dewoterja— 
pomyślał Desarnaud, poczem zwrócił 
się doń.—Panie Vetu, czy poznaje 
pan w tu obecnej p. Moneuse osobę, 
którą widział pan we środę przed 
świtaniem, . rzucającą obrożę do 

m chirurgja jamy ustnej. 
M Sztuczne zęby. Porce- Mickiewicza 37—17. 
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wem wypitego dw S zdana PAŃ * Kultaralno Oświatowy Szczepańskiego. W śócalniatach koncerty Radjo. Kasa czynna: w niedzielę DO KTÓR Poszukuję 
małżeńska wyszła znów na jaw. Podniecona + Sala Mi 1 1 święta od godz. 2 m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30 i inne dnie od „godz. WSPÓLNIKA z kapita- 
małżonka w rozmowie wyraziła się pod ad- ejska (ul. Ostrobramska 5). || 4 m. 30. Cena blietów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gi. Początek seansów: W nie- S Zeldowiczowa łem od 10.000—15.000 
różę R sl do ciebie wstręt, ucieknę dzielę i święta o godz. 3, w soboty o godz. 4 i inne dnie o godz. $-tej. KOBIECE. WENE. * jk = m mną 
od ciebie», Ten wykrzyknik był ostatnią RYCZNE i chor, | inte esa bandlowo- 
kroplą w kielichu goryczy. Andrzejewsk r MOCZ, '|przemysł. na  pro- gime Gal zazcjć zayę. OOONORANOKNADOKODODASZESOZEK "a Roa R ECA 

wali ti iń- a : ; уацасе» ski „Przyrzymojao An ля %о‘::і:д;'к 'і':ё':'н NOWOŚĆ! WYSZŁY Z DRUKU 5 NAJŚKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM za: 2 ika Nr 47, ala 
; otanią się padł strzał. Kula tra- r : . Kowalezyka. Po- 
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kończyi on życie. Andrzejewskiego areszto- Akuszerka 

wano. z fotografją autora. Wi Smiałowska| LETNISKA 
przyjmuje od godz. w pobliżu Wilna 

do 19. Mickiewicza tanie sprzedamy 
m H.-K. 

„ZACHĘTA“ 
Gdańska 6. 1 piętro 

Telef, 9—05 

    

Or. G. Wolfson 
weneryczne, = MOCZ0- ; 
płciowe i skórne. ui. Po długim pobycie w 
Wileńska 7, tel. 1067. Paryżu i w Anglji 

- udzielam lekcji języka 

francuskiego 
i angielskiego 

  

    

Dr Cz. KONECZNY. 
Chorohy zębów, 

lanowe Eorony. 

    

WYWYWWWWWWW H я т 
Ž Ww Ё Hotel George'a we Lwowie ENikiewica 11 — a. „e aga 

plac Marjacki 1.1. е r 3 
pierwszorzędny o 86 pokojach gošoin- 5 nikom > ina | Male folwarki 
nych wraz z lokalem restauracyjnym 2 w pobliżu Wilna 
(ery, sale) Lokalami klubowymi, E w ok 4 do 
ubikacjami gospodarczemi i pobocz- @ Lekcyj francus- 7 
nemi, oraz całem urządzeniem hote- sprzedamy zaraz 
lowem i oto odpowlada* z kiego udziela ruty-| D. H.-K. <Zacheta> 

nowana nauczycielka: ' Gdańska 6, tel. 9-05 

    

od godz. 1—3. ORTEPIAN 

E sz, ‚ за zł. oka- 
Dzieržawa zyjnie do sprzedania. 

za 15.000 zł. za 4] Wielka 64 m. S. 
lata pszenna zie- 
mia z budynkami 

i zasiewami z 
inwentarzem 

martwym, również 
żywym (ten ostat- 
ni 14 sztuk) około 
2000 pudów róż 
nych zbiorów na 

    

otrzebna kasjerka 
p. kaucją 2. zł. 

do skiepu wód- 
Czano-spożywcz, na 
prowincji. Warunki 

do omówienia. Oferiy 
kierować: Turmont, 

    własność J, Kowalczyk, sklep 
Dom Handl.:Kom. win i wódek. 

„ZACHĘTA: 
Gdańska 6. tel. 9.05 || Oszczędności 

od 100 złotych 
lokujemy w pewne 
ręce z zupełnem 
zabezpieczeniem 

zDo sprzedania 
FLET niedrogo 

wiadomość 

  

   
   

    

Dł Antokoiska 74—8. na procenta 
Dąbrowski, Dom H.-K. 

TA* 
Za 2.600 DACHU Gdańska 6, tel. 9:05 

dolarėw mająte. |— 
Czek rejon Grodna, IESZKANIE 
Od stacji 3 kim. M z 6 ciu pokoi z 
Ziemia pszenna. wygod., oraz 3 

pokoje na biuro do 
wynajęcia przy ul. 
Szopenowskiej 6. 

Wiad.: W. Stefańska 
27, m. 4. Szapiro. 

Dom 18 pokoi, 
budynki gospadar- 
Cze. jezioro, ogród, 

łąki 
Dom Handl.-Kom. 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6 tel. 9-05. 

ADIO aparat 4-0 
R lampowy z na- 

leżn. akcesorjami 
DO SPRZEDANIA. 

Wiad. w Biurze Ogło- 
szeń S, Jutana, 
Niemiecka 4. 

Poszukuję 
dwóch pokoi z ksch- 
nią możiiwie w śród- 
mieściu. Załoszenia do 
Admimstracji «Słowa», 

  

Saony? 
— Poznaję ją stanowczo, 

sędzio. 
— Klamie, krzyknęła Tulja, gło” 

sem niepewnym i fałszywym, który 
wydał się jej samej obcym. — To 
wstrętne, ach, jakaż jestem nieszczę- 
śliwal 

Zaczęła płakać ukrywszy twarz 
w rękach, był to rodzaj wyznania. 

Sędzia pozwolił łzom płynąć po 
różowo-białych policzkach. Zaintere- 
socwany żywo tą sprawą, odczuwał 
rozkosz przy odcinaniu tych zgadngre- 
nowanych członków, Wszystkich miał 
po swej sironie, przestał więc oba- 
wiać się zemsty Clavisse'a. 

— Przygnębia panią beznadziej- 
ność sytuacji. Czy obrożę wręczył 
pani Gautaume, dla wrzucenia do 
wody? 

Nastąpiło milczenie, poczem od- 
powiedziała tenem naturalnym: 

— Myśl była moja, panie sędzio, 
chciałam się pozbyć tego... tego... 
przedmiotu. 

— A więc przyznaje pani, że 
wszystko, co mówił p. Vetu było 
prawdą?—Sędzia odczytał opowiada- 
nie Vetu'ego, Tulja siedziała spokoj- 
nie, z rękami złożonemi na kolanach, 
słuchając z taką minką, jakby czyta- 
no jej powieść. 

— Przysięgam, że tak—odrzekła, 
podnosząc białe paluszki do góry. 

— A dlaczego pani chciała się po” 
zbyć tego przedmiotu? 

— Bo przeszkadzał mi w domu. 
— Nadzwyczajne! Druga obroża 

została sprzedana bardzo drogo, naj- 
łatwiej więc było się jej pozbyć sprze- 
dając ją również. 

— Dobrze powiedzianel—zawołał 
Vetu. 

— Proszę się nie odzywać p. Ve- 
tu, bo będę zmuszony oddalić pana 
stąd. Proszę mi odpowiedzieć, Niech 
pani nie próbuje szukać nowego wy- 
krętu, nie znajdzie go pani, 

panie 
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