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FENTY 

Stronnictwo krakowskie, 
W niedzielę 4 marca miało miej- 

sce w Krakowie zebranie Stron. Pra- 
wicy Narodowej, Energja i głęboko 
rzemyślany program polityczny księcia 
| Radziwiłła, tego pierwszo- 
rzędnego polityka Polski, ożywiło to 
stronnictwo i popchnęło na drogę 
pracy organizacyjnej. 

Za stołem prezydjalnym zasiedli 
prezes stronnictwa hr. Zdzisław Tar- 
nowski, wiceprezes hr. Stanisław Ba- 
deni i sekretarz p. Konstanty Grzy- 
bowski Qbok zajęli miejsca: prezes' 
oddziału warszawskiego prawicy nar. 
ks. Janusz Radziwiłł, delegat organi- 
zacji zachowawczej pracy państwo- 
wej ks, Eustachy Sapieha, delegaci 
warszawskiego oddziału: hr. Woj- 
ciech Rostworowski i p. Artur De- 
biecki, delegat lwowskiego oddziału 
p. K. Bołoz-Antoniewicz i delegat 
łódzkiego oddziału Dr. A. Solański. 

W swej mowie powitalnej hr. 
Zdzisław Tarnowski w tych słowach 
wyraził się o Poł. Org. Zach. Pracy 
Państw : 

„Myśl nasza polityczna zjędnywa 
„gobie coraz więcej zwolenników, a 
„ze Stronnictwem „Państwowej pracy 
„zachowawczej” warszawsko - wileń- 
„Skiem, weszliśmy w bliski kontakt, 
„którego wyrazem jest wybrana już 
„z obu stron wspólna Komisja po- 
„rozumiewawcza, Pozostaje 'jedna or- 
„ganizacja zachowawcza, z którą do- 

* „tychczas nie porozumieliśmy się, ale 
„ufam, że i to jest już tylko kwestją 
„niedługiego czasu. Wówczas zajdzie 
„doniosły fakt, że w Połscę będzie 
„igden konserwatywny front.. 

„A teraz witam delegata warszaw= 
„Sko-wileńskiego Stronnictwa „Państ: 

.„wowej pracy zachowawczej” księcia 
* „Eustachego Sapiehę,, którego obec- 
„ność tutaj prawaziwie sobie cenimy 
„i do którego wpółdziałania z nami, 
„dzięki zaletom jego umysłu i charak- 
„teru, oraz dzięki poważaniu, jakie 
„ma na Litwie, wiełkie przywiązujemy 
„tadzieje. Proszę też, byś Mości 
„Książe zechciał wyrazić koledze swe: 
„mu w Prezydjumi waszego Stronni- 
„ctwa, byłemu  regentowi księciu 
„Zdzisławowi Lubomirskiemu nasz 
„serdeczny żal, że nie mógł niestety, 
„tak jak mi zapowiedział, przyjechać 
„na nasze zgromadzenie. 

Na to powitanie odpowiedział 
prezes Org, Zach, Pr. Państw. ks. 
Eustachy Sapieha. 

Przemówienie ks. Sapiehy. 

Odpowiadając na zwrócone do 
siebie przez przewodniczącego słowa 
ks. E Sapieha wyraził przedewszyste 
kiem podziękowanie za zaproszenie 
go jako przedstawiciela organizacji 
zachowawczej pracy państwowej na 
walne zebranie oddziału Prawicy Na- 
rodowej w Krakowie i równocześnie 
wielki żal z powodu niemożności 

j przybycia ks. Zdzisława Lubomirskie- 
go, kiórego sprawy rodzinne  zatrzy- 
mały w Warszawie. Przeżywamy w. 
tej chwili nadzwyczaj ważny w  na- 

szem życiu państwowem okres. Mi- 
mo odzyskania. niepodległości i roz- 
maitych doniosłych wydarzeń, wytwo- 
rzył się w narodzie polskim zaraz po 

wojnie pewien stan psychologiczny, 

którf? dawał wszystkiemu miejsce tyl- 
ko nie zdrowemu rozsądkowi. Na tle 
tej chorobliwej psychozy zaczęły 
rozmaite niskie instynkty górować w 
życiu polityczaem narodu. Demagogia 

zapanowała wszechwładnie. Wszech- 
władztwo sejmu usunęło na długi 

czas od wszelkiego wpływu tych, któ- 
rzy nie chcieli do tej demagogii się 
nachylić, ani jej dla swych celów po- 
litycznych używać. W ten sposób 
wszystkie zachowawcze elementy w 
kraju o stopniu daleko wyższym, niż 
by się to zdawać moglo, zostały 
zmuszone do milczenia i bezczynności. 
Wielką zasługą Prawicy Narodowej 
jest, że stworzywszy szkołę, posiada- 

jąc rutynę _ władzy. państwowej 
i znając lepiej, niż jakiekolwiek 
inne _ stronnictwo "w  Polsce, 
potrzeby narodu i potrzeby państwa, 
przerwała ien okies apatji koniecznej 
i doczekała się momentu, kiedy roz- 
budzenie lepszych instynktów w na- 
rodzie dało temu stronnictwu moż 
ność rozpoczęcia na nowo swej dzia- 
łalności. Od 8 miesięcy zbudziła się 
Polska z pewnego lstargu. Zrozumie- 
liśmy wszyscy, że wszechwładztwo 
parlameniu należy do przeszłości, że 
zatem droga stoi otworem dla wszy- 

«s'kich tych, którzy dzięki swojej in- 
dywidualności, dzięki swojemu pairjo- 
tyzmowi I Swoim zdolnościom mogą 
się krajsWI przysłużyć.— W ten spo* 
sób «stronnictwo krakowskie rozpo- 
częło nowe życie; świadczy o tem 
również utworzenie nowych oddzia- 
łów w Warszawie, Łodzi i Lwowie i 
rozprzestrzeniaaie się wpływów kon- 
serwatywnych na całą Rzeczpospolitą, 
Ten sam fakt był bodźcem, który po- 

Doniosłe spotkanie 
Min. Zaleski i min. Streseman ustalili plan działania. 

GENEWA. 9 3. FAT. Spotkanie ministrów Stresemana i Za- 
leskiego nastąpiło dziś o godz. o godz 5ej popołudniu. Rozmo- 
wa trwała ,rzeszło godzinę. Wychodząc od ministra Stresemana 
minister Zaleski oświadczył zebranym dziennikarzom, że sprawy 
są na dobrej drodze i że po zbadaniu ich przez zainteresowane 
rządy zostaną one niewątpliwie pomyślnie rozwiązane. 

GENEWA 9 3. PAT. Ministrowie Zaleski i Streseman omó- 
wili szereg interesujących oba państwa a nie rozstrzygniętych do- 
tychczas zagadnień handlowych i gospodarczych. Ustalili oni p'an 
działania, który przedstawiony będzie ©bu rządom do zatwierd:e- 
nia. W pierwszym rzędzie podjęte będą na nowo i to w najbliż- 
szym czasie rokowania gospodarcze. Po rozmowie z mnistrem 
Zaieskim odwiedz:ł Stresemana Briand. W wyniku konferencji 
Brianda ze Stresemanem, ten ost.tni ma podobno zostać upo- 
wažniony do zamianowania w porozumieniu z pozostałymi człon- 
kami Rady Ligi obywatela kanadyjskiego członkiem komisji rzą- 
dzącej okręgu Saary na miejsce Stephensa. W sprawie utworze- 
nia międzynarodowago korpusu straży kolejowej w Okręgu 
Saary nastąpiło zbliżenie pomiędzy stanowiskami obu ministrów. 

Szczegóły spotkania, 

BERLIN,:9—1Il. Pat. „Vossische Ztg.* mówiąc o rozmowie ministra 
Zaleskiego z ministrem Stresemanem stwierdza, że rozmowa ta rozpocznie 
iazę rzeczową w genewskich naradach politycznych. W rozmowie, która 
toczyła się w języku angielskim nie brał udziału ani sekretarz stanu v. 
Schubert ani poseł Rauscher, który był obecny tylko na jej początku. 
Specjalny sprawozdawca związku niemieckich wydawców dzienników do- 
nosi, że wynik rozmowy odpowiadał oczekiwaniom i że zasadniczo nie 
jest niezadawalniający. Nie można było oczekiwać, aby na miejscu w Ge- 
newie doszło do wyników w sensje ;materjalnego porozumienia w  spra- 
wach będących w zawieszeniu. Ponieważ p. Zaleski bierze udział w przy- 
jęciu wydanem dziś wieczorem przez p. Stresemana, jako przewodniczące* 
go Rady dla członków Rady, można tedy przyjąć, iż nawiązany dziś kon- 
takt osobisty znajdzie przy tej sposobności dalszy ciąg. 

Rozmowa z Chamberlainem. 

GENEWA 9 III. PAT. Dziś o godz. 4-ej po południu minister Za- 
leski odbył godzinną rozmowę z ministrem Chamberlainem. Poruszone 
były zagadnienia polityki eutopejskiej. 

WESESZZSSED 

Posiedzenie Rady Ligi Narodów. 
GENE WA. 9.III. PAT. Rada Ligi Narodów przyjęła na  dzisiejszem 

posiedzeniu do wiadomości przedstawione przez Chamberlaina życzenia 
Anglji, ażeby na przyszłość układy i umowy, zawierane pod auspicjami 
Ligi Narodów miały formę układów i umów, zawieranych nie pomiędzy 
państwami, lecz pomiędzy naczelnymi ich kierownikami. Następnie Rada 
wysłuchała sprawozdania komitetu, który zajmował się sprawą handlu 
dziewczętami. Z kolei Rada postanowiła zwałać następną ogólną konfe- 
rencję w sprawach komunikacji na 26 sierpnią do Genewy. Wreszciejoma- 
wiano raport Tituiesco w sprawie prawnego położenia tych państw, które 
nie płacą składek członkowskich. Titulesco proponował w swym raporcie, 
aby uznać takie państwa za nadające się do usunięcia z Ligi tylko wtedy, 
gdy wyraźnie wykażą zamiar niewykonywania zobowiązań, wynikających 
z paktu Ligi. Е 

Anglja nie tworzy koalicji antyrosyjskiej. 
BERLIN, 9 Ill. PAT. Genewski korespondent „Taeglische Rund- 

schau* podaje następujące uwagi jednego z bawiących w Genewie czoło- 
wych 'dypłomatów zagranicznych: Prawdą jest, że sprawa siosunków an 
gielsko-rosyjskich oraz położenie w Chinach były przedmiotem rozmów 
przedstawicieli poszczególnych państw w Genewie. Za bezpodstawne jed- 
nak uznać należy wszelkie pogłoski o rzekomej akcji angielskiej w kierun- 
ku utworzenia koalicji mocarstwowej przeciwko Rosji. W razie podjęcia 
takiej próby Anglja napotkałaby na stanowczy opór ze strony Samej Ligi 
Narodów. Dypłomata ów oświadczył, że nie wierzy w to aby któreś z 
państw locarneńskich nosiło się z planem porzucenia polityki zainauguro- 
wanej w Locarno. ' ` 

  

Wlochy i Rumunja. 
PARYŻ, 9—Ill. Pat. Większość dzienników omawia ratytikowanie 

przez Włochy traktatu dotyczącego Bessarabji. Według „Petit Parisien* 
Mussolini dąży do zapewnienia Włochom pewnych korzyści gospodar- 
czych, pozatem zaś pragnął on wyrazić swe niezadowolenie z oszukań- 
czych wykrętów dyplomacji sowieckiej oraz przyłączyć się do polityki an- 
gielskiej wobec Moskwy. „Journal* uważa, że fakt ten świadczy o zacieś- 
nieniu stosunków między Londynem a Rzymem, oraz dowodzi, że w 
konfiikcie angielsko-sowieckim walka rozgorzała już naprawdę. „Figaro” 
zauważa, że decyzja Włoch powzięta została w chwili, gdy wielkie mo-- 
carstwa zaczynają sobie zdawać sprawę z niebezpieczeństwa propagandy 
kk „L Homme Libre* podkreśla całkowity zwrot w polityce świa- 

towej. $ ! : 

„” 

    TE a 5 : zm 

Cztery tysiące zabitych w Japonii. 
TOKIO, 9.ll. PAT. Według słów uchodźców z Ninnojama, wszystkie do- 

my w tem mieście zawaliły się przy pierwszem wstrząśnieniu, grzebiąc miesz- 
kańców pod ruinami. Niemal jednocześnie w całem mieście wybuchł pożar. 
Po upływie 30 minut drugie wstrząśnienie dopełniło zniszczenia, głusząc jęki 
rannych i umierających. Akcja ratunkowa jest bardzo utrudniona. Większość 
ofiar znaleziono w stanie zwęglonym. Według ostatnich urzędowych doniesień 
liczba zabitych wynosi 4.774, z czego 1.699 przypada na okręg Kioto. 

(AS ITT TNT TRS TSS SAS, PST 

wołał do życia „organizacje Zacho- nych celów, jest nadzwyczaj Ścisłe 
wawczej pracy państwowej w Wilnie, zbliżenie naszej organizacji (org. za- 
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a następnie w Warszawie. Przeciwni- 
cy nasi z rozmaitych obozów szydzili 

z początku, że jak grzyby po deszczu 
pawstają w rozmaitych częściach Pol- 
ski organizacje konserwatywne, że nie 
jesteśmy nawet w stanie - wytworzyć 
jednego stronnictwa konserwatywnego. 

Panowie ci mylą się jednak w swoim 

sądzie. Należymy wszyscy do jedne- 
go wielkiego wojska, które po tej 

samej drocze idzie do odrodzenia 
naroou i państwa, a jeżeli, jak twier- 
dzą, jesteśmy  rozdzieleni—to dlate- 
go, że rozmaite warunki miejscowe 
wymagają do tych zaciągów rozmai- 
tych ludzi i akcji, która do tego są- 
mego celu zdąża. Wyrazem tego, jak 
bliscy jesteśmy sobie i naszych wspól- 

chowawczej pracy państw.) do Prawi- 
cy Narodowej, które znalazło w ostat- 

nich dniach wyraz przez utworzenie 
komisji porozumiewawczej Ze swej 
strony wyrażam życzenie, aby ta ko* 
misja miała coraz większe Znaczenie 
i coraz głębiej wchodziła do tego, 
abyśmy mogli w jednym obozie pod 
jednym sztandarem pozostać. Serdecz- 
nie witam parów i dziękuję, żeście 
mi pozwolili wziąć udział w dzisiej- 
szych naradach, jak również życzę, 
aby te narady były jednym bodźcem 
więcej dla dalszego rozwoju tej owoc- 
nej pracy, którą panowie od tylu lat 
prowadzili, a teraz na nowo rozpo- 
czynają. 

„Stany Zjednoczone 

BARANOWICZE — al, Szos 
ŚRASŁAW — ul. 3-g0 Maja 

GLĘBOKIE — ul, Zamkowa 
GRODNO — Plsc Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Z 
ЫА — ul. Majora Mackiew 

| 
Anglja untyniemiecha I 

Bismarck stwarzając cesarstwo z 
chwilą powalenia Austrji i Francji 
stwarza hegemonję Niemiec nad za 
chodnią połową kontynentu Euro- 
pejskiego. 

Hegemonja ta staje się stanem 
trwałym. Bismarck potrafi bowiem 
zwyciężone przez siebie cesarstwo 
wprzęgnąć do swego rydwanu. Potra- 
fi również pociągnąć ku sobie młode 
Krółestwo  ltaljj i stworzyć w ten 
sposób przymierze trzech4 wielkich 
państw, na czelejktórych stoją Niemcy. 

Z tą chwilą gotowe dopiero iunda- 

menta gmachu, którego budowę 
za cel sobie obiera Żelazny Kanclerz, 

* 

Bismarck stawia sobie bowiem 
za cel nie hegemonję w "Zach. Euro- 
pie, ale stworzenie potęgi światowej. 

Realizacja tego celu możliwa w dwo- 
jaki sposób. Jeden to zdławienie ko- 

losu rosyjskiego i  eksploatacja 
olbrzymich jego obszarów. Drugi tę 

zgruchotanie podstaw, na których 
Anglja opiera światowe imperjum, 

Bismarck wybierze sposób drugi, 
Plan stanie się niewykonalny w ra- 
zie przymierza obu największych po- 
tęg na świecie. lzolacja Rosji od 
imperjum Brytyjskiego przedstawia 

się jako podstawowe zadanie Nie- 

miec Bismarcka. Cały wysiłek kancle- 
rza idzie też w kierunku zachowania 
dobrych stosunków z Rosją, w czasie 
gdy tworząc kolosalną floię handlo- 

wą i wojenną, stwarzając imperjum 

kolonjalne, buduje fundament, na któ. 
rym oprzeć się ma potęga światowa 

Niemiec. 
* 

Bismarck odsunięty od rządów w 

niełasce umiera. Na tronie Anglji za- 
siądzie znakomity polityk, w osobie 
Edwarda VIł. Dyplomacja Wilhelma II 
nie umie zapobiec oziębieniu się sto” 
sunkow  niemiecko-rosyjskich. Ale 
Niemcy wzrastają z przerażającą 
szybkością. Ekspansja przemysłu nie- 
mieckiego fenomenalna. Flota handlo- 
wa i wojenna ogromna. Niemcy za- 

czynają być groźae dia wszechwład- 

nej dotąd pani oceanów. 
Zadaniem polityki angielskiej bę: 

dzie wyzyskanie fatalnego błędu dy- 
plomacji niemieckiej, a więc faktu o- 

ziębienia się stosunków niemiecko-ro- 

syjskich i zbliżenia Rosji do Francji 
Utrwalić ten stan i nie dopuścić do 
jego zmiany staje się kapitalnym ipro- 

blemem polityki europejskiej Edwar- 
da Vil. Węzły rosyjsko-francuskie za- 
cieśniają się pod wpływem nieopatrz- 
nej polityki Wilhelma II. Powstanie 
entente węzła rosyjsko-francuskiego 
z imperjum, brytyjskiem mobilizuje w 

obozie antyniemieckim dwie potęgi 

świata. Ponadto następuje wyraźne 
przesunięcie się  formałnie jeszcze 

„sprzymierzonej ltaljj ku orbicie wpły- 

wów powstałej entente. 

1. 

Wielka wojna wywraca faktyczny 
stan sił Wywołana przez nią rewolu» 

cja rosyjska pozbawia Francję prawe- 
go skrzydła w Europie. | 

Na możliwość sojuszu Niemiec z 
Rosją Sowiecką patrzy Francja z trwo- 
gą. Udany atak rosyjsko-niemiecki na 

status ' quo wytworzone traktatem 
Wersalskim we Wschodniej Europie, 

jest zwichnięciem równowagi sił pow- 

stałej w miejsce hegemonji Niemiec 
r. 1914. Zwichnięcie takie pozbawia- 
jąc Francję jej nowego prawego skrzy- 
dła niweczy owoce drogo okupiore- 
go zwycięstwa. 

Inaczej patrzy po wojnie na moż- 

liwość sojuszu rosyjsko-niemieckiego 
imperjum Brytyjskie. Wspólne niebez- 
pieczeństwo przed wzrastającą potę- 
ga niemiecką dało mu powód do po- 

dania ręki bezpośrednio zagrożonej 
Francji. Ale już początek w. XX ukazał 

i Japonję jako 
dwie wschodzące potęgi światowe. 
Po zdruzgotaniu Niemiec zostają się 
na placu boju trzy potęgi rywalizują. 
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Bnolja antgsowiecha. 
ce do władztwa na oceanach. Układ 

waszyngtoński władztwo to pomiędzy 

nie dzieli i determinuje przyszłość po- 
lityki angielskiej. Utrzymać się przy 

olbrzymim stanie posiadania stano- 
wić będzie program polityczny impe- 

rjum. Będzie to program maksymal- 

ny jwobec niemożności dorównania 
przeraźliwemu tempu wzrastania Sta- 

nów Zjedaoczonych. Wobec przyśpie- 

szonej wojną ewolucji dominjów w 
kierunku niepodległości. Wobec uka* 
zania się koszmaru na gruzach cesar- 

stwa rosyjskiego: państwa S.S.S.R., 
którego destrukcyjna propaganda ideo- 

wa nie ograniczając się do azjatyc- 

kich domenów imperjum sięgnie do 
Afryki. - 

Punkt ciężkości polityki światowej 
przesuwa się wyraźnie z Europy na 

Daleki; Wschód i Daleki Zachód, a 

z nim i punkt ciężkości polityki im- 

perjum Brytyjskiego. Po klęsce Nie- 
miec upada możliwość rywalizacji z 
ich strony na terenie światowej poli- 

tyki angielskiej. Możliwość zwichnię- 

cia równowagi sił Europy powojen* 

nej obchodzić będzie Anglię o tyle, o 

ile fakt ten staćby się mógł powo- 
dem zwichnięcia świażowego status 

quo. Moment ów kreśli ścisłe grani- 

ce dla realnego interesu imperjum w 

problemach Europy powojennej. 

* \ 

Traktat Wersalski druzgocąc ry- 

walizację Niemiec z Anglją zniszczył 
podstawy ekonomiczne Europy r. 1914, 

Z upadkiem ekonomicznym Niemiec 
utraciła Anglja kapitalny rynek zbytu. 
Upadek ekonomiczny Rosji uniemożli- 
wił skierowanie ku niej gospodarczej 

ekspansji, która byłaby w stanie wy 

równać poniesioną stratę. Francja 
zrujnowana gospodarczo. Nowokreo- 

wane państwa środkowej Europy, 
zniszczone wojną, aby ukonstytuować 

się polityc”nie i gospodarczo potrze- 

bują dłuższego okresu: Status quo 
traktatu Wersalskiego przez wiele lat 

nie zastąpi dla Angji podstaw ekono- 

micznych systemu hegemonji Niemiec 
nad zachodnią połową kontynentu. 
Hegemonja ta z wzrastającym terenem 
ekspansjj na całym świecie stawać 

się zaczynała groźną dla imperjum. 

Z chwilą usunięcia tej groźby polityka 

Anglji wobec Niemiec pójdzie w kie- 
runku odzyskania w nich utraconego 

rynku zbytu. 

w. 

'° Dla Francji Niemcy są dalej groź- 
nym współzawodnikiem. Problem o- 
skrzydłenia i szachowania Niemiec 
jest po wojnie problemem polityki 
francuskiej. Po kięsce Niemiec upada 

możliwość rywalizacji z ich strony na 
terenie. światowej polityki angielskiej. 
Rywalizacja na tym terenie widoczna 

jest gdziejndziej.. 

Na najbliższą przyszłość problem 
destrukcyjnej propagandy sowieckiej 
przedstawia się dla Anglji jako pro- 

blem utrzymania dotychczasowego sta- 
nowiska imperjum na świecie. 

Henryk A. Krasiński. 

LCARS TS SRITIS ELSIS 
Times o wschodniej. Europie, 

LONDYN, 9 III. (PAT) „Times“ 
podaje artykuł wstępny o wschodniej 
Europie. Artykuł ten jest naogół ży- 
"czliwy dla Polski i stara się uspo- 
koić oninję co do możliwości zawi- 
kłań. Główny nacisk położony jest 
na naozieję, że minister Zaleski i 
Stresemaan dojdą do porozun.ienia 
w Genewie, gdyż według „Timesa* 
obecne zerwanie  polsko-niemieckich 
rokowań jest ściśle związane z nie- 
pokojem na wschodzie, jeżeli!nie jest je* 
go powodem. Artykuł stanowczo za- 
przecza, jakimkolwiek porozumieniom 
pólsko-angielskim, chwałąc ugadową 
pracę pos. Patka i zaznaczając, że 
pomimo swej nieoficjalnej dyktatury 
Piłsudski co do polityki zagranicznej 
radzi się ostrożnych doradców. 

Jan Bułhak 
Jagiellońska 8. 
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Sejm i Rząd. 
Projekt zmiany ordynacji wy- 

borczej. 
WARSZAWA, 9 II. (Żel. wł. Słowa) 

Na dzisiejszem posiedzeniu Komisji 
Konstytucyjnej pos, Głąbiński zgłosił 
wniosek o zmianę ordynacji wybor- 
czej. Wniosek ten przewiduje zmianę 
ordynacji w drodze dekretu Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i dotyczy ar: 
tykułu 9-go dotychczasowej ordynacji 
wyborczej. Artykuł 9-ty w nowej pro- 
jektowanej redakcji ma mieć brzmie- 
nie następujące: Liczba posłów zre- 
dukowana zostaje do 300 a w tem 
250 z wyboru a 50 z listy państwo- 
wej. Liczba senatorów ma wynosić 
1/4 liczby posłów. llość posłów w 
okręgach miejskich jak Warszawa, 
Kraków, Poznań, Lwów, Wilno po: 
zostaje nie zmieniona, w pozostałych 
zaś okręgach zostaje zmniejszona w 
ten sposób, aby na każdego posła 
wypadło nie mniej niż 25 tysięcy gło- 
sów oddanych przy poprzednich wy 
borach. Dia senatorów liczba głosów 
wynosić ma 80 tysięcy. W pewnej 
części województwa Lwowskiego oraz 
na obszarze województw. Stanisła- 
wowskiego, Tarnopolskiego, Wolyn- 
skiego, Poleskiego i Nowogródzkiego 
wybory będą się odbywały w dwóch 
kurjach: polskiej i miepolskiej. Ilość 
mandatów przypadająch dła tych kurji 
zależna jest od decyzji Prezydenta, 
jednakże na każdą z tych wb nie 
może przypaść mniej niż 1/3 wszystkich 
mandatów poselskich. Z 

Po.zgłoszeniu tego wniosku obra- 
dy komisji zostały przerwane w celu 
dania możności klubom przepiowa- 
dzenia dyskusji nad złożonym pro- 
jektem. 
Poseł Girsa w Warszawie. 

WARSZAWA, 9.lll, PAT. Dziś a 
godz. 3 min. 40 przybył do Warsza- 
wy nowomianowany poseł republiki 
czechosłowackiej w "Warszawie p, Gir- 
sa w towarzstwie swego sekretarza 
dr. Hofmana. Na dworcu powitali 
przybyłych w imieniu M. S. Z, radca 
ministerjalny Fryling t sekretarz Szczer= 
biński z protokułu dypłomatycznego. 
Pozatem na dworcu obecni byli wszys- 
cy urzędnicy poselstwa czechosłowac- 
kiego, zarząd czechosłowackiej «Be- 
sedy» w Warszawie oraz przędstawi* 
ciele towarzystwa Czecho:łowackiego 
mec, Adamski i prof. Kurnatowski. 
Po krótkiem powitaniu wszyscy obec- 
ni przeszli do saionu recepcyjnego, 
gdzie nowomianowanemu  posłowi 
przedstawione zostały osoby przyby- 
łe na jego powitanie. 

Ordynacja wyborcza do gmin 
wiejskich. 

| WARSZAWA, QI. PAT. Dzisiaj 
w godzinach przedpołudniowych od“ 
było się posiedzenie sejmiówej pod- 
komisji administracyjnej Obrady do-. 
tyczyły drugiego artykułu projektu 
ustawy o ordynacji wyborczej @а 
gmin wiejskich, a w szczególności 
zasad rozdziału mandatów do rad 
gminnych, i zakończyły się przyjęciem 
uzgodnionego wniosku pos. Putka 
(Wyzw.) i Kozłowskiego (ZLN) usta- 
lającego co następuje: Na obszatach 
na których obowiązuje ustawa o ję- 
zyku państwowym, miałyby być wy- 
bory dokonywane systemem  ograni- 
czonego głoscwania. 

W województwach Poznańskiem i 
Pomorskiem miałby być zatrzymany do« 
tychczasowy system proporcjonalny. 
W reszcie gmin obowiązywałyby wy- 
bory na zasadźżie względnej większoś- 
ci głosujących z tem, że na żądanie 
uprawnionych do głosowania mogłyby 
być prowadzone wybory systemem 
proporcjonalnym. Przeciwko powyž- 
szemu wnioskowi votum mniejszości 
zgłosił pos. Jaworski (PPS). 

Komisja admiaistracyjna na posie- 
siedzeniu popołudniowem uchwaliła 
reasumcję przyjętego dnia 4 b. m. 
artykułu drugiego projektu ordynacji - 
wyborcz:j i postanowiła artykuł 2 gi 
przyjąć według propozycji podkomisji. 
Następnie przewodniczący pos, Putek 
zamknął posiedzenie nie wyznaczając 
terminu następnego. 

Wysłannik Prezydenta Rzpli. 
tej u króla Afganistanu. 
WARSZAWA. 9—lil. PAT. Wy- 

słannik Prezydenta Rzeczypospoliiej 
p. Józef Potocki radca M.SZ. przyję- 
ty był w dn. 28 ub. m. na uroczy- 
stej audjencji przez króla Afganistanu 
Amanullaha. W przemówieniu swem p. 
Potocki podkreślił sympatję dla Afga- 
nistanu ze strony Polski i chęć utrwa- 
lenia 'nawiązanych stosunków, Król 
Amanulach odpowiedział w podob- 
nym duchu, wyrażając równocześnie 
specjalne podziękowanie za dar Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. P. Potocki 
wziął udział w dwudniowych uroczy- 
stościach, które odbyły się z okazji 
święta narodowego Afganistanu.
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Obwodowa wystawa rolnicza w Baranowi- 
czach. 

— Korespondencja Słowa — 

Nowogródzkie Wojewódzkie To- 
-"warzystwo Rolnicze pod przewodni- 
ciwem swego niestrudzonego prezesa 
p. Konstantego Rdułtowskiego, wy” 
*tąpiło z inicjatywą zorganizowania w 
Baranowiczach w 1927 roku obwo- 
dowej wystawy rolniczej, obejmującej 
conajmniej pięć powiatów, a więc ba- 
ranowicki, nieświeski, stołpecki, mo- 
wogródzki i słonimski, — Podobny 
projekt istniał już dawniej, miano 

mianowicie urządzić wystawę w Ba- 
ranowiczach, któraby była wstępem 
już mającej się odbyć ogólno-kreso- 

wej wystawy w Warszawie. — Po- 
nieważ jednak wystawa w Warszawie 
prawdopodobnie nie dojdzie wcale do 
skutku, a w Wilnie odbędzie się do- 

piero w 1928 roku przeto Wojew. 
Tow. Rolnicze zdecydowało się na 
samodzielną inicjatywę,-bardzo zresz- 
tą słuszną, gdyż wszelkie « wystawy 
rolnicze przyczyniają się poważnie do 
podniesienia życia gospodarczego 
kraju. 

Prezes Wojw. Tw. Rolniczego p. 
Rdultowski zaprosił na 6 ego do Ba- 
ranowicz przedstawicieli Sejmików, O. 
Tow. Rołniczych i Okr. Zw. Kółek 
Rolniczych dla przedstawienia im od- 
powiedniego projektu — Zebranie pod 
przewodnictwem prezesa Rdułtowskie- 
go odbyło się w lokalu O. Tow. Rol- 
niczego przy udziale przedstawicieli 
wszystkich pięciu zainteresowanych 
powiatów. Я 

Wedlug projektu W.T.R. wystawa 
ma się odbyć 11, 12 i 13 września, 
t. jj w czasie, gdy rolnik ma najwię* 
cej rzeczy do pokazania z owoców 
swej całorocznej pracy, a wojsko już 
powraca z ćwiczeń leinich.—Ten dru- 
gi moment ma niepoślednie znaczenie, 
gdyż jednocześnie z wystawą odbędą 
się wyścigi i konkursy hippiczne, wy- 
kazujące hodowcom  załety różnych 
kategorji koni. 

P W czasie posiedzenia miejsce na 
plac wystawy ściśle wyznaczone nie 
zostało; projektowanych jest kilka, a 
więc place rządowe przy domach u- 
rzędniczych, boisko wojskowe przy 
koszarach, plac wyścigowy, wreszcie 
plac miejski przy straży ogniowej 
wraz z jej budynkami, —Wybór osta- 
teczny pozostawiono komitetowi wy- 
konawczemu. 

Prócz samorządów i instytucji rol- 
niczych do udziału w wystawie za* 
proszone będzie Ministerstwo Rolni- 
ctwa i inne urzędy państwowe. 

Wystawa ma nosić charakter о- 
gólno rolniczy i mieć gnastępujące 
Оа o >v-* 

1) Produkcja roślinna: a) uprawa 
roślin, nasiennictwo, ogrodownictwo, 
rośliny lecznicze, chwasty, szkodniki 
i choroby roślin; b) leśnictwo, produ- 
kty leśne, sortymenty, szkółkarstwo, 
nasiennictwo, walka ze. szkodnikami 
FRA: 

2) Produkcja zwierzęca: a) konie, 
b) bydło, c) trzoda chłewna, owce, 
kozy; d) drób, gołębie, króliki; 
e) pszczelnictwo, f) rybactwo, g) ło- 
wisctwo. 

3) Środki produkcji i techniki rol- 

ETTNTTTNTTTNTWNTYJ 
Nowość wydawnicza ‹ 

Czesława Jankowskiego 
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DWA PAMIĘTNIKI 
Wiery Figneri wdowy po Leninie. 

Wiera Nikołajewna Figner ma o- 
becnie 75 lat i w Moskwie przebywa, 
przewoaniczącj Komitetowi Krapotki- 
na, opiekując się głównie miejskiemi 
szkołami i zakłacami wychowawczemi 
w okolicach Moskwy. Jest jeszcze za- 

. dziwiająco rzeźka na umyśle, a nawet 
ruchliwa pomimo steranego zdrowia. 

Teraz właśnie ukazała się w Ber- 
Jinie, w przekładzie niemieckim, jej 
autobiograija zatytułowana «Nacht 
fiber Russland». sie jest to tylko ży: 
«iorys; jest to dobry kawał dziejów 
rewolucji rosyjskiej, iej epoki terrory- 
styczno - nihilistycznej, napiętnowanej 
bezecnem, a co gorsza, fatalnem dla 

Rosji zamordowaniem cesarza Alek- 
sandra li-go. Był to czyn istnej de- 
mencji, psychologicznie zrozumiały i 
ytłumaczalny lecz zgrozą przejmu- 
w — podobnie jak cały pamiętnik 

iery Figner. 
Książka to—dla mocnych nerwów. 
Napisała ją przeszło siedemdzie- 

sięciołetnia kobieta, która istnym cu- 
dem ostała się przy życiu. 

Ona to przecie, Wiera Nikołajew- 
na Figner, wytrzymała szesnaście lat 
szarpiącego nerwy konspirowania re- 
wolucyjnego wśród niebezpieczeństw 
bez liku; ona to ładowała bombę, kió- 
rą ugodzony został rosyjski autokra* 
ta; ona wyźrzymałą dwa lata Pietro- 

niczej: a) środki produkcji, maszyny i 
narzędzia używane w gospodarstwie 
rolnem, kamienie młyńskie, materjały 
pędne, smary, nawozy sztuczne, pasze 
i karmy sztuczne etc; b) technika roł- 
nicza, budownictwo, cegła, dreny, da- 
chówki, wyroby betonowe, glina, kre- 
da, wapno, torfy, meijoracja,  pożar- 
nictwo i t. d. : 

4) Przemysł: a) przemysł ziemniacza- 
ny, przetwory warzywne, owoce grzyby, 
miynarstwo, olejarnie, tkactwo, mle: 
czarstwo, serowarstwo, przetwory ar 
tykułów hodowłanych i przemysł u- 
bocznych produktów zwierzęcych, 
skóry, wełna, futra, miodosytnictwo 
it. d. b) przemysł leśny: przeroby 
mechaniczne i chemiczne: deski, gon- 
ty, sortymenty, smoła, węgiel, terpen- 
tyna it. d; c) przemysł ludowy: 

tkactwo, garncarstwo, koszykarstwo, 
kołodziejstwo i t. d. 

5) Wiedza rolnicza: przyrodoznaw= 
stwo, gleby, klimat, etnografja, do- 
świadczalnictwo, statystyka rolnicza i 
leśna, organizacja gospodarstw, od- 

budowa, rachunkowość, działalność 
oświatowa, propaganda i t. d. 

Jednocześnie z miejscową wysta- 
wą ogólnorolniczą urządzonaby była 

druga przemysłowa. Taka ruchoma 
wystawa przemysłowa stworzona przez 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
objeżdża już różne większe miasta w 
Polsce i przyczynia się do rozwoju 
krajowego przemysłu i handlu. 

Urządzenie wystawy w naszych 
warunkach, gdzie nigdzie niema od: 
powiednich budynków wystawowych, 
napotyka na poważne trudności, to też 
i organizacja musi być wyjątkowo 
Sprężysta, rozsądna i praktyczna. 
Ciała kolegjałne odznaczają się zwykle 
przedewszystkiem brakiem pierwszej 
z wymienionych cech, to też Komitet 
organizacyjny zebrany w  Baranowi- 
cza.h postanowił prócz Komitetu wy« 
konawczego wybrać jeszcze komi- 
sarza wystawy, któryby w swym ręku 
trzymał wodze całości. jednogłośnie 
choć z wielkim trudem uproszony do 
tego został p. prezes Rdułtowski, fa 
ścisłą współprace obiecali mu bur- 
mistrz Baranowicz, p. Pioro-Dembiū- 
ski i dyrektor Syndykatu Rolniczego 
p. Antonowicz. Do Komitetu wyko- 
nawczego prócz wymienionych wy- 
brani zostali pp. Starosta Kulwieć, 
pułk. Waraksiewicz, przedstawiciel Tw* 
Kółek Rolniczych Ziemi Nowogródz: 
kiejj p. Staliński, oraz delegatura 
wojew. Koła Ziemianek i Gospodyń 
Wiejskich. Na honorowego prezesa 
jednogłośnie postanowiono prosić p. 
wojewodę Beczkowicza, który następ- 
nie proponowaną godaność przyjął i 
obiecał jsk najdalej idącą pomoc oso- 
bistą i przez podległe sobie urzędy. 

W ten sposób ukonstytuowany 
został Komitet wykonawczy wystawy; 
pozostała jeszcze kwestja organizacji 
w poszczególnych powiatach. Zebra- 
nie postanowiło prosić prezesa Raduł- 
towskiego o zwrócenie się do 
wszystkich przewodniczących wydzia- 
łów powiatowych, by ci zwołali za- 
interesowane czynniki w swoich po- 
wiatach i by przeprowadzili wybory 
powiatowych komisarzy wystawowych; 
wskazówki dla tych ostatnich będą 
opracowane później. ' 

Garšė tych wiadomošci podajemy 
już teraz, by zainteresowani rolnicy, 
przemysłowcy, ludzie pracujący na 
polu naukowem i t. d. już dziś za- 
częli myśleć, że niezmiernie korzyste 
nem będzie i dla nich i dla kraju, 
jeżeli przyczynią się do naprawdę po- 
rządnego urządzenia „tej pierwszej na 
większą skalę wystawy ma Kresach 
od czasu powstania Polski. 

Z. D. 
* 

pawłowskich kazamatów i dwadzieścia 
lat Szlisselburskiej twierdzy! Zdawało» 
by się... po nad siły ludzkie? A jed- 
nak kobieta, która to przeszła, jest 
jeszcze zawołaną działaczką społecz- 
ną, pisze książki i broszury... a na- 
wet twarz jej zachowała ślady miaio- 
nej, niepospolitej piękności, ' 

Autobiograficzny jej pamiętnik, 
przetłumaczony świeżo na język bar- 
dziej dostępny Europie niż rosyjski, 
obudził powszechne zainteresowanie. 
Pełao o nim w prasie zagranicznej. 
Jest też w samej rzeczy wstrząsający, 
"Tem bardziej, że pisany jest z zu- 
pełnym 'spokojem i z niemałą wy- 
trawnością pisarską. ч 

Wiera Figner pochodzi ze starej 
szlachty kazanskiej. W Kazaniu ukoń- 
czyła z odznaczeniem instytut żeński, 
czytając już w 12 roku życia dziela 
filozoficznej i socjologicznej treści, 
Wychodzi za mąż—bez miłości (jak 
wogóle w życiu Wiery Figner mi- 
łość wogóle nie grała żadnej roli)—za 
studenta Filipowa i oboje jadą. na 
studja uniwersyteckie do Zurychu. 
Był to rok 1872-gi kiedy setki, jeżeli 
nie tysiące młodzieży rosyjskiej załe- 
wały Szwajcarję. ы 

Ukończywszy w Zurychu medy- 
cynę, wraca do Rosji i osiada w gu- 
bernji Saratowskiej rozwiedziona z 
mężem, który jej ideologji nie po- 
dzielał, Pracuje w miejskich szpita- 
lach; zapoznaje się dokładnie z ciem- 
notą i nędzą panującemi wśród ro- 

$ О * ©. 

Votum uiności dla Waldemarasa. 

Rząd kowieński zagroził rozpuszczeniem Sejmu, 
„SE 

Z Kowna donoszą: W dniu 8 b. m. rozpoczęła się w Sejmie dysku- 
sja nad deklaracją rządową, przerwana w dn. 3 marca. Pierwszy wystąpił 
pos. frakcji socjal - demokratycznej Bielinis;, który bardzo ostro krytykował 
politykę gospodarczą rządu. Bielinis zaznaczył, że sytuacja ekonomiczna 
kraju jest wprost katastrołałną. Następnie przemawiał chrześć. demokrata 
pos. Szmulktis, który dowodził, że sytuacja ekonomiczna kraju jest wyni- 
kiem prac poprzedniego rządu. W sprawie polityki zagranicznej, wysuwał 
mówca program zbliżenia z państwami baltyckiemi. Następnie przemawia: 
ło jeszcze paru posłów z frakcyj popierających rząd. 

Po przerwie wystąpił poseł frakcji niemieckiej Kinder, który oświad- 
czył, że mniejszości narodowe na wspólnem posiedzeniu postanowiły 
powstrzymać się od głosowania. ч 

Z obszernemi wyjaśnieniami wystąpił premjer Waldemaras, który 
zbijał zarzuty stawiane rządowi przez mówców opozycyjnych. Waldemaras 
opowiedział się jeszcze raz za neutralizacją Litwy. Co się tyczy pogłosek 
jakoby pomiędzy Kownem i Polską toczą się jakieś tajne rokowania, 
oświadczył minister, że tajne rokowania nie są prowadzone i nie będą. — 
Stan wojenny na razie zniesionym być nie może ze względu na agitację 
opozycji. — „Rząd—eświadczył Waldemaras—nie potrzebuje poparcia so- 
cjal-demokratów i ich przyjacióŁ ©О ile sejm nie zechce pracować 
wypadnie go rozwiązać. 

W rezultacie głosowania wniosek soc.-dem. o wyrażeniu 
nieufności do rządu upadł w myśl $ 150 statutu sejmowego 
gdyż głosowało za nim zaledwie 36 posłów, czyli mniej niż 
połowa. 

=== 

Porucznik Oliūsz uniewinniony.į 
Z Rygi donoszą: Porucznik Olińsz, który przed kilku miesiącami 

usiłował dokonać słynnego putschu faszystowskiego i zajął miasteczko 
Wolmar z jedną kompanją wojska, został przez sąd wojskowy w Rydze 
uznany za nienormalnego i jako niepoczytalny uniewinniony i osadzony w 
klinice psychjatrycznej. 

Bank kościelny w Estonji. 
Z Rewla donoszą: Duchowieństwo estońskie postanowiło otworzyć bank dła ce- 

lów finansowania kościołów. Ponieważ kościół estoński jest oddzielony od państwa 
przeto wytworzyła się potrzeba stworzenia instytucji, która popierałaby finansowo po- 
zostawiony bez opieki kościół. Celem otrzymania potrzebnego na założenie banku kapi- 
tału, duchowieństwo zwróciło eż) do grupy ameiykańskich finansistów i w tych dniach 
otrzymało przychylną odpowiedź. Amerykańscy tinansiści narazie proponują jeden mil- 
jon dolarów, później suma pożyczki ma być podniesiona do wysokości 3 miljonów do- 
larów. Pożyczka będzie gwarantowaną skarbami kościelnemi Estonji. W najbliższym 
Czasie przyjeżdża do Estonji delegat amerykański. ° с 

СВЫЕЛНИНИО ОИ K RNAIRLISITET INT IS VATESI 

Žona Borodina w niewoliu Czang-Tso=Czanga 
PEKIN, 91ll (PAT,. Pani Borodin, małżonka radcy sowieckiego przy 

rządzie kantońskim została zatrzymana przez zwolenników Czang-Tso- 
Czanga, gubernatora Szantungu. W tutejszej ambasadzie sowieckiej panuje 
z tego powodu zaniepokojenie, ponieważ Czang-Tso-Czang odmawia po- 
rozumiewania się z Sowietami oraz nie pozwala konsulowi sowieckiemu 
na pozostawanie w prowincji Szantungu. Donoszą, że zwrócono się do 
władz angielskich z prośbą o interwencję w sprawie uwolnienia p. Borodin, 

3 Stracenie trzech szpiegów sowieckich 

PEKIN, 91il (PAT). W kołach zwolenników rządu pekińskiego stwier- 
„dzają nieprawdziwość informacyj, jakoby Czang-Tsun-Czang wydał rozkaz 
stracenia trzech emisarjuszów sowieckich, zatrzymanych wraz z panią Bo- 
rodin na pokładzie parowca rosyjskiego „Pamiat Lenina*. Czang:Tsun- 
Czang, którego podwładni zatrzymali wzmiankowanych Rosjan posiada 
pełaą swobodę rozstrzygnięcia tego rodzaju kwestji bez odwoływania się 
do Czang-Tso-Lina. Obiega jednak pogłoska, że Czang-Tsun-Czang  za- 
rządził już stracenie tych trzech Rosjan, traktując ichzjako szpiegów, którzy 
potrafili zdobyć jego plany wojskowe. zę Mii : 

Skazanie szpiega niemieckiego. 
PARYŽ, 9-Ill. PAT. Sąd skazał na dwa lata więzienia i 1000 franków 

grzywny byłego kapitana armji angielskiej p. Vivian Strandersa, oskarżonego 
o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Stwierdzono, że oskarżony zbierał poufne in- 
formacje, dotyczące technicznej strony lotnictwa wojskowego i jego uzbrojenia 
ect. Stranders dostarczał tych informacyj dr. Weberowi jednemu z głównych 
agentów niemieckiej służby szpiegowskiej. 

|) » 

Strajk w Bielsku i Bialej, 
- BIELSK, 9 lil. PAT. We wszystkich prawie fabrykach włókienniczych 

w Bielsku i Białej wybuchł strajk na tłe ekonomicznem. S'rajkuje około 
8.600 robotników. W sobotę 12 b. m. ma się odbyć zebranie strajku- 
jacych. 

Strajk w Łodzi. 
ŁÓDŹ, 9-111. PAT. Sytuacja straįkowa w Łodzi w dniu dzisiejszym rano przed- 

stawia się następująco: W pełnym składzie pracują w dalszym ciągu widzewska niciar- 
nia, tow, akc. Kostenberg, oraz kilka fabryk włókienniczych w Zgierzu. Prócz tego pra- 
cują zakłady Scheiblera i Grohmanna (okolo 2000 robotnikėw nie przerwało pracy), da- 
tej tabryka Eitingerów i kilka mniejszych. W kef gasi | manufakturze odbywają się 
od rana wiece z udziałem komitetu strajkowego. Część robotników dziś rano przystąpiła 
do pracy. W mieście panuje spokój Odbywają się tylko wiece w obrębie fabryk, w któ- 
rych robotnicy do strajku nię przystąpili. ! 

Karabiny maszynowe w „Spółce Myšliwskiej“ 
'w Warszawie. 

Sensacyjny rezultat rewizji. 
WARSZAWA, 9-1II. (fel. wł. Słowa). i 

dniu ais rewizję Šrodk Šato Manai LS rugp On 
Rezultat rewizji był nieoczekiwany, oto bowiem znaleziono w komplecie wraz. 
z pewną ilością naboi dwa karabiny maszynowe. Lokal Spółki opieczętowano. 

  

syjskiego ludu. Przystaje do partji 
rewolucjonistów czy nihilistów, jak 
ich wówczas jeszcze nazywano. Ma 

ski stół z całą zaslawą... Włos z gło- 
wy nie spadł nikomu z rodziny mo- 
narszej. 

lat dwadzieście kilka. Jest fanatyczką 
idei. jest zaprzysiężona, Nie nałeży 
do siebie; należy całkowicie do 
„dzieła*, ` 

A to „dzieło* ma cel jasny i je 
dyny: zabić cesarza autokratę. Wiera 
Figner wierzy Święcie, że jest to 
możliwe i że tak każe... sprawied- 
liwość! 

Spróbowano w listopadzie 1880 go 
wysadzić w powietrze, podminowaw- 
szy szyny, pociąg, w którym wracał 
cesarz z rodziną z Krymu do Pe- 
tersburga. Szły jeden za drugim dwa 
pociągi. O jedenaście kilometrów od 
Odessy, dynamit nie wybuchnął pod 
piefwszym pociągiem, a wykoleił się 
drugi.. w którym właśnie cesarza 
nie było. 

Bez dnia zwłoki zabrano się do 
zorganizowania drugiego zamachu, 
mianowicie do wysadzenia w po- 
wietrze carskich apartamentów w pa* 
łacu Zimowym. Miało to nastąpić w 
dniu kiedy przybędzie do Petersbur- 
ga książe Hłeski i rodzina cesarska 
będzie z nim obiądowała w wielkiej 
jadalni pałacowej. Wspólnik spiskow- 
ców stolarz Stiepan Chałturyn, maj- 
strujący w pałacu Zimowym był spo- 
ro dynamitu naniósł do sali pod ja- 
dalnią... Wybuch nastąpił o oznaczo- 
nej godzinie. Za słaby był. Wygiął 
tylko posadzkę w jadalni. Runął car- 

Tedy w kilka dni potem jeszcze 
na jeden porwano się zamach — i je- 
szcze na trzy z kolei. Żaden nie o- 

siągnął celu. Aż rozpoczęto w rze: 
«komym sklepiku z serami przy ulicy 
Sadowej kopanie tunelu pod jezdnią, 
wooprzek ulicy... Po  nieudalych 
sześciu zamachach miał być dokona- 
ny jeszcze jeden, tym razem  defini- 
tywny, 1 marca 1881-go. A atmosfera 
była coraz niebezpieczniejsza. Policja 
była bez wytchnienia w ostrem pogo- 
towiu. Sypały się aresztowania, Chwili 
niema do stracenia. 

W podziemiu sklepika przez całą 
noc na 1-szy marca spiskowcy: lsajew, 
Suchanow, Graczewskij, Wiera Figner, 
Tichomirów, Langhaus, Perowskaja, 
Lebiedjewa preparują bomby. A trze- 
ba sporo zimnej krwi, aby będąc lai- 
kiem, operować nitrogliceryną i dyna- 
mitem. Nerwy napięte do ostatecz- 
ności. A bomb trzeba mieć sporo. 
Bo postanowione jest: jeśli pierwsze 
chybią, mają być rzucone dwie z 
każdego rogu ulicy, a jeśliby i tego 
było mało, ma Żelabów przypaść do 
cara ze sztyletem... 

Co i jak się stało — wiadomo. O 
2-giej z południa rozległy się dwa 
wybuchy jakby dwa strzały armatnie. 
Bomba rzucona przez Rysakowa zgru- 
chotała karetę w której jechał cesarz; 
bomba rzucona przez Hryniewickiego 

BUDŻET w SENACIE. 
W dalszej debacie nad budżetem 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
przemawiał sen. Makarewicz (Ch.D) 
zgłaszając na zakończenie w imieniu 
swego klubu następującą rezolucję: 
Ze względu na położenie geograficzne 
i gospodarcze Polski Senat wzywa 
rząd do przestrzegania polityki bez- 
względnie pokojowej. 

Sen. Bartoszewicz (ZLNy uważa, 
iż sytuacja międzynarodowa Polski 
ciągle jest pod znakiem niebezpie- 
czeństw, zarówno od zachodu jak i 
od wschodu. Mimo objawów pacyti- 
zmu europejskiego niebezpieczeństwo 
to raczej zwiększyło się, jednakże na- 
leży jasno powiedzieć, że w tej nie- 
bezpiecznej sytuacji, w której się 
znajdujemy nie puszczamy się w ża- 
dne awantury. Chcemy pokoju, ale 
nie tego pokoju bezbronnych, lecz 
pokoju w pełnym rynsztunku moral: 
nym i materjalnym, gdyż tylko taki 
ma wartość. Do tego pokoju. dążymy 
razem z naszemi sprzymierzeńcami 
Francją 1 Rumunją. 

Dalej przemawiał sen. ks. Albrecht 
(Ck.D) wnosząc o zmniejszenie po- 
zyji na Ligę ' Narodów о 100.000 
złotych. Sen. Ryngiel (Koło żyd) za- 
uważył, że znaczny wzrost zaufania 
do Polski w Anglji i Ameryce przy- 
pisać należy między innemi. pewnej 
„zmianie postępowania, względem Ży- 
dów w Polsce i nastrojowi wywała- 
nemu przez sfery żydowskie. Sen. Ka- 
niowski (Piast) domagał się większej 
opieki nad wychodźcami polskimi. 

Sen Kędzior (Piast) reterując bude 
żet Ministerstwa Robót Publicznych, 
zauważył, iż Ministerstwo to nie cie- 
szy się popularnością głównie z po- 
wodu niedostatecziych funduszów.. 
Mówca stawia wniosek, aby na regu- 
lację Wisły wstawić corocznie do 
budżetu nie dwa miljony, lecz 25 
miljonów złotych, od regulacji bowiem 
tej maturalnej drogi wodnej zależy 
cała przyszłość Polski. е 

Sen. Kowalczyk (ZLN) przeciwny 
jest budowie kanału łączącego zaglę- 
bie węglowe z Gdańskiem. Pozatem 
mówca zgłasza szereg postulatów w 
dziedzinie budownictwa. Po przerwie 
w dalszym ciągu dyskusji nad bud- 
żetem. Ministerstwa Robót Publicz- 
nych przemawiał sen. Kasperowicz, 
który apelował do rządu, aby na 
przyszły rok wstawił do budżetu 
kredyty, które umożliwiłyby przy- 
špieszenie odbudowy kraju. Z kolei 
przemawiali sen. Thullie i Kierczyń- 
ski. Na tem zakończono obrady nad 
budże:em Ministerstwa Robót Pub- 
licznych, 

Z kolei przystąpiono do budżetu 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i 
Ośw. Publicznego. Budżet ten zrefe« 
rował sen. Thullie (Ch. D.). W ob- 
szernym referacie sen. Thułlie oma- 
wia szczegółowo działalność Mini- 
sterstwa Oświaty przyczem zaznącza, 
że obecny budżet tego Ministerstwa 
przedstawia się w wydatkach jako 
16 proc. całego budżetu państwa. 
Mówca wskazuje, że szkolnictwo 
powszechne potrzebuje 6.000 etatów 
Szkół średnich mamy, zdaniem mów- 
cy za dużo, jak również i szko'nictwo 
wyższe zostało zbyt prędko rozbudo« 
wane i liczba studentów, a zwłaszcza 
studentek jest zbyt wielka Konieczne 
jest wydanie ustawy, regulującej od- 
biór kościołów i klasztorów zabra- 
nych przez byłe władze rosyjskie, 
oraz ustawy о cmentarzach katolic- 
kich. Komisja proponuje zwiększenie 
o 70,000 złotych pozycji na asysteatów 
politechniki warszawskiej, oraz przy: 
wrócenie skreślonej przez Sejm sumy 
100,000 złotych ma zapomogi, za- 
siępstwa i Kasę Chorych. : 

W dyskusji przemawiał sen. Siciński 
(ZLN). Mówca stawia wniosek o 
uchwalenie kredytów dodatkowych, 
wynikających z noweli do ustawy 
o zapewnieniu równowagi budżetowej 
oraz rezolucję, domagającą się złą- 
czenia od pierwszego „ipca gimna- 
zjów polskich w paru miastach Mało- 
polski Wschodniej z ruskiemi i zmia- 

zadała samemu Aleksandrowi II-mu 
śmiertelny cios, : ` 

Spiskowców ujęto. Jednych po- 
wieszono, drugich pognano na Sybir. 
Wiery Figner możeby nie wykryto 
jeśliby nie zdrada towarzysza  Diega- 
jewa. Pewnej nocy żandarmerja konna 
i piesza otoczyła dom gdzie ukrywa- 
ła się jedna z najniebezpiecz-iejszych 
„nihilistek*... Schwytano — rzucono za 
rygle więzienne  Pietropawłowskiej 
twierdzy. J ; 

Po dwóch latach oczekiwania w 
jakiejś norze podziemnej zapadł na- 
reszcie wyrok: powieszenie! A gdy się 
dość napsstwiono duchową męczar- 
nią nad skazaną, — ułaskawiono. Ka- 

rę śmierci odmienił reskrypt cesarski 
na dożywotnie w Szlisselburgu  cięż- 
kie więzienie. Trzydziesto dwuletnia 
kobieta miała być żywcem pogrze- 
bana. 

Opis pobytu w Szlisselburgu prze- 
chodzi wstrząsającą okropnością wszy- 
stko, co kiedy podane było wyobraź- 
ni ludzkiej. A niema najmniejszej ra- 
cji nie wierzyć. Pisze kobieta w wy- 
starczającej mierze wiarygodna i, po- 
mimo wszystko, wolna od wszelkiej 
maskinerji 

Dn. 13 stycznia 1908 komendant 
Szlissziburskiej twierdzy zapukał do 
celi Nr. 11. Przynosił — ułaskawienie 
cesarza, ulegającego błaganiom mat- 
ki uwięzionej. Wiera Figner, zarygio- 
wana w celi Nr. 11 w 32 roku życia 
wyszła z niej mając 52 lata. 

Kowieńskie pretensje 
do... Kościuszki, 

W dodatku literackim urzędowej 
kowieńskiej „Lietuwy'* ukazał się nader 
charakterystyczny artykuł, poświęcony 
Tadeuszowi Kościuszce. W: artykule, 
tyra „Lietuva“ nazywa Kościuszkę” 
wielkim bohaterem Litwy i bojowni- 
kiem za jej niepodległość. Artykuł 
ten wykazuje całą płaskość i złośliwą. 
tendencyjaość kowieńskiego organu. 
Wspom'na bowiem, że Kościuszko 
walczył o niepodległość Litwy i Sta- 
nów Zjednoczanych, nie wspominając 
zarazem ani słowem, że walczył on też 
i głównie o niepodległość całej Polski. 

Dowiadujemy się dałej, że czynio- 
ne są nawet iatensywne kroki rządu 
kowieńskiego w  kieruaku obałamue 
cenia opinji amerykańskiej. Podobno 
„Litwini amerykańscy" wystąpili z pra- 
jektem zmiany nadpisu na pomniku. 
Kościuszki w Ameryce, który w języ- 
ku angielskim napisany brzmieć: ma: 
„Kościuszko nietylko z pochodzenia 
był Litwinem, ale całe życie .pozosta- 
wał. największym patrjotą litewskim“, 

Nowy Zarząd Br. Pomocy, W: $. B. 
W uzupełnieniu do wczorajszego. spra- 

wozdania z dorocznego zdala GNaków. 
Bratniej Pcmocy, nadmienić trzeba, że obra- 
dy przeciągnęły się do późaej nocy. Ukoń- 
czono je koło 2 ej po północy. 

Po sprawozdaniu prezesa Kowalskiego 
zabrał głos Dziekan prof. dr. Komarnicki. 
Następnie sprawo danie PZN? 

Ol. wygłosił kol. Samurewicz. Na wniosek 
Schummera. przewodniczący otworzył d - 
sję nad sprawozdaniem £ Pi, ore 

Po udzieleniu ustępującemu Zarządowi 
absolutorjum przystąpiono do wyboru no* 
wego Zarządu, 

Prezes :m został kol. Wacław Zającz* 
kowski, (wiceprezes i członek Konwentu Po- 
lonia). Na wiceprezesów wybrano kol. Wła- 
dysława Babickiego za, Wszech- 
polskiej) tudzież kol. Walerjana Samowicza 
(K. WE > 

sta członków Zarządu przedstawia si 
następująco: kol. kol. Stanisław Jais 
Henryk Kwiatkowski, Stanisław Obrębowski, 
Marjan (Gąssowski, Antoni Bohdziewicz, 
mia RAJ, az Biał kowski, Zo- 

orkowska, Stanisław Waszkiewi, f Niwiūski, Boh lan Szembel. e 
Jako zastępcy weszli: Waszkiewicz Sta | 

nisław, Sienkiewicz Franciszek, Wojciecho” 
wicz Wincenty, Grotus Andrzej, Maculewicž 
Janusz, Kłuszejko Józef i Skórko Eugenjusz. 

W skłąd Komisji Rewizyjnej weszli kol* 
kol.: Kowalski M., Piasecki, Zabiejski M., 
Strzałkowski i Nowacki Jan. Sch. 

Nowości „wydawnicze. 
— <Zarzewie lepszej przyszłości». 

Pod tym tytułem zaczęło ukazywać się w 
Wilnie czasopismo poświęcone wychowaniu 
młodzieży w domu i w szkole oraz sprawom 
szkolnictwa powszechnego. Redakcja, (naczel- 
nym redaktorem pismą jest p. Jan Popo- 
wicz) wydawszy zeszyt Kł:gi, zapowiada że. 
<Zarzowie» wychodzić będzie odtąd stale — 
co miesiąc. W organie Kóła Kierowników szkół 
powszechnych znajdujemy prace pp. Ludwiki 
Życkiej, Jana Popowicza, Michała Szydłow- 
skiego, Andrzeją Jasińskiego, Wład. Arcimo- 
wicza. Życzymy nowej u nas placówce pra- 
sowej  jaknajpełniejszego powodzenia, na 
które w zupełności zasługuje. 

ny ich na dwujęzyczne gimnazja. Sen. 
Wysłouch (Klub Pracy) zwraca uwa» 
gę na nieujawnianie wyników kontroli 
inspektorskiej w szkolnictwie. Sen. Sze- 
bekówna (ZLN) podkreśliła, że wydatki 
na nasze szkolnictwo wzrastają z roku 
na rok, ale aczkolwiek na oświatę 
wydajemy dużo w porównaniu da 
naszych sąsiadów, to jednak nie 
dość duła w stosutku -do potrzeb. 
Sen. Szebekówna domagała się od 
ministra utworzenia rady wychowa- 
nia narodowego. Sen. Rubinstein 
(Koło Żyd.) wskazuje na pokrzyw- 
dzenie w budżecie wyznania mojże- 
szowego. Nadto mówca porusza spra- 
wę zajść antysemickich na uniwersy- 
tecie wileńskim. Na tem obrady nad 
budżetem Ministerstwa Oświaty przer- 
wano i posiedzenie zamknięto. Na- 
stępne posiedzenie Sznatu jutro o 
godz. 10 rano. Na porządku dzien- 
nym dalsza dyskusja nad budżetem 
Ministerstwa Oświaty, 

t 

` 

  

Rozkazano natychmiast wyjechač 
na zawsze zagranicę, Tam klimat i 
kuracja przywróciły jakie takie zdrowie 
storturowanemu organizmowi. Wiera 
Figner mogła rozpocząć w Paryżu i 
w Londynie ...kampanje przeciwko 
panującemu w Rosji regime'owi. Od- 
czyty... broszury.. agitacja .. Gdy wy- 
buchła wojna rząd carski pozwolił jej, 
pomimo wszystko, wrócić do Rosji. 

Pamiętnik,.o którym mowa, koń- 
czy się wszelako z chwilą wyjścia 
Wiery Figner ze Szlisselburskiego - 
więzienia. Jest dokumentem i materja- 
łem historycznym  pierwszorzędnego 
znaczenia. 

8 

* Będzie też niezawodnie takimże 
materjałem i dokumentem pamiętnik 
wdowy po Leninie, Krupskiej z domu. 

Nie ukazał się on atoli i nie uka- 

że w samoistaem wydaniu ksiąžko- 
wem, lecz niejako wpuszczony jest 
do historycznej nowej pracy znanego” 
pisarza niemieckiego  Fiilop-Miilera, 
która ma niebawem wyjść z druku w 
Wiedniu (Ama thea-Verlag). Może już 
wyszła, w chwili gdy to piszemy: 

Pamiętnik wdowy po  dyktatorze 
Rosji bolszewickiej zawiera przede- 
wszystkiem wielką mnogość szczegó- 
łów dotyczących organizacji rewolu- 
cyjnej tudzież sporo rysów i epizc- 
dów oświetlających duchową indywi- 
dualność Lenina. Czy świadectwa to 
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KURIER GOSPODARCZY 
‚ ZIEM WSCHODNICH. 

Z działalności sejmików 
w dziedzinie podniesienia 

stanu rolnictwa, 

W numerze «Słowa» z da, 4 b. 

marca z powodu braku miejsca zmu- 

szeni byliśmy przemilczeć w podanym 

przez nas «Przeglądzie wysiłków pod- 

niesienia stanu drobnego rolnictwa» 

© poczynaniach w tym kierunku 

związków komunalnych. 

Niewątpliwie mają tu samorządy 

szerok'e pole do działania tak bezpo- 

średnio przez organizowanie punktów 

doświadczalnych, pokazów, szerzenie 

oświaty i t. p. jak pośrednio przez 

finansowanie fachowych organizacy 

relniczych. 

W świetle cyfr działalność sejmi- 

ków za r. 1926 przedstawia się na- 

stępująco (cyfry w złotych). 

a S 8 
Sejmiki ĖS $$ ® 

3 AŠ № 
NE ESS As 

Postawski 25217 21009 4208 
Wileńsko-Trocki | 24675 17871 6804. 
Qszmiański 11800 8763 3037 
Brasła wski 99606 38662 60944 

O innych sejmikach danych o 
wykonaniu budżetu w dziale rolni- 

<twa na razie nie posiadamy. Co do 

sejmiku Brasławskiego, należy wyjaś- 

nić iż znaczna suma niewykonanego 
preliminarza powstała skutkiem nie- 

«wykorzystania w roku sprawozdaw- 

czym sum preliminowanych na meljo- 

cacje (obniżenie poziomu wody jezior): 

# giowniejszych pozycyj prelimi- 
marza rozchodowego należy wymie- 
nić: kupno buhai rasowych, organi- 

zacja pokazowego żywienia, nagrody 

za lepsze abory i gospodarstwa, Za- 
pomogi crganizacjom mleczarskim, 

Związkowi kółek rolniczych, subwen- 

cje Stacji doświadczalnej w Bieniako« 

niach, zakup maszyn do czyszczenia 

ziarna, zakup lepszych gatunków 

zbóż i roślin pastewnych, założenie 

doświadczeń, urządzanie pokazów ho- 

dowlanych, organizowanie bibljotek, 

walka ze szkodnikami, meljoracje i t. p. 

Intensywność działalności poszcze- 
gólnych sejmików wykazuje znaczną 
różnicę, co swój wyraz znajduje cho- 

ciażby w stosunku procentowym wy- 
datków w działe iolnictwa do ogól- 

mego budżetu, wahającym się od 3 
do 14 proc. Z drugiej strony i trak- 

towanie tych lub innych działów rol- 

mictwa (hodowla, produkcja roślin- 

„mai t. p) przez poszczególne sej- 

miki nie jest równomierne. Na tę 

okoliczność zwrócono już uwagę na 

na ostatnim zjeździe starostów. Wy- 

"sunięto wówczas jako dezyderat, by 

sejmiki na potrzeby rolnictwa asyg- 

nowały mniej więcej równomiernie do 

10 proc. ogólnego budżetu, 
W roku bieżącym, sądząc z uch: 

walonych preliminarzy na r. 1927, 

sejmiki wykazały tendencję do zwiąęk« 

szęnia dotychczas prelimiaowanych 

sum na rolnictwo, (4) 

INFORMACJE: 

P. minister Eberhardt o na- 

szem kolejnictwie. 

Pod przewodnictwem p. ministra 
Klarnera adbylo się onegdaj zebranie 
w stowarzyszeniu techników polskich 
w Warszawie, na którem p. minister 

Eberhardt wygłosił odczyt na temat: 
„Polskie koleje państwowe od 1924 
roku do chwili obecnej*. 

Cyfry, na których opierał się w 
swym odczycie prelegent, pochodzą 
ze źródeł urzędowych. Długość eksplo- 
atacyjna naszej sieci kolejowej nor- 
malno-torowej wynosi okoł» 16000 
klm. z wąskotorówkami 21.000 kim. 
Według długości sieci Polska zajmu- 
je trzecie miejsce w Europie. Począt- 
kowo koleje polskie znalazły się w 
cieżkich warunkach: odziedziczona po 
zaborcach sieć kołejowa, źniszczona 
przez wojnę, nie odpowiadała nowo- 
powstałym stosunkom wewnętrnym, 
występowała konieczność zunifikowa- 
nia warunków, panujących w trzech 
zaborach poza tem ciężkie warunki 
pojtyczae i ekonomiczne uirucniały 
gospodarkę kolejową. 

Zestawienia porównawcze, na któ- 
rych opierał się prelegent, odnoszą 
się do roku 1911 w państwach za: 
borczych i 1925 roku w Polsce. Od 

„ roku 1924 widzimy pewną poprawę 
w stosunkach kolejowych. Wyzyska- 
nie taboru poprawiło się, zarzut prze- 
łudnienia kolei staje się obecnie nie- 
aktualnym, zdaniem więc mówcy, ko- 
leje państwowe wyszły już od roku 
1925 z,okresu deficytowego. We- 
wnętrzny ruch towarowy, jak również 
tranzyt wzrasta. Koleje polskie to 
przedsiębiorstwo pewne, chociaż ni- 
skoprocentowe. 

Zysk kolei z 1926: roku, w po- 
równaniu z ubiegłemi latami, wzrósł. 
znacznie, zawdzięczając dużo, ale nie 
wszystko strajkowi węglowemu w 
Angiji, oraz ograniczeniu w wydat- 
kach (niedostateczna konserwacja i 
niskie płace). Przeciętny zysk kolei 
przed wojną wynosił około 6 proc., 
w Połsce zdaniem mówcy, musimy 
spodziewać się od 2—3 proc. wziąw- 
szy pod uwagę nadmierne obciążenie 
kolei przez konieczność utrzymania 
strategicznych linij i iane ciężkie wa- 
runki. ‚ 

Obecnie ministerstwo kolei żelaz- 
nych przystąpiło do rewizji taryf. 

Ustawa o zapobieganiu upad- 
— — 1056% 

W zainteresowanych  minister- 
stwach uzgadniany jest obecnie opra- 
cowany już projekt ustawy o zapo- 
bieganiu upadłości. 

Dotyczy io specjalnie województw 
wschodnich i lubelskiego, gdyż daw- 
ny rząd rosyjski i okupacyjne władze 
austrjackie nie wprowadziły ustawy 
tej, podczas gdy Beseler jako gene- 
rał-gubernator warszawski odpowied- 
nie rozporządzenie z mocą obowiązu- 
jącą dla terenu b. okupacji niemiec- 
kiej w Kongresówce wydał. 

Wiadomem jest na razie, że nowa 
ustawa w każdym razie nie będzie 
podobna do odpowiedniej ustawy 
austrjackiej, gdzie istnieje t. zw. ugo- 
da i redukcja długów, która ułatwia 
zawieranie fikcyjnych umów dla ce- 
łów fikcyjnego obniżania długów. 

Rozporządzenia wykonawcze 
do ustawy o reformie rolnej. 

Od dłuższego czasu w M. R. R. 
prowadzone są bardzo intensywnie 
prace zmierzające do wydania rozpo: 
rządzeń wykonawczych  'przewidzia- 
nych w ustawie z dnia 28/XII 25 r. 

Ostatnio na porządku dziennym 
jest sprawa, przewidzianej w art. 83 
ustawy likwidacjj w trybie rozpo- 
rządzenia Rady Ministrów tych fun- 
duszów, które przeznaczone były na gO 
cele, związane ze sfinansowaniem par- 
celacji i osadnictwa. Fundusze takie 
tworzone były na podstawie zarówno 
przepisów ogólnych jak i dzielnico- 
wych oraz na mocy ustaw skarbo- 
wych. Zasady likwidacji tych fundu- 
szów zostały już opracowane w M. 
R R. i wnajbliższej przyszłości likwi- 

dacja ta zostanie przeprowadzona w 
ten sposób, aby osadnicy oraz inne 
osoby, które korzystały z pomocy 
wyżej wspomnianych _ funduszów 
mogły na zasadach dotychczasowych 
spłacać zaciągnięte pożyczki, įednak- 
że bez zróżniczkowania źródeł tych 
pożyczek. 

Takie załatwienie sprawy. da © 
gromne uproszczenie zarówno dla 
osób zainteresowanych jak i dła in- 
stytucyj bankowych  ściągających te 
pożyczki. 

Bilans Banku Polskiego. 

Bilans Banku Polskiego za ostatnią de- 
kadę lutego r. b. wykazuje w dalszym ciągu 
wzrost zapasu kruszcu t. j. złota i srebra o 
2.6 milj. zł. do sumy 149.2 milj. zł, oraz 
wzrost zapasu walut i dewiz netto o 9.1 
mil. zł. do sumy 220 mil. zł. 

Portiel wekslowy powiększył się o 1.1 
mnilj. zł. (329,1 milj. zł.), pożyczki zabezpie- 
czone zastawami o 342 tys. zł. (10,7 mitj. 
zł.). Saldo na rachunkach żyrowych i innych 
zobowiązań, jak zwykle na ultimo, zmniej- 
szyły się 0 19,3 milj. zł. (217.5 milj. zł.). 
Obieg biletów bankowych powiększył się o 
50 milj. zł. i wynosi 633.5 milj. zł. 

Zaznaczyć jednak należy, że zapas kru- 
szeu i walut slużących jako pokrycie obie- 
gie biletów bankowych wzrósł od 1 stycznia 
b. r. przeszło o 71 milj. zł. 

Projekt ustawy o ubezpieczeniu 
robotników. 

Ministerstwo pracy i opieki społecznej 
przesłało członkom rady prawniczej, człon* 
kom rady ubezpieczeń społecznych, człon: 
kom sejmowej komisji ochrony pracy i 8e- 
nackiej komisji gospodarstwa kiajowego oraz 
organizacjom . pracodawców i robotników 
projekt ustawy o obowiązkowem ubezpiecze- 
niu па wypadek choroby Oraz o uDezpie- 
czeniu robotników ma wypadek niezdolności 

„do zarobkowania, a ich rodzin na wypadek 
śmierci ubezpieczonego. 

Otwarcie Rady Finansowej. 

Uroczystość otwarcia rady finansowej 
przy ministrze skarbu nastąpi około 20-go 
b. m. Minister Czechowicz wygłosi expose 
o stanie finansowym państwa, a następnie 
przedłoży projekty ustaw o przebudowie fi- 
nansowej państwa. 

Rada finansowa natychmiast przystąpi 
de prasy i rozpocznie badanie tych projek- 
tów. 

Nasze zapasy zboża wystarczą 
do nowych zbiorów. 

Jak obliczają władze rządowe, pomimo, 
iż urodzaj tegoroczny był gorszy, niż za lat 
poprzednich, jednakże istniejące zapasy zbo- 
ża wystarczą do nowych zbiorów, tembar- 
dziej, że w ostatnich czasach na rynek krajo- 
wy dostarczone zosiały kontyngenty zboża 
rumuńskiego i rosyjskiego. 

Ostatnio stosowane ograniczenia wywo- 
zowe wpłynęły tamująco na eksport zboża 
krajowego. ‚ 

W styczniu wywieziono 1300 ton zboža, 
zaś w pierwszej połowie lutego zaledwie 
340 ton. Zaznaczyć należy, że aczkolwiek 
ograniczenia wywozowe wygasają z dniem 
1-go kwietnła, to jednak w razie potrzeby 
rząd ograniczenia te przedłuży. 

Przegląd wydawnictw. 
„The Polisch Ekonomist”. W zeszycie 

Nr 3-1927 rozpatrywana dt szeroko kwestja 
zerwania rokowań handlowych niemiecko- 
polskich w artykule: <The breaking off of 
the German.Polish commercial treaty nego- 
tiations», w sprawie roli Pafistwa Polskiego 
oraz jego stosunku do innych państw euro- 
pejskich, a w szczególności do Niemiec, po- 
święcone są również artykuły: <Progress in 
the year 1926», <Poland's share in the eco- 
nomic reconstruction of Poland», <The signi- 
ficance of the stabilisation of currencies». 
Parę specjalnie w tym celu wykonanych 
mapek oraz ilustrowany dodatek, dotyczący 
dzia:ań i zniszczeń wojennych w Polsce, 
składają się na całość tego zeszytu. 

Z innych artykułów, zasługujących na 
uznanie, wymienić należy <The metal indu- 
stry ia Poland», oraz sprawozdania z dzie- 
dziny stanu zatrudnienia, rachu cen, handlu 
zagranicznego, Banku Polskiego oraz mie- 
sięczne sprawozdania z rynków krajowych. 

KRONIKA MiEJSCOWA. 
— Zebrania wydziałów rolne- 

i hodowlanego Wil, T-wa 
Rolniczego. W dniu 14 i 15 b. m. 
w lokału Wiłeńskiezo Towarzystwa 
Rolniczego odbędą się zebrania wy- 
działów rolnego i hodowlanego. 

W poniedziałek t.j. 14-go o godz. 
11 rano zebranie wydziału rolnego z 
następującym porządkiem dziennym: 

Odczytanie protokułu z poprzed: 
niego zebrania wydziału, referat p. M. 

———— O Jalowieckiego: „O nowych metodach 

  

absolutūie nie podejrzane? Zdaje nam mleczne pismo występowało dosko* 

się, iż trudno aby wdowa po Leninie nale przy zanurzeniu papieru — w 
mogła zachować całkiem objektywny herbatę. | ` 
sąd © nim. Ale — to, có pisze pani Ponieważ Leninowi groziło lada 
Uljanowa jest bez najmniejszej wątpli- moment aresztowanie przeto miał on 
wości — ciekawe. ‚ 

Poznała się autorka pamiętnika 
z Włodzimierzem  iliczem jesienią 
1893-go w Petersburgu. Ona była 
nauczyc.elką w szkołe niedzielnej dla 
robotników—entuzjastką przytem swe- 
go zawodu, swojej „misji. Bo рго- 
wadziła propagandę radykalnie socja- 
listyczną z zapałem niewyczerpanym. 
Obracali się oboje ona i Lenin wśród 
dość szerokiegu grona rewolucyjnych 
wówczas działaczy. Przyjaźaili się z 
Krasinem, z Piotrem Struve. 

Lenin był agitatorem znakomitym; 
umiał jak nikt inny trafć do duszy 
robociarza i proletaryusza. Czytał ra- 
botnikom rozdziały z  „Kapitału" 
Marxa, lecz nie poprzestawał na teo- 
etycznym wykładzie; / natychmiast 
przenosił dowodzenia i przykłady na 

„ grunt własnego życia robotników, WY- 
pytując o warunki pracy, wykazując 
związek ich osobistej doli ze strukturą 
całego społeczeństwa. Był też Lenin 
wytrawnym spiskowcem. Onq to nau- 
czył współtowarzyszy kampanji rewo- 
lucyjnej korespondować z więźniami 
poliycznymi np. przy pomocy wy- 
mienianych książek gdzie litery były 
znaczone punktami tworząc wyrazy..: 
całych nieraz listów. On to był mi- 
strzem w pisaniu mlekiem,. które to 

zastępcę—na wszelki wypadek—wta- 
jemaiczonego we wszystko. Tym za: 
stępcą była właśnie przyszła Lenina 
żona. 

Jakoż Lenin zostaje aresztowany 
i skazany na deportację w 1898-ym 
na lat trzy do gubernji Ufimskiej. 
Z więzienia komunikuje się z „towa- 
rzyszami“ pisując listy mlekiem. Dia 
niepoznaki używa minjaturowych kała- 
marzyków wyciskanych z chleba, na- 
pełnianych mlekiem. Spłoszony pod- 
czas pisania, natychmiast swój 
„kałamarzyk" — zjada. W *jednym 
np. z listów pisze w post scriptum: 
„Dziś spożyłem sześć kałamarzy*. 
Przyszła żona otrzymalałpozwolenie— 
jako narzeczona — towarzyszyć Leni: 
nowi na deportację, 

„Oto para uszczknięć z pierwszych 
ciągów pamię'nika, któremi już prasa 
niemiecka dzieli się skwapliwie avant 
la lettre to jest jeszcze przed ukaza- 
niem się pracy Fiillop-Millera w handlu 
księgarskim. 

> Cz. J. 

w rolnictwie i o możliwości intensy- 
fikacjj warsztatów rolnych w Wileń- 
szczyźnie*; referat p. J. Borowskiego: 
„Krytyczny rzut oka na system Bur- 
mester—Lossow, oraz co należy prze* 
dewszystkiem czynić dla podniesienia 
dochodowości gospodarstw na Wi 
leńszczyźnie". Sprawy bieżące i wolne 
wnioski. O 5:tej po poł. 
nad referatami wygłoszonemi 
braniu swydziału rolnego. = 

We wtorek o godz. 11 rano ze- 
branie wydziału hodowlanego. Odczy- 
tanie poprzedniego protokułu, referat 
p. Wł. Szczekin — Krotowz: „wyniki 
otrzymane przez Warszawski Związek 
Kontroli Obór* — referat p. W. Ple- 
wińskiego: „Sposoby podniesienia ho- 
dowli w województwach Połnocno- 
Wschodnich", S»rawy bieżące i wolne 
wnioski, Goście mile widziani. 

— Propagujmy W—ską Stację Oce- 
ny Nasion. Związek Kółek i is 
Rolniczych ziemi Wileńskiej i Wileńskie To- 
warzystwo Rolnicze zwraca się do sprzeda: 
jących i nabywających nasiona rolnicze, ©- 
grodowe i leśne z apelem wymagania. oce- 
ny tych nasion i siwierdzania ich dobrdai 
na Wileńskiej Stacji Oceny Nasion. Doko: 
nywane na Stacji badania jakości nasion 

rolniczych wykazują w wielu wypadkach 

niską siłę kiełkowania, duże ich zanieczy- 

szczenie i wilgotności. Nasiona zbożowe bar- 

dzo często posiadają małą wagę hektolitra. 
Osobliwie doniosłą jest sprawa Zanie- 

czyszczeń naszych koniczyn kanianką, która 
jest okropną plagą dia rolnictwa. W roku 
bieżącyri jedna ze zbadanych na Stacji pró- 
bek koniczyny czerwonej zawierała 8.120 

na Ze- 
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Szkody wiąc, na jakie jest narażony 
kupujący nasiona są wprost olbrzymie. De- 
taliczna sprzedaż nasion koniczyny w nie- 
wielkich ilościach przeważnie oparta jest na 
zoyciu produk'u, otrzymanego z czyszczenia 
koniczyny od kanianki. Kierując się często 
taniością, rolnik, szczególnie drobny, kupuje 
towar na rynku, 2a który płaci ogromne, 
stosunkowo ceny, jeżeli się przyjmie pod u- 
wagę ogólny procent zanieczyszczenia, słabą 
siłę kiełkowania i wogóle małą wartość u- 
żytkową nabywanych nasion. 

Nie wiedząc więc jakie w takim razie 
nabywają się nasiona, rolnik nie tylko mo- 
że zanieczyszczać swoje pola chwastami i 
to w dodatku tak szkodliwemi jak naprzy- 
kład kanianka, ale i w dalszym ciągu jest 0- 
gniwem w rozpawsaechnianiu zanieczyszczeń, 
obniżających wartość polskiego nasiennego 
materjału. Ma to mtejsce np. w wypadku 
zanieczyszczenia naszych koniczyn grubo- 
ziarnistą kanianką. Obecnie gruboziarnista. 
kanianka, tak izadki gość przedwojenny, za- 
aklimatyzowała się u nas na dobre i znala- 
zła swoje naturalne stanowisko w Polsce. 
I gdy zapotrzebowanie na koniczynę wzma- 
ga się ze strony zagranicy, gdy wywóz tego 
Cennego towaru może wpłynąć w wysokim: 
stopniu na ulepszenie naszego bilansu han- 
diowego i poprawę waluty, ile trudności: 
sprawia, aby zebrać partję koniczyny, wol-- 
ną od gruboziarnisiej kanianki. To samo 
da się zauważyć i w handlu innemi nasio- 
nami, kiedy »przedawane nasiona są stare, 
o słabej sile kiełkowania w rozmaity spo- 
sób zajałszowane, co szczególnie tyczy się: 

nasion traw. A przecież w ręku rolnika znaj- 
duje się możliwość samoobrony przez od- 
syłanie próbki nabywanego nasienia do 
kontroli na Stację Oceny Nasion. i 

Stacja robi w tym kierunku ułatwienia 
rolnikom przez obniżenie taryfy opłat za 
analizy do 50 proc., jeżeli bezwzględnie bę-- 
dzie udowodnione, że partja nasion nie jest 
przeznaczona dla handlu, a rolnik w tym 
wypadku powoła się na firmę, skąd naby- 
wa nasiona. Stacją może zawierać i zawie- 
ra również umowy gwarancyjne z poszcze- 
gólnemi tirmami i również daje 25 proc. ra- 
batu z cennika, ale tyłko w wypadku gdy 
firma wykona w ciągu roku umowy gwa- 
rancyjnej nie mniej jak 100 prób i złoży 100 
zł. na koszta badań wykonywanych na zle- 
cenie firmy. Stacją oceny Nasion ma za 
zadanie popierać rozwój rolnictwa i leśnic- 
łwa przez kontrolę nasion i tem zapobie- 
gać ewentualnie wypadkom sprzedaży na- 
sion nie zdolnych do kiełkowania, zanieczy- 
szczonych i zafałszowanych. W inieresie 
więc rolnika jest wykorzystanie pracy Wi- 
leńskiej Stacji Oceny Nasion (Wilno, Zakre- 
towa Nr 1, tel. Nr 03). 

Należy pamiętać iż w Danji Pafistwo- 
wa Stacja Oceny Nasien kontroluje na dro- 
dze dobrowolnej umowy bez przymusu praw- 
nego około dwuch trzecich ilości używanych 
nasion, a w innych p:ństwach konieczność 
kontroli nasion sprzedawanych przez firmy 
nasienne jest ogóinie uznaną. 

GIEŁDA WARSZAW SKA 
9 marca 1927 r. 

Dewizy i walaty: & 
Tranz Spra. Kupno. 

Dolary 8,92 8.94 8,00 
Holandja 358,90 35980 358,— 
Londyn 4353 4364 43.42 
Nowy-York 8.93 - 8 97 8,93 
Paryż 35,12 35,10 33,19 
Praga 2657 26,63 26,51 

' Szwajcarja 172,62 173 05 172,19 
Wiedeń 126.25 126.56 120.94 
Włochy 39.80 39,90. 39,70. 

Papiery Procentowe ‚ 

5 pr. pożycz. konw 60,50 61,— 
Dolarówka 47,75 49.50 
Kolejowa .102 
8 proc. pożyczka konw. 98. 
4 1 5 proc. ziemszie złotowe 53,— 53,35 
8 proc. warszawskie zł, 72,50 71,50 72,— 
5 proc. warszawskie zł. 61,50 01,25 

GIEŁDA WiLENSKA. 

Wilno, dnia 9 marca 1927 r. 
Banknoty. 

Dolary St. Zjean. 8,93 i pół. 893 
i Złoto. 

Ruble 4,741/3 4,74 4,74, 

Listy zastawne. 

Wil. B, Z. zi. 100 43,00 4250 

Papiery państwowe. 

Dr. Kazimierz Kraszewski 
po długoletnich ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Św. Sakramentami 

zasnął w Panu dnia 8 marca r. b. w Nowogródku w wieku lat 63. 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych osieroceni 

    

  

     

ów rodzinnych w Niehniewiczach nastąpi dnia 10 marca r. b. 

Żona, Syn i Siostra, 

Šš. + P. Mieezysław Dąbrowa 
zmarł dnia 9 marca 1927 r. w wieku lat 36. 

„Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Św. Św. Piotra i 
Pawła na Antokolu dnia 10 r. b. o godz. 8 rano, zk 

Wypro «adzenie zwłok w tym że dniu o godzinie 4 po poł, na 
cmentarz Bernardyński. : 

O czem zawiadamiają žyczliwych pamięci Zmarłego 
SIOSTRY, 

    

        

Nabożeństwo żałobne za duszę 

Ś.4 P. z Rrabiów Potulickich 

KSIĘŻNY 
Marji Bońdanowej Ogińskiej 

zmarłej w Potulicach w Wielkopolsce dnia 18-go stycznia 1927 r. 

odbędzie się w Kościele Św. Jana w Kaplicy Książąt Ogińskich 

. dnia 11 marca r. b. o godz. 9 z rana na które zaprasza 

Bratowa Marja Michałowa Ogińska. 
% 

  

"KRONIKA 
  

ZWARTEK| . dwa tygodnie, na których są rozpa- 

Wsch, sł. o g.6m. 4 | UYWANE, ia 
10 Das S 1). Próby realizacji szkół nowego 

40 Męczen.| © Zach. sł. o g.17 m. 29 a w Ameryce i w Europie zacho- 
niej. 

Kadtanieśa 2). Podstawy psychologiczne szko- 
momen twórczej. ; : 

3). Zagadnienie ustalenia i reali- 
zacji w Połsce typu szkoły twórczej, 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu ły 
Meteorologji U. S. B, 

z dnia 9—!1I 1927 r. 

Cišnienie | 752 odpowiadającego naszemu charakte- 
średnie rowi i naszym potrzebom 

4) Zagadnienie typu nauczyciela 
saa ) KE IIS twórczej. gi а ; : 

Odbyły się już 3 posiedzenia, na 

st > | 5 których były wygłoszone referaty: p. 

SiE Żukowskiej: O książce Rowida 32 
> Południowy ła Twórcza». p. Muzyczkowej: Plan 

przeważający | ` 5 iaskieco:. Ziazd 

U wa gi: Pochmurno. Gęsta mgła. pracy Koła p. Jasińskiego; Z] 
Międzynarodowej Ligi szkół nowego 

Ь 100. Tendencja й 

ЗЁЁЁЁЁЁ: PARA ; typu w Hejdelbergu, p. Borowskiego: 

URZĘDOWA Na setną rocznicę śmierci Pestalozzie- 
"go, p. Kaczyńskiej i p. Kubickiej: Sy- 

— Przeniesienie siedziby. Okrę- sterm Decroly (szkoła nowego typu 

gowy Urząd Ziemski'w Wilnie po W Belgji). 1 

daje do wiadomości, iż z dniem 15 „18 marca w piątek o g. 7-ej. w 

b. m. siedziba powiaiowego Urzę su Sali Śniadeckich wygłosi odczyt «Szko- 

Ziemskiego na pow. Brasławski zo- ła twórcza jako koncepcja nowej ery 

staje przeniesiony z Opsy do Bra- kulturalnej» specjalnie przez Koło w 

sławia. tym celu zaproszony z Krakowa p. 

— (o) Nowa taksa aptekarska, dr Rowid. POCZTOWA. 
W Nr 18 „Dziennika Ustaw* z dnia : 
3 marca rb. ukazało się rozporzą- — (o) Fałszywe książeczki o- 

‚„ dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych szczędnościowe. Generalna ayrekcja 
wprowadzające nową taksę aptekarską. poczt zawiadomiła urzędy pocztowo 
Ceny materjałów używanych do WY- telegraficzne, że w obiegu stwierdzo- 
robu lekarstw staniały naogół o 15 no 9 fałszywych książeczek oszczędno- 
proc., ponieważ jednak cena robociz- ściowych PKO., wydanych w urzędach 
ny przy wyrobie lekarstw zmianie nie wileńskiej dyrekcji z prawem wypłaty 

uėgla, więc ceny lekarstw ulegną oszczędności we wszystkich urzędach 
zniżce od 5 do 10 proc. i 

‚ SZKOLNA 

— Kurator Okręgu Szkolnego 
Wilenskiego p dr. Antoni Rynie- 
wicz dn. 9 bm. wyjechał do War V 

pocztowych. 
"_ UNIWERSYTECKA 

— Powszechne wyklady uni- 
wersyteckie We czwartek dnia 10 

dyskusja 

Dolarówka 5 dol 48 00. szawy w związku ze sprawami wciele- 
7 ——————— us "ia 5zk0!, położonych na terenie wo- 

jewództwa Nowogródzkiego do Kura- 

Z SĄDÓW. 

bm. 1927 r. o godz. 7-ej wieczorem 
w Sali Śniadeckich Uniwersytetu ks. 
prof. dr. Bronisław Żongołłowicz wy- 
głosi odczyt p. t. «Wychowanie mło- 
dzieży w dawnym Uniwer$ytecie Wie 

SIE * ziaren kanianki w jednym kilogramie. (Normą 
dła zawariości kanianki w koniczynach jest 
najwyżej 10 ziaren na kilogram). 

torjium Okrięąau Szkolnego  Wileń- 
: skiego. 

Dwa miesiące aresztu za obrazę | 
b. premjera Witosa. 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w 
Wilnie pod owi ka sędziego p. 
Jodziewicza rozpoznawał sprawę przeciwko 
Władysławowi Bujko sekretarzowi kl. w. 
zawodowych oskarżonego o znieważenie w 
prasie prezesa ministrów p. Wincentego Wi- 
tosa. Sprawa powstała na tle artykułu pod 
tytułem «Walka z drożyzną» umieszczonego 
w Nr 28 z dn. 28 września 1923 r. w cza- 
sopismie <Praca>. i 

W artykule tym mówi się, że sprawcą 
drożyzny jest rząa. Omawiając tę kwestję, 
autor artykułu — oskarżony. Bujko pisze: 
<By zgnębić radykalnie drożyznę należy ze- 
trzeć z tej ziemi spekulantów 1 paskarzy, a 
co wówczas stało by się z Chjeno-Piastem. 
Komu by wówczas przodował i czy by się 
sam został prezydent Witos?» Urząd proku- 
ratorski dopatrzył się w tym zwrocie obrazy 
a rządu i sprawę skierował do 

świadkowie obrony zeznawali 
DORA: rozprawy sądowej poseł Hałko i p. 
asztowt, ten ostatni jako bezwyznaniowiec 

zeznawał bez przysięgi. Poseł L. Chomiń- 
ski zawezwany też jako Świadek nie stawił 
się do sądu. Sąd na mocy materjału zebra- 
nego podczas przewodu sądowego uznał 
oskarżonego Bujko winnym i skazał go na 
dwa miesiące aresztu, względnie na 500 zł. 
grzywny. ` T. 

leńskim (1600—1832)». ь 
Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 

groszy. i 

powrót spodziewany jest 14 bm, 
Zastępstwo objął naczelnik wy- 

działu szkolnictwa średniego p. dr. 
Zyd Fedwowik оН PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— Koło Miłośników Szkoły . — Strejk szewców i robotni- 
Twórczej. Z inicjatywy nauczycieli ków huty szklanej trwa. Pomimo 
szkół powszechnych w styczniu b. r. interwencji Inspektoratu Pracy powstałe 
powstało w Wilnie Koło Miłośników przed kilkoma dniami na tle nieuwzglę- 
Szkały Twórczej. Koło to składa się dnienia prośb robotników o podwyżkę 
z mauczycieli szkół powszechnych i płacy strejki czeladników szewckich 
średnich, jednostek, pracujących w i robotników kalwaryjskiej huty szkla 
administracji szkolnej i innych osób, nej trwają nadal. Pracodawcy wręcz 
interesujących się zagadnieniem szko- odmawiają przyznania podwyżki. Sta- 

ły twórczej. Tymczasowy zarzą : koła nowisko robotników stanowcze, ale 

tworzą: pręzes p. Borowski, wice- zupełnie spokojne. \ 
prezes p. Muzyczkowa, sekretarz p. — Dwa duże tartaki przestały 
Kaczyńska, skarbnik p. Niesiołowska pracować. Przed kilkoma dniami 
oraz p. Woynowski i p. Jasiński. unieruchomione zostały w Wiłnie dwa 

Zadaniem Koła jest teoretyczne duże tartaki, Gerszatera na Antokolu 
badanie, a w przyszłości p-zeprowa- i Gordona t. z. Kalwaryjski. Obydwa 
dzanie prób realizacji szkoły nowego te tartaki stanęły z braku surowca 

typu, szkoły dostosowanej do wymo- oraz z powodu wyjątkowo ciężkiej 
gów ery współczesnej, szkoły, która- konjunktury'w handlu i przemyśle 
by mogła wychować człowieka napra- drzęwnym. W związku z tem liczba 
wdę zdolnego do życia, do pracy bezrobotnych w przemyśle drzewnym 
pioduktywnej, człowieka twórczego. powiększyła się znów o kilkadziesiąt 

Zebrania Koła odbywają się co osób. 1 

` 

®
 

”



AKADEMICKA . 

— Koło Medyków U. S. B. po- 
daje do wiadomości, że dnia 10-go 
marca b. r. w sali Ogniska Akade- 
mickiego (Wielka 24) o godz: 20-ej 
Mgr. Zdzisław Plewako wygłosi od- 
czyt p. t. «Akademik, a typ obywa- 
tela». Wejście bezpłatne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Polskie Towarzystwo Der- 
matologiczne. Dhią 11 marca rb. 
odbędzie się doroczne posiedzenie 
Polskiego T-wa Dermatologicznego o 
godz. 8 wieczorem w Szpitalu Sawicz 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie i zatwierdzenie pro- 
tokołu z ostatniego posiedzenia. 2) 
Dr. W. Wołodźko: a) pokaz chorego 
z Acantosis nigricans, b) ref, „Próba 
leczenia rzeżączki surowicą wewnątrz- 
eewkowo*. 3) Dr. M. Mienicki: Po- 
kaz chorego z Atrophia- eutis (zanik 
skóry) i preparatów mikroskopowych, 
4, Wybory. Zarządu. 

— Związek Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej im. T. Kościuszki podaje do 

dż w ziędzieńę dn. Ż0 li r. b. o 
godz. 16 po poł. w lokalu przy ul. Nowa 
Aleja z-odbędzie się walne ranie człon* 
ków z następującym porz: m dnia: 1) 

jrawozdanie z działalności (za rok, 1926, 2) 
rawozdanie Komisji Rewizyjnej, 3) Wy- 

bory Zarządu i ROA 4) Wybór 
delegatów na Walay, Zjazd ., 5), Ртей- 
minarz budżetowy, 6) Wolne wnioski, 7) 
Radjo koncert. ; doży 

W razie nieprzybycia potrzebnej ilości 
członków w terminie oznaczonym, 0 godz. 
17 odbędzie „się zebranie bez względu na 

NE * RÓŻNE. 
— Album wileńskie <Epoki>. 

W końcu maica r. b. ukaże się do- 

datek ilustrowany: «Epoki» poświęco- 

my wyłącznie Wilnu i ziemi Wileń- 
Skiei. Będzie to ©bszerne; jalbum,  za- 

wierające obok portretów osób stoją- 

cych na czele miejscowych instytucji 
admin., samorządowych, naukowych, 

społecznych, gospodarczych 1 & @, 

bogaty materjał publicystyczno — in- 

formacyjny, wyczerpujący w formie 
wywiadów i artykułów całokształt ży- 

cia Wilna i Wileńszczyzny. Mimo 

znacznych kosztów wydawnictwa al- 

bum wileńskie «Epoki» sprzedawane 

będzie po cenie 20 gr. i rozpowszech- 
nione zostanie w znacznej ilości eg: 

zemplarzy w kraju (szczególnie zaś 

w Wilnie) i zagranicą. Obok artyku- 

łów w języku polskim Redakcja «Epo- 

ki» zamieści. w „tym „dodatku 
skim szereg artykułów /w* językach 

franc. i angielskim. : M 

|,  — Wylaśnienie. Wiadomość о 

strajku w gimnazjum Welera, która 

ukazała się we wczorajszym n-rze 

zainteresowanie. Ceny miejsc od 30 gr. 
wileń- lety już są do nabycia w kasie Teatru Pol- 

Krwawe zaburzenia w Żychlinie. 
Napad bandytów na posterunkowego | 

Terenem poważnych zaburzeń u- 
licznych stało się miasteczko Żychlin 
leżące opodal Kutna. Szczegóły zajść 
są następujące. 

Na st. posterunkowego Jana Ku- 
biaka, będącego służbowo na mieście 
napadł znany opryszek Kazimierz 
Kraska, mieszkaniec Żychlina, który 
przy współudziale kilkudziesięciu miej- 
scowych opryszków usiłował go roz- 
broić. Kubiak, żuderzony kilkakrotnie 
przez napastujących, którzy posiłko- 
wali się cegłami lub kamieniami, zmu- 
szony był w obronie własnej użyć re- 
wolweru, raniąc głównego: prowodyra 
zajścia Kazimierza Kraskę w nogi. 
Na odgłos. strzałów zebrał się wkrótce 
tlum złożony z miejscowego ełementu 
przestępczego i wywrotowego, w 
ilości około 600 osób, -który agre- 
sywnie zaatakował rozpraszającą ich 
policję. 

Zaatakowany został również post 
Kubiak, który. zaałarmował gwizdkiem 
inne posterunki. Wkrótce nadbiegó 
pomoc. -Tlum: zaczął: przybierać groź- 
ną postawę, ebrzucając policję ‚ Ка- 
mieniami lub bijąc kołkami wyrwane- 
mi z ziemi,  służącemi jako podporki 
do drzew. Kilku policjantów ugodzła 

  

większą ilość przedstawień. <Mecenasem 
Bolbec» jest oczywiście piękna kobieta, któ- 
rej obrany zawód wyzwolony przeszkadza 
w  dotrżymaniu obowiązków. małżeńskich. 
Dowcipną tę satyrę rekomenduje się do po- 

ATENA 
botę o g..4 m. 30 pp. grana będzie rekor- 
dowa <Płomienna noc» — Lengyela. R 

W niedzielę o š. 3 m. 30 pp. — naj- 
r: komedja Wł. Perzyńskiego <Ušmiec! 
[OSU>. 1 ва 

— Poranek koncert prof. Wł. Bur- 
katha w Teatrze Poisklm. Świetny piani- 
sta i wybitny kompozytor prof. Władysław 
Burkatb, wystąpi w niedzielę najbliższą (3 
bm. ną koncercie w Teatrze Polskim o godz. 
12m; 30 ppuż * Wła, Ца 

W interpretacji W. Burkatha usłyszymy 
kompozycje Chopina, Szumanna, Granadosa, 

Liszta- Verdi. W części li-giej programu prof. 
Burkath wylona kompozycje własne: suitę 
tortepianową op. 14, dwie preludje oraz 
transkrypcje kolend polskich. 

W koncercie bierze udział utalentowana 
śpiewaczka Janina Korsak:Targowska, która 
wykona pieśni Niewiadomskieso, Marczew- 
skiego, Ravela oraz Buikatha (do własnych 
słów. kompozytora). Koncert wywołał ZE 

- 

Bkiego od g. 11 r. do 9 w, bez przerwy. 

RADIO. 

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

Słowa i Kurjera Wileńskiego, zaczerp- i meteorologiczny. 
nęliśmy z wileńskiej prasy żargono: , 
wej. jak się okazuje, wiadomość ta 

jest nieprawdziwa. Strajku żadnego Dr. 

w gimnazjum nie było a w czasie 

od 7 b. m do chwili obecnej Kura- 

torjum Wileńskiego Okręgu Szkolne- 
go przeprowadza doroczną wizytację. 

Również nie miała miejsca, jak się 
dowiadujemy ze ź ódeł policyjnych 

jakakolwiek demonstracja uczni gimna- 

zjum Welera w. Cielętniku. 

TEATR 'i MUZYKA, 

— «Reduta> na Pohuiance. Premje- 
ra <Żywej maski». Dziś po raz pierwszy 
uagedja w 3-ch aktach L. Pirandelio <Żywa 
maska» (Henryk IV). Ceny miejsc zwykłe 
od 20 gr. i Й 

Jutro i pojutrze <Zywa maska>. 
— Na koncert Karola OE 

skiego z udziałem wieikiego kompozytora 
usksty aczki Ireny Dubickiej, który odbędzie 

sięw Reducie w najbliższy wtorek z ramie- 

nia wileńskiego Związsu Literatów i wii. 

Tow. Filharmonicznego, już rozpoczęła się 

sprzedaż biietów w biurze «Orbis». Wobec 

wyjątkowego zainteresowania połeca sę na- 

bywać bilety zawczasu. 
— Dzisiejsza premjera w Teatrze 

Polskim. Dziś Teatr Polski występuje z 

premierą świetnej węgiet skiej nowości Fo- 

dora <Loktor Julja Szabo». Komedja ta po- 

siada wiele humoru i faktura przypomina 

najlepsze Sztuki mistrzów francuskich. 

W sztuce grają najlepsze siły naszego 

Teatru, reżyseruje Karol. Wyrwicz - Wich- 
rowski. , 

— «Mecenas Bolbec i jego mąż>. Je- 

dnocześnie z <D—rem Szabo» zespół Теа- 

tru Polskiego od dłu/szego czasu próbuje 

świetną francuską satyrę Berra i Vernenilla 

«Mecenas Bolbec i jego mąż», która w bie- 

żącym sezonie w Warszawie uzyskała naj- 

т 

LEON DAUDET . С 

_3) KREW WŚRÓD NOCY. 
Piękna kobieta milczała, nie wie- 

działa, jak wybrnąć z tej matni. De- 

sarnaud nastawał. ‚ i 

Opowiem pani co zaszło. Rzuciła 
pani tę obrożę kompromitującą do 
rzeki, gdyż była ona owem  narzę- 

* dziem, którem uduszony został Go- 

neret; obawialiście się zaś nowej re- 

wizji w La Pocholle, jako dalszego 
ciągu rewizji u Clavissea. ‹ 4 

—0O, panie sędzio, czyż można, mój 
Boże, posądzać mię o coś podob- 

nego! 
Nie posądzam pani, tylko o- 

skarżam— wyrzekł sędzia, wstając ma- 

jestatycznie ze wzrokiem pałającym — 

Uprzedzam, że chodzi tu o głowę 

pani. Mąż pani został uduszony po- 

dobnie, jak pan Goneret, którego ko- 

chanką była pani. Mam wszystkie 

akta tej sprawy. Jeśli nie chce pani 

być oskarżoną © dwa morderstwa, 

wyjaśni mi pani natychmiast, jak by- 

ło w istocie i kto zadusi! Gonereta, 

pani czy Gantaume? | 

O, panie, nie miałabym dosyć 

siły—zawolała przerażona Tulja, po- 

kazując małe rączki. : 

Więc to Gantaume zabil.. 

— A więc, tak, panie sędzio, To 

15.30—17.00. Program kursu rolniczego. 
17.00—17.25. Odczyt p. t. «Sprawa wło- 

ściańska w Polsce przedrozbiorowej» wygł. 
S. Rosłoniec (dział <Rolnictwo>). 
17.30—17.55. «Wśród kgiążek». Wydaw- 

nictwa najnowsza omówi prof. Henryk Mo- 
ścicki. 

18.00. Transmisja muzyki tanecznej. 
Koncert popołudniowy. Transmisja muz. 

tanecznej z kawiarni <Qastronomja». 
18.40—19 00. Rozmaitości. 
19.00—19.25. 10-ia lekcja kursu eiemen- 

tarnego języka «ngieiskiego. Lektorka p. Me- 
mi Gardiner. 

19 30—19.45, Komunikat rolniczy. ё 
19.45—20.10. Odczyt p.t. «Szczepionki i 

surowice w walce z chorobami zakaźnemi» 
wygł. Dr. Jóżet Celarek (dział Medycyna i 
higjena). * 

20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 
komunikaty. 

20.30. Koncert. Na zakończenie sygnał 
czasu, komunikaty. 

Koncert wieczorny. Wykonawcy: Orkie- 
stra powiększona P. R. pod dyr. Józefa Ozi- 
mińskiego i Lidja Kmitowa (skrzypce). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Znaleziony karabin. W mocy na 9 

bm. Jan Łaszczyk (Beliny 5) w bramie do- 
mu Nr 18 przy ul. Subocz znalazł karabin 
rosyjski. Dochodzenie w toku, 

Próba <porachunków». Dn. 8 bm. 
na torach st. osobow. Wilno handlarze N. 
Masarski (Cmentarna 4) i B. Malinowski 
(Kominy 21) usiłowali pobić konduktora Z. 

Szymkowskiego, który na postraci dał dwa 
strzały z rewolweru. 3 

Sprawców aresztowano. 
— Samobójstwo. Dn. 8 bm. w celu 

pozbawienia się życia utruła się esencją oc- 
tową Felicja Fi+dorowiczowa (Belmy 6). De- 
sperstkę pogotowie 'w stanie ciężkim od- 
wiozło do szpitala żydowskiego. 

Przyczyny samobójstwa — nieporozu- 
mienia rodzinne. i 

Gantaume.. Ach, cóż za nieszczęście 
spada na nas! : 

— Dobrze, dziękuję pani. Oskar- 
żam panią o wspólnictwo, pozostanie 

pani tutaj i z nikim nie będzie moż 

na się komunikować, tymczasem po- 

licja aresztuje: Gantaume'a. Vetu, mo- 

że pan odejść. Wezwę pana jutro ra- 
no, jeśli zajdzie potrzeba. 

Tulja zastanawiała się, czy nie na- 

leżałoby zemdleć, chociaż nie czuła 

najmniejszej chęci ku temu. Po strasz- 
nem napięciu nerwów czuła się uspo* 

kojoną dokonanem wyznaniem. Udała 

się do małego pokoiku, w którym 

poprzednio oczekiwał na wezwanie 
Vetu. 

Desarnaud tymczasem podpisał 
jednocześnie rozkazy uwolnienia Tres- 

sana i aresztowania Gantaume'a, Gdy 
wyszedł z gabinetu swego, został 
otoczony przez grupę dziennikarzy, 
uprzedzonych o nowym kierunku 

sprawy. Powiedział im kilka zdań 
enigmatycznych i udał się do gabi- 
netu Maufre'a 

— Sprawa załatwiona, mamy wy- 
znanie i dowód winy. 

— Oho, hol 
*" Maufre wezwał telefonicznie Quin- 

сагпопа. Lecz nie czekając nań, rzekł: 
— Gantaume jest wyjątkowo nie- 

bezpieczny, gdyż wie prawie tyle, co 

nych kamieniami otrzymało lżejsze 
obrażenie. St. przod. Plichta zmuszo- 
ny był użyć broni białej i, płazując 
wycofał się ze swym oddziałem na 
posterunek, który rychło został obię- 
żony przez tłum. й 

\/бмсгав zawiadomiono telefo- 
nicznie komendanta policji w Kutnie 
komisarza Henryka Podgórskiego, 
który: niezwłocznie wyruszył samo- 
chodem z 6 policjantami, alarmując 
równocześnie o pomoc sąsiednie po- 
sterunki: Oporów, Bedlno i Pleską— 
Dąbrowę. Dzięki taktownym zarzą- 
dzeniom. komendanta Podgórskiego 
zajście udało się zlikwidować be: 
użycia broni, \ 

Na skutek przeprowadzonego do- 
chodzenia ustalono, że czynne wy- 
stąpienie Kraski było tylko pretekstem 
do wszczęcia rozruchów w mieście 
oraz zaatakowania gmachu magistra= 
tu i posterunku policji, którą zamie* 
rzano rozbroić. Kilkunastu uczestni- 
ków zajścia przeniosło postrzelonego 
Kraskę przed mieszkanie dr. Sutkow- 
skiego w Żychlinie. Zastawszy Įmie- 
szkanie zamknięte. z powodu nieo- 
beeności lekarza; tłum  powybijał ka- 
mieniami szyby, usiłował wyłamać 
drzwi i zdemolować Imieszkanie, cze- 
mu w porę zapobiegła policja + 

W. związku z 'powyższetni zajścia- 
mi policja' aresztowała głównych 
sprawców, w liczbie 14, - 

Dalsze aresztowania w toku. W 
mieście panuje zupełny spokój. 

— Most przez ocean Atlan- 
tycki. jeden z inżynierów amerykań- 
skich wystąpił ostatnio z niesłycha- 
nym projektem połączenia Europy z 
Ameryką mostem, przerzuconymi przez 
Ocean Atlantycki, 

Kolosalny ten most byłby rozpięty 
pomiędzy miastem Queenstown w Ir- 
Jandji a St, john w  Newfoundland, 
gdzie Atlantyk jest najwęższy. 

Pomimo, że nawet w tym miejscu 
dzieli te dwa punkty 1900 mil mor- 
skich, czyli około 3100 kilometrów — 
twierczi ten inżynier, żegłównątrudno- 
ścią budowy olbrzymiego mostu nie 
byłaby jego długość, lecz kwestja fila- 
rów, na których opierałaby się jego 
budowa, gdyż na linji projektowanego 
mostu głębokość oceanu sięga w wie: 
lu miejscach 3000 metrów, a w je- 
dnem miejscu nawet 4768 metrów. O 
budowie filarów murowanych na ta- 
kich głębinach mowy być nie może. 
Inżynier jednak twierdzi, że filary, 
podpierające łuki mostu, możnaby 
przymocować do dna oceanu  kotwi- 
cami i linami specjalnemi, tak mo- 
cnemi, że wytrzymałyby napór fal naj- 
gwałtowniejszych. ' Rozpięcie łuków 
mostu wynosiłoby kilometr lub może 
i więcej, (roznięcie luku już  istnieją- 
cego mcstu Manhattan przy Nowym 
Jorku, wynosi 987 metrów, a most 
rozpięty nad zatoką Galveston przy 
percie tej nazwy w stanie Texas, 
mierzący 3390 metrów, opiera się tył- 
ko na czterech filarach). | 

A zalttm, przyrajmniej teoretycznie, 

> 

Szeptyckiego i Rydza Smiglego. 
i { 0Ы * 

nia robėt udziela kancelarja | 
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sam Clavisse. Proszę zważać na to, 
żeby nie mógł robić żadnych dygre- 
syj podczas badania. Przytem jest to 
dzika bestja, trzeba się mieć na bacz- 
ności. 

Julja długn czekała Tulji na umo- 
wionem miejscu, lecz wreszcie zrozu- 
miała, że musiało zajść coś bardzo 
poważnego i przestraszona udała się 
szybko do domu. Qd czasu zamor- 
dowania Cavalcata, Brabant był po- 
nury i budził ją nocami, pod wraże- 
niem zawsze tego samego koszmaru: 
śnił mu się Cavałcat, wchodzący do 
kawiarni Elodji Rose The, jako trup 
z włosami mokremi, przylegającemi 
do martwej głowy, głosem ceremoniał: 
nym prosił: „kieliszeczek porto“ Julia 
pocieszała się, że to minie, lecz jed- 
nocześnie przypomniała Sobie miękki 
kapelusz, zakopany w piasku przy- 
brzeżnym, który mógł być wygrzeba- 
ny każdej chwili przez psa— włóczęgę, 
lub też w oczach jej stawała drobna 
postać „mamy Cavalcat*. ` 

Zaabsoibowana ponuremi myślami, 
Julja zbliżała się wolno do La Pocho- 
lle, Clavisse, którego pomocy była 
pewna, nie dawał znaku życia. Pośród 
tylu niebezpieczeństw i podejrzeń, 
wszystkie nadzieje pokładała w szefie 
policji i bardziej niż kiedykolwiek, 
zdecydowaną byłą porzucić swego 

Informacji co do warunków składania ofert oraz  wykona- 

m. Wilna, Dominikańska 2 pokój Nr 53. 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5).   |
 

możliwość budowy olbrzymiego mo“ 
stu jest wykazana. Co się tyczy sa” 
mego mostu, to składałby się z 2-ch 
pięter. Na niższem byłyby umieszczo- 
ńe tory kolejowe, a wyższe byłoby 
przeznaczone dla komunikacji samo- 
chodowej (o piechurów widocznie in- 
żynier nie dba). W pewnych  odstę- 
pach znajdowałyby się przytem stacje 
tak dla wypoczynku podróżnych, jako 
też dla zasłania pociągów w wodę 
i węgiel, a aut w benzynę. 

Nawet wysokość kosztów budo- 
wy nie przestrasza  projektodawcę. 
Pewny. jest, że pieniędzy dostarczyliby 
kapitaliści amerykańscy, bo skrócenie 
podróży z Europy do Ameryki do 40 
godzin zapewniłoby wielkie zyski przec- 
siębiorstwu. Budowa trwałaby: lat 18. 
Pragnąc, by miała charakter - symbo- 
lczny dzieła pokoju, inżynier propó- 
nuje, ażeby most. budowało wojsko 
amerykańskie i angielskie. 

Wobec dokonania już ostatniemi 
czasy tylu rzeczy, © jakich „nie śniło 
się nawet filozofom*, kto wie, czy 
ten niezwykły projekt inżyniera ame- 
rykańskiego nie będzie urżeczywist- 
niony. ' 

— Rozpa z min. Painl 
„stracie kucharki. оЕО н Cała Francja. gorąco 

„ współczuje z panem Painlevem, znakomitym 
matematykiem i ministrem w«jny. Wielki 
ten uczony polity'ma poważne zmartwie- 
nie. Opuszcza go kucharka, która” przez 
dwadzieścia pięć lat dbała o honor jego 
kuchni. Z d 

Niewiele domów w Paryżu mogło się 
pochłubić taką mistrzynią sztuki kulinarnej, 
Głośne były obiady i śniadania w domu 
ziakomitego uczonego. SR 

Niektórzy nawet złośliwi opowiadają, iż 
początkiem popularności -'Painievego" był 
wyborny rumsztyk z truflami, który przy- 
rządzała. znakomita kucharka na przyjęcie 
gości. Od rumsztyka zaczęła się: polityczna 
karjera uczonego. ‹ # ' 

Mistrzyn: patelni (i rondla 
świetną znawczynią koni. į 

W chwilach wolnych od kłopotów ku- 
chennych interesowała się hodowlą i trenin- 

giem_ wierzchowców, a w dodatku grała na 
wyścigach. 

,_ W ostatnim sezonie wvgrała 200 tysięcy 
franków i postanowiła prowadzić żywot 
rentjerki. Wymówiła więc służbę. 

Znakomity uczony i minister jest podo- 
bno niepocieszony po tak dotkliwej / stracie. 

"Sport. 
Zarząd T—wa Wioślarskiego 

w Wilnie. 

jest również 

„ _ Niniejszem powiadamia swych członków 
ia w dniu 20 marca r.b. o godzi 5 pp w 
okalu zimowym T—wa przy ul. Mickiewi- 
cza odbędzie się doroczne walne zebranie 
Członków T—waa. 

‚° № rawie gdyby o wskazanej godzinie 
nie było przepisanej ilości cztonsów (statut 
$ 27) zebranie odbędzie się tegoż dnia o 
godz. 6 pp. bez względu na ilość przybyłych. 
ннн i 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? © 
Musisz ukończyć kursa fachowa kore- 
spondencyjne prof.  Sekułowicza, 
Warszawa, Zórawia 42, Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 
wości - kupieckiej, korespondencji $ 
handlowej, stenograiji, nauki handlu, 
prawa, kaligraf i, pisania -na maszy- 
nach. Po ukończeniu świadectwo. — ф 

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! ф 
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Drzefarg. 
Magistrat miasta Wilna podaje do wiadomości, że w dniu 

15 marca r. b. odbędzie się przetarg na wykonanie i dostarcze- 

nie drzwi i okien dła budynku szkoły miejskiej przy ul. 
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herkulesa, lub oparzyć go, za przykła- 
dem owych zrozpaczonych Bretonek, 
by pozbyć się go i módz nareszcie 
wyjść za Clavisse'a, uzyskując przy- 
tem spokój do końca życia. 

Lecz bez trzech miljonów nie 
można liczyć na Clavisse'?, a owe 
trzy miijony wśród coraz wzrastającej 
powodzi krwi i błota, otaczających 
mieszkańców La Pocholle, stawały się 
z dnia na dzień bardziej problema- 
tyczne. 

Jakieś auta mijało ją, była to służ- 
bowa maszyna Clavisse'a, siedział w 
niej Merluche, pomocnik Clavisse'a z 
kilku policjantami. Jechali oni do La 
Pocholle z rozkazem aresztowania 
Gantaumea. Poznała ich i drgnęla.— 
Czyżby Tuija zdradziła? 

Gdy Juija przybyła do pałacu, zna- 
lazta Estancelina i Brabanta skonster- 
nowanych i przestraszonych. Policja 
pochwyciła Gantaume'a, który bynaj- 
raniecj pie sprzeciwiał się i pozwolił 
zapakować siebie do auta, jak spo- 
kojne cielę. 

Wszyscy byli milczący i przygnę- 
bieni. Marius zaś zamknął się u sie- 
bie, komponując odę, w której błagał 
sprawiedliwość o litość dla swego 
„drugiego ojca”. Nikt nie mógłby wy- 
jaśnić, dlaczego kucharz, którego oba: 

wiał się tak panicznie, a który trakto- 

Dziś wy- 
świetlane: file 
Bugene O'Brien. Nad program: 

Szczepańskiego. 

„Mezaljans* 
«Głupi, a! 

Ostatni 

  

16 marca r. b. odbędzie się 

ilości około 15 000 mtr.* 

  

O warunkach składania 

dowiedzieć się można w kance 

   
   gl isl) 

TOS 

(GRAUSTARK) .dramat w 8-miu aktach. 
W rolach głównych, Norma Talmadge i 

seans Oo godz. 10. Orviestra pod dyrekcją 
e W  poczekalniach koncerty Radjo. 

t.święta od godz. 2 m. 30, w soboty od godz. 3 m. 
4 m. 30. Cena biletów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. Początek seansów: w nie- 
dzielę i święta o godz. 3, w soboty o godz. 4 i inne dnie o godz. 5-tej. 
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Przefarg. 
Magistrat miasta Wilna podaje do wiadomości, że w dniu 

nanie chodników z płyt betonowych na ulicach i placach w 

stratu m. Wilna, Dominikańska 2 pokój Nr 53. 
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przetarg na dostarczenie i wyko- 

o
G
P
E
O
R
R
O
O
O
K
E
P
R
O
E
Ś
 

ofert oraz ' 

Sskcji 

wykonania robót 

larji Technicznej Magi- 

Radjo odbiornik 
2 lampowy pozwoli 
na głośny odbiór całej 
Europy ną słuchawki, 

„Ą lampowy na głośnik. 
Wyrób fabryk, <Unic» 
w Pruszkowie, Sprze« 
daž: Warszawa, Obož- 
na 11. T-wo Oxiūski į 
S-ka inż. Ceny niskie. 
Raty, Instalacja na 

prowincji, 
— 

A 

ač 
  

  

K. DĄBRO 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

**© Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznych 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

hg długim pobycie w 

  

  

Po wycofaniu się od 1 stycznia 1927 r. 
ze spółki <Bławat Wileński» otwo- 
rzyliśmy przy ul. Wileńskiej Nr 33 
własny sklep płótna i towarów 

bławatnych pod firmą 

J. Dubicka i S-ka 
obecn'e przystąpilišmy do likwidacyj. 

nej wyprzedaży wszystkich towa- 
rów wiełniańiych po cenić kosztu. 

Polecamy się łaskawej pamięci 
Szanownej Klienteli 3 

J. Dubicka i J. Januszewski. 
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Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Anioni SITARZ, zamieszkały 
w Wilnie, przy ulicy św. Michalskiej 
Nr 8, zgodnie z art, 1030 U, P. C, 
Obwieszcza iż w dniu 14 marca 1927 
roku, o godzinie 10ej rano, w Wilnie, 
przy ulicy Kijowskiej odbędzie się 
sprzedaż z licytacji pubkicznej majątku 
ruchomego Szmerki Rubilnika, skła: 
"dającego się x umeblowania m eszka- 
nia, oszacowanego na sumę 2.900 zł0- 
tych na zaspokojenie pretensji Szmer- 
ki Kantorowicza. 

Komorn'k Sądowy 
Nr. 444Ó-V]. (—) A. Sitarz.   

W; Smiałowska 
przyjmuje od godz. 

  

kiego udziela ruty- 
nowana nauczycielka: 
Mickiewicza 45 m. 4 
od godz. 1—3. 

  

  

aryžu iw Anzlji 
udzielam lekcji języka 

francuskiego 
i angielskiego 

WSKA Mickiewicza 37—17. 
ё Wejście od ulicy 

Ciasnej. 

r DOKTO | 5-pokojowe 
D, ZELDOWIGZ mieszkanie do wy: 

najęcia naę Zwierzyń: 
chor. WENERYCZ. | cn, w pobliżu mostu, 
NE, MOCZOPŁC. | ze wszystkiemi wygo- 

SKÓRNE dami, ogródkiem, tara- 
od 10-1, od 5-8 w. SR Informacje co- 

— | dzen. od godz 4 do 5, 
DOKTÓR ul. A. Mickiewicza 

S.Zeldowiczowa | > 539 m 10. 
KOBIECE, WENE: 
RYCZNE i chor. 0 interesu handlo- 
DRÓG MOCZ, D wego dobrze 

prz. 12 2 i od 46 prosperującego 
ul.Mickiewicza24 | potrzebny spėlnik - ka. 

tel. 277 dla powiekszenia inte- 
W. Zdr. Ńr 31. resu. Pewna gwaran- 

cja kapitału. Mogą 
Akuszerka byč niefachowi. 

Ulica 3-go maja 9, 
m. 13 od g, 8 w. do 

iebi 10, w nieczielę od do 19. Mickiewicza и 
46 m. 6 m 

WZP. Nr 63 

  

  ŁUŻĄCA młoda, 
uczciwa, z reko- 
mendacją, z go- 

towan'em, poszukuje 
miejsca do wszystkie+ 
go. Dowiedzieć się od 
5—7 Portowa 23 m, 24 

Lekcyj francus- 

  

  

Do sprzedania 
GRANULKI FLE niedrozo M.Wilenkin 

` wiadomość т 
ul. Antokolska 74—8. o A sda 

OCD Wilno,ul. Tatarska 
į —->>= | 20, dom własny 

"SZ ° Istnieje od 1843 r. 
Poszukuję Fabryka i skład: 
dwóch pokoi z kuch- mebli: 
nią możliwie w śród- | jadalne, sypialne, 
mieściu. Zgłoszenia do | salony, gabinety, 
Administracji «Słowa», | łóżka niklowane i 

YA] 
NOŚCI. i CHRYPKI 
A | 8.01) 7 BLOK UCZY EU) 

SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA —- 
prawnuczka Lenorman, ktėra 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
it. d wyzdrowiała; odnawią przyję 
cia, od. godz. 10 zrana do 8-ej wiecz. 
ul. Młynowa 21 m. 6, c ape zał 
Krzyża, w bramie na schody i 

na lewo, 

    DUSZ 

   

     
————— 

  

wał go jak jedną ze swych šcierek, 
stał się jego „drugim ojcem'' od 
chwili, gdy został wpekowany do 
więzienia. е 

Brabant 
stronę: - ' 

— Muszę cię uprzedzić, że Gan- 
taume wie © wszystkiem. Jeśli zdradzi 
nas, przepadniemy wszyscy i Clavisse 
z mami, skoro działaliśmy z jego roz- 
kazu. | 

, Julja opanowała się: 4 д 
— Niema się czego obawiač, moj 

drogi, Gantaume nie zdradzi nas, tak 
samo, jak nie zdradzilabym ja, gdy- 

bym była aresztowana; a jeśli nawet 
coś powie, to ręczę ci, że przejdzie 
to tak, jakby nic nie mówił 

, — Czemu nie pójdziesz do niego, 
nie rozmówisz się z nim? 

— Nie należy go kompromitować. 
Nie nie rozumiesz. Pozwól mi działać, 
a zobaczysz, że wszystko się szczęśli- 
wie zakończy, pod warunkiem, że nie 
będziesz miewał koszmarów. Zażywaj 
środków nasennych, jak stary. Pozo- 
stało jeszcze trochę po rewizji. 

Tymczasem Estancelin mówił do 
Elodji: 

—Nie powinniśmy być zamieszani w 
sprawie, tych nieszczęsnych. Nie wie- 
my absolutnie nic e okolicznościach 
śmierci Gonereta i Cavalcata, 

odprowadził  Julję na 

angiejskie, kreden - 
sy, stoły, szafy, 
biurka, krzesła 
dębowe it, d." 

Dogodne warunki i 
na raty. 

  
  

STANGRET 
(furman) samotny 
o od zaraz. 

ladomość: zauł. S-to 
Jerski 4 — 18 do 11 

rano i 3—5 p.p. 

„Placowka Polska. 

MEBLOWA 
S Makowski. — Zawalna 15, 
mając 36 1а praktyki w dziaje MEBLO. 
WYM—wypełnia gustownie i TANIO 

Iš 

  

  

wszeikie zamówienia oraz OPAKO- 
WANIE MEBLI. Zwiedzenie zakładu 

do kupna nie obowiązuje.   
Jeśli Gantaume będzie przyłapany 

na dobre, co nie jest jeszcze pewiie, 
mam obiecane przez tych panów, że 
zajmę jego miejsce, nie jest to stano- 
wisko świetne, lecz gwarantuje przed 
„omyłkami sądowemi". 

Elodja odrzekła z rozdrażnieniem: 
— Niema złych stanowisk, jedynie 

stanowisko spadkobierczyni, która nie 
otrzyma spadku jest głupie i śmiesz- 

ne. Gdyż niema wątpliwości, że aresz- 

towanie naszych przyjaciół nie przy- 

czyni się do szczęśliwego zakończe- 
nia tej sprawy... 

Gantaume wprowadzony został 
do gabinetu ędziego śledczego przez 

dwuch silnych mężczyzn, którzy wło- 

żyli mu kajdanki na ręce. Desainaud 
wezwał natychmiast Tuiję Moneuse, 
która powtórzyła swe wyznanie w 

obecności kochanka. Widok obroży, 

leżącej na stole przygnębił do reszty 

zbrodniarza. Jednak zaprzeczał upar- 

cie i bez złości, krótko i ponuro, a 
spokój jego był dowodem wielkiej 
siły woli. Desarnaud, dobrze znający 
swój fach, wypytywał go, badał wszel- 
kiemi sposobami, przypominając mu 
miłość do Tulji, stosunek jej z Gone* 
retem, życie kucharza na morzu, gdy 
był marynarzem, Laudrivanta, trucizny 
kupowane od niego... 
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