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Sesja Rady Ligi Narodów. 
Posiedzenie Rady. 
GENEWA, 11.1. PAT. Na wczo- 

rajszem posiedzeniu Rady Ligi Naro- 
dów załatwiono szereg Spraw natury 
finansowej. Przedewszystkiem zapc= 
znano Się z pracami komitetu finan- 
sowego Rady Ligi w przedmiocie 
podwójnego opodatkowania oraz uchy- 
lania się od płacenia podatków. Za- 
aprobowano przytem propozycję wło- 
ską w sprawie wydania zbioru ustaw 
dotyczących obrotu finansowego i 
bankowości. 

Następnie Rada zapoznała się z 
kwestją osiedlania się uchodźców 
greckich i postanowiła „zebrać jaknai- 
szczegółowsze wiadómości o sytuacji 
budżetowej i finansowej Grecji, aby 
być w ich posiadaniu na wypadek 
zażądania przez Grecję dodatkowej 
pożyczki. Z kolei Rada przyjęła spra- 
wozdanie w sprawie reformy |banko- 
wej i monetarnej w Estonji w związku 
z emisją pożyczki. W dalszym ciągu | 
obrad zapoznała się Rada z postępem 
prac w dziedzinie osiedlania uchodź- 
ców bułgarskich. 

Następnie Rada wysłuchała raportu 
Vanderweldego o sytuacji fi .ansowej 
Gdańska. Sprawozdawca podkrešli!, 
że w ciągu ostatniego tygodnia komi- 
iet finansowy Ligi badał dokładnie 
sytuację wolnego miasta. : 

Dzięki pracy komitetu trudności 
ujawniające się w stosunkach polsko- 
gdańskich mogą być obecnie uważa: 
ne za usunięte. Komitet finansowy 
rie widzi przeszkód uniemożliwiają 
cych zaciągnięcie pożyczki przez radę 
kortu pod warunkiem, że pożyczka 
ta będzie emitowana po. pożyczce 
wolnego miasta. Sprawozdawca wy- 
raził dalej nadzieję, że Rada przyłączy 
się do jego opinii, iż obie te pożycz: 
ki, które przyczynią się do rozwoju 
ekonomicznego zarówno G lańska jak 
i Polski będą mogły być zrealizowane 
w najbliższym czasie, 

Po przemówieniu Vanderweldego 
zabierali głos kolejna prezydent se- 
natu wolnego miasta Sahm, wysoki 
komisarz Ligi Narodów van Hamel i 
komisarz generalny Rzeczypospolitej 
w Gdańsku Strassburger. Wszyscy 
oni wyraziłi zadowolenie z powodu. 
ostatecznego załatwienia wymienio- 
nych wyżej spraw. Min, Strassburger 
przypomniał przytem, że Polska przy- 
czyniła się do uzdrowienia finansów 

na względzie 
zarówno dobrobyt Gdańska jak i je- 
go rolę w rozwoju ekonomicznym 

Polski. 
Następnie przemawiał przewodni- 

czący obradom min. Stresemann, któ” 
ry podkreślił przy tej sposobności 
znaczenie prac humanitarnych, spo- 
lecznych i gospodarczych prowadzo* 
nych przez Ligę i jej współudział w 
dziele odbudowy Europy. 

Z kolei Rada zajęła się sprawą 
nominacji uczestników międzynaro= 
dowej konferencji gospodarczej, ma« 

« jącej się odbyć w Genewie dn. 4-go 
maja, Postawiono prócz rzeczoznaw- 
ców mianowanych przez poszczegól- 
nych członków . Ligi powołać dodat- 
kowo w charakterze rzeczoznawców 
5-ciu delegatów wyznaczonych przez 
międzynarodową izbę handlową w 
Paryżu, prezesa rady administracyj- 
nej międzynarodowego instytutu rol- 
niczego oraz jednego rzeczoznawcę 
powołanego przez międzynarodowy 
związek kooperatyw. Nadto powoła- 
ne będą w charakterze rzeczoznaw= 
ców 3 kobiety mianowane przezjprze” 
wodniczącego konferencji w porozu- 
mieniu z międzynarodowemi organi- 
zacjami kobiecemi. 

Sprawy gdańskie. 
GENEWA, 11—]ll. Pat. Rada Li- 

gi Narodów przyjęła jednomyślnie 
sprawozdanie Vanderweldego w Spra- 
wie sytuacji finansowej w m. Gdań- 
ska oraz w sprawie pożyczki dla 
Gdańska w sumie 40000000 gulde- 
nów pod auspicjami Ligi Narodów. 
Zawarte w tej sprawie układy muszą 
jeszcze tylko zostać  ratyfikowane 
przez ciała prawodawcze m. Gdzń- 
ska i przez Sejm polski. 
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Ostatnie przedstawienia 
a Szopki Akademickiej 

O wycofanie wojsk francuskich. 
GENEWA, 1iIl, PAT Sprawa ostatecznego wycofania wojsk 

francuskich z zagłębia Saary i stworzenia tam specjalnej straży 

kolejowej, napotyka na poważne trudności. Delegacja nemiecka 
domaga sę niezwłocznego ustalenia terminu wycofania oddziałó* 
francuskich oraz powołania straży ko ejowej, która—wedlug kon- 
cepcji niemieckiej—nie byłaby formacją wojskową. Natomiast po- 
gląd francuski idzie w tym kierunku, że przynajmniej co do kolei, 
przedwczesnem byłoby ustalać termin zaniechan'a daleko idą- 
cych zarządzeń bezpeczeństwa. Fozatem Francuzi domagają się, 
by ochronę linji kolejowych sprawował u:brojony 1 wojskowo 
zorganizowany korpus policyjny. Pomimo różnicy poglądów, 
istnieją nadzieje, że porozumienie uda się osiągnąć w tym ty- 
godniu. х 

Kompromisu nie osiągnięto, 

BERLN, 1Llii, PAT. W rozmowie z genewskim kerespon- 
dentem Vossische Ztg min. Stresemann oświadczył dziś w połud- 
nie, że w sprawie zagłębia Saary nie osiągnięto dotychczas kom- 
promisu i że poglądy Niemiec i Francji na tę kwestję diametral- 
nie są sobie przeciwne. Konfikt niemiecko - francuski znajduje 
się—zdaniem ministra—nadal w stanie bardzo poważnym. 

Zadecyduje większość Rady. 

GENEWA, 1I.Ili, PAT. Wobec niemożności osiągnięcia całko- 
witego porozumienia mięizy delegatami Francuskimi i niemiecki- 
mi w niektórych punktach spornych dotyczących zagłębia Saary, 
obie strony przedstawiają jutro swe tezy na publicznem posie- 
dzeniu Rady. Rząd francuski opiera się na projekcie kompromi- 
sowym, opracowanym i uchwaionym jednogłośnie przez komi: 
sję rządzącą zagłębia Saary. Sprawa ta zadecydowana będzie 
przez Radę Ligi większością głosów. tie 
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Rozstrzygnięcie w sprawie szkół na G,Sląsku. 
GENEWA, 11—III. PAT. Komitet trzech po dwudniowych uciążliwych 

pracach, w których brałi udział ministrowie Zaleski i Streseman, zakończył 

swą działalność i ustalił tekst sprawozdania dla Rady Ligi. Sprawozdanie 

potwierdza stanowisko polskie, a mianowicie że, szkoły mniejszościowe 
są przeznaczone tylko dła mniejszości. 

Min, Streseman rewizytuje min. Zaleskiego 
BERLIN, '11 Il. PAT. Biuro Wolifa donosi z Genewy, że min. Stre- 

A rewizytował dziś po poł. min. Zaleskiego. Rewizyta trwała niespełna 
godzinę. 

Antagonizmy szwajcarsko-sowieckie; 
" BERN, 11 3. PAT Szwajcarska Agencja Telegraficzna ogłasza następu- 

jący komunikat: Koła kompetentne nazywają czczym wymysłem wiadomość 
augielską, według której szwajcarska rada związkowa miała wystosować do 
rządu sowieckiego notę dającą mu wszelkie gwarancje dla wszystkich 
urzędowych przedstawicieli Sowietów, którzyby byli delegowani do Genewy 
lub innych miejscowości szwajcarskich na konferencje zwoływane pod 
egidą Ligi Narodów. 

Próby porozumienia. 

LONDYN, 11 3. PAT. Westminster Gazette donosi, iż Chamberlain 
i Briand usiłowali skłonić rząd szwajcarski do podjęcia stosunków dypło- 
matycznych z Rosją. НЕ 

Projektų zmiany ordynacji Oyborczej. 
WARSZAWA, 11—]II. (żel, wł, Słowa). Na dzisiejszem posiedzeniu 

Komisja Konstytucyjna przystąpiła do dyskusji nad projektem pos. Głą- 
bińskiego. Pierwszy mówca pos. Kronig (zjed. Niem.) w  dłuższem prze- 
mówieniu wystąpił przeciwko zmianie ordynacji wyborczej do Sejmu, 
objętej zarówno projektami stronnictw jak i projektem pos. Głąbińskiego. 

Następnie przemawiał pos. Niedziałkowski, specjalnie wezwany przez PPS. 

dla obrony ordynacji wyborczej przed projektem endeckim. Pos. Niedział- 
kowski zgłosił wniosek o odroczenie. dyskusji, a to w tym celu aby za- 
sięgnąć opinji Marszałka lub Konwentu Senjorów czy projekty stronnictw 
i projekt pos. Gląbińskiego mogą być rozważane na Komisji, pomimo, iż 
zdaniem mówcy projekty te zmierzając do utworzenia grup narodowościo- 
wych są sprzeczne z Konstytucją, gdyż ustawa wprowadza wybory kurjal- 
ne. Wniosek ten poparł pos. Chrucki (Ukr.) oraz posłowie lewicy. 

Przewodniczący pos. Głąbiński oświadczył, że nie widzi należytej 
przyczyny prawnej do odraczania obrad i że tylko Sejm jest kompetentny 
do rozstrzygania czy uchwały Komisji zgodne są z Konstytucją czy nie. 
Po oświadczeniu tem przedstawiciele klubów lewicowych i mniejszości 
narodowych opuścili salę obrad. Pozostali przedstawiciele stronnictw pra- 
wicowych i środka aż do N. P. R. włącznie. Po stwierdzeniu dostateczne- 
go kompletu przyjęto za podstawę do rozpraw wniosek referenta posła 

Głąbińskie go. Ч : 
Art. | przyjęto z pewnemi zmianami. Uchwalono mianowicie zasadę, 

aby ilość posłów w przyszłym Sejmie wynosiła 300, a następnie drugą 

zasadę, według której ilość mandatów przypadających na dany okręg ma 
być ustalona w stosunku do liczby oddanych przy ostatnich wyborach 
głosów. Skreślono natomiast postanowienie, że ilość mandatów w okrę- 

gach miejskich będzie niezmieniona. : 
Dalej przyjęto wniosek CH. D. aby nie tworzyć osobnych grup 

narodowošciowych, lecz dążyć do zabezpieczenia reprezentacji polskiej 
przez wprowadzenie postanowieriia, że okręgi wyborcze obejmować będą 

| Gałe województwa. Zastrzeżenia, jakie z kilku stron podniesiono w tej 
$ sprawie, będą rozważane przez osobną podkomisję, która ma opracować 

wnioski w sprawie zabezpieczenia wyboru reprezentacji polskiej, które to 
wnioski pelna komisja rozpatrzy w związku z 3-ciem czytaniem. 

Ponadto uchwalono na wniosek CH. D. aby na każdy okręg wybor= 

czy wypadło przynajmniej po 3 mandaty. Termin następnego posiedzenia 

komisji wyznaczono na wtorek, godzina 10 min. 30 rano. 

ZE     dn. 12 i 13 marca o godz. 8.15, Ceny od 50 gr. w górę. 

Przedstawienie popołudniowe po cenach zniżonych w niedzielę 13-go a 

marca o godz. 5-tej p.p. Ognisko akademickie uł, Wielka 24. BI 
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Idee francuskiego germanofila. 
Paryż, 7 marca, 

Co myśli młodzież powojennej 

Francji? Co myślą ci, którzy w cza- 

sie wojny na ławach szholnych  sie- 
dzieli, a którzy dziś wchodzą w žy- 

cie? Ogłoszono na ten temat dużo 
ankiet niebardzo przekonywujących. 

Większość młodzieży uniwersyteckiej 

nic nie myśli, to znaczy nie ma już 

urobionych przekonań politycznych. 

Gra w piłkę nożną, tańczy Charle- 

ston'a, czyta gazety... Mniejszość, eli- 

ta, zdradza niepokój, chce odgadnąć 
przyszłość Francji, pragnie jej zapew- 

nić pomyślność i potęgę, skłania się 

ku skrajnym kierunkom politycznym. 

Jeśli przedstawiciele tej młodzieży da- 
ją wyraz swym «przekonaniom», to 

czynią to w. sposób ogromnie uprosz- 
czony, ciasnym pozytywižmem owia-. 
ny. Ci młodzi, którzy się wybijają są 
okropnymi «realistami», nawet w ich 

życiu sentymentalnem. 

Typowym _— przedstawicielem tej 

generacji jest. p. Alfred Fabre-Luce, 
syn Edmunda, dyrektora banku 

Crėdit Lyonnais. Urodził się 16 maja 
1899 roku ma więc lat 27. Ukończył 
Szkołę Nauk Politycznych, oraz pras 
wo. W roku 1919 był przydzielony 
przez kilka miesięcy do ambasady 
francuskiej w Londynie jako. affachć, 

W roku 1921 poświęcił się publicys= 

tyce. W roku 1922 wydał u Grasset'a 
swą pierwszą książkę: La Crise des 

Alliances. Na 400 zgórą stronach 
podaje kronikę stosunków francusko- - 

angielskich po wojnie, stwierdza mi- 
mochodem, że Polska „tymczasowo 

i względnie stanowi dła Francji naj- 
bardziej stały czynnik* na wschodzie 
Europy (str. 237), oraz kończy nawo= 

łując do zacieśnienia stosunków Fran- 

cji z W. Brytanją drogą wprowadze- 

nia trzeciego partnera do duetu, a 

mianowicie... Niemiec. 

W roku 1924 Nouvelle Revue 
Frangaise wydaje nową książkę p. 

Fabre-Luce'a: La Victoire. jestto pró- 

ba rozwiązanie kwestji odpowiedział- 
ności za wywołanie wojny, kwestji 

tak doniosłej dla Niemiec. Autor o- 

za dużo 
nawet. Przyznaje, że Niemcy ponoszą 

„główną odpowiedzialność”, ale i 

Francja, a raczej p. Poincare nie jest 
w jego oczach bez winy. P. Poincare 
rzekomo „zbyt śmiało stosował sojusz 

francusko-rosyjski, co tylko roznamięt- 

niło imperjalizm austrjacki i niemiecki..* 
P. Poincare nie zbagatelizował książki 
p. Fubre-Luce, odpowiedział mu w 
drugim tomie swych . pamiętników 
Au Service de la France stwierdza- 
jac ironicznie, że jego krytyk „miał 
14 lat w roku 1914“, na co p. Fabre- 
Luce odpowiedział w przeglądzie 
Europe (15. IV. 26), że p. Poincare 
miał 10 lat w roku 1870, a jednak 
nie zawahał się w jednym z artyku- 
łów potępić polityki Napoleona Ill-go... 

Dwie powyższe książki napisane 

są z niewątpliwym talentem. P. Poin- 
care powiedział uszczypliwie, że jest 

to „talent powieściopisarski*. 

dla usprawiedliwienia tego bor mot'z 
p. Fabre-Luce wydał w roku zeszłym 
powieść Mars pod pseudonimem Jac- 
ques Sindral, a wkrótce potem pod 
tym samym pseudonimem życiorys 

Talieyrand'a niewielkiej zresztą war- 
tości (obie rzeczy u Grasset'a). „Ten 

młody człowiek za -dużo pisze — 
mówił mi kiłka dni temu p. Henryk 
de Jouvenel — nie więc dziwnego, 
że jego książki są nieprzemyślane i 
mgliste““, 

Ostatnia jego książka, która świe- 
żo się ukazała u Grasset'a nosi tytuł 
Locarno sans reves. Rozwija w niej 
autor myśl rzuconą w zamknięciu 

swej pierwszej książki: wprowadzić 

Niemcy do partji francusko-angielskieį, 
rozwija tak, że „gdyby to uczynił jakiś 

odpowiedzialny polityk, Anglja nie 

omieszkałaby wyrazić swego niepokoju 
i przedsięwziąć kontr:akcji, P. Fabre- 

Luce mianowicie chce sojuszu fran= 
cusko-niemieckiego. Nie sojuszu dwu 
demokracji, ale sojuszu dwu nacjona- 

Jakby 

lizmów, które z niczego nie rezygnują. 

A ponieważ nacjonalizm niemiecki nie 

rezygauje ani z „korytarza“, ani ze 

Śląska Górnego, przeto p. Fabre- 
Luce przyjmuje tezę swego przyszłego, 

mocno wątpliwego zresztą sojusz- 

nika. 
A zobowiązania Francji? A trakta- 

ty? Tu p. Fabre-Luce wskazuje na 
Ligę Narodów, na „nową grę dyplo- 

matyczną”, jaka się rodzi w Genewie 

i na <pokojową rewizję traktatów», 

jaka stąd wyniknie. Na str. 36 i nast. 

opisuje dokładnie jak Polska może 

być wciągnięta w zęby genewskiej 

procedury, jak na podstawie swoistej 

bardzo interpretacji układów locarneń- 
skich może stanąć zupełnie odosob- 

niona wobec Niemiec i nie mieć in- 
nego wyboru jak wojnę sam na sam, 
albo zgodę na rewizję granic... „Ma- 

my zresztą nadzieję—pisze na str. 130 

—że wszelkie poważne poświęcenia 

będą Polsce zaoszczędzone. Jest to 
możliwe. Będzie to głównie zależało 
od niej samej, od stanowiska między- 
narod 'wego, jakie zdoła sobie zdo- 
być, od jej siły i od otaczających ją 
sympatji. Jeśli Polska będzie dość 
mądra i zręczna aby doprowadzić do 

zbliżenia politycznego i gospodarcze- 

go z Niemcami przed zbadaniem spraw 
terytorjalnych, to może będą one od- 

kładane w nieskończoność albo za- 

łatwione drogą kompensaty ku obo- 

pólnemu zadowołeniu*... 

Co do sojuszu francusko-polskie- 
go, to „byłoby 'szałeństwem szukać w 
ścisłej solidarności z Warszawą zwię- 

kszenia bezpieczeństwa Francji* (str. 
131), albowiem trudno jest przywidy- 

wać konflikt francusko - niemiecki. 
Francja odzyskała na wschodzie Al- 
zację:Lotaryngję, a Niemcy nie myślą 

poważnie o jej odebraniu. „Nacjona- 

lizm niemiecki zwrąca się przeciwko 
Francji tylko w. stopniu, w jakim 
Francja występuje jako opiekunka 
Polski” (str. 114, Wniosek stąd jest 

bardzo prosty: Francja powinna: się 
wycofać z sojuszu z Polską, „rozpu- 

ścić go w łonie Ligi Narodów*, jak 

się barwnie wyraża p. Fabre Luce 

(str. 129). 
Jest to program pomniejszania roli 

Francjj w Europie. P. Fabre-Luce 
nie zdaje sobie sprawy, że gdyby 
jego idee spróbował wykonywać rząd 
francuski, to Francja bardzo prędko 

znalazłaby się odosobniona w 

Europie, odosobniona ze swym nie” 

mieckim sojusznikiem rozpierającym 
się w jej własnym domu, narzucają- 

jącym jej politykę i grożą. 
cym _ ustawicznie użyciem | sily, 
Francja nie może zrezygnować z so- 

juszów, z przyjaźni i z punktów o- 

parcia w Europie środkowej i 
wschodniej, | nie zrezygnuje, albo- 
wiem są w tym kraju umysły głębsze 
od błyskotliwego umysłu pana A fre- 
da Fabre-Luce'a. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Minister sprawiedliwości Aleksander 
Meysztowicz cieszy się niezwykłą popular- 

nością w szerokich kołach ziemiaństwa pol- 
skiego wogóle, a kresowego w szczególno- 
ści. Przed tym, niż był ministrem, był leade- 

rem ziemiaństwa. Dziś nim być nie może, 
jako członek gabinetu nie będącego gabine- 
tem koalicyjnym, lecz rządem apart$jnym, 
opartym o osoby, a nie o ugrupowania po- 
lityczne. Słowo zwraca się często przeciw te- 
mu rządowi, w poszczególnych wypadkach 
krytycznie rozpatrując niektóre jego posunię- 

cia, jakkolwiek pamiętamy, że jest to naj- 
lepszy rząd od chwili powstania Rzeczypo- 
spolitej i jedyny rząd, który nas wyzwolił 
od chaosu i bezładu parlamentarnej omni- 

potencji. Stąd nie mamy nic przeciw temu, 
gdy nas nazywają <organem min. Meyszto- 
wicza>, jeśli ma to znaczyć, Że udział w 
rządzie tego polityka jest przez nas jaknaj- 
żywiej aprobowany, i że w jego osobie i w 
jego polityce pokładamy duże nadzieje, lecz 
nie jesteśmy organem min. Meysztowicza w 

tem zrozumieniu, abyśmy kiedykolwiek od 
niego, jako od ministra otrzymywali dyrek- 
tywy, wskazówki, czy sugestije. Pod tym 

względem Słowo pozostało tem czem było, 
to jest jedną z niewielu placówek prasowych 
o całkowitej pubiicystycznej niezależności. 

) 

Sejm i Rzad. 
Emeryci wojskowi. | 

WARSZAWA, 11.11. (żel. wł Słowa) 
Prezydent Rzeczypospolitej podpisał 
nową listę generałów i pułkowników, 
którzy z dniem 10 maja przechodzą 
ra emeryturę. Lista ta zawiera 15 
nazwisk generałów i 10 pułkowni- 
ków. Według listy następujący ge- 
nerałowie z dniem 10 maja przecho- 
dzą na emeryturę: gen. Fara, gen. 
Pintz, gen. Ładoś, gen. Gruber, gen. 
Jastrzębski Pławski, gen. Rejman, Ja- 
siński, Tabaczyński, Kalicki, Kiciński, 
Załęski, Zieliński i Jan Kubin, gen. 
brygady. 

Pomyślne wiadomości z Ge. 
newy. 

WARSZAWA, 111II. (żel. wł. Słowa) 
Z Genewy nadeszły wiadomości, że 
sprawa rokowań ; handlowych polsko- 
niemieckich po rozmowach ministra 
Zaleskiego ze Stresemanem przedsta- 
wia się nader pomyślnie. Rokowania 
niewątpliwie zostaną wznowione na 
podstawie zawartego porozumienia 
wobec cofnięcia się Niemiec, które 
przez usta p. Stressemana potwier- 
dziły, że decyzja zerwania była wy- 
nikiem gry kół nacjonalistycznych no- 
wego gabinetu. 

Minister Zaleski powraca do War- 
szawy prawdopodobnie w dniu 18 b, 
m. Po drodze minister zatrzyma się 
w Paryżu. 

W kołach politycznych cofnięcie 
się Niemiec uważane jest za chęć 
wprowadzenia w błąd opinji europej- 
skiej ma temat pacyfizmu Niemiec, 
dla tem łatwiejszego uzyskania sukce- 
su w sprawie opróżnienia okręgu 
Saary a nawet Nadrenii. 

Projekt zmian ordynacji wy- 
borczej a Żydzi. 

Prase żydowska stwierdza, že w 
kołach mniejszości narodowych, a 
Szczególnie wśród posłów żydowskich 
projekt zmian ordynacji wyborczej 
zgłoszony przez posła Głąbińskiego 
wywołał wrażenie przygnębiające. Pro- 
jekt ten jest szczególnie niebezpieczny 
dla żydów, gdyż ewentualne uchwale- 
nie go pozbawi żydów niemal całej 
reprezentacji w sejmie, z wyjątkiem 
kilku nielicznych miast, jak Warszawy, 
Łodzi, Lwowa i ewentualnie Krakowa. 
Projekt prawicowy napotyka na bar- 
dzo energiczny sprzeciw ze strony 
P. P. S, natomiast Piast i N. P. R 
wypowiadają się za projektem. Projekt 
ten może, jak widać liczyć na pewną 
większość w sejmie. W obecnej chwili 
los projektu zależny jest w dużej mie-. 
rze od stanowiska, jakie zajmie wo- 
bęc niego rząd. W tej mierze oczeki- 
wane jest urzędowe lub półurzędowe 
oświadczenie rządu. Hajnt twierdzi, 
że rząd odnosi się bardzo krytycznie 
do projektów narodowej demokracji 

i ma oświadczyć, że nie jest za zmia- 
ną ordynacji wyborczej w drodze de- 
kretu w myśl wskazówek związku lu+ 
dowo - narodowego. - Rząd ma w tej 
mierze zażądać dla siebie nieograni- 
czonych pełnomocnictw. Narazie na- 
strój w sejmie jest naprężony. Jasne 
jest, że żydzi wraz z innemi mniej- 
szościami podejmą zaciętą walkę prze- 
ciwko niebezpiecznemu projektowi na* 
rodowo-demokratycznemu (WiP). 

Ustawa o gminie wiejskiej. 

WARSZAWA, 11 Ill. PAT, Sejmo- 
wa komisja administracyjna na dzi- 
siejszem posiedzeniu przyjęła projekt 
ustawy o gminie wiejskiej. Ustawa o 
gminie wiejskiej przyjęła w 3-ciem 
czytaniu przez komisję składa się z 
dawnych dwuch projektów ustawy o - 
organizacji gmin wiejskich i ustawy 
o ordynacji wyborczej dla gminy 
wiejskiej. Komisja upoważniła referen= 
ta ustawy posła Putka do wprowa- 
dzenia do ustawy poprawek stylisty= 
cznych i redakcyjnych. Na następnem 
posiedzeniu, które wyznaczono na 
poniedziałek 14 b. m. godzina 11-ta 
przed południem, komisja przystąpi 
do 3:go czytania ustawy o gminie 
ms Referuje pos. Jaworowski 

Ruch monarchiczny, 
W ostatnich dniach ukonstytuował 

się nowy Zarząd Dzielnicowy Małopol- 
ski Wschodniej. Prezes — vacat. Wice- 
prezesi: p. Władysław Korelewski, p. 
Erazm hr. Korytowski. Sekretarz: p. Sta- 
nisław Burzyński. Skarbnik: p. Marjan 
Górski. : 

Członkowie Zarządu: PP, Dr. Маг- 
jan Moskwa, Ur. Stanisław Sulimirski, 
Dr. Stanisław Praun, Dr. Stanisław Lieb- 
hart, Rejent Stanisław Wilczek, Jerzy 
Wolski, Prof. Stanisław Zalański, Ksa- 
wery Jaruzelski. '  
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ECHA KRAJOWE 

  

P. wojewoda Beczkowicz o sprawach gospo 
darczych - 

W pociągu między Baranowicza- 
mi a Wilnem korespondent wasz 
spotkał wojewodę nowogródzkiego 
p. Beczkowicza, który po parudnio- 
wem towarzyszeniu ministrowi Sławoj- 
Składkowskiemu w jego podróży ine 
spekcyjnej wracał do Nowogródka. 

Korzystając ze szczęśliwej okazji, 
poprosiłem p. wojewodę o mały wy- 
wiad, który też odrazu otrzymałem. 

Z natury rzeczy odrazu rozmowa 
potoczyła się na temat niedawnej po- 
dróży. Ponieważ inspekcyjna wyciecz- 
ka p. ministra jest już dziś znana z 
różnych korespondencji, przeto tej 
części rozmowy tu nie podaję. 

Pytałem się dałej o sprawy samo- 
- rządowe. Tym specjalnie w najbliż- 

szym okresie p. wojewoda ma zamiar 
się poświęcić. Ponieważ sejmiki już 
uchwaliły, względnie w najkrótszym 
czasie uchwałą budżety roczne na 
okres 1927—8 rok, przeto powołana 
będzie specjalna komisja  eksper- 
tów, która pod przewodnictwem p. 
wojewody i przy wspóludziale prze- 
wodniczącego każdego  zaintere- 
sowanego sejmiku, zanalizuje każdy 
budżet przed zatwierdzeniem przez 
władzę nadzorczą. Niezatwierdzony 
ewentualnie budżet wróci ponownie 
pod obrady sejmiku. Wogóle nastąpi 
znaczne ożywienie działalności . Woje- 
wódzkiego Wydziału Samorządowego, 
wobec objęcia urzędu naczelnika 
wydziału przez p. Chmielewskiego 
i inspektora samorządowego przez p. 
Bogatkowskiego. ‚ 

Z życiem samorządowem ściśle 
związana jest prowadzona obecnie 
akcja pomocy siewnej. Została ona 
w całości przekazana za pośrednic- 
twem samorządów powiatowych spół- 
dzielczym instytucjom kredytowym, 
Rozdziałem kredytów zajmują się za- 
rządy spółdzielni kredytowych przy 
współudziałe wójtów  zainteresowa- 
nych gmin. — Inowacją tegoroczną 
jest wprowadzenie zasady, że z rzą- 
dowej pomocy pieniężnej korzystać 
tylko mogą zrzeszeni w spółdzielniach 
kredytowych rolnicy. Kto- dotąd nie 
należał, musi się zapisać na człon- 
ka, o ile chce brać udział w takim 
kredycie dawanym przez rząd. W 1а- 
ki sposób wywarty zostanie pewien 
nacisk zmierzający do gospodarczego 
zrzeszenia ludności. 

Rządowa pomoc siewna dana była 
w tym roku już dwa razy; pierwszy 
raz jako kredyt„konsumpcyjny* w wy- 
sokości 500,000 zł. i drugi raz w ta- 
kiejże wysokości jako „siewny”. 
Pierwszy poszedł prawie w całości 
na zakup nasienia siewnego, drugi w 
zasadzie ma pójść na spłatę pierw- 
szego; w poszczególnych jednak wy- 
padkach możiiwa jest dłuższa prołon- 
gata „konsumpcyjnej* pożyczki, a w 
takim razie dany powiat korzystać 
będzie z kredytu w podwójnej wyso- 
kości. 

W pociągu, którym jechaliśmy za- 
uważy lem kilku inżynierów  powiato- 

. wych jadących na zjazd do Nowo- 
gródka, zapytałem się więc p. Woje- 
wody, jaki jest jego cel.—P. Wojewo- 
da wyjaśnił mi, że to jeden z kolej- 
nych zjazdów fachowców odbywających 
się pod jego przewodnictwem. Już 
był wojewódzki zjazd z dziedziny 
rolnictwa, później lekarski, teraz inży- 
nierów, a wkrótce z zakresu opieki 
społecznej, oraz zebranie burmistrzów 
z całego województwa w celu omo- 
wienia pracy w kierunku rozbudowy 
miast; w tem ostatniem zebraniu u- 
dział wezmą i architekci. A 

Na porządku dziennym zjazdu 
inżynierów rządowych i samorządo- 
wych prócz różnych innych rzeczy 
stało ułożenie jednolitego planu robót 
drogowych w całem województwie 
i wprowadzenie w jak największym © 
zakresie stosowania robót szarwarko- 
wych: 

W bieżącym roku zamierzona jest 

  

Wrażenia teatralne, 

Luigi Pirandello. „Żywa maska” 
czyli „Henryk IV-ty“. Sztuka w trzech 
odsłonach Wystawiona po raz pierw” 
szy, w przekładzie Zofji Norblin" 
Chrzanowskiej, na scenie Reduty w 

gmachu na Pohulance dn. 10-go b. m 

Rzecz się tak miała: 
Dwadzieście lat temu zainicjował 

baron Tytus Beleredi, ciubman i Spor- 
towiec zawołany, a jak się zaraz oka- 
że, przewrotny «czarny charakter» — 
kawalkaię w kosijumach historycz- 
nych. Bierze w niej udział jego rywal 
o względy pewnej hrabiny Matyldy 
mającej również w kawalkacie wystą- 
pić a w stroju margrabiny Toskań: 
skiej, wielkiej postaci historycznej, 
przyjaciółki papieża Grzegorza Vil-go, 
tej, co był czas, że trzęsła całemi 
Włochami, tej, co kreowała cesarzów 
i antypapieżów, słowem tej, którą nie 
inaczej zowią historycy włoscy jak 
„Wielką Włoszką*, a która, trzydzie- 
stoletnia, z narożnego okna zamko- 

"wego w Kanossie patrzyła na stoją- 
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cego boso i z gołą głową a we wło- 
sioriicy pokutnej cesarza Henryka IV-go 
tam... na szarudze zimowej... 

Tedy ów rywał barona, — nie zna- 
my, niestety, ani jego imienia ani na- 
zwiska — pragnąc tworzyć «parę» 

choćby tylko kostiumową ż panią 

Baranowicze—Nowojelnia. 
budowa dwóch wiełkich dróg Nowo- 
gródek--Kor elicze i Nowogrodek—Ba- 
ranowicze, nadto przebudowa toru 
kolejki Nowojelnia—Nowogródek. 

Prócz wymienionych zjazdów wkrót- 
ce 18-go marca odbędzie się konfe- 
rencja naczelników wszystkich urzę- 
dów Il instancji działających na tere- 
nie województwa. 

P. wojewoda Beczkowicz specjalną 
uwagę zwraca na wszystkie problemy 
związane z życiem  gospodarczem 
Kraju, uważając, iż w ten sposób 
najłatwiej oddziaływać może na lud- 
ność i zjednywać ją dla naszej pań- 
stwowości. Stanowisko to nadzwyczaj 
słuszne i każdy krok w tym kierun- 
ku zrobiony znajduje żywy oddźwięk 
w społeczeństwie, pragnącem spokoj- 
nego rozwoju gospodarczego i upa- 
trującego w niem zapowiedź lepszych 
czasów . 

Na dłuższą rozmowę nie było już 
czasu, gdyż pociąg podchodził do 
Nowojelni; podziękowawszy więc za 
udzielenie improwizowanego wywiadu, 
musiałem pożegnać łaskawego roz- 
mówcę. Z. D 

POSTAWY. 
— Echa karnawału. W związku 

z miesiącem książki dla młodzieży 
szkół powszechnych, odbyła się w 
dniu 27 lutego zabawa taneczna, 
staraniem -nauczycielki p. Macji Ty- 
szewicz z Krzywej Wsi w majątku 
Soroki. P, Antoni  Woronkowicz 
udzielił mieszkania, witając uprzejmie 
p. Inspektora i nauczycielstwo. Pomi- 
mo strasznej śnieżnej zamieci, przy - 
było sporo gości. Bawiono się ocha- 
czo, tańczono przy orkiestrze, P. St, 
Woronkowicz z całą umiejętnością 
zabawiał gości. Całe towarzystwo 
odniosło bardzo sympatyczne wraże- 
nie, dziękując gospodarzowi domu. 

*P. B. żona wygnańca 63 r. ex 
nauczycielka, chętnie przyjęła udział 
w Sprzedaży biletów i zarządzie bu- 
fetem. : Gość. 

— Akcja przysposobienia woj- 
skowego. Akcja przysposobienia 
wojskowego i wychowania fizycznego 
w powiecie Postawskim dała dotych- 
czas zupełnie zadawalniające rezulta- 
ty, a w roku bieżącym spodziewany 
jest dalszy jej rozwój, znacznie inten- 
sywniejszy w związku ze wstawie- 
niem przez samorządy do budżetu 
gmin miejskich i wiejskich kwoty 
około 10.000 złotych na cele przy” 
sposobienia wojskowego. W roku 
ubiegłym zostały utworzone na tere- 
nie powiatu oddziały przysposobienia 
wojskowego w Postawach, w w/oro- 
pajewie i Duniłowiczach przy tamtej- 
szem stowarzyszeniu młodzieży. W 
tych miejscowościach oraz w Łuczaju 
utworzono boiska sportowe. Ogółem 
więc na terenie powiatu Postawskie- 
go istnieje 6 organlzacyj P. W.i 
W. F. oraz 8 kufców szkolnych. 

RZESZA. 

— Morderstwo czy samobój- 
stwo? We wsi Turniszki gminy na- 
szej zamieszkuje oddawna Konstanty 
Tylingo, drobny rolnik. Obarczony 
kłopotami materjalaemi Tylingo zmu- 
szony był wysłać córkę swą 15-to 
letnią Joannę na służbę. Udało się 
jej orrzymać ją w folwarku Prudziszki 
gm. Rzeszańskiej, własność p. God- 
lewskich. Po pewnym czasie dziew- 
czynka wróciła do rodziców i ze łza- 
mi w oczach oświadczyła matce, że 
jest w ciąży. Jakoby stało się to 
wskutek tego, że gospodarz, zgwałcił 
ją. Nastąpiła normalna w takich wa- 
runkach scena ze łzami i wymówka- 
mi, pod wpływem których dziewczy- 
na poszła z powrotem do Godlew- 
skich chcąc wyjaśnić swoją sytuację. 

Poszła i zginęła jak kamień w 
wodzie. Od. trzech dni pomimo ener< 
gicznie prowadzonych poszukiwań 
władze policyjne nie zdołały trafić na 

swego serca, przywdziewa, zresztą na- 
der malowniczy strój Henryka IV-ego 
z roku 1077-go. 

"1 oto podczas owej wesołej i 
i wspaniałej kawalkaty staje się rzecz 
straszna. Niecny baron, pragnął od- 
Siraszyć rywala od swej bohdanki, 
rani podstępnie jego konia w nogę; 
koń daje susa, staje dęba, zrzuca 
jeźdca i Henryk IV spada uderzając 
głową o kamień. Ocucono zemdlal<- 
go, który usiłował. jeszcze dotrzymać 
placu  rozbawionemu  iowarzystwu 
lecz — o zgrozo! — rychło wystąpiły 
na jaw oznaki zupełnego obłąkania... 
Nieszczęsny człowiek zwarjował. Zda- 
wało mu się, że jest naprawdę nie- 
mieckim cesarzem Henrykiem IV wo- 
jującym na śmierć i życie z papieżem 
Grzegorzem Vll-ym, wyklętym przez 
Stolicę Apostolską, upokorzonym ©- 

krutnie w Kanossie, wystawionym na 
dej potężnej margrabiny Toskań- 
skiej. 

Rodzina nieszczęsnego — jako 
niesłychanie zamożna — zamiast w 
szpitalu warjatów umieściła go w o- 
dosobnieniu w którymś ze swoich 
zamków we Włoszech południowych, 
ogromry apartament przekształcono 
na komnaty z Xl-go wieku, dano 
choremu za stałych towarzyszy i o- 
piekunów kilku młodych ludzi, którzy 
w kosijumach epoki tworzyli stałe 
jego otoczenie, jako rzekomo „rada 
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Zamach bomtowy © Kownie, 
Drukarnia „Lietuvos Żinios« zniszczona. 

BERLIN. 111li. PAT. Biuro Wolffa i prasa dzisiejsza dono- 
szą z Kłajpedy, iż dziś o godz. 5 rano nieznani sprawcy dokonali 
w Kownie zamachu bombowego na budynek mieszczący redakcję 
ł drukarnię organu litewskich socjal-ludowców Lietuvos Žinios. 
Drukarnia wraz mas'ynami oraz magazyn zostały zupełnie znisz- 
czone. Lokal redakcji ucierpiał również mocno od wybuchu. Po 
rzuceniu bomby usłyszano dwa wybuchy. Zachodzi podejrzenie, 
że ma się tu do czynienia z zamachem politycznym Policja wdro- 
żyła śledztwo. 

ROBSERECZJZK 

Votum zaufania dla p. Poincarego 
PARYŻ, 11III PAT. W. zakończeniu dyskusji nad interpelacjami w 

sprawie drożyzny i bezrobocia prowadzonej „na 8-miu kolejnych posie- 
dzeniach, Izba Deputowana odrzuciła w głosowaniu 415-tu głosami prze- 
ciwko 75:ciu wniosek komunistów oraz 357-miu głosami przeciwko 151 
wniosek socjalistów, uchwalając 393-ma głósami przeciwko 130 votum 
zaufania dla rządu. 

Ułatwienia dla Sowietów we Włoszech. 
WIEDEŃ, 11—li. Pat, Z Rzymu donoszą, że obecnie toczą się ro- 

kowania gospodarcze z Rosją, mające na celu utworzenie w jednym z 
portów włoskich wolnej strefy dla zboża rosyjskiego. Ze strony włoskiej 
proponują na ten celi port Tryjest. 

Wszechświatowy kongres sjonistyczny. 
LONDYN, 11—lli, Pat. Żydowska agencja telegraficzna dowiaduje się, 

że wszechświatowa egzekutywa sjonistyczna uchwaliła przesłać sjonistycz-. 
nemu komitetowi wykonawczemu wniosek w sprawie zwołania w m-cu 
wrześniu rb. 15-g0 kongresu sjonistycznego. Kongres ma się odbyć w 
jednem z miast środkowej Europy. 

Krwawe starcie w Atenach. 
ATENY, 11-11. PAT, Wczoraj wieczorem doszło tu do zaburzeń, w czasie 

których wojsko zmuszone było do użycia broni wobec tłumu, 
się rozejść. Dwie osoby zostały zabite, 

który nie chciał 
a wiele odniosło rany. W związku z tem zajściem ogłoszono strajk, który jednak wobec osiągnięcia kompromisu szybko 

się zakończył. 
ATENY, 11.11 PAT. Rząd zmobilizował wszystkich strajkujących ro- 

W Salonikach doszło do rozruchów, 
strajkujących. 

Losy pani 
PEKIN, 11-Ill. PAT. Komisarz spraw za, 

 botników i grozi straceniem tych wszystkich, którzy nie powrócili do pracy. 
podczas których zastrzelono 5-ciu 

Borodin. 
ranicznych prowincji Si-Nan-Fu zawiadomił telegraficznie ministra spraw aserkoldzajch: że pani Borodin oraz 3 aresztowani z nią agenci sowiec .y znajdują się w Si-Nan-Fu. 

Demonstracje antysemickie w Wiedniu. 
WIEDEŃ, 11-1l. PAT. W tutejszej akademji eksportowej miały dziś miejsce de- monstracje anty-semickie. Niemiecko-narodowi studenci 

nęli do sal wykładowych przez co uniemożliwili wykłady, 
akademji i aresztowała 7 demonstrantów. 

wołając «Precz z żydami» wtarg- 
Policja wkroczyła do gmachu 

Tysiące ofiar katastrofy w Japonii, 
OSAKA 1I III PAT. Straszliwa burza zniszczyła w okręgu Tango wszystkie domy, które ocalały podczas trzęsienia ziemi. У 

: TOKIO 11 ill PAT. Według ogłoszonych urzędowo ostatecznych danych, ofiarami trzęsienia ziemi padło 2687 zabitych i 6443 rannych. Liczba zniszczo- 
nych domów wynosi około 10.000. 

Wiosna w Europie. 
Powodzie w południowej Francji, 

PARYŽ 11 III PAT, W poludnlowo-zachodniej Francji obfite deszcze wy wołały przybór wód w rzekach powodując poważne szkody. Równiną Bergerac w departamen- 
cie Dordogne została zalana. 
W pobliżu Tuluzy runęły dworce i fasada 

Mieszkańcy szeregu wiosek zmuszeni zostali do ucieczki. 
kościoła pochodzącego z XVI wieku. Podno- si się również poziom wody w Renie i Loarze. 

Likwidowanie strajku włókienicznego. 
WARSZAWA, 11.1 PAT. Rano dania 1 

Łodzi główny inspektor pracy p. Kłott i 

„AWARE 

2 marca r. b. wyjeżdżają do 
przedstawiciel departamentu pra- 

cy, naczelnik wydziału umów zbiorowych i związków zawodowych p. Ta- 
deusz Ulanowski celem 
przemyśle włókienicznym. 
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Saletrę Chilliskų 
do pogłównego stosowania pod oziminy. 

W miesiącu marcu 
najwyższy czas 

nabywać Rolnicy! 
Zioža ozime bez wiosennej 

Nabywać można po najniż. 
szych cenach w firmie: 
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SKIETRDZEWKIĄ SACTAEJ 

ślad zaginionej. Zachodzi podejrzenie, 
że mamy tu do czynienia z samo- 
bójstwem, a może nawet i zabój. 
stwem mającem na celu. zatarcie Śła- 
dów zbrodni. 

zn 

przyboczna*,  Urządzano recepcje. 
Nieliczni goście, odwiedzający „Hen- 
ryka IV-go* przywdziewali na siebie 
stroje średniowieczne, w które spe. 
cjalna garderoba była na zamku ab- 
ficie zaopatrzona. Słowem stworzono 
dła pożałowania godnego nieszczęśni- 
ka świat fikcyjny przystosowany ści- 
śle do jego obłędu, w którym on 
czuł się faktycznie bohaterem z Ka- 
nossy, gdzie wierzył święcie, że jest 
Henrykiem IV-ym i, oczywiście, za- 
chowywał się sźristiosime tak, jakby 
nim był w samej rzeczy. 

Cóż się jednak staje? 
Oto, po 12 laiach takiego życia, 

nagle Henryk IV-ty—odzyskuje przy- 
tomność! | 

No, pomyśli każdy, chwała Bogul 
Będzie z początku moment popłochu 
i wielkiego wzruszenia, tak, nieprzy- 
mierzając, jak gdy poczytywany za 
nieboszczyka kataleptyk, nagle obu- 
dzi się na marach i wygramoliwszy 
się z trumny zjawi się, żywy i zdro- 
wy.. rp. wśród otwierających jego 
testament spadkobierców. | 

Oczywiście, że mogło się tak stać, 
lecz—niebyłoby sztuki, która oto od 
paru już lat obiega wszystkie w Eu- 
ropie szanujące się sceny. 

Z chwilą odzyskania umysłowej 
przytomności, odzyskuje też eks-Hen- 
ryk IV-ty świadomość tego jak mar- 
nym i podłym jest ten nasz świat i 

nie mogą wydać najwyższych plonów. 

Barański Barcikowski i S-ka, 
Warszawa, uf. 

podjęcia pośrednictwa w zatargu zbiorowym w 

dawki saletry chilijskiej 

Zgoda 1, telefon '131—62, 101—37. 
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"Sprawą tą zajęły się energicznie 
władze powiatowe i należy spodzie- 
wać się, że w najbliższym czasie ta- 
jemnica zniknięcia Tylinżanki zostanie 
wyświetlona. Т. 5г—-г. 

jak istną męką i hańbą jest dla głę- 
boko myślącego i niemniej głęboko 
czującego człowieka żyć na tej tu 
ziemi... życiem realnem, 

Jedyny ratunek: żyć w przeistocze- 
niu życiem fikcyjnem. Człowiek wów- 
czas tylko może być jako tako szczę: 
śliwym jeśli gra komedję, jeśli udaje, 
gdy, jednem słowem jest... żywą maską. 
A zresztą? Czyli to nie jest wrodzoną 
człowiekowi tendencją, chęć teatralizo- 
wania życia własnego i siebie? Grać, 
grać, grać... bez końca, bez ustanku— 
aż do grobu. Nie przebudzając się 
ani na chwiłę z „ułudnych snów*l 
In hoc signo vinces!—jak' powiedział 
już Jewreinów. © 

Tedy trezimienny bohater tragicz- 
nego epizodu z kawalkaty ż przed 
20:tu lat postanawia nie dać poznać 
po sobie że zdrowe zmysły odzyskał 
i zachowywać się madal tak jakby 
wciąż jeszcze był warjatem wyobraża- 
jącym sobie, że jest Henrykiem IV-tym. 
Poco porzucać maskę, pod którą było 
mu dobrze warjatowi i będzie dobrze 
i zacisznie czdrowiałemu na umyśle 
filozofowi? Е 

* 

W tej przełomowej chwili, w tym 
psychelogicznym momencie wchodzi 
w swoje prawa—znakomity pisarz dra- 
matyczny, oryginalny i eczarowujący, 
jakim jest Pirandello. 

Że świetnych 
Upadek polityki mocarstwowej na 

południu kieruje ekspansję Polski 
gdzieindziej. Od XIII wieku niemiecki 
Zakon Kawalerów Mieczowych panu- 
je nad wybrzeżem morskiem od Nar- 
wy aż po Żmudź. W skład tego bał- 
tyckiego państwa wchodzą Estonja, 
Liwonja, Kurlandja. Rozkład jaki wy- 
wołała reformacja w Prusiech Wschod- 
nich przedostaje się tam wraz z my- 
ślą sekularyzacji zakonu, Na tronie ca- 
rów siedzi straszliwy lwan Groźny. 
Obawa przed najazdem moskiewskim 
wytwarza nad Bałtykiem silną orjen- 
tację za złączeniem Inflant z Polską. 
Zygmunt August interwenjuje i z 
przyjaznym Polsce ĘW. Mistrzem Za- 
konu dobija układu. Za obronę In- 
flant przed Moskwą państwo polsko- 
litewskie inkorporować ma płd.-wsch. 
ich część. Rozkład państwa nadbał- 
tyckiego powoduje inierwencję Iwana 
Groźnego, Danji, Szwecji. Akt seku- 
laryzacji Zakonu (1561) zapewnia Pol: 
sce i Litwie Inflanty jako składową 
część, Kurlandję jako lenno. 

> * 

Wojna z Iwanem  Grožaym o 
wschodnie wybrzeże Bałtyku potrwa 
długo. Rozejm przed śmiercią ostat- 
niego Jagiellona zostawia przy Polsce 
wielką część lnflant z Kurlandją, przy 
Moskwie zdobyty świeżo Połock i 
cząstkę Inflant z Dorpatem (1570), 
Iwan Groźny nie daje za wygraną i 
z wygaśnięciem rozejmu napada po- 
nownie na Infianty (1577), Na tronie 
Polski siedzi wtedy jeden z najwięk- 
szych naszych królów elekcyjnych 
Siefan Batory. Król ten postawi sobie 
za najbliższe zadanie  odepchnięcie 
Moskwy od Bałtyku. Trzema kolejno 
wyprawami celu tego dopina w zu- 
pelności. Polska odzyskuje prawie w 
całości Inflanty, Połock i terytorja u- 
tracone za Zygmunta Augusta (1582). 
Równocześnie Szwecja odbiera _Mos- 
kwie Narwe, jedyny jej port nad Bał- 
tykiem (1581). Gdy umiera lwan Groź- 
ny (1584) prestige króla polskiego 
jest tak wielkie, że papież Sykstus V 
skłania się do wielkiego planu Bato- 
rego zjednoczenia Moskwy z Polską. 
Połączone siły obu kolosów zwrócić 
się miały na Turcją i zrealizować 
plan Warneńczyka. 

Nagle śmierć króla (1586) przeci- 
na te zamiary. 

Myśl unji polsko-moskiewskiej je- 
dnak nie ginie. Nowym blaskiem za- 
jaśnieje z chwilą, gdy wygasa dyna- 
stła Rurykowiczów na tonie carów 
(1598). Chaos w jaki Rosja wówczas 
wpaała poddaje i jej myśl unji z Pol- 
ską. Część bojarów prosi Zygmunta 
lil o danie im na tron królewicza 
Władysława. Rewolucja pozbawia 2y- 
cia Dymitra Samozwańca i wprowa* 
dza na tron carski Wasyla Szujskie- 
go. Wasyl zawiera przymierze z Ka- 
rolem Sudermańskim uzurpatorem na 
tronie Szwecji, którego Zygmunt III 
jest prawnym dziedzicem. Daje to po- 
wód Zygmuntowi Ill do rozpoczęcia 
wojny z Moskwą (1609). Zarysowują 
się dwa plany. Zygmunt lil pragnie 
zdobyć dla siebie koronę carów i na- 
wrócić Moskwę na katolicyzm. Inny: 
plan forsuje znakomity hetman Źół- 
kiewski. Myśli en o związaniu Mo- 
skwy unją na wzór litewskiej. Podbój 
zaczyna Zygmunt Ill obieganiem Smo" 
leńska, Fodczas gdy Żółkiewski świez 
tnem zwycięstwem pod Kłuszynem do- 
prowadza do elekcji w Moskwie króle- 
wicza Władysława na tron carów dziernika następnego 
(1610). Zygmunt IĮ przeciwny myśli 
unji upiera.się przy dalszem prowa- 
dzeniu wojny i doprowadza do zdo- 
bycia Smoleńska, oraz oddania sobie 
pokłonu przez wziętego do niewoli 
cara Wasyla (1611). Ale w Moskwie 
wybucha powstanie narodowe, które 
wprowadza na tron carów dynastję 
Romanowych. Polska uważa, że carem 
legalriie obranym jest królewicz Wła- 
dysław. 

Ten wyprawia się też w obronie 
swych praw do Moskwy, ale stolicy 

Sprowadza do zamku „Henryka 
IV-go*—samochodem—pięć osób. Są 
to, pragnący uczynić ostatnią próbę 
uleczenia chorego: siostrzeniec jego 
wraz z narzeczoną, była pani jego 
serca, hrabina Matylda, której towarzy- 
Szy, wcale na kwaśno, jej kochanek, 
ów właśnie sprawca całego nieszczę- 
ścia baron Tytus i lekarz zaufany 
pani hrabiny. 

Rzekomy warjat gra wobec nich 
przez bez mała trzy akty komedję. I 
jak jeszcze znakomiciel Oczywiście 
poznaje wybornie aczkolwiek w śred- 
„niowiecznem przebraniu, zarówno hra- 
binę jak barona... Oni są przekonani, 
że mają do czynienia z ciężko chorym 
umysłowo. 

l oto pada jak grom z nieba nie- 
zmiernie efektowny „punkt kulmina- 
cyjny” sztuki. Rzekomy Henryk IV-ty 
nie może wytrzymać w swojej roli. 
Szarpnięty do żywego przez... wspom* 
nienie z przed 20-tu lat, widokiem 
hrabiny i barona, nie panujący już 
nad sobą Fienryk IV-ty zrzuca maskę! 
Zdrów jest! Od ośmiu lat jest naj- 
przytomniejszym w świecie człowie- 
kiem! 

Wszelako mu nie wierzą... Jeden 
tylko baron widzi jasno i mówi gło- 
śno, że ma przed sobą—oszusta, co 
wyprowadzał ludzi w pole przez tyle 
lat. Wierzą — nie wierzą. Na scenie 
zwierają się ze sobą — niezmiernie 

dziejów Polski 
zdobyć nie może. Pod jej murami za- 
częte układy doprowadzają do rozej- 
mu deulińskiego (1618), Polska zy- 
skuje Smoleńszczyznę, Siewierszczyznę, 
Czernihowszczyznę przyczem nie zrze- 
ka się dla królewicza tytułu cara. 

* 
Wobec konsolidacji Rosji pod dyna- 

stją narodową na unję z Polską już jed- 
nak zapóźno. Rozumie to drugi wielki 
król elekcyjny Władysław IV. Pokój po- 
lanowski (1634) oddaje Polsce na stałe 
terytorja czasowo odstąpione rezej- 
mem deulińskim. Car Michał Roma- 
now odstępuje Polsce na zawsze Smo- 
leńszczyznę, Siewierszczyznę, Czerni- 
chowszczyznę. Zrzeka się wszelkich 
praw do Inflant, Kurlandji, Estonii, 
Rusi litewskiej i polskiej. Jest to 
szczyt polskiej ekspansji terytorjalnej 
na Wschodzie. Polska wtedy to olbrzy- 
mie imperium i najpotężniejsze pań- 
stwo kontynentu europejskiego, Ora 
nice jego sięgają od Kudaku aż po 
północne krańce Estonji. Ale Włady- 
sław zrzeka się tytułu cara Wszech 
Rusi. 

* 

Ten krėl pėlnocy  Stowiafskiej i 
niedawny car Moskwy zwróci jeszcze 
myśl swą ku Słowiańszczyźnie połude 
niowej. Wieszcz narodowy chorwacki 
pisze swe dzieło o Władysławie i * 
dedykuje mu. Król zaczyna snuć pla- 
ny wielkie. Kozaków pragnie zachę- 
cić do zgniecenia Tatarszczyzny po- 
czem pobudzić do. powstania Sło- 
wian Bałkańskich, przez Dunaj ruszyć 
na Konstantynopol, wyprzeć Turcję z 
Europy i wyzwolić grób Chrystusa. Dia 
wciągnięcia Moskwy pragnie przyrzec 
jej Krym. „Król porozumiewa się z 
posłami wielu państw, z patrjarchami 
jerozolimskim, aleksandryjskim. ` Ви!- 
garja przyrzeka powstanie. Wieści o 
gotującej się wojnie wywołują prze- 
rażenie w Konstantynopolu. Wtem 
wybucha bunt Chmielnickiego (1648). 
Chmielnicki z Tatarami znosi wojsko 
regularne i bierze do niewoli hetma- 
nów. Król chce jeszcze jechać na 
Ukrainę uspokoić kozaków j pchnąć 
na Tatarów, ale—umiera. Z'nim umie- 
ra stanowisko Polski jako pierwszego 
państwa w Europie. 

Henryk A. Krasiński, 
Sprostowanie. W części pićrwszej ar- 

tykułu pod powyższym tytułem zakrądł się 
błąd drukarski w dacie: mą być «tytuł ce- 
sarza i władcy wszystkiej Rusi (1514)». 

TTT ATI EITI ——— 

Budżet w Senacie. 
Na wczorajszem posiedzeniu Se- 

nat przystąpił do ustawy o pobo- 
rze rekruta, Referent sen. Woźnicki 
(Wyzw ) oświadczył, że M-stwo. Spraw 
Wojskowych na pytanie czy wzięło 
pod uwagę ostatnie wydarzenia na 
terenie polityki międzynarodowej, od- 
powiedziało, że wzięte są bardzo po- 
ważne pod uwagę te zdarzenia i do- 
stosowuje się obronność Państwa do 
tej zmiennej sytuacji. Mimo to Polska 
daje dowód swej pokojowoścj przez 
to, że nie podwyższa budżetu wojsko- 
wego i kontyngentu rekruta. Co do 
odroczenia służby dla młodzieży u- 
czącej się, to referent podziela pogląd 
władz wojskowych, że naieży* zachę- 
cać młodzież, aby zaraz po maturze 
spełniała swą powinność wojskową. 
Byłoby to dla niej wygodne gdyż 
wstępując zaraz w czerwcu przesłu- 
żyłyby rok i 3 miesiące i od paž- 

roku władze 
wojskowe już by ją zwolniły i umo- 
„żliwiły młodzieży studja uniwersytec- 
kie. W ten sposób tylka jeden rąk 
szkolny byłby zajęty służbą wojsko- 
wą. Tego udogodnienia nie ma już 
młodzież, która odbywa służbę woj- 
skową po skończeniu studjów.. Po 
referacie ustawę © poborze rekruta 
przyjęto bez zmian. ч 

Na tem obrady zakończono. Na- 
stępne posiedzenie w sobotę o gocz. 
4-tej po poł. Na porządku dziennym 
głosowanie. 

  

kunsztownie—obłęd z przytomnością, 
udawanie z prawdą, życie z teatrem. 
Zacierają się granice między jednem 
a drugiem... Nikt już połapać się nie 
może: kto gra, kto nie gra! 

Z tego widocznego imbrogli» ko- 
rzysta były Henryk IV-ty aby tylko 
wrócić co tchu do swej niejako sko- 
rupy udawanego a zarazem  przeży- 
Wanego obłędu, lecz i dlatego aby 
ulżyć sobie mszcząc słę raz przecie 
na baronie. | — podczas gdy wciąż 
poczytują go za warjata hrabina, sio- 
strzeniec, nawet doktor—Henryk IV ty 
dobywa ostrego krótkiego miecza, co 
go ma przy boku i, ku ogólnemu 
przerażeniu, . zadaje nim baronowi 
ciężkie pchnięcie w piersi. 

Barona, broczącego krwią i wola- 
jącego: Oa zdrów! On zdrów! — 'wy- 
noszą z fatalnej komnaty. Wszyscy 
pierzchaią jak przed furjatem i ucie- 
kają. Pozostaje tragiczny bohater sam 
—z przerażonemi trzema młodzieńca- 
mi ze swojej rzekomej „rady przy- 
bocznej”, 

l wówczas w jego skołatańym 
umyśle następuje..: epilog. Przygar- 
nia do siebie swoich trzech dworzin 
i... będzie nadal grać komedję.' Wdzie- 
wa maskę z powrotem. Bal Nawet 
nie będzie sądownie odpowiadał za 
usiłowane a może nawet dokonane 
zabójstwo. Wszak... rzucił się na ba-



Stan hodowli naKresach 
Wschodnich i šrodki 

jego poprawy. 
(Dokoriczenie) 

Najbardziej efektowną i imponu- 
ią yła dzałalność związku koope- 
ra rolnych w sprawie zaopatrze- 
nia kraju w inwentarz rozpłodowy. 
Wydelegowana w tym celu komisja, 
w skład której wchodzili i nasi roda- 
cy, udała się do Szwecji i zawarła z 
odpowiednią instytucją tamtejszą u- 
mowę na warunkach następujących: 

1. Litewski Związek kooperatyw rolnych 
zobowiązuje się w przeciągu roku nabyć w 
Szwecji inwentarza rozpłodowego, a miano- 
wicie koni, bydła, świń i owiec na ogólną 
sumę 1.000.000 koron szwedzkich (około 
2.000.000 złotych), wpłacając przed dokona- 
niem zakupów 25 proc. powyższej sumy. 
Reszta spłaca się w ciągu 5 lat od chwili 
dokonania zakupów z oprocentowaniem 
6 proc. od sta w stosunku rocznym, i tę su- 
mę kredytnje rząd szwedzki, rząd zaś litew- 
ski gwarantuje wypłatę. 

2. Wszysikie zwierzęta muszą mieć ofi- 
<jalne dowody pochodzenia, a bydło rogate 
takież dowody produkcyjności. 

| 3. Zakupione zwierzęta mają być dosta- 
wione do jednego z portów szwedzkich i 
załadowane na statki kosztem i staraniem 
organizacyj szwedzkich, jak również organi- 
zacje te winny zaopatrzyć bydło w. świa- 
dectwa o zdrowotności, zezwolenia na wy- 
wóz, dostaiczyć statków i przewodników, 
przekarmić w portach inwentarz zakupiony, 
organizować zakupy, za co pobierają 5 proc. 
od sumy zakupu oraz ponadto 50 kor. 
szwedzkich od sztuki koni i bydła, 25 koron 
od sztuki nierogacizny i 20 koron od sztuki 
owiec. 

4. Jeżeli zwierzęta przebędą, w portach 
dłużej ponad 5 dni przed załadowaniem na 
statek, organizacja pobiera dziennie po 2 ko- 
ony od sztuki. ё 
| 5. Aż do chwili załadowania na statek 
organizacja odpowiada za życie i zdrowie 
 awierząt. 

Na zasadach powyższej umowy 
|importowano do Litwy Kowieńskiej w 
1923 i 1924 roku zwierząt na ogólną 
sumę 1001256 koron szwedzkich, a 
mianowicie: 

! Koni rasy ardeńskiej 545 sztuk, w tem 
ogierów 157, klaczy 388; 

koni rasy północno-szwedzkiej 39 sziuk, 
w tem ogierów 4, klaczy 35; R 

(_ . koni rasy hanowerskiej 15 sztuk, w tem 
ogierów 5, klaczy 10;—razem koni 599 sztuk, 

| ua sumę 826.395 koron szwedzkich. 
Bydła rasy holenderskiej 168 sztuk, w 
buhai 39, krów i cielic 129; 
bydła rasy czerwonej północno-szwedz- 

kiej 8 sztuk, w tem buhai 3, cielic 5—razem 
bydła 176 sztuk, na sumę 160.813 koron 
szwedzkich. : 

| Świń rasy wielkiej białej angielskiej 28 
sztuk, w tem knurów 14, macior 14;—na su- 
nę 6.895 koron szwedzkich. 

Owiec rasy Shropshira 46 sztuk, w tem 
tryków 14, owiec 32; — na sumę 7.153 kor. 
zwedzkich. 

Staraniem więc Związku Koopera- 
„tyw Rolnych, dzięki inicjatywie społe- 
czeństwa j przy „udzieleniu jedynie 
gwarancji rządowej, zdobyła Litwa 
iKowieńska w ciągu jednego roku 846 
cennych rasowych zwierząt rozpłodo- 
wych, co na Кга tak nikłych roz- 

| tem 

"rach rasy czerwonej 

Szwecja, jest niezmiernie korzystnem 
i hodowla w kraju podniosłaby się 
odrazu. Popierałbym szczególnie za 
kup koni, bydła i owiec mięsnych, 
bo świnie możemy i w zachodnich 
dzielnicach Państwa znaleźć. 

Chodzi jednak jeszcze o to, czy 
rasy zwierząt hodowane w Szwecji 
są dla nas odpowiednie. Zastanówmy 
się nad tą kwestją. Jakich w *kraju 
naszym potrzebujemy koni i jakie ho: 
dować możemy? Możemy hodować 
tylko konie typu roboczego, niezbęd 
ne dla rolnictwa naszego, iluzją jest 
bowiem, abyśmy w naszych warun: 
kach glebowych i gospodarczych ho- 
dować mogli kawaleryjskie. Szwecja 
dać nam może dwa typy koni—arde- 
ny, jako typ cięższy i północno- 
szwedzkie, jako typ lżejszy konia ro- 
boczego. Typ ostatni jest b. zbliżo- 
ny do konia fińskiego. Czy te rasy 
naszym potrzebom odpowiadają? 
Smiem stanowczo twierdzić, że tak. 
Konia ardeńskiego hodowaliśmy już 
przed wojną, a w Kowieńszczyźnie 
nawet w znacznych ilościach. Krzy- 
żówka ardena z koniem naszym kra- 
jowym daje produkt wyśmienity, zdol- 
ny do roboty i na eksport do Nie» 
miec. Zresztą wiemy, że na nasze 
żądanie, a mianowicie towarzystw 
rolniczych (Kowieńskiego, Wileńskie- 
go, Mińskiego i Grodzieńskiego) ro- 
syiski Zarząd Stadnin dopełniał wileń- 
skie Dćpot ogierów w Wilnie w ostat- 
nich latach przed wojną wyłącznie 
ogierami rasy ardeńskiej. — Co zaś 
do konia północno-szwedzkiego, to 
jest to koń średniej miary, silny, nie- 
słychanie wytrzymały i odznaczający 
się przytem b. często ogromnym bie- 
giem. Jest to koń nieoceniony dla 
miejscowości odłegłych od kolei i 
dróg bitych. Zresztą jest tam w Szwecji 
i koń hanowerski, który dla amato- 
rów nawet wybrednych hodowll ze 
stratą dla kieszeni, może być odpo- 
wiedni, konie te bowiem odznaczają 
się wszędzie na konkursach hippicz- 
nych. Konie więc Szwecja ma dla nas 
Odpowiednie. - 3 

Teraz pomówmy o bydle. Tu za- 
raz znajdę oponentów w propagato- 

polskiej. Ależ 
moi panowie, czyż jesteśmy dość bo 
gaci, aby tworzyć nowe rasy i czekać 
na rezultaty tych prób lat setki. Do- 
tąd bowiem czerwona polska rasa 
ani jest jeszcze ustałoną, ani też kon- 
kurować może co do mleczności z ra- 
sami zagranicznemi, ustalonemi zupeł* 
nie i o ogromnej wydajności. Szwecja 
ma holendry lepsze niż Holandja, 
gdyż są odporniejsze na nasz surowy 
klimat i dają więcej tłuszczu, niż w 
Holandji, zresztą holendry mają uz- 
nanie na całym świecie, bo i w Ame- 
ryce i w Japonji, zresztą .nawet i u 
nas są dość już znane, aby za nie 
kopje kruszyć. Ale Szwecja ma drugą 
rasę, a 
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* KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

rować zaczynamy — i wykorzystajmy 
doskonałe warunki kredytowe, jakie 
nam dają Szwedzi. Bierzmy od nich 
śmiało materjał rozpłodowy, a za lat 
kilka sami się dziwić będziemy, że 
nietylko masła z Łotwy spr wadzać 
nie będziemy, ale nasze pójdzie do 
Danji, Anglji i Niemiec; urodzaje się 
zwiększą, bo dobrym koniem robo- 
czym dobrze doprawimy rolę naszą, 
a niejeden gniadosz czy kasztan 'wy- 
wędruje za dobrą zapłatę zagranicę, a 
Łódź i Białystok mniej przywozić weł- 
ny będą z krajów zamorskich, gdyż 
i wełna kresowa zdobędzie dobrą 
markę. A i Litwin mniej za Kownem, 
a Białorusin za Mińskiem oglądać się 
będą, bo.i tu się u nas dobrze po- 
czują. 

Ki6ż u nas może te zwierzęta .na- 
byweć? A więc część ich powinien 
nabyć rząd, dotyczy to głównie ogie- 
rów, resztę—organizacje rolnicze, To- 
warzystwa, Kółka, Samorządy powia* 
towe i gminne, kooperatywy młeczar- 
skie, mniejsi i więksi rolnicy—każdy, 
kto zrozumie w tem korzyść własną 
i usługę oddaną krajowi, usługę nie- 
tylko materjalną ale i polityczną. 

Omawiajmy tę sprawę z sąsiadami 
na zebraniach, wszędzie, gdzie tylko 
można. Zainteresujmy tym projektem 
władze, a przedewszystkiem obecnego 
Ministra Rolnictwa, p. Niezabytow- 
skiego, a wierzę, że on dobrą Spra- 
wę poprze. Czasu nie traćmy, aby w 
końcu lata już zakupu dokonać, bo 
wtedy ceny są niższe, a zwierzęta da 
wiosny przywykną do nowych warun 
ków bytowania, co jest niezmiernie 
ważnem, Robota organizacyjna zajmie 
też sporo czasu, a więc od dzisiaj 
pracujmy nad urzeczywistnieniem po- 
danego przezemnie projektu, tylko 
wszyscy zgodnie i w kupiel Po 2—3 
latach sprawozdawcze zebrania na- 
szych Towarzystw rolniczych nie bę- 
dą tak tragiczne! 

Z. Węcławowicz. 

INFORMACJE. 
W sprawie cen ziemi, 

Ministerstwa Reform Rolnych ko- 
munikuje: Z wielu stron dają się 
słyszeć skargi, iż przy parcelacji pry- 
watnej żądane i często pobierane są 
zbyt wysokie ceny ziemi, co bardzo 
ujemnie wpływa na tempo przepro: 
wadzania tej parcelacji, w wiełu wy- 
padkach uniemożliwia ją, w wielu zaś 
powoduje ujemne skutki gospodarcze 
obciążając nadmiernie nowonabywców. 

Pragnąc zapobiec spekulacji ziemią 
przy parcelacjj przeprowadzanej za- 
równo przez właścicieli majątków jak 
i osoby upoważnione, Minister Re- 
form Rolnych prof. dr. W. Sianie- 
wicz podjął akcję zmierzającą do ure- 
gulowania cen ziemi, Jednym z etapów 
tej akcji jest mające niebawem — па- 

o | miianowicie czerwoną północ-„Stąpić wydanie zarządzenia polecające- 
miarów i biedny jest liczbą poważną, no szwedzką. Powstała ona już przed go Okręgowym Urzędom Ziemskim 
i dziś rzecz już można, że hodowla kilkudziesięciu laty z krzyżówki miej- ustalenie drogą badań dotychczaso- 
w Kowieńszczyźnie stanęła na moc- 
nych podstawach j w dalszym ciągu, 
już z małym corocznym nakładem 
kapitału na import reproduktorów 
mormalnie rozwijać się może. 

Czyżby nasze Ziemie Wschodnie, 
przy niemal biernem poparciu rządu, 
nie mogły się zdobyć na podobny 
wysiłek, któryby odrazu dźwignął ha- 
dowię w kraju. Wiem ze źródeł ofi- 
cjalnych szwedzkich, gdyż osobiście 
pzy tam zakupów, że Szwe- 

cja udzieliłaby Polsce kredytu na tych 
samych, co Kowieńszczyźnie warun- 
kach, i gotowaby zawrzeć umowę na- 
wet pod pewnemi względami korzy- 
stniejszą. Czyżby kraj nasz, pięć razy 
większy od Litwy Kowieńskiej i sta- 
mowiący część składową bogątszej w 
porównaniu do Litwy Kowieńskiej 
Polski, nie mógł sobie pozwolić na 
wydatek podobny, któryby Się Stał 
remedjum na jego materjalne dolegli- 
wości? Bo przecież zakupić cenny in- 
"wentarz rozpłodowy na tak dogodnych 

scowej czerwonej iasy z Airshirami. 
Typ zupełnie utrwalony, czerwony z 
małemi białemi odmianami. Wydaj- 
ność przeciętna 4000 kg. o 3,8—4,2 
proc. tłuszczu. Krowa średniej miary 
na niskiej osadzie, niewybredna co do 
warunków bytowania, zdrowa i za- 
hartowana w kraju północnym, gdzie 
zima trwa niemai 9 miesięcy. Dla na- 
szych ekstentywnych _ gospodarstw 
typ doskonały. A więc i bydło ma 
Szwecja dla nas «odpowiednie. 

Pozostają owce. Tu wszelka krzy- 
żówka naszej owcy krajowej z angiel- 
ską mięsną jest doskonałą. Czy uży- 
jemy do niej Shropshira czy Oxforda— 
a obie te rasy możemy mieć w Szwe* 
cji, — czy też inną mięsną rasę, do- 
damy naszym owcom wagi i popra- 
wimy jakość mięsa oraz oirzymamy 
więcej i cenniejszej wełny.—A zatem 
szanowni koledzy po pługu, zdobącž- 
my się na odwagę, postanówmy zer. 
wać z apatją'i śpiączką, która nawet 
śmiertelną stać się może—i czy nie 

warunkach kredytowych, jak je  dajena tę Śpiączkę niebezpieczną już cho- 
' 

„ną całość 

wych tranzakcyj, przeciętnej ceny 
jednego ha ziemi na terenie działania 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego, w 
tym celu, aby w wypadkach, gdy 
ptzy parcelacji prywatnej cena żądana 
przez właścicieli od nabywców okaza- 
łaby się wyższa od tych cen prze- 
ciętnych i nie była uzasadnioną wzglę- 
dami natury gospodarczej, Okręgowy 
Urząd Ziemski bezwzględnie kierował 
sprawę do Okręgowej Komisji Ziem- 
skiej (zgodnie z art. 71 ustawy z 
dnia 28 Xil 1925 r. o wykonaniu re- 
formy rolnej) dla zasiągnięcia opinii, 
czy wysokość ceny ziemi pobrana 
przy zawieraniu tranzakcji nie jest 
Spekulacyjnie wygórowana. 

Projekt ustawy o obrocie 
zwierzętami 

- Ministerstwo Rolnictwa „i D. P. 
opracował» prejekt ustawy o obrocie 
zwierzętami, oraz odnośne rozporzą- 
dzenie wykonavcze uimujące w jed- 

przepisy, dotyczące tego 
obrotu. ; ч 

„rona ježeli nie jak kompletny wariat 
to jak warjat, co miał najwyżej tylko 
błyskawiczną chwilę przytomności, 
lucidum interwallna. Wszyscy obecni 
gotowi przecie przysiądz, że warjat 
popełnił nie zbrodnię lecz szaleństwo... 

Jak się rzekło: epilog. Kurtyna 
może spaść. | faktycznie natem koń- 
czy się sztuka. 

Lecz czy kończy się tragedja? 
Nie. Właśnie się zaczyna. Albo- 

wiem zostaje z Henrykiem IV tym na 
zamku, który mniema, że będzie dlań 
portem bezpiecznym... przeświadczenie, 
Że jednak najświetniejsze, najbardziej 
doskonałe maski przywdziane na 
twarz (czyli: najbajeczniejsza Żeaćrali- 
zacja życiaj nie są w stanie przeo- 
Brazić do szpiku kości człowieka, prze- 
iworzyć go, albo... odrodzić. 

— Pani krabino, — powiada Hen- 
ryk IV-ty — nie można mieć wiecznie 
giwudziestu szešciu lat... 

Na tych wyrazach niech się sku- 
pi cała nasza uwaga. Niech się о 
mie zahaczy cały nasz syntetyczny 
pogląd na sztukę, W mnich klucz od 
wszystkich niejasności w sztuce, 
klucz od jej ideowego i duchowego 
jądra. Co pomoże udawanie, umyka- 
nie, przeżywanie, teatralizowanie?,.. 
Choćby wirtuozowskie do ostatnich 
granic? Nic nie przemoże, nie zwalczy, 
nie przerobi, nie podda naszej woli: 
życia  Nadaremnie człowiek wyrywa 

a 

się z niego. Musi tem być, czem jest, 
Musi przeżyć to, co ma do przeżycia. 
Nie uciekniesz... nie skryjesz się... 

W tem właśnie tragedja. 
Nie przetnie jej żadne „rozwiąza* 

nie" w końcu trzeciego czy choćby 
trzydziestego aktu. Tragedja nieubła* 
ganego ludzkiego żywota dobywa się, 
jak para, jak powietrzy z po za opu- 
szczonej kurtyny — ogarnia całą wi- 
downię — rozchodzi się niewidzialnie 
na cały świat — i będzie trwała do- 
póki ludzkość irwa. 

Zagrano «Żywą maskę» w Reducie 
doskonałe. Podnieśmy  przedewszyst- 
kiem z najszczerszem uznaniem ca- 
łość widowiska, przestudjowanego 
gruntownie, wykończonego reżysersko 
i pod względem precyzyjnej interpre- 
tacji bez zarzutu, zapiętego, jak się 
to mówi, na ostatni guzik. Trzeba 
też zwrócić uwagę na wyborne opa- 
nowanie pamięciowe nietylko po- 
szczególnych wszysikich ról lecz 
specjalnie dużej i bardzo trudnej roli 
Henryka IV-go. Z najżywszą przyjem- 
nością winszujemy chłubnego poko- 

ma prawo a nawet obowiązek dzielić 
imiennie z autorem: zarówno gorycz. s 
niepowodzenia jak 
maż mu się to. ; 

rtysta-aktor grając Henryka 
IV-go nietylko dał z Siebie Ga 
co mógł, lecz w całej interpretacji, w 
jej zasadniczej koncepcji i poszcze- 
gólnych momentach wzniósł się, su- 
mienną pracą i niemałą wytrawnością 
w swoim kunszcie na bardzo, bardzo 
znaczną wysokość rzeczywistego, po- 
ważnego artyzmu. 

Ww sztuce Pirandella jest właści- 
wie jedna tylko rola —H:nryka IV go. 
Wszelako, hrabina Matylda powinna 
mieć w sobie choć odrobinę gran- 
dezzy, aby przebrana za jedną Z 
dwóch, trzech „największych* kobiet 
w Historji, nie wyglądała do zbytku 
operetkowo. Natomiast bardzo Go- 
brym, z dużą dozą ładnie wytrzyma: 
nei trafnej charakterystyki był baron 
Bzlcredi; 
doktór a wszyscy czterej panowie 
pseudo-radcy sprawiali się wzorowo, 
czujni na każdą wskazówkę reży- 
serską, swobadni, ožywieni, 

Piękny był  wieszór 

radość sukcesu. 

teatralny 

dyskretnie komicznym był 8 

nania tak n'emałego trudu przez gra» czwartkowy na Pohulance. Niestety 
jącego Henryka ariystę, niewymienio- jednak — z nader <gdzie-nie-gdzie» 
nego, niestety, na programie. Diacze- inteligencją w krzesłach a z rzetelną 
go? jest to całkiem nisusprawiedli- pustką po łożach, osobliwie zaś na 
wiony kaprys dyrekcji, a jak w tym ba'konieQ galesj:. 
wypadku krzywdzący aktora, Aktor Cz, Jankowski. 

Uporządkowanie ustawodawstwa 
w powyższym zakresie mieć będzię 
doniosłe znaczenie zarówno dla kon- 
sumenta, jak i też dla producenta, 
ułatwi bowiem organizowanie i dzia- 
łalność zrzeszeń wytworców i zbliże- 
nie ich do spożywców, przyczyniając 
się do zmniejszenia liczby pośredni- 
ków. 

Reforma kolejowych taryf towa- 
rowych. 

Centrala związku kupców otrzymała urzę- 
dową wiadomość, że Min. komunikacji zo- 
mierza przystąpić w najbliższym czasie do 
gruntownej reformy kolejowych taryt towa- 
rowych, a to celem dostosowania ich do 
wzorów zachodaio-europejskich. Min. Komu- 
nikacji, chcąc przyjść z pomocą sferom ku- 
pieckim i umożliwić im kalkulację przez ra- 
cjonalny układ grup i klas taryfowych, prag- 
nie, aby taryfy te szły przedewszystkiem po 
linji naszej polityki rolnej, handlowej i prze- 
mysłowej i ułatwiały rozwój życia gospo- 
darczego. Ponieważ przy tego rodzaju rewi- 
zji taryf konieczną jest współpraca wszyst- 
kich bezpośrednio zainteresowanych czynni- 
ków, przeto centrala związku kupców zwra- 
ca się z prośbą o jaknajrychlejsze składanie 
w centrali wyjaśnień w tej sprawie. (0) 

KRONIKA MiEJSCOWA. 
— Z działalności T-wa Rolni- 

czego. Wileńskie Towarzystwo Rol- 
nicze organizyje następujące zebrania: 

a) Zebranie wydziału rolnego. W 
dniu 14-go marca o godzinie 11-tej 
z następującym porządkiem dziennym: 

Odczytanie protokułu z poprzed- 
niego zebrania W-łu. 

2) Referat p. Mieczysława  Jało- 
wieckiego: „O nowych metodach w 
rolnictwie i o możliwości intensyfikacji 
warsztatów rolnych w Wileńszczyźnie*, 

3) Referat p. Józefa Borowskiego: 
„Krytyczny rzut oka na system Bur- 
mester-Lossow, Oraz co należy. prze- 
dewszystkiem czynić dla podniesienia 
dochodowości gospo -arstw na Wilen- 
szczyznie“, 

4) Sprawy bieżące i wolne wnioski, 
5) Dyskusja nad referatami wygło- 

szonemi na zebraniu W-łu Rolnego 
(dyskusja odbędzie się o godzinie 
5 po poł). © 

b) Zebranie wydziału hodowia- 
nego w dniu 15 marca o godz. 11-tej 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Oaczytanie protokułu z po- 
przedniego zebrania W łu. ‹ 

2) Referat p. Włodzimierza Szcze- 
kin-Krotowa: „Wyniki otrzymane przez 
Warszawski Związek Kontroli Obór*. 

3) Referat p. Witolda Plewińskiego: 
„Saosoby podniesienia hodowli w wo- 
jewództwach Północno Wschodnich *. 

4) Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 11 

marca rb, 
Ziemiopłody: żyto loco Wiino 42.50 — 

43,50 zł za 1U0 klg., owies 38—41, jęcz: 
mień browarowy 30 — 42, na kaszę 34 — 
35, otręby żytnie 29 — 30, pszenne 29—30. 
ziemniaki 8.50—10.00.  Tendencja mocną. 
Dowóz umiarkowany. 4 

Nasiona: seradela 36—38 zł. za 100 kg., 
łubin 30—34, koniczyna czerwona 420—450, 
koniczyna biała z domieszką szwedzkiej 360- 

"380, koniczyna biała czysta 380—400, owies 
nasienny 44—48 zależnie od gatunku. ; 

Mąka _ pszenna amerykańska 90-100 (w 
hurcie), 100 — 110 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50, proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, 

żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

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

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg. krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
przecieraną 85—95, Bro: 80—95, pgozak 
50—60, jaglana 70—1 

Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg, 
cielęce 110-—150, baranie 220—240, 'wie- 
przowe 250—260, schab 280—300, boczek 
280—300. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmałec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię. 
tana 220--230, twaróg 100 — 150 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso+ 
lone 700 — 750, sołone 550 — 6u0, desero: 
we 780—800, 

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

cebula 80-1.00, marchew 20—25 gr. za l kg., 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 20—25 gr. 
za tkg. brukiew 20—25, ogórki kwasz. 
1000—1200 gr. za 100 szt., groch 55—65 gr. 
za 1 kg., fasola 65—70 gr. za 1 kg. kapusta 
świeża 50—60 kwaszona 35 — 40, kalafiory 
PL. za LJ 130 ik 

woce: jabłka 60— ‚ за ., gru. 
szki 120720), = s 3 

Cukier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detalm), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 380 400, śnięte 280-300 
za 1 kg, szczupaki żywe 350—380, śnięte 
250—280, okonie żywe 350—380, śnięte 270 
—280, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), 
karpie żywe (brak), Śnięte (brak), leszcze 
żywe 380-400, śnięte 260—280, sielawa 150— 
220, wąsącze żywe 320-350, śnięte 250—270, 
andacze 300—350, sumy 200—250, miętuzy 

150—200, stynka 150—200, płocie 160—220, 
„drobne 50—100, 

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

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 marca 1927 s. 

Dewizy i waluty: 
Franz Sprz. Kupno. 

Dotary 8, 8,94 8,90 
Holandjs 358,95 359,85 — 358,05 
Londyn 43.53 43,64 4342 
Nowy-Vork 8.95 8.97 8,93 
Paryż 35,07 3516 34,08 
Praga 2657 | 26.63 26,51 
Szwaicarja 17256 17299 172,13 
Wiedeń 126.25 . 126.56 125.94 
Włochy 40.08 4018 _ 39,98 

« Papiery Procentowe 
5 pr. pożycz. konw 61,75 62,50 
Dolarówka 51.00 52.50 52,30 
Kolejowa 102 ч 
4 i pół. proc. listy zast. ziems, zł. 55,50 56,50 
4 proc. ziemskie złotowe 50,00 

proc. warszawskie 21, 76,00 
5 proc. warszuwskie zł. 63,50 63,00 63,10 
4 i pół proc. złoiowe 58,05 58,25 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wilno, dnia II marca 1927 r. 
Banknoty. 

dn. 805 804 

Złoto. 

Rubie 4,773/4 4,76!/2 

Listy zastawne. 

Wit. B. Z. zi, 100 43,50 42,50 

Dolary St. Zje 

. 

   $. + P. CZESŁAW 

pogrążeni w głębokim smutku 

Student U. S. B. w Wilnie. 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Św. Sąkramentami 
zmarł dnia 11 marca r. b. w wieku lat 28. Н 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę dnia 12 marca o godz. 10.el 
rano w Kościele Zbawiciela (przy Klinikach U. S. B. 
Wyprowadzenie zwłok z Kościoła oraz złożenie w grobach rodzinnych na 

cmentarzu po-Bernardyńskim tegoż dnia o godz. 4-ej po poł. 
O czem zawiadamiają krewnych, .przyjaciół, kolegów i znajomych 

rodzice, siostry i narzeczona. 

ALEXANDROWICZ 

  

    
   

     
    

na Antokolu). 

   
Napad rabunkowy w gm. Rudomińskiej. 

Ubiegłej nocy na trakcie wiodącym 
z Rudomina, w odległości pięciu ki- 
lometrów od tego miasteczka doko- 
nano Śmiałego napadu rabunkowego 
na osobę Lejby Rabinowicza z m. 
Żydów. 

W pewnym momencie, kiedy jadą- 
cy traktem Rabinowicz zdrzemnął się 
trochę, z krzaków przydrożnych wy- 
skoczyło trzech bandytów. Wszyscy 

z łupu, gdyż spłoszeni jadącą furą 
porzucili łup i zbiegli.  Doprowadzo- 
ny do przytomności Rabinowicz zeznał 
na posterunku policji, że poznał 
dwuch napastaików, są to Wincenty 
Wołodkiewicz i brat jego, nieznany z 
imienia Rabinowiczowi, mieszkańcy 
fol. Michałówka gm. Rudomińskiej. 

Zarządzony przez władze policyj- 
ne pościg doprowadził do ujęcia 

oni rzucili się na Rabinowicza i jego obydwuch poznanych bandytów. Trze- 
furmana, pobili ich dotkliwie i zrabo- ci niewątpliwie dostanie się w  ręce' 
wali wieziony towar. Pomimo braku sprawiedliwości, wydany przez współ- 
oporu bandyci jednak nie skorzystali towarzyszy rabunku. 

"KRONIKA. 
    

SOBOTA. — Rejestracja radjoaparatów 
он вг Е ба ЬО zainstalowanych w lokalach pu- 

12 oz к blicznych- Jak ‹ 516 dowiadujemy, 
Grzegorza Zach. sł. o g.17 m. 33  Komisarjat Rządu na m. Wilno przy- 

Jutro stąpił do rejestracji radjoaparatów, 
Krystyny które są zainstalowane w  lokałach   

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu publicznych jak kawiarniach, restau- 
Meteorologji U. S. B. racjach, piwiarniach i t. p., gdzie apa- 

z dnia 1—III 1927 r. raty te są używane dla cełów koncer- 
Ciśnienie ) 161 towych.. Wszyscy właściciele tych za- 
średnie kładów publicznych winni zarejestro- 
Temperatura +1 wać swe aparaty w Komisarjacie Rządu 
średnia referat V w godzinach urzędowych. 
Opad za do- — (t) llu obywateli państw ob- 
bę w mm. ` cych zara: no, Na mocy prze: 
Wiat т 2 prowaazony ostatnio prac komisji 
kana didao) | Poludniowo-Zachodni przemeldunkowych wyjaśniło, się, że 

U wa g i: Pochmurno. Gęsta mgła. 
Minimum za dobę 0*C. Tendencja barome- 
tryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— Zmiany na stanowiskach 

na terenie m. Wilna zamieszkuje 
obecnie 2220 obywateli państw ob- 
cych. ; 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
— Starania b pracowników 

proboszczów. Na skutek zarządzeń fabryki kos w Nowej Wilejce. 
Ks. Arcybiskupa przeniesieni zostali: Jak wiadomo w latach jeszcze przed- 

Ks. Zenon Butkiewicz z Przewałki wojennych istniała w Nowej Wilejce 
w pow. Grodzieńskim do Dukszt w olbrzymia fabryka kos, której wy- 
pow. Święciańskim. 

Ks. Micewicz z Gieranon w pow. 
roby znajdowały szerokie rozpowszech- 
nienie nietylko w b. gubernji Wileń- 

Lidzkim do Przewałki w pow. Gro- skiej, ale nawet w powiatach wgłąb _ 
dzieńskim. Rosji. W czasie. wojny fabryka zni- 

Ks. Pietraszewski z Wesołuchy do SZczona, obecnie stoi nieczynna a ro- 
Mołczadzi w Słonimskim. botnicy fachowcy nie znajdując pracy 

Ks. Jankianiec z Mołczadzi do Korzystają z zasiłków wypłacanych 
Wesoluchy. " przez państwo. Obecrie, jak się do- 

— Uroczystość w Bazylice. Wiadujemy, b. pracownicy tej fabryki 
Dziś rano w katedrze św. Stanisława Wszczęli starania o jej uruchomienie, + 
o godz. 7 rano J. E. ks. Arcybiskup a dążenia te napotkały przychylne 
Jałbrzykowski udzieli djakonatu, sub- stanowisko władz. Sprawa ta zdaje 
djakonatu i święceń mniejszych kle- się być już dojrzała i można przy- 
rykam wileńskiego seminarjum du- puszczać że fabryka zostanie przy 
chownego. pomocy rządu odbudowana. / 

URZĘDOWA 
— Zakończenie obrad naczel- UNIWERSYTECKA 

ników bezpieczeństwa woj. Kre- — (Sch) Świąteczne. zniżki ko- | 
sowych 'W dniu wczorajszym za- lejowe. Uniwersytet rozpoczął wy- 
kończone zostały obrady naczelqików dawanie wielkanocnych zaświadczeń 
wydziałów bezpieczeństwa czterech na zniżki kolejowe. Zaświadczenia 
województw kresowych: Wileńskiego, przysługują wyłącznie  studentam- 
Nowogródzkiego, Poleskiego i Biało- (tkom) zwyczajnym U. S B. i wažne 
stockiego. Omawiane były sprawy Są na jednorazowy przejazd w kie- 
związane z koniecznością uzgodnienia runku przeznaczenia i z powrotem. 
taktyki wydziałów _ bezpieczeństwa, Zaświadczenia : wydawane są w pro- 
spiawy narodowościowe oraz sprawy rektoracie, codzień, od9 do 12 w poł. 
związane z poborem rekruta. Prócz Ef — Organizacyjne zebranie Ko: 
wspomnianych nacz. wydziałów bez- ła Prawników U. S B Komisja 
pieczeństwa w obradach wzięli udział Statutowa Koła Prawników Studen. 
Dyrektor departamentu politycznego tów U. S. B, w Wilnie przypomina 
i naczelnik wydziała politycznego ogółowi studentów * Wydziału Prawa 
Dep. Polit. Min. Spraw Wewnętrznych i Nauk Społecznych U. S. B., że dziś 
pp. Paciorkowski i Suchenek-Su- 

checki, 3 
— Sprawy prasowe. W dniu 

wczorajszym Komisarjat Rządu na m. 
Wilno nałożył konfiskatę na podsta- 
wie art. 263 i 154 K. K. na czaso- 
pismo litewskie, drukowane w języku 
polskim p. t. „Życie Ludu* Nr. 5 
z datą 13 marca r. b. 

Konfiskaty dokonano za artykuł 
wstępny p. t. <Biedne owieczki». Ar- 
tykuł powyższy zawieraj sprawę wy- 
siedlenia agitatora litewskiego ks. 
Szymaszysa, zawiera cały szereg nie: 
zgodnych z prawdą wiadomości ma- 
jących wyraźną tendencję szkalowania 
władz polskich. 

W tymże dniu został zatwierdzo- 
ny areszt wydawnictwa «Hramady» 
«Nasz Gołos» Nr. 4 Sesja gospodar- 
cza sądu okręgowego prócz zatwier- 
dzenia aresztu tego czasopisma, przy- 
chyliła się do wniosku prokuratora— 
zawieszając czasopismo aż do roz- 
patrzenie sprawy sądownie, 

MIEJSKA 
— Uwadze płatników .podat- 

ków miejskich. W związku z czę- 
stymi skargami płatników podatków 
miejskich na nieuczciwe postępowanie 

o godz. 6 wiecz. w Sali lilej odbę- 
" dzię się zebranie organizacyjne po- 

wyższego Koła. = 
AKADEMICKA. 

— III Katolicki Tydzień Spo- 
łeczny. Stowarzyszenie Młodz. Akad. 
„Odrodzenie* w Wilnie urządza wzo- 
rem lat ubiegłych w dniach 13—19 
marca r. b. Ill Katolicki Tydzień Spo- 
1есгпу na wszechnicy  Batorowej. 
Program o idei przewodniej „Katoli- 
cyzm a Polska*, wypełniony przez 
pp. profesorów i senjorow Stowarzy- 
szenia, podany jest w obwieszcze- 
niach i zaproszeniach. Po każdym 
odczycie odbędzie się dyskusja. 

Wstęp dla osób z poza Uniwersy« 
tetu wyłącznie za zaproszeniami, któ- 
re można otrzymywać codziennie od 
11 do 14 marca w lokału Stow. 
„Odrodzenie* (ul. Ś-to Jańska 12—2) 
w godz. 5 i pół—6 i pół. wiecz. 

NADESŁANE - 

Kolano czy głowa? 
Takie nie bardzo przyjemne zapy: 

tania można często usłyszeć o ile 
chodzi o osobę, która swoje owle- 
sienie zgubiła. Stąd pochodzą poszu- 

sekwestratorów Magistratu, Magistrat kiwania, aby ten mało estetyczny wy- 
przypomina płatnikom, że przy opła- gląd usunąć. р 
camiu podatków bezpośrednio sekwe- Starania te były dotychczas bez- 
stratorom, należy żądać przedstawie- skuteczne, dopiero po wynalezieniu 
nia legitymacji służbowej sekwestra- 
tora, podpisanej przez prezydenta wyrobu firmy Henryk 

środka na porost «M I A» 

Żak, może każ- 
włosów 

miasta i szefa sekcji finansowej, oraz da osoba, której nie wymarły zupeł- 
z pieczęcią Magistratu. Pokwitowanie nie cebulki włosowe, w przeciągu 
wydane przez sekwestratora winno krótkiego czasu swój włos odzyskać. 
być wypisane na blankiecie pócho: Środek «M 1 A» jest niezawodny, na 
dzącym z kwitarjusza i opatrzonym co są już liczne dowody, działa na- 
podpisem sekwestratora i pieczęcią wet u starszych osób. Do nabycia 
kontroli Za wszelkie inne pokwito- we wszystkich handiach  odaošnej 
wania Magistrat odpowiedzialności nie branży, Żważać na firmę Henryk Żak, 
przyjmuje. znak ochronny «M I-A>.



  

SŁOW O   

ZEBRANIA I ODCZYTY. dów i 6 godzinach ćwiczeń praktycz- 
— Zebranie członków T-wa nych wszystkie zasadnicze zagadnie- 

Odrodzenia Religijnego. Przypo- nia, związane z urządzaniem, katalo- 
mina się niniejszem, "że dn. 13-go b. gowaniem i zawiadywaniem bibliotek. 
m. t. |. w niedzielę o godz. 4-ej p.p. Prelekcje objęli dyr. dr. Stefan Rygiel 
w mieszkaniu Ks. proboszcza kościo- i dr. Adam Łysakowski. Kurs odby- 
ła Ś-go Jana, odbędzie sie miesięczne wać się będzie we wtorki, czwartki 
zebranie członków T-wa Odrodzenia i soboty w godz. 6—8 wiecz. w bi- 
Religijnego. Pożądana jest obecność bljotece publ. i uniw. (ul. Uniwersy- 
wszystkich członków oraz sympaty- tecka 5). 
ków, przez członków wprowadzonych. Na kurs zapisać się może każdy, 

— Zebranie Legji Inwalidów. Og. interesujący się sprawami bibljotekar- 
dział Wileński Legji Inwalidów podaje do Skiemi. Opłata wynosi 15 zł. dla stu- 
wiadomości członków iż dnia 13 marca br. dentów uniwersytetu zapisujących się dzśie* Oaza oto Kasyna onet. prywatnie 10 zł, Czlonkowie związku skiego Mickiewicza 13, z NSEPOJĄCy po- bibljotekarzy uczestniczą w kursie 
rządkiem dziennym: 1) Zagajenie i wybory bezpłatnie. Zgłoszenia i opłaty przyj- przewodniczącego, 2) Sprawozdanie Zarządu muje, Oraz informacyj udziela p. M. z dotychczasowej działalności, 3) Wybory Kotwiczówna w godz. 9—3 (Bibijo- Nowego Zarządu, 4) "Wolne wnioski. Sta- teka Pubł. i Uniw. telefon 5—60) 
wiennictwo obowiązkowe, zebranie odbę- е * We te , ). dzie się przy każdej ilości obecnych. Wstęp — Zarząd T-wa „Caritas“, skla- 
za okazaniem legitymacji. dając serdeczne ,„Bóg zapłać" w jmie- 

RÓŻNE. niu ubogiej dziatwy ochronki wszyst- 
kim, którzy nie szczędziłi swej pracy 

We przy urządzeniu kwesty ulicznej w 
u dniu 6 marca b. r., oraz ofiarodaw- 

Arcybiskupa zebranie księży, które com, podaje do ogólnej wiadomości, 
zawiązało towarzystwo Unitas. Preze- że z uruchomionych 54-ch skarbonek sem Towarzystwa obrany został ks. uzyskana ogólna suma w wysokości 
kanonik * a'ol Lubianiec. 814 zł. 27 gr. po odtrąceniu wydat- 

— Konkurs na budowę han. ków na sumę 41 zł. 10 gr. Czysty 
garu lotniczego. Zarząd Główny dochód wynosi 773 zł. 17 gr. 
LOPP. na podstawie uchwały swej z , — Echa daru dla załogi stat- dnia 28] 1927 roku ogłosił konkurs ku Wilno. Wszystkie kobiece orga- na projekty hangaru lotniczego (Pro- nizacje wiłeńskie, które się podpisa- 
jekt hangaru nr. 1 i пг.;2). ły na liście ofiarodawców Obrazu 

Nagrody za najlepsze prace za Matki Boskiej Ostrobramskiej dla za- 
projekt hangaru nr. | wynoszą 1-sza logi statku: „Wilno*, otrzymały po- 
3.000 zł, 2-ga 2000 zł, 3cia 1000 dziękowanie poniżej umiesżczcne. 
zł, za projekt hangaru nr. 2—1 sza Odnosi się ono i do tych kobiet, 
1.500 żł, 2 ga 1000 zł i 3-cia 500 które nie należąc do żadnej organi- 

ałotych. zacji złożyły swe ofiary w sekretarja- 
Termin składania prac konkurso- cie N.O.R. 

wych w biurzę Zarządu Głównego w _ „Matki i siostry Polki! Za pamięć i 
, Warszawie upływa dnia 1.VI 1927ro- cudowny obraz Ostrobramskiej —ofi- 
ku o godzinie 12. cerowie i załoga „Wilna* składają 

Wszelkie bliższe szczegóły tyczące Wam serdeczne «Bóg zapłać». 
się warunków w. w. konkursu są do Śmiało teraz i odważnie pójdzie- 
otrzymania w biurze Komitetu Woje- my wsławiać imię Polski i zatknąć 
wódzkiego LOPP. Wilno, ul. Wielka banderę połską na sziakach świata— 
34 codziennie od godz. 10—14 op- Śmiało—bo z nami jest Jej cudowna 
rócz niedziel i świąt, oraz ogłoszone Opieka i Wasze serca, matki i siostry zostały w nr. 2 (lutowym) Lotu Pol- Polki. 
skiego. < r ) 

— (n) Sekciarstwo wśród Bia- na boje przypinałyście ryngraiy, by łorusinów. Amerykańska sekta me- ich chroniły od niebiezpieczeństwa 
todystów rozwija ostatnio ożywioną tak i nam teraz cfiarowałyście „Jej 
działalność wśród, społeczeństwa bia- Święty obraz by nas strzegł i wiódł łoruskiego; między innemi opanowali PO drodze, po której piąć się będzie- 
«ni internat szkolny przy gimnazjum "my musieli, nie po różach jednak 

— Towarzystwo Unitas. 
czwartek 10 marca miało - miejsce 

Jak ongiś rycerzom wyruszającym & 

białoruskiem w Radoszkowiczach, na 
"który łożą środki pieniężne. : 

Wykorzystali również miesięczne 
kursy nauczycielskie, które się odby- 
wały przy powyższem gimnazjum la- 

„ tem roku ubiegłego, urządzając tam 
swe wykłady pod kierownictwem pa- 
stora J. Witta z Wilna. 

Оа Nowego -Roku panowie ci 
wzmagają swą propagandę, zapocząt- 
kowując w Warszawie wydawnictwo 
miesięcznika białoruskiego, pod pre. 
tensjonalną nazwą „Duch i Prawda, 
jako chrześcijański podróżny na Bia- 
łej Rusi*; ma to być dodatek biało-. 
ruski do organu metodystów w języ- 
u polskim p. n. „Pielgrzym polski”, 
kazały się już 2 numery tego pi- 

semka. Redaguje je Haljasz Lewczyk, 
podrzędny poeta białoruski, zapełnia- 
jąc 3/4 pisma swemi wierszykami i 
artykulikami. : 

— () Cech kucharzy został 
zarejestrowany. Wladze administra- 
"cyjne zarejestrowały w Wilnie nowo- 
powstały cech kucharzy. Na zebra- 
niu cechu _ przewodniczącym obrany 
został p. E. Kowalski. jest to już 
siedemnasty cech istniejący na terenie 
Wilna. L Dr 

— Kurs bibljotekarski w Wil- 
nie. Zarząd Wileńskiego Koła Związku 
Bibljotekarzy Polskich, chcąc przyjść 
z pomocą pracownikom  mniej- 
szych bibljotek w umiejętnem urządza- 
niu księgozbiorów, órganizuje w Wil- 
nie w czasie od 22 marca do 10 
kwietnia kurs bibljotekarski dla bibljo- 
tekarzy seminarjów i zakładów uni. 
wersyteckich, bibljotek szkolnych, о- 
światowych i stowarzyszeniowych. 
Kurs obejmie w 14 godzinach wykła- 

LEON DAUDET. 

%) KREW WŚRÓD NOCY. 
Wszyscy trzej wpadli w  dosko. 

nały humor. Loyassat, zmiękczony „ pochlebnem odezwaniem się Maufre'a 
o jego książce, dał się przekonać. 
Zdecydował, że będzie mógł jeszcze 
wytłumaczyć Celestynie Goneret, że 
istotnie Gantaume się powiesił na 
sznurowadłach. 

Zgodnie z przepowiednią Maufre'a, 
zapomniano wkrótće o tragedji w La 
Pocholle, to też nie wywołało żadnych komentarzy nieoczekiwane ułaskawie- 
nie skazanego na Śmierć Espavana 
uwięzionego w celi, przylegającej do 

„celi Gantauma. Rozkaz władz wigzien- 
nych wydrukowa”y w gazetash o ko- 
nieczności usunięcia z cel wszelkich 
przedmiotów, mogących służyć do 
popełnienia samobójstwa, wywarł do- 
datnie wrażenie, 

Maufre i Quincarnon wezwali sta. 
rą Cavalcat i namawiali ją, by zaprze- 
stała boszukiwań, lecz tutaj spotkali 
opór nie do przełamania. Siaruszka postanowiła nieodwolalnie. że odbę- dzie spacer wzdłuż Sapny, od La Po- 
cholle, do restauracji Gustawa. Upór 
zrozpaczonej matki przełamuje wszel- kie przeszkody. Maufre zrozumiał, że 
trzeba ustąpić. Zdecydowano, że Cia- visse z jednym z inspektorów będą iowarzyszyli staruszce i parze kochan- ków, których podejrzewała 0-zamor- 
pwanie syna. 

lecz poprzez burze ku wskrzeszeniu po- 
tęgi morskiej Polski. | 

Smiało i odważnie żeglujemy teraz 
zagrzani Waszem gorącem słowem i 
czując że z nami są serca Wasze. 

Jesteśmy dumni, że okręt nasz no- 
si miano tego bohaterskiego grodu, 
tej ostoi polskości na wschodniej ru- 
bieży Rzplitej—grodu—gdzie niewias- 
ta polska jest jaką była przed laty— 
ofiarną i patryotyczną, 

Jeszcze raz dziękując za obraz, 
polecamy się pamięci Waszej, Dan 
w New-Castle w Ziemi Angielskiej. * 

— Podziękowanie. Komitet domu św. 
Antoniego podaje do wiadomości, że czysty 

z czarnej kawy urządzanej dnia 
1-szego marca w sali George'a wyniósł 
1210 zł, gr. 20. 

Komitet składa serdeczne podziękowania 
tym wszystkim, którzy się przyczynili .do 
takiej wydainej pomocy biednym  sierotom 

mu św. Antoniego. 1 

TEATR i MUZYKA 
— <Reduta> na Pohulance. «Żywa maska». Dziś <Żywa maska (Henryk M A 

tragedja w 3-ch aktach L. Pirandelio. Ceny 
miejsc zwykłe od 20 gr. ‚ 

Niedzielna popołudniówka. Jutro 
o go 4-ej pp. po cenach najniższych od 15 
gr. do 2 zł. <Żywa maska» — L. Pirande|- lo; o g. zaś S-ej w. «Żywa maska» — po 
cenach zniżonych. 

— Koncert Stanisława Gruszczyń- 
skiego w «Reducie». W poniedziałek 14 
bm. o g. 8 m. 15 w. odbędzie się tylko je- 
den występ światowej sławy tenora boha- 
terskiego Stanisława Gruszczyńskiego i zna- 
komitego pianisty Feliksa Szymanowskiego. 

programie: Moniuszko, Rutkowski, Halv, Leoncavallo, Beethoven, Liszt, Wa- 
gner i inni. Į 

„ Bilety wcześniej nabywać można w biurze Da Pani х 
— «Doktor Julja Szabo> w Teai Polskim. Subtelna i dowcipna ta Ina 
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grana będżie tylko dziś i jutro. Na premje- 
rze akcja przerywana była oklaskami, 

— <Mecenas Bolbec i jego mążt> w 
Teatrze Polskim. <Mecenas Bolbec i jego 
mąż», farsa mistrzów irancuskich J. Berra 
i Verneuilla, grana będzie po raz pierwszy 
w poniedziałek. Obok typów czysto kome- 
djowych, farsa ta posiada sytuacje niezmier- 
nie zabawne i postacie wprost niezrównane, 
to też «Mecenas Bolbec> grany był w se- 
zonie bieżącym w Warszawie największą 
ilość razy. 

Rolę <Mecenasa Bolbec» powierzono w 
Teatrze naszym J. Piaskowskiej. 

— Dzisiejsza popołudniówka w Te- 
atrze Polskim. Dziś o g. 4 m. 30 pp. gra: 
na będzie po raz ostatni w sezonie <rło- 
mienna noc> — Lengyela. 

, — Popołudniówka niedzielna. Jutro 
o g. 3 m. 30 pp. grany będzie <Uśriech 
losu> — Wł. Perzyńskiego. 4 

— «Pociag-widmo>. Na liczne zapyta- 
nia i żądania <Pociąg-widmo» grany będzie 
we wtorek najbliższy, zaś <Wielka księżna i 
chłopiec hotelowy» w czwartek. 

— Jutrzejszy xoncert-poranek WŁ. 
Burkatha w Teatrze Polskim. Niedzielny 
koncert-poranek w Teatrze Polskim zapo- 
wiada się niezwykle interesująco. Ё 

Wykonawcami programu będą prof. Wł. 
Burkath, znakomity pianista i wybitny kom- 
pozytor, oraz znana $piewaczka Janina Kor- 
Sak-Targowska. W interpretacji prof. Burka- 
tha usłyszymy utwory Chopina, Szumanna, 
Granadosa, oraz szereg kompozycji własnych. 
J. Korsak-Targowska odśpiewz efektowny 
utwor Ravela — Z cyklu Szecherezada Nr 1, 
oraz pieśni Markiewicza, Niewiadomskiego i 
Burkatha (do słów własnych kompozytora). 
Akompanjament objął wybitny kapelmistrz 
Władysław Szczepański, . 

Ceny miejsc od 30 gr. Bilety do naby: 
Cia w kasie Teatru Pclskiego od g. 11-ej 
do 9 w. bez przerwy. 

— Koncert Karola Szymanowskiego 
z udziałem lreny Dubickiej. Zapowie- 
dziany przez Związek Literatów wileńskich 
na wtorek w Reducie Koncert kompozytor- 
ski znakomitego przedstawiciela współcze- 
snej muzyki, dyrektora . Konserwatorjum 
Warszawskiego, twórcy przeszło 50 opusów 
o pierwszorzędnej wartości przodowniczej, 
wzbudził w mieścia olbrzymie zainteresowa- 
nie. Sprzedaż biletów w biuze «Orbis» 
(Mickiewicza 11) odbywa się w szybsiem 
tempie. Karol Szymanowski sam zasiądzie 
rzy fortepianie, a słynna skrzypaczka, wiel- 
opolanka Irena Dubiska, po powrocie z 

triumfalnej pcdróży po Francji i Anglji, u- 
świetni wieczór swą niezrównaną grą. Pro- 
gram obejmuje najbardziej znamienne dzieła 
skrzypcowo - fortepianowe Szymanowskiego: 
Sonatę, Warjacje i «Mity». Bilety w cenach 
umiarkowanych: od 50 gr. do 4.50 zł.; i 

— Koncert muzykalno-wokalny. Dziś 
12-go marca rb. o godz. 8 wiecz. w Sali 
niadeckich odbędzie się koncert muzykalno- 

wokalny na rzecz niezamożnych uczenic 
Gimn. im. E. Orzeszkowej, przy łaskawym 
udziale: 1) znakomitej śpiewaczki p. prof. 
M. Skowrońskiej-Szmurło (mezzo sopran) 
przy akompanjamencie p. Żyłkowej. 2) arty- 
sty muzyka, prof. Konserw. p. W. Jodko 
(cytra), 3) młodej utalentowanej artystki 
i Gleb-Koszańskiej (fortepian), 4) artystów 
eatru Polskiego (dekl»macja). 

Bilety wejścia od 1 do 5 zł., dla mło- 
dzieży 50 gr. 

RADIO, 
Program stacji warszawskiej. 

15.00— 15.25. Komunikaty: gospodarczy 
i meteorologiczny. у 

' 15.30—16.45. Program kursu rolniczego. 
16.45—17.10. Odczyt z działu <Radjo- 

technika» wyg!. p. Włodzimierz Stępowski. 
17.15, Koncert. i 
Wykonawcy: Orkiestra P. R pod dyr. 

Jana Dworakowskiego, Aleksandra Holfrei- 
chowa (śpiew) i Tadeusz Gocławski (wio- 
loncz.). 

1240-1900. Rozmaitošci. 
19.00—19.25. Odezyt, p. t. <Wtodzimierz 

Perzyński» wygł. red. Zdzisław Dębicki 
(dział <Literatura Polska»), 

1930—19.45 Komunikat rolniczy. | 
19.45—20.10. Pogawędkę z działu «Ra- 

djokronika» wygł. dr. Marjan Stępowski. 
20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 

komunikaty. 0 
20.30. Koncert. 
Koncert wieczorny. Muzyka lekka. 
22,00—22.30. Sygnał czasu. Komunikaty. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Bilans dnia wizy, sza Dn. 10 b. 

m. sporządzono protokułów sanitarnych 16, 
za nieprzestrzeganie ruchu kołowego 6, za 
prowadzenie handiu w godzinach późnych 
12, bijatyk ulicznych 2 oraz zatrzymano 9 
pijanych. 

— Znowu przejechanie, Dn. 10 b. m. 
o godz. 17 na uł. Św. Anny autobus Nr 14250 
przejechał M. Kompotównę (Filarecka 3), 
której rozbito głowę, oraz rękę. Poszkodo- 
waną pogotowie odwiozło do szpitala św. 
Jakóba. Szofera B. Woropajewa (Sosnowa 5 
m, |) aresztowano. 

— Kradziež roweru: Okolo domu 
Nr 16 przy ul, Ostrobramskiej przez niewy- 
jaśnionych sprawców skradziono rower, na- 
leżący do Franciszka Wołożyńskiego (Szep- 
tyckiego 24). 

Jesienna mgła, rzadka o tej porze był nietknięty. Było to prawdziwe w tych stronach, służyła jako osłona 
i pomoc dla morderców. Julja i Bra- 
bant byli zupełnie pewni, że ciało 
utopionego nie mogło wypłynąć na 
powierzchnię, lecz obawiali się, żeby 
kapelusz wygrzebany przez jakiegoś 
psa nie znalazł się na ich drodze, 
lub jakiś ślad walki nie stał Się decy- 
dującą wskazówką spostrzegawczą w 
oczach matki. Strach, jaki ich wtedy 
ogarnął, nie pozwolił im powrócić na 
to miejsce dla uspokojenia obaw. To 
też nigdy mgła jesienna 'nie wydała 
się im tak miłą i dobroczynną, 

Pochód to był niezwykły: na czelę 
szli Julja i Brabant, za nimi, nie 
spuszczając z nich, oczu face-A-main w 
ręku kroczyłauroczyście, podobna w tej 
chwili do poważnej matrony, matka 
Cavalcata. Clavisse z inspektorem za- 
mykali pochód. у : 

— Jak będziesz mijala to miejsce, 
pomyś| o czem innem—radził Clayi- 
sse Julji. ' p 

Trudno jednak jest spełnić taką 
radę. Gdy podeszli do owej studni, w 
wyobraźni ich powstał odrazu obraz 
potwornego zajścia, Wszystkie kosz: 
mary, opowiadania o wypłynięciu tru- 
pów na powierzchnię wody, ogarnęły 
słaby „mózg Julji i zwierzęcą wyobraź- 
nię jej kochanka. Pyfali się siebie, jak 
mogli zdobyć się na odwagę dla po* 
pełnienia podobnego czynu, tak peł 
nego ryzyka. kobieta poznała miejsce, 
w którem zakopała kapelusz, piasek 

szczęście! Poczuła znaczną ulgę. Spoj- 
rzała na Brabanta, niby obojęinem 
okiem, lecz Clavisse dostrzegł jej 
ruch i zrozumiał. 

Gdy minęli całą tą przestrzeń, Cla- 
visse zwrócił się do  rozczarowanej 
staruszki i rzekł z niskim ukłonem: 

— Widzi pani, że nic podejrzane- 
go nie zaszło. Było to do przewidze- 
nia. Syn pani popełnił samobójstwo. 
Dowiedzieliśmy się, że od dłuższego 
już czasu mówił o samobójstwie. 
„Matka Cavalcata oddaliła się w 
milczeniu, Nie znalazła potwierdzenia 
swych podejrzeń, a jednak nie zosta- 
ła przekonaną, jakiś instynkt szeptał 
jej że syn nie popełnił samobójstwa, 
zarówno jak i Gantaume. Obaj zostali 
zamordowani. Lecz tego nigdy nie 
będzie można odkryć. . 

Dla uczczenia uwolnienia Tressa- 
na, oraz powrotu na dawne stanowi- 
sko do fabryki, przyjaciele jego urzą- 
dzili obiad na jego cześć. Po licznych 
przemówieniach Tressan, ze zwykłym 
swym pogodnym uśrniechem, podzię- 
kował wszystkim za pomoc i popar: 
cie okazane w ciężkich chwilach jego 
życia. Oto teraz odzyskał syna uko- 
chanego, a duch jasnej Magnelonny 
nie opuszczał go. Czuł że ta strasz- 

  

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
prawnuczka Lenorman, ktėra 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
it d wyzdrowiała; odnawia przyję 

cia, od. godz. 10 zrana do 8.ej wiecz. 

List do Redakcji. 
Jeżeli mam mówić o jakiejś *pociesze w 

tem cierpieniu, jakie przeżyłam, — mam to 
zapewne w Czci i miłości dla mego męża, 
pisarza Arcybaszewa, jakich dowody złożo- 
no w dniu jego pogrzebu. 

Przedewszys'kiem więc z całego serca ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
podziękowanie płynące składam d:1owi Kor- Krzyża, w w schody i 

na 2   

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
LO. P. P. 
  

  nackiemu i wszystkim jego współpracowni- 
kom, siostrom miłosierdzia i całemu perso- 
nejowi szpitala. Wszyscy oni do ostatniej 
chwili nie szczędząc sił ani zdrowia walczyli 
o życie mojego męża. 

Najszczersze podziękowanie składam du- 
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chowieństwu prawosławnemu i wszysikiej O @ _!/{з_‹ Ta. 
służbie cerkiewnej i chórzystom, którzy z SSE NG PZN 
taką powagą i skupieniem oddali ostatnią En С Я 
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KLAWIOL 
PROZY FARMACEUTYCZNA” 

posługę zmarłemu. ы 
Niech przyjmą słowa serdecznej wdzię- 

Cczności z głębi serca płynące organizacje 
rosyjskie 1 wszyscy Rosjanie, którzy podzie« 
lili ze mną wielkie cierpienie. 

Ostatnie słowa zwracam do Was, Po- 
lacy, do Was pisarze, do Ciebie, inteligencio 
Polska. 

Cześć, jaką okazaliście wy, Polacy, pa- 
mięci rosyjskiego pisarza — wygnańca, po- 
ruszyła mię se'decznie i głęboko. Proshy 
mojego męża spoczęły w Waszej ziemi, 
która dzięki Wam mitośnie go przyjęła. 

Wierzę mocao, iż gdy Rosja wyzwolona, 
przeniesie zwłoki męża mojego do jego oj- 
czyzny — ojczyzna ta nie zapomni, że osta- 
tnie lata swojego życia korzystał Arcyba- 
szew z Waszej goścnności, i że po śmierci 
ziemia wasza ze czcią przyjęła jego zwłoki. 

Dziękuję Wam. 

Helena Arcybaszewa. 

Warszawa, dn. 8 marca 1927 r., 

Przefarg. 
„ Dyrekcja P, K. P. niniejszem ogłasza przetatg nieograniczony na wykonanie w 

okresie od 1 kwietnia 1927 r. do 31 grudnia 1927 r, robót o charakterze konserwacyj+ 
nym i drobnych robót nowych w obrębie Oddziałów Drogowych w Wilnie, Kiólew- 
szczyźnie, Grodnie, Biąłymstou, Lidzie, Wołkowysku, Brześciu i Baranowiczach lub 
w poszczególnych rejonach Oddziałów, według cen jednostkowych obliczonych w/g 
norm robocizny 1 cen dniówki robotniką lub rzemieślnika, ustalonych w Dyrekcji i z 
materjałów kolejowych. Powyższy przetarg dotyczy nastpęujących grup robót: 

a) Ziemne, studniarskie 1 brukarskie. Е 
b) Ciesielskie i stolarskie, 
©) Murarskie, betonowe i zduńskię. - 
d) Malarskie i szklarskie. 
е) Dekarskie, kowalskie i ślusarskie. 
f) Mostowe. \ 
W ofercie należy wskazać ogólną wysokość 

nych według wyżej podanego sposobu obliczania. 
Do oferty winno być dołączone: 
1) Swiadectwo przemysłowe. й > ; 
2) Pisemna deklaracja, że warunki ogólne wykonania robót i przepisy technicz- 

ne są ubiegającemu się o roboty znane. * M 
3) Kwit Kasy Głównej Dyrekcji na wpłacenie wadjum w wysokości po 200 żł. 

za każdą poszczególną grupę robót na każdym z Oddziałów Drogowych lub części Od- 
działu, lub też kwit kasy pocztowej stwierdzający wystanie do Kasy Głównej Dyrekcji 
powyższej kwoty wadjum, Po 

Oferty, nie odpowiadające jednemu z powyżej wymienionych warunków prze- 
targu nwzględniane nie będą. : 

W razie nieutrzymania się na przetargu wadjum zostanie zwrócone. . # 
Oferty winny byč ztožone do godz. I1-tej dnia 28 marca 1927 r. w Prezydjum 

owad (Wilno, Słowackiego 2) do specjalnej skrynk! lub też w biurach Naczelników 
Oddziałów Drogowych w Wilnie, Królewszczyźnie, Grodnie, Białymstoku, Lidzie, Woł- 
kowysku, Brześciu i Baranowiczach. Wysokość procentowej zniżki może być wskazana 
oddzielnie dla węzła większego lub kilka węzłów, oddzielnie dla stacji mniejszych lub 
przestrzeni, 

      WARSZAWĄ 
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znam 

2 Bank Liemiański w Warszawie 

ė Wydział Agrarno-Parcelacyjny 
Przedstawicielstwo w Wilnie 

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

mości ziemskich w województwach 
* Wileūskiem i Nowogródzkiem na 

dogodnych dla właścicieli warunkach 

gi;dnywa pożyczki w Państwowy © 
Banku Rolnym, dokonywa pomiarów 
przeprowadza likwidację sinžebnošoi. 84 
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udziela zaliczek na parcelzcję, wy- 

    

procentowej zniżki od cen obliczo: 

Oferty winny być w zapięczętowanych lakiem kopertach z nadpisem, 3 

WYDZIAŁ DROGOWY. 

<Oterta na roboty według cen jednostkowych w obrębie Oddziału Drogowego | 

3. 

Dyrekcja K. P. Wilno. 

M1ÓD 
tanio na Święta, 
czysty pszczelny 
pod  gwararcją 

wysyła ku zado- 
woleniu odbiorców 
franko na miejscu 

za zaliczką w 
puszkach blasza- 

nych 5 kg-zł. 13.20 
10 kl. tyjko 25 zł, 

1ZYDOR 
ROSENBAUM 

Podwołoczyska 
(Małopolska). 

w 
  

  

    Do magazynu ubrań dziecinnych 3 

„KONKURENCJA Wiederiska“ 
Wilno, ul. Niemiecka 26 ||| | 

Nadeszły w wielkim wyborze: : 

brania uczniowskie nawa dziecięce, palta 
oraz wyprawy dla niemowiąt. 

Ceny bard:o niskie. — 

ALBORIL! 
Najprzedniejsze ai 

pachnące 
do prania i do mycia 

Ogłoszenie. 
Komendant P. P. Wojew. Wileńskiego podaje 

do wiadomości, że w dniu 25 marca r. b. o godz. 11: 
odbędzie się przetarg na budowę łodzi metalowej 
dla Posterunku Rzecznego P. P. w Wilnie, Plan 
łodzi, mającej być przedmiotem przetargu, można 
ogłądać codziennie od godz. 13 do 14 w Kancelarji 
Kornendanta Wojew. P. P. w Wilnie Św. Jańska 3 
pokój Nr 11, gdzie też odbędzie się i przetarg. 
Wadjum w wysokości 10 proc. od sumy szacunkowej 
winno być wpłacone przez refiektantów do Kasy 
K-ta Wojew. P. P. w Wilnie do dnia 25 marca r. b. 
godz. 10. 
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. Wileński Ur 

  

budowę przetarg 

ul. Hoiendernia N 

Cena winna 

Przy ofercie 

runki przetargu, 

  

lokalu Okręgowej 

  

PROSZEK OD BÓŁU CŁOWY DLA DOROSŁYCH 

KOWALSKINA 
     

bodnego wyboru 
nej oferty. 

  

        
      

ROA ZZOZ ER 
/ BOLE GŁOWY 

FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA 
P.KOWALSKI warszawa.    

  

  

  

  

  

Majątek 300 ha 
ornej 130, lasu wysokopiennego 40, 
łąk 130. z ogrodem. Dom mieszkalny 
9 pokoi, komplet budynków gospo- 
darczych, M ŁY N_ wodny kołowy z 
pytlem, staw zarybiony, jezioro około 
3 klm, długości; sprzedamy bardzo 
tanio Dem H.-K. <Zachęta» Gdańska 6 

1 piętro, telef. 9—05, 

DOKTÓR Za 1.300 
| ZELDOWICZ dolarów domek z 

° ogrodem w Wilnie 
chor. W ENERYCZ- sprzedamy 
NE, MOCZOPŁC, | | D: H-K. <Zachęta» SKÓRNE Gdańska 6 — 
od 10-1, ód 5-8 w, | L tel 9 — 05. | 

DOKTÓR Dzierżawa 
S.ZeldoWiCZOWA | | za 15.000 ».. za 4 
KOBIECE, WENE. lata pszenna zie- 
RYCZNE т «chor. mia z budynkami 
DRÓG MOCZ, i zasiewami z. 

prz 122 iod 46 inwentarzem 
ul.Mickiewicza 24 | | martwym, również 

tel. 277 żywym 5 ostat- 
—=w Zdr Ni zi | ni 14 sztuk) Około w. Źdr. Nr. 31, 2000 pudów róż 

Akuszerka nych os ną 
* własnoś 
R a: Dom Hiandil. "Kom, 

do 19 Mickiewicza „ZACHĘTA* 
46 m. 6 4 Gdańska 6, tel. 9.05 

WZE, Nr 63       

    

Rządca-Ekonom 
Lekcyj francus- z małą rodziną poszu- 
kiego udziela ruty. kuje posady, posiada 
nowana nauczycielką, !1-0 letnią praktykę, 
Mickiewicza 45 m. 4: poważne referencje i 
od godz, 1—3, chlubne Świadectwa. 

* Adres: Kalwaryjska 4 
a | |< ais S *NRząQCAa2. 

Do sprzedania oczek 
Za 2.600 niedrogo 

FLET dolarów mająte- wiadomość 

ul. Antokolska 74—8, Czek rejon Grodna, Dąbrowski. 

  

  

    

  

  

    

Od stacji 3 kim. 
Ziemią pszenna. 

аоа Dom 18 pokoi, 
Poszukuję budynki gospodar- 
dwóch pokoj z knch- | Cze. Jezioro, ogród, 
nią możliwie w śród- łąki 
mieściu. Zgłoszenia do | Dom Handl.-Kom. 
Administracji «Słowa», | „„ZACHĘTA% 

Gdańska 6 tel. 9-05. 

Po długim pobycie w 
Paryżu ės Anelji PISARZ 

udzielam lekcji języka prowentowy sag" małą 
я i rodziną poszukuje po- francuskiego ia powa 

i i i ne referencje шь- ° 
1 angielskiego ne świadectwa, Adres, 
Mickiewicza 37—17. 
Wejście od ulicy 

Ciasnej. 

Kalwaryjska 4 m. 8, 
— 

Sprzedaje się 
roczny wilk rasowy. 

Styczniowa Nr 1 m. 1 

od 11 do 12 codzień. 

hcąc mieć po- 
tomstwo czystej 
krwi irlandzkict 

setrów, poszukuję psz 
(irl. setera) w celu 
'kopulacji z suką (irl. 
seter) za szczeniaka z 

tegoż potomstwa 
(ewent za inne wy* 
nagr.) Sukę mogę na 
pewien czas dostawić 

do Wilna ewent. 
gdzieindziej. Zgiosze- 
nia niezwł.: poczta 
Dwoizec (Nowo- 

gródzki), maj. Oziera- 
ny, Romer. 

  

Pianina. forte- 
piany kupuję i 

odnajmuję 
W. Pohulanka 9 m. 23 

  

Oszczędności 
od 10u złotych 

lokujemy w pewne 
ręce z zupeinem 
zabezpieczeniem 
‚ па procenta 

Dom H.-K. 
„ZACHĘTA: 
Gdańska 6, tel. 9:05 
  

  

Potrzebny 
od zaraz rutynowany 
pomocnik buchaltera, 
samotny, EST. WIERZ 
książkowością rolniczą NOWA 

do majątku. . Cpłósze. MASZYNA do szycią nia poważnych kandy- 25 
„ «Singera» gabinetowa, 

datów przyjmuje Pani chao. E Birajo ta- 
WSPÓ EZ DUE. oz Air. dów: się w rachunkowości roln. >; . 

я Biurze Ogłoszeń 5. 
Ka o Jutana, Niemiecka 4. 

Przetarg 
ząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrek- 

cja Robót Publicznych) ogłasza publiczny ofertowy 
na dostawę cegły w ilości 500.000 

szt.'na Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie przy 
r. 12, 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.1I1.—27 r. o 
godz 13-ej w lokaiu Okręgowej Dyrekcji Robót Pu- 
blicznych w Wilnie przy ui. Magdaleny Nr. 2 pokój 
Nr. 78. Pisemne oferty winne być złożone w tym że 
dniu do godz. 12-ej w kancelarji Oddziału Budowia- 
nego Dyrekcji pok. Nr. 92, łącznie z pokwitowaniem 
Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum przetargowe w 
wysokości 5 proc. od ogólnej wartości dostawy. 

być podaną za 1000 sztuk cegieł z 
dostawą na miejsce robót (laco budowa). 

Zaoferowana cegła winna być dobrze wypaloną, 
bez zawartości marglu i odpowiadać technicznym wa- 
runkom przyjętym przez Dyrekcję. : 

powinny być dostarczone trzy cegły 
ocechowane pieczęcią firmy—jaso wzory." 

' Rozpocząć dostawę należy w dniu 21. r. b. i 
zakończyć takową w dn. 27.11—27 r, | 

Techniczne warunki dostawy, obowiązujące wa- 
projekt umowy, oraz tymczasowe 

przepisy Ministerstwa Robót Publicznych © przetar- 
gach są wystawione do przejrzenia i podpisania w 

Dyrekcji Rzbót Publicznych w Wil- 
mie pok Nr. 91 w godzinach od 12 do 13-tej. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawa swo- 
oferenta względnie nieprzyjęcia żad- 

Za Wojewodę 
Dyrektor Inżynier 

(—) St Siła Nowicki. 

  tytaniczna epopea miłości, grzechu 

  

  na próba, na którą los go wystawił, 
podniosła go duchowo i zbliżyła do 
ukochanej córki. 

KONIEC: - 

Kino- ing „ bia miodziežy dozwolune, & Te r 
Teatr „Helios ; Наі\чзря:'іів]пу !к[шушзиуяшісп Czasów „© AUST i śmierci, osnutą na tle arcydzieła w Ś$ ul Wileńska 38, | Goethego. W roll «Mefistotelesa» geajalny mistrz ekranu EMIL JANINGS* Przed seangen. KONCERT. © 

Słynny artysta opery SERG. BENONI wykona <Kuplety Melistofejesa z op. «FAUST» i jnne e 
utwory. Nad program: Telepatyczno— Jasnowidzące dziecko WŁADZIO ZWIRLICZ. Cud natury, 

: Przepowiada przeszłość. Odgadywanie myśli. © 

Ф @ В D ziś! Polsko-Wiedeński arcytiim! Benefis trzech gwiazd ekranu т + iai 8 M sę ё dramat w 10 aktach. Dziwna historją prawdzi: ® $ TK „Polonja“ m „Dziewczątko z Prateru wego zdarzenia. W roll Barona nasz rodak 1G O * HM SYM, w roli tancerki NITA NARDI, W roli Dzłewczątka z Prateru ANNA ANDRA. $ ul. A. Mickiewicza 22, E Uwaga! Ceny miejsc zniżone od 1.20 gr. 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Od;owi 

+ 
edzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia « Wydawnict wo Wilenskies Kwaszeina 23 
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