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Pierwszy ryzykowny krok 
P. Ponicare'go, 

Paryż, 10-go warca. 

Wiedzą już z telegramów nasi 
czyfelnicy, że sławetne „dobieranie 
się do skóry* p. Peincarć' go—jak: się 
odgraža! poseł V. Auriol—socjalistom 
francuskim się nie udało. Zgóry to 
przewidywaliśmy w jednym z naszych 
listów. Dnia 8 marca lzba Posłów 
339 głosami przeciw 188 odrzuciła 
wniosek pos. Auriol'a domagający 
się zasadniczej dyskusji ma temat 
długów międzysojuszniczych. 

Przeciwko Rządowi — albowiem 
kwestja zaufania była postawiona— 
głosowało 28 komunistów, 92 socja- 
listów, 14 republikan socjalnych, 36 
rydykalow i 5 „dzikich“; 13 posłów 
wstrzymało się od głosowania. Naje 
ciekawszym tu objawem jest fakt, że 
znalazło się 36 radykałów, którzy nie 
zawahali się pójść przeciw rządowi, 
w którym zasiada ich wódz, p. Her- 
riot; że z drugiej strony, 14 republi- 
kan socjalnych zajęło. ' stanowisko 
wrogie wobec gabinetu, którego człon- 
kami są ieh koledzy, pp. Briand i 
Painlevė. Brak dyscyoliny w klubach 
parlamentarnych we Francji—to objaw 
stały, ale tym razem dlatego bardzo. 
wymowny, że wojsko buntuje się 
przeciwko wodzom... 

Chodziło, jak wiadomo o to, że 
Rząd— pozostawiając otwartą sprawę 

„ ratyfikacji lub odrzucenia przez Parla- 
ment układów w sprawie długów 
międzysojuszniczych — zawarł z W. 
Brytanją (15 lutego) i Stanami 
Zjednoczonymi (28 lutego) ukla 
dy tymczasowe, па mocy  któ- 
rych wpłaca im na rachunek 
długu francuskiego sumy, które 
wynoszą akurat tyle, na ile opiewają 
odnośne raty nieratyfikowanych ukła- 
dów... Posunięcie to niesłychanie 
zręczne, zarówno w płaszczyźnie po-- 
lityki zagranicznej, jak i wewnętrznej. 
Nazewnątrz bowiem Francja płaci, ma 
wolne ręce i zachowuje inicjatywę. 
Nawewnątrz odkłada ratyfikację ukła= 
"dów aż do wyborów i odsuwa przez 
to kryzys gabinetowy. Gdyby bowiem 
p. Poincarć ratyfikacji zażądał, utracił- 
by natychmiast 100 głosów na pra- 
wicy (grupa Marin'a), czyli—położyłby 
się. Socjaliści przecież nie mogli uła- 
twiać gry wyborczej prawicy i dlatego 
całą debatę wywołali. Będą teraz gło- 
sić po całym hraju, że- prawica zwią- 
zała sobie ręce odrzucając ich wnio: 
sek i właściwie układy w przedmiocie 
długów półgębkiem i z ukosa ratyfi- 
kowała. į ; 

W každym razie, z chwilą kiedy 
p. Poincarć wymyślił system «zadat- 
ków», nic rządowi z tej strony nie 
groziło. Inaczej może być z reformą P 
wyborczą. | L 

Dziś właśnie p. Albert Sarraut, 
minister spraw wewnętrznych, «złożył 
na biurze Izby» projekt ustawy w 

, przedmiocie wznowienia systemu okrę-- 
gów jednomandatowych z dwoma gło- 
sowaniami. Sprawą tą już od miesięcy 
zajmowała się Rada Ministrów i... nie 
doszła do porozumienia. P. Marin 
jest przeciwko temu systemowi, Wo- 
bec tego p. Poincaić zdecydował, że 
Rząd nie będzie bronił projęktu p. Sar. 
raut'a i kwestji zaufania nie postawi, 

Jakie są wobec tego Szanse pro- 
jektu W tym wypadku szczególnie 
trudno jest czynić przepowiednie, al- 
bowiem drobna większość zdecyduje 
o takim czy innym losie reformy wy- 
borczej. Zaryzykowalibyśmy twierdze- 
nie, że projekt p. Sarraut'a przejdzie. 
Co on oznacza? \ 

- Nie zapominajmy, że po došwiad- 
czeniu z Kartelem z roku 1924, ani 
socjaliści, ani radykałowie nie chcą 
go wznawiać uroczyście, nie chcą 
by wybory .z roku 1928 odbyły się 
przy obecnym systemie wyborczym, 
i radykałowie i socjaliści stanęliby 
wobec dwu możliwości; albo walcyć 
samopas i bezsilnie patrzęć na zwy- 
cięstwo Bloku Narodowego, albo znów 
zawierać sojusz w trudnych bardzo 
warunkach, sojusz nie gwarantujący 
zwycięstwa. : . 

| radykałowie, więc i socjaliści są 
przeciwko obecnemu systemowi. Pra- 
gną okręgów jednomandatowych, al- 
bowiem pozwoli im to (w drugiem 

_„ głosowaniu) na „sojusze jednej mi- 
nuty*, których ostrze zwróci się prze- 
ciw prawicy. Ale dla tych właśnie po- 
wodów prawica jest temu przeciwna. 
Sprawa komplikuje się jeszcze przez 
to, że Są na prawicy posłowie mają: 
cy „pewne* okręgi i ci są za projek- 
tem p. Sarratut'a. Z drugiej strony mię- pi 
dzy radykałami i centrowcami są po- 
słowie bez okręgów, wybrani z list, 
ici są naturalnie przeciwko reformie 
P. Sarraut'a. i 
_  Napisaliśmy, że prawdopodobnie 
jednak projekt , przejdzie. Wówczas 
Srupa p, Marin'a powie sobie tak: 

— lzba uchwaliła systśćm wybor- 

Zgon Prezydenta Łotoy. 
RYGA,  14—14II. 

Czakste zakończył życie. 
PAT. Prezydent republiki łotewskiej 

EKRAN 

„Parafowany został cały tekst paktu“, 
«lzwiestja» prostują oświadczenie min Zeelensa. 

RYGA, 14 3. PAT. Wobec wątpliwości, jakie wyłoniły się 
w prasie w związku z oświadczeniem ministra Zeelensa, że pa- 
rafowane zostały tylko uzgodnione punkty paktu, a nie jego 
całość, dzienniki cytują doniesienie „Izwiestji* w tej sprawie. 
Organ sowiecki donosi według informacji Tass: Parafowany ze- 
stał w Rydze cały tekst paktu gwarancyjnego sowiecko łotew- 
skiego bez aneksów. Nieuzgodnione pozostały jedynie teksty 
aneksów do paktu, a w tej liczbie tekst noty łotewskiej o sto- 
sunku Łotwy do Ligi Narodów w związku z paktem gwaran- 
cyjnym. 

Woldemaras o pakcie. 
4 

RYGA, 14—1il. Pat. <Siewodnia» podaje wywiad. swego. koresponden- 
ia kowieńskiego z premjerem  Woldemarasem w sprawie paktu sowiecko= 
łotewskiego. Zdaniem Woldemarasa bezpodstawne są pogłoski o koniecz- 
ności wystąpienia Łotwy z Ligi Narodów po podpisaaiu paktu z Sowie: 
tami. Woldemaras powołuje się na przykład Niemiec, które po zawarciu 
paktu gwarancyjnego z Rosją Sowiecką nietylko zostały przyjęte do Ligi 
Narodów, ale nawet otrzymały miejsce w Radzie Ligi. 

Głosy prasy łotewskiej. 

RYGA, 14—Ul. Pat. Sprawa paktu gwarancyjnego łotewsko-sowiec- 
kiego nie przestaje być tematem rozstrząsań prasy, wywołując żal i niepo- 
kój w opinji łotewskiej. Prasa prawicowa w dalszym ciągu atakuje mini- 
stra Zelensa przyczem szczególnie ostro występuje niezależny dziennik 
„Pirmadesha” który twierdzi, że pakt gwarancyjny będzie dla Sowietów 
jedynie świstkiem papieru, a Łotwa sama stanie się igraszką w ręku So- 
wietów, Jednocześnie dziennik wskazuje na niebezpieczeństwo dla samo- 
dzielności łotewskiej we współpracy z Sowietami i Niemcami. 

Min. Stresemann u Hindenburga, 
BERLIN 1411. PAT. Wbrew zaprzeczeniom dzienników sprawozdanie 

ministra Stresemana o rokowaniach genewskich złożone będzie gabinetowi 
Rzeszy nie dzisiaj, lecz dopiero we wtorek przed południem. Dzisiejsze 
posiedzenie gabinętu poświęcone będzie tylko kwestjom bieżącym. P. Stre- 
semann po swojem przybyciu do - Berlina odwiedził jedynie prezydenta 
Hindenburga i jemu złożył sprawozdanie. 

BERLIN, 141li, PAT. Biuro Wolffa donosi, że minister Streseman po 
powrocie z Genewy złożył dzisiaj prezydentowi Rzeszy sprawozdanie o 
przebiegu ostatniej sesji Rady Ligi. We wtorek po południu odbędzie się 
pod przewodnictwem prezydenta Hindenburga specjalne posiedzenie gabi- 
rietu Rzeszy, które poświęcone będzie rozważeniu sytuacji zagranicznej 
Niemiec. 

; Po obradach genewskich 

BERLIN, 14 III, „Deutsche Allgemeine Zig“ zaprzecza kategorycznie 
pogłoskom o konflikcie w łonie stronnictw rządowych w związku z wyni- 
kiem obrad genewskich. Koła niemiecko-narodowe osądzają sytuację Za- 
graniczną, jak określa dziennik, spokojnie i bez uprzedzeń. Frakcje parla 
mentarne A © 
dzeniu plenarnem Reichstagu. 

w tej sprawie narady wewnętrzne dopiero po posie- 

Środki zapobiegawcze na wypadek wojny, 
Debaty komitetu R. L, N. nad art. 11 paktu. 

|, GENEWA, 14 Ill. PAT. Komitet Rady Ligi Narodów zaczął na dzi-- 
siejszem posiedzeniu rozpatrywać sprawozdanie de Brouckera, dotyczące 
artykułu jedenastego paktu Ligi. Artykuł ten głosi, że wszelka wojna, lub 
groźba wojny, niezależnie od tego, czy bezpośrednio dosięga lub nie 
jednego z członków Ligi, dotyczy interesów całej Ligi, która winna przed- 
sięwziąć wszell 
narodami. | 

w wypadkach, 

lkie środki zdolne Skutecznie zabezpieczyć pokój między 

Sprawozdanie de Brouckera zaleca procedurę arbitrażu i pojednania 
gdy groźba wojny nie wymaga nagłych decyzyj oraz zwo- 

ływanie Rady Ligi w najkrótszym terminie na wypadek niechybnego nie- 
bezpieczeństwa. Wrazie gdyby państwo oporne trwało przy swych wrogich 
aktach mogłyby być spowodowane przez wszystkie państwa, będące 
członkami Rady Ligi odpowiednie demonstracje morskie i powietrzne. 
Wrazie, g.yby wojna wybuchła pomimo środków zapobiegawczych, łatwo 
da się stwierdzić, które państwo było napastującem, stwierdzenie zaś to 
umożliwi szybkie wykonanie postanowień artykułu 16. 

Zbrojenia powietrzne Angiji. 
RZYM, 14 3. PAT. Otrzymana tu z Londynu wiadomość, iż 

Anglija zamierza utworzyć na wyspie Malcie największą swą bazę dla floty powietrznej, wywarła tu wielkie wrażenie. Według 
tych wiadomości odpowiednie prace przygotowawcze w portach 
maltańskich miałyby się rozpocząć niebawem. : 

Zastrzeżenia w sprawie rozbrojenia na morzu. 

LONDYN, 14.II! (PAT). Pierwszy lord admiralicji Bridgeman przed- 
stawił w dniu dzisiejszym w Izbie Gmin budżet marynarki. Przy tej spo- 
sobności lord Bridgeman zaznaczył między ianemi, że Wielka Brytanja 
szczególnie rada byłaby wziąć udział w projektowanej konferencji w spra- 
wię ograniczenia zbrojeń na morzu pod warunkiem, że uwzględnione 
zostaną specjalne trudności jakie ma w dziedzinie komunikacji morskiej. 

ЧНЫНОЛАНОЦЫЕГОКНЕСТИГОПРЧЕНЕСОКСИНОРАОНИЕ СЕСЬЕ СОН ОБАНЕЕНЕТ АС ТрЫЕ оА 

czy, który napewno sprowadzi na nas. 
w maju 10928 roku porażkę. Czyż 
mamy jeszcze nasze szanse pogar- 
szać, będąc partją rządową. Czyż nie 
lepiej jest odwołać naszego wodza z 
gabinetu i „hartować* się w opozy- 
cji, jak to czynią socjaliści? 

Tu tkwi niebezpieczeństwo. Dlate- 
go czytelnik wyczytał w tytule, że 
rzedłożenie projektu p. Šarraut'a 

jest „pierwszym krokiem ryzykow: 
nym* ze strony rządu. Ale innego. 
wyjścia nie było. „A može p. Poinca- 
re гпбу „wymyšli“ jaki sposób na 
odwiekanie debaty nad reformą wy- 
borczą aż do chwili kiedy będzie za- 

późno? й : 
Kazimierz Smogorzewski, 

„B E N A H U R“ 

я wkrótce wyłącznie w kinach 

„POLONIA i „STELLA*. 

    

V “ 
Wielki Polski Film „ORLĘ 

realizacja Wiktora BiEGANSKIEGO 
W roli tytułowej Kap. Bolesław 
ORLIŃSKI (bohater lotu Warszawa — 
Tokio — Warszawa), Jutro premjera 

w kinie „POLONJA“.   
  

Polska i Sowiety. 
Piszemy o sytuacji politycznej 

Polski na tle informacyj, które obie- 
gają prasę europejską w pierwszej 
połowie marca 1927 r. Gdy chodzi o 

politykę zagr, to orjentowanie się 
według informacyj prasowych metodą 
„niema dymu bez ognia" jest już 
przestarzałe i ryzykowne. Należy tę 
metodę Ścieśnić i zamiast zwietrzałe- 
go „dymu i ognia* przy którem „dy- 
mem" ma być informacja prasowa, a 
„Ogniem“ rzeczywistość, zamysł knu- 
ty w kancelarjach dyplomatycznych, — 
mówić raczej o bafikach - mydlanych. 
Prasa wydyma piękną, grającą kolo- 
rami bańkę, którą zdmuchnąć może w 
każdej chwili—rzeczywistość. Lecz dla 
wydęcia bańki przecież potrzeba prócz 
wody i intencji także szczyptę mydła. 
Takiemi bańkami mydlanemi są obie- 
gające w prasie wiadomości o próbie 
Anglji utworzenia antysowieckiej ko- 
alicjj w Europie, w której rolę ude 
rzającego tarana grałaby Polska, a więc. 

" Anglja pracuje nad zabezpieczeniem 
Polsce flanków i tyłów. 

Min. Zaleski dmuchał kilkakrotnie 
ma tę bańkę, podmuchiwał ma nią i 
p. Chamberlain jednakże się ona 

utrzymuje. Trochę mydła więc tam 
być musiało. Sądzimy np. iż istotnie 

na Litwę kowieńską Anglja wywiera 
Pewną presję w kierunku pogodzenia 
jej z Polską. Być może zabęzpiecze- 
nie flanków Polski z tej strony ina- 
czej jest rozumiane w Londynie 1 

Warszawie, inaczej tu u nas w skrom- 

nem Wiłnie. My sądzimy, iż jedynie 
państwowa unja polsko-litewska mo- 
że nas zabezpieczyć od nagłych zmian 
w polityce kowieńskiej, tych nagłych 
djametralnych zmian frontu, w któ- 
rych swego czasu mistrzem był W. 
ks. Witold, zresztą mistrzem zarówno 
kunsztownym jak nieszczęśliwym w 
rezultatach. Londyn być może sądzi, 
że wystarczy nawiązanie serdecznych 
stosunków dyplomatycznych pomię- 
dzy Warszawą, a Kownem. ° 

Na tem tle przychodzi kilkakrotne 
uporczywe podkreślanie min. Zaleskie- 
go naszych «dobrych. stosunków z 
Rosją sowiecką», Ostatnio p. minister 
powiedział nawet, że «strachy przed 
Bolszewją są w Europie przesadzone», 

"a specjalnie my Polacy nie mamy się 
zupełnię czego obawiać.— Omal, że nie 
jesteśmy z tego zadowoleni, iż istnieję 
Bolszewja, która zapowiada wzniecić 
pożar rewolucyjny na całym globie. 
Ponieważ jeszcze mamy w uszach 
zgrzyt kluczy, któremi zamykano w 
cełach więziennych | przekupionych 
przez Bolszewię posłów do naszego 
parlamentu—więc deklaracje p. min. 
Zaleskiego. o wzorowej pokojowości 
polsko-sowieckich stosunków mają 
w sobie pewien posmak perwersyjny. 
Należy tu jednak podnieść ze szcze: 
gólnym naciskiem tę okoliczność, że 
p. minister Zaleski jest doskonałym 
ministrem spraw zagranicznych, oraz 
że istotnie w danej chwili postawa 
Sowietów wobec Polski jest naprawy 

dę pokojową. 
_ Jesteśmy w porównaniu z Anglją 
w tem szczęšliwem położeniu, że 
Anglja zosłała zaatakowaną w swoich 
najistotnieiszych interesach, a nasza 
Hromada i towarzyszący jej szpjonaż 

względnie geograficzne grupowanie 
propagandy bolszewickiej na naszem 
terytorjum według pewnego planu 
strategicznego — nie oznacza nic 
więcej prócz „urozmaiceń*, będących 
normalnemi symptomami sąsiedztwa z 
państwem socjalistycznem. Bolszewja 
dziś atakuje Anglję na bardzo trud- 
nym do obrony  azjatyckiem froncie, 
—Polskę pozostawia w spokoju.— 
Należy wygrać tę różnicę jako znako- 
mity atut w naszej polityce. 

Teraz przejdźmy do pytania, czy 
klasyczny podział opinji. polskiej na 

„dwie orjentacje, antyniemiecką i pro- 
rosyjską, oraz filoniemiecką i antyro- 
syjską jest dziś aktualny, czy już nie. 
W r. 1920: p. Roman Dmowski w 

swoich odczytach w Poznaniu oświad- 

czył, że ci, którzy w czasie wielkiej 

wojny nie opowiedzieli się za jedną 

ze.stron walczących, tj. albo za Rosją, 

albo za Niemcami, byli poprostu po- 

litycznymi głupcami. Czy dziś jeszcze 
jest to aktualne i czy mamy nadal 

myśleć, że antyniemieckość wymaga 
filosowietyzmu, a filosowietyzm jest 

jawnym objawem antyniemieckości? 

Postaramy się na to'pytanie od” 

powiedzieć w możliwie łagodnej for- 
mie. Oto sprawa litewska przez długi 

czas była uważana przez nasz obóz 

demokratyczno-narodowy za sprawę 
związaną z germanofilizmem. Kto 

mówił o dojściu do Bałtyku z tej 
strony Prus Wschodnich, —był dla 
Gazety Wurszawskiej germanofilem 
pobierającym miesięczną gażę z Ber- 
lina, masonem 4-g0 stopnia i żydem 

z urodzenia. Teraz to się zmięniło 

dość raptownie i Gazeta Warsz. Por. 
wystąpiła z artykułem <«Mandźurja.i 
Litwa», w którym podkreśla, że bez- 
pieczeństwo Polski od Niemiec po- 
lega na posiadaniu dostępu do litew- 
skiego brzegu Bałtyku. ё 

Oczywišcie kwestja litewska jest 

przedewszystkiem kwestją morza. Pań- 

stwo nie jest mocarstwem, jeśli nie 

posiada morza. Utworem posiadają- 

cym największą siłę dramatyczną po- 
zostaną dla mnie zawsze pamiętniki 

admirała Tirpitza. Jak ten Niemiec a- 
powiada o wszystkich wysiłkach zbu- 
dowania floty niemieckiej i o jej bez- 
sławnem załamaniu się w epilogu 
wojny. Państwo bez floty nie jest 
mocarstwem, nie wchodzi do koncer- 

tu mocarstw, jest państwem o intere 

sach drugorzędńych. Nasza ilota, na: 
sze morze ze straconym po raz. drugi 

Gdańskiem nie może być brana po- 

ważnie. Jedynie wybicie okna do mo- 
rza w innem miejscu potrafi nam za- 

bezpieczyć posiądanie brzegu mor- 
skiego na Pomorzu. W danej chwili 
żastanawiamy się jednak nad tem 
aby wskazać, że przesunięcie aspiracyj 

do rozwiązania sprawy litewskiej z 
obozu filoniemieckiego do antynie- 
mieckiego odbyło się bez bólu. 

Traktat Wersalski zniszczył pojęcie 
polityka europejska, stworzył pojęcie: 
polityka globalna. Z lądu Europy za- 
brał węzeł, z którego pochodzą sznu- 

ry poruszające intencjami ministerstw i 
posterunków dyplomatycznych. Węzeł 

ten rzucony został gdzieś w wody ocea- 
nów, gdzieś pomiędzy Pacyfikiem a 
wodami  australij gdzie się 
krzyżuje rywalizacja amerykańska, ja- 
pońska, sowiecka i dominjonów an- 
gielskich. To też Polska i polityka 
polska ma dwa oblicza, jedno jest to 

   

jej ściśle europejska polityka, drugie 
jest to jej stanowisko w polityce glo- 
balnej. Mówiąc dalej przenošniami 
powiedzmy, że ponieważ rozpęd form 
polityki międzynarodowej ku „global- 
ności* nietylko nie ustaje, lecz zwięk- 
Sza się z każdym rokiem, — więc 
w polityce Polski owe jej. europej- 
skie oblicze (do dziś stanowczo wy- 

raziściej retuszowane przez prasę 
własną i prasę obcą) będzie się kur- 
czyło i bladło, a globałne oblicze jej 
polityki będzie nabierało na kolorach. 

Podkreślenia min. Zaleskiego, że 
dziś Sowiety nie występują agresyw- 
nie przeciw Polsce, są słuszne jako 
aktualne stanowisko polityczne. Nie 
znaczy to jednak, abyśmy nie liczyli 

się z tą okolicznością, że w polityce 
globalnej Sowiety są dziś czynnikiem 
dynamicznym, czynnikiem  ofensyw: 
nym, owym «wielkim napastnikiem» 
zakłócającym spokój świata. I abyśmy 
nie pamiętali, że losy nasze z Sowie* 
tami są związane w sposób prze- 
dziwny. | abyśmy nie wiedzieli, że nie 
možemygsię stać filją Moskwy w so- 

wieckim programie polityki globalnej, 
Specyficzny „bowiem charakter tego 
państwa i celów jego polityki spra- 

wiłby, a także różnica sił pomiędzy 
Sowietami a nami sprawilaby, że fil- 
jalność taka byłaby jednoznaczną z 

zupełnem zatraceniem indywidualności 
państwowej i narodowej. 

Pierwsze lata naszej niepodległoś: 

' 

Sprawa zmiany ordynacji wy- 
borczej. 

WARSZAWA, 14 JII. (żel, wż Słowa) 
Marszałek Rataj w dniu dzisiejszym 
kontynuował rozmowy z przedstawi- 
cilami klubów w sprawie uzgodnienia 
poglądów na zmianę ordynacji wy* 
borczej. Na konferencjach mial po- 
dobno marszałek podkreślić, że zmia- nę taką uważa za konieczną. Szczegól- 
nie długo rozmawiał Marszałek Rataj z 
posłem Witosem. 

W kolach politycznych mówiono, 
że lewica ma się zgodzić na udział 
w podkomisji wyłonionej w sobotę na 
posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej. 
Podkomisja ta miała po. odrzuceniu 
artykułu o kurjach narodowościowych 
z projektu pos. Głąbińskiego zająć 

się obmyśleniem sposobów zabezpie» 
czenia reprezentacji polskiej па Кте- 

sach, 5 Sklad podkomisji ma byč ustalony 
w dniu jutrzejszym. Do czasu zanim 
będą, toczyły się obrady podkomisji 
Komisja Konstytucyjna będzie prowa- 
dziła obrady nad ustawą o zgroma- 
dzeniach. ) 

Pos, Wierzbicki u vice-prem- 
jera Bartla. 

„WARSZAWA, 141II. (żel. wł, Słowa) 
Vice-premjer Bartel konferował w dniu 
dzisiejszym z pos. Wierzbickim w spra- 
wie strejku w Łodzi. 

Obrady nad ustawą o samo- 
rządzie miejskim. 

WARSZAWA, 14. Ill. Pat. Sejmo- 
wa komisja administracyjna przystą- 
piła do obrad nad projektem. ustawy 
o. gminie miejskiej. Komisja przyjęła 
pierwsze trzy artykuły, zawierającę 
postanowienia ogólne, a następnie po 
dyskusji postanowiono odesłać do 
specjalnej komisji dla opracowania 
wniosków następujące trzy sprawy: 

1) sprawę podziału miast na ka- 
tegorje, przyczem za podstawę podzia* 
łu ma być przyjęty projekt przedło» 
żony przez związek miast; 

2) sprawę t. zw. miast o własnym 
statucie, które rządziły się osobną 
ustawą, odmienną od ustawy ogólnej. 
Miastami takiemi były: Warszawa, 
Lwów, Kraków, Poznań, Wilno, Lu- 
blin, Łódź i Bydgoszcz; * 
‚ 3) sprawę podziału gmin miejskich 
E RE czenia. do nich gmin sąsie- 
nich. 

Stan bezrobocia, 

WARSZAWA, 14. Ill. Pat. Według 
danych państwowych urzędów pośre- 
dnictwa pracy ostatnie - tygodniowe 
sprawozdanie z rynku pracy za czas 
„od 26 lutego do 5 marca r. b. wykae 
zuje 213.044 bezrobotnych, którzy 
zarejestrowali się w państwowych 
urzędach pośrednictwa pracy. W sto- sunku do poprzedniego tygodnia 
sprawozdawczego, liczba zarejestro- 
wanych bezrobotnych. wzrosła 0 06, 
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Czas krakowski cytuje Opinję Słowa, że 
wykreślenie W. Ks. Mikołaja Mikołajewicza 
ze spisu członków hon. klubu myśliwskiego 
nie zgadzałoby się ani z godnością osobistą 
członków tego klubu, ani z godnością na- 
rodową — i od siebie opinję tę zaopatruje 
w taki dopisek: 

<Czy jednak w. ks, Mikołaj ! Mikołaje- 
<wicz zjawi się kiedykolwiek w klubie — 
<wątpliwe, Ale dyskusja trwa». 8 

Cały Czas jest w tych kilku zagadko- 
wych słowach. 

RZERIAKSAAAE A PŁONIE GĘPĘLTRD 

ci poświęciliśmy — ме ст naszego - 
państwa do rodziny wolnych naro- 
dów Europy. W; tym okresie życie 
polskie notuje wiele plusów i minu- 
SÓW. Złem koniecznem, a jednocześ- 
nie wypadkiem najszczęśliwszym wy- 
daje Się nam zamach stanu z 12 ma« 
ja 1926 r. Teraz jednak, przed obec- 
nem pokoleniem staje zadanie: wy- 
korzystanie naszego stanowiska w 
polityce głobalnej i aby Polska w tej 
polityce globalnej nie była pionkiem 
lecz mocarstwem. To jest zadanie 
naszego pekolenia. Rozpada się ono 
na trzy prace. 1) Pracę nad stworze- 
niem celów i warunków polskiej po- 
lityki zagranicznej. 2) Pracę nad stwo- 
rzeniem ustroju państwa polskiego 
takiego, któryby najlepiej odpowiadał 
naszej polityce mocarstwowej. 3) Pra- 
cę nad stworzeńiem programu w po-' 
lityce narodowościowej. 

4 
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NAJWYŻSZY CZAS. 
Otrzymujemy następujący artykuł z prośbą o umieszczenie: 

Ponieważ już mija ósmy rok od 
czasu kiedy Polacy, zamieszkujący 
Inflanty polskie przeszłi pod władzę 
łotewską i Łotysze odebrali im włas- 
ność ziemską, uważamy za słuszne i 
na czasie poruszyć nareszcie ,kwestję 
stosunku naszego do Łotwy w spra- 
wie wypłacenia odszkodowań za ode- 
braną ziemię,- jak również skreślić 
Ściśle nasze stanowisko tak, aby sfe- 
ry rządzące go poznały i ogół Społe- 
czeństwa mógł swój pogląd na fa- 
ktycznych danych urobić. 

Postaram się pokrótce całokształt 
sprawy przedstawić. 

Po okazaniu Łotwie moralnej i 
materjalnej pomocy i po wyparciu, 
przez nasze wojska, bolszewików -Z 
Inflant, Polska zamiast wyciągniąć z 
tego konsekwentne korzyści dla swo- 
ich obywateli, uczyniła piękny  giest, 
wycofując swe wojska i oddając swych 
poddanych, bez zastrzeżeń, na łaskę 
i niełaskę praw miejscowych, ufając w 
sprawiedłiwość i wdzięczność tego 
młodego, przez nas oswobodzonego, 
pełnego entuzjazmu, miłości bliźniego, 
jak to się podówczać wydawało, na- 
rodu. 

Przyjrzyjmy się jakie wyniki przy- 
niósł ten wspaniały giest. 

Początkowo zastosowywano na 
Łotwie wszelkie praktyki socjalistycz- 
ne zwane zdobyczami rewolucji, wkróte 
ce jednak zaczęto, hołdując egoistycz- 
nym celom, rugować z kolei, z zarzą- 
dów miejskich i wiejskich, wreszcie z 
"własnych warsztatów rolnych wszyst- 
ko co polskie, motywając te rugi tem, 
że Łotwa musi obsadzić urzędy swe- 
mi ludźmi a ziemię rozdzielić między 
bezrolnymi, w rzeczywistości obsadzo- 
no urzędy ludźmi z Kurlandji i Lif- 
landjj z pominięciem miejscowego, 
inflanckiego elementu, a ziemię, szcze: 
gólnie ośrodki, oddano zamożnym 
szowinistom łotewskim. 

Zamiast więc równouprawnienia, 
zaczęto stosować reformy ultra nacjo- 
nalistyczne i krzywdzić mniejszości 
narodowe, głównie zaś Polaków, n sz- 
cząc naszą narodowość, religję, ošwia- 
tę i kulturę. | i 

Obecnie, nie zgadzając się na 
przedłużenie terminu likwidacji włas- 
ności polskiej (termin dany do 1 lip- 
ca 1927 roku) chćą Polaków, podda- 
nych polskich, ostatecznie z Inflant 
wyrugować. 

Tym, którzy nam zarzucają, że nie 
wytrwaliśmy na naszych placówkach 
i nie przyjęliśmy poddaństwa lotew- 
skiego, musimy odpowiedzieć, że nie 
trzeba było doprowadzać do tego, 
aby nam zostawiono 46 hekt. ziemi, 
jako niewywłaszczalną część naszego 
mienia. Na tak małych warsztatach 
inteligentny człowiek z rodziną, bez 
grosza po wojnie, nie mógł się wy: 
żywić i dać wychowanie swym dzie« 
ciom, utrzymać swój stan posiadania 
i kulturę, pozostając wśród wrogich 
elementów. Byłoby wegetacją to bez- 
celową, której kraj żądać od nas nie 
miał prawa. ° 

Z bółem serca musimy zaznaczyć, 
że wszelkie eksperymenty o ile naszej 
własności dotyczyły, stosowane były 
przez Łotyszów z poparciem naszych 
ugrupowań socjalistycznych, co po- 
twierdził łotewski minister rolnictwa mo 
wiąc że czyni się to za namową Polaków, 
którzy w ten sam sposób zamierzają 
postąpić ze swoimi obywatelami i te 
Same metody u siebie zastosować. 

Rezultatem tych posunięć było, że 
inteligencja polska musiała z Łotwy 
się usunąć, dwory polskie, stanowiące 
ośrodki polskości, znikły, wpływ du- 
chowieństwa zmalał, pozostały jedynie 
słabo działające, a starające się pols: 
kość podtrzymać, szkoły polskie. 

Z raportów konsularnych i donie- 
sień działaczy miejscowych widzimy, 
że polskość zanika, wszystko co pols- 
kie likwiduje czemprędzej dorobek i 
ucieka z Łotwy do Polski, co zaś po” 
zostaje, jest skazane na powolne wy- 
narodowienie. Е 

Doprowadza to do smutnego 
wniosku, że czego Murawjew swem 
okrucieństwem nie mógł osiągnąć, sa- 
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NA WIDNOKRĘGU. 
Pobyt Tomasza Manna. w War- 

szawie — Sprowadzenie zwłok Sło- 
wackiego do kraju — Papier gazeto- 
wy .. ze słomy, — Zainicjowanie uni- 
wersalnego Związku recenzentów te- 
atralnych i muzycznych. — Kłopoty 
policji węgierskiej. 

Akurat o tym czasie kiedy nasz 
minister spraw zagranicznych p. Au- 
gust Zaleski wobec Rady Ligi Naro- 
dów w Genewie ucierał nos p. pre- 
zydentowi tządu pruskiego Braunowi 
w sprawie szkół górnośląskich—przy- 
był do Warszawy w odwiedziny za. 

żywający niemałego rozgłosu pisarz 
niemiecki Tomasz Mann i przyjęcia 
zaznał tak wystawnego 1 serdeczne- 
go, o jakiem by się nie śniło żadne- 
mu z naszych najznakomitszych lite- 
ratów, jeśliby zapowiedział swój przy- 
jazd np. do Berlina. 

Dość powiedzieć, że po za prezy- 
djum polskiego Klubu Literackiego 
(Penclub, po za liczazm gronem 
warszawskich czołowych — literatów, 
witał Tomasza Manna na dworcu 
kolejowym — przedstawiciel naszego 
ministerstwa Spraw zagranicznych. A 
recepcja w Wilanowie i hrabiostwa 
Branickich, o których nie zdarzyło mi 
się słyszeć aby kiedykolwiek podej- 

mi przez niedołężną i nieoględną po- 
litykę pozwalamy dokonać. 

Sądzę, że chyba obecnie niema 
już dwuch zdań, że dotychczasowa 
bezczynność naszej dyplomacji w tej 
Sprawie, dająca takie opłakane rezul- 
taty jest dowodem karygodnej słabo- 
Ści i niedbalstwa o dobro własnych 
obywateli. ‚ 

Właściciele ziemscy, nie znajdując 
obrony i posłuchu u własnego rządu, 
zaczęli jej szukać poza nim i posta* 
nowili oddać obronę interesów swo- 
ich biegłemu prawnikowi, który zobo- 
wiązał się z poparciem lub bez po- 
parcia rządu sprawę naszą na forum 
międzynarodowem przeprowadzić i 
chociaż nieodzyskując wywłaszczonej 
ziemi, słuszne za takową otrzymać 
wynagrodzenie. Ogół jednak nie zde- 
cydował się oddać sprawę człowieko- 
wi wrogo do ówczesnego kierunku w 
Polsce usposobionemu, zaś los zabie- 
rając ś.p. mecenasa Wróblewskiego 
w zaświaty nie pozwolił omyłki tej 
naprawić. 

Tak znowu obrona naszych inte 
resów pozostała w rękach wyłącznie 
przedstawicieli naszego Ministerstwa 
Spr. Zagr. wyczekujących bezczynnie 
chwili kiedy premjer łotewski raczy 
sprawę odszkodowań poruszyć, pouf- 
nie zaś wiedzą, że życzy sobie tegoi ma 
jakoby zaproponować zapłatę w ilości 
21 do 31 łatów za hektar (łat równa 
się 1 i pół zł. pol.); dla orjentacji 
przytoczę, że roczna dzierżawa za 
hekt. wynosi przeciętnie 20 łatów. - 

Ponieważ odwiecznym swym wro- 
gom Niemcom wypłacono już zalicz. 
kę a/c ostatecznej zapłaty po 25 ła. 
tów za hektar, więc zachodzi pytanie, 
dlaczego czynią nam takie propozycje 
literalnie nie do przyjęcia. ' , 

Uważamy, że podobnej propozycji 
„nie powinniśmy brać pod uwagę, o 
wysokuści zaś odszkodowania można 
mówić tylko w płaszczyźnie dokład- 
nej oceny majątków, a takowa może 
być uskuteczniona według małej, śred= 
niej lub wyższej normy faktycznej 
wartości, nie mówiąc о wymaganej 
przez Anglików „prix d'affection*, to 
znaczy taką zapłatę, która daje moż. 
ność za otrzymaną sumę wszędzie 
równowartościowy objekt nabyć. Jest 
więc rzeczą konieczną poznać wartość 
majątków aby się przekonać jak wy: 
sokie korzyści materjalne Łotwie się 
przynosi, a również jaką krzywdę i 
ofiarę ponoszą Inflanccy Polacy. 

Obecny: premjer ministrów. Pan 
Marszałek Piłsudski miał się wyrazić, 
że dla wypróbowania . tężyzny ludzi 
należy ich wrzucić do wody i tych 
tylko cenić, którzy dadzą sobie radę, 
nie zginą lecz wypłyną. Chyba nas 
inilatczyków' należy uznać za tak 
cenny element i co za tem idzie nam 
dopomóc, gdyż my, wyrzuceni z od- 
wiecznych naszych siedzib, bez środ: 
ków do życia, bezpomocy dawaliśmy 
i dajemy sobie radę, mało naszą 
sprawą koła rządowe utrudzając — 
pomni jednak na słowa pierwszego 
prezydenta ś.p. Narutowicza: „Nieste- 
ty Polska was dla swych wyższych 
celów poświęcić musi* kornie przed 
taką koniecznością schyłaliśmy głowy. 

Uważając, że skończył się okres 
bezpłodnych i bezużytecznych poświę- 
ceń i ofiar z naszej strony, i widząc 
opłakane skutki dotychczasowej poli- 
tyki, wolamy glošmo o zmianę tako- 
wej i zwrot jej w Kierunku obrony 
naszych słusznych interesów na Łot- 
wie i jeżeli nie możemy otrzymać z 

powrotem naszych placówek—to w 
każdym razie ;żądamy pozostawienia 
nas w posiadaniu resztówek (46 hekt.) 
i wypłacenia nam należnej kwoty za 
ziemię wywłaszczoną. 

Uważamy, że jest najwyższy czas 
ażeby nasz przedstawiciei w Rydze 
wymógł to od rządu łotewskiego i 
zastrzegł, że w przeciwnym razię Pol- 
ska będzie zmuszoną sprawę odszko- 
dowania za nasze wywłaszczone zie- 
mie oddać na rozstrzygnięcie Trybu. | 
mału międzynarodowego w Lidze Na- 
rodów. 

Kret. 
` 
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mowali u siebie jakiego polskiego 
literatal А sniadanie u księcia Janu- 
sza Radziwiłłal Etc, etc. — o czem 
szeroko i długo rozpisywała się wczo- 
rajsza warszawska prasa/ Wszystko 
ta są objawy i odruchy najzupełniej 
wyjątkowe i tem samem znamienne 

„Bo trzebaż przecie, nawet osten- 
iacyjnie dowieść światu, że my w 
Polsce Ściśle odseparowujemy: walkę 
polityczną od najwyższej kurtuazji na 
polu kultury i sztuki. Panie Hinden- 
burg i kompanija, hands:off, precz z 
rękami od Górnego Šlązka i Kuryta- 
rza; ale, panie autorze „Budden- 
brooksów” i „Zauberberga*, prosimy 
bardzo, niech pan będzie łaskaw, 

czem chata bogatal... я 
W dodatku zaś my tak pasjami 

lubimy: obchody, przyjęcia, festyny, 
bankietyl.. Nam w to i graj. Byle 
okazja!.. Kosztowne? Mój Boże, co 
dziś nie kosztuje? Wszystko. ;Zastaw 
się, a postaw się. Pardon. To mi się 
tylko tak wymknęło. Mann! Tomasz 
Mann! Jeżeli kto mało wie o nim, to 
tem gorzej dla niego. Nie dla Manna, 
rozumie się lecz dla ignoranta. 

Owszem, wiemy kim jest Tomasz 
Mann, tylko my, do pewnego stop- 
nia odcięci od współczesnej literatury 
niemieckiej  horrendalnemi cenami 
książek, nie zdajemy sobie dokładnie 
Sprawy: do jakiego stopnia przerasta 

SŁOW O 

Sensacyjne pogłoski o zbrojeniu Włoch. 
RZYM, 14 3, PAT. Ze źródeł miarodajnych zaprzeczają w sposób 

jaknajbardziej kategoryczny wiadomościom podanym przez prasę niemiecką, 
wiążącym niedawny pobyt w Rzymie. przedstawicieła wielkiego przemysłu 
niemieckiego p. Thiessena z pogłoskami o rzekomem zawarciu z Niemca- 
mi umowy w sprawie finansowania zamówień włoskich na wyrób w Niem- 
czech karabinów maszynowych i innego materjału wojennego. Zgoła nie- 
prawdziwe i tendencyjne wiadomości podawane przez (prasę [niemiecką 
kula > rzekoma umowa opiewa na sumę 100 miljonów marek 
niemieckich. : 2 

Oświadczenie Japonii 
TOKIO, 141ll (PAT). Minister spraw zagranicznych Whidehara, od- 

powiadając na zapytania oświadczył, iż Japonja nie zamierza. bynajmniej 
obecnie zwracać Chinom posiadanych przez siebie koncesji, nie uważa 
tego bowiem za właściwe. Minister dodał, że nie uważa za stosowne pro- 
ponować pośrednictwa Japonji z zatargu między północnemi a południo- 
wemi Chinami. : 

W odpowiedzi na inne pytanie minister wojny Ugaki oświadczył, iż 
Japonja nie projektuje jeszcze wysłania wojsk do Szanghaju, lecz że 
rząd ass zwiększyć o 400 ludzi garnizon japoński w Chinach  pol- 
nocnych. 

Ekscesy antyżydowskie w Kolonji. 
KOLONIA 14 Ill PAT. W czasie wyborów do żydowskiej gminy w Kolonji 

doszło do krwawych starć, Grupa młodych łudzi, należących do partji Hittlera 
zaatakowała wyborców Żydów i zraniła kilkunastu z nich. Policja przywróciła 
porządek. Aresztowańo kilkanaście osób. 

BERLIN 14 III PAT. W związku ze starciami, jakie miały miejsce w Kolo- 
nji pomiędzy członkami gminy żydowskiej, a organizacjami hittlerowskiemi pre- 
zydent policji kolońskiej ogłosił zakaz pochodów ulicznych dla wszelkich orga- 
nizacyj prawicowych. 

Kiereński spoliczkowany publicznie. 
NOWY YORK, 14-II1. PAT. W sobotę dnia 12 b. m' zdarzył się tu następujący 

wypadek: Na zebraniu, na którem miał wygłosić przemowienie były premjer rosyjski 
Kiereński, podeszła do niego rzekomo w celu ofiarowania kwiatów pewna kobieta, któ- 
ra go spoliczkowała, Jak się okazało kobieta ta należy do grona monarchistów. Pomimo 
tego incyndentu Kiereński przemawiał nie zważając na przerywania, zarówno ze stro 
ny monarchistów, jak i komunistów. 

Wesela w Kowieńszczyźnie wzbronione. 
Z Kowna donoszą: Według otrzymanych wiadomości, w Rakiszkach 

władze administracyjne bez swego zezwolenia nie pozwalają urządzać 
zabaw weselnych. Qtrzymanie takiego zezwolenia jest bardzo utrudnione 
i zwykły śmiertelnik bez pomocy adwokata zezwolenia otrzymać nie jest 
w stanie. Z prowincji zwracano się kilkakrotnie z prośbą © przysłanie 
większej ilości adwokatów z Kowna, gdyż siły miejscowe ze względu na 
zawikłania biurokratyczne nie mogą nadążyć zadośćuczynieniu zapotrze- 
bowaniom klijentów. Miejscowi zaś adwokaci, „korzystają z okazji* wy» 
zyskać łudność. 

WITRRZRYWAACFORNA WZA RETTE POKE DOE A LEGEOATKOEWREESAMUWALEOOWZE ONCE 

Len rosyjski dla Żyrardowa. 
x W dniu wczorajszym na FC: Zahacie przybył pach lnu przeznaczonego dla 

handlowego przedstawicielstwa 7.5.5.К. loco stacja Żyrardów. Jest to pierwszy wagon 
z przewidywanego transportu przeznaczonego dla fabryk Żyrardowa. ‚ 

Strejk protestacyjny adeptów komunistyczn. 
W dniu 11 b. m. uczniowie białoruskiego gimnazjum w Radoszkowiczach od 

klasy czwartej i wyżej urządziii jednodniowy strejk protestacyjny proklamowany przez 
komsomoł z racji znanego rozporządzenia Wojewody Wileńskiego wzbraniającego mło- 
dzieży przyjmowania udziału w wiecach i manifestacjach publicznych. 

„ Podobny wiec proklamowany w Wilnie przed kilkoma dniami nie udał się gdyż 
młodzież powsiurzymana zostałą przez dyrekcje szkół. ? 

Nowy wynalazek chemiczny, 
Doniosłe zastosowanie w medycynie. 

TARNÓW. 14—4lil. Pat. „Nowa Reforma" donosi: Ogólne zainteresowanie 
budzi w mieście wynalazek chemiczny profesora gimnazjum Tadeusza Škalskie- 
go, który w drodze chemicznej uzyskał nieznane Sh lekarstwo dające 
zdumiewające wyniki przy najcięższych chorobach skórnych jak np. lupus i to 
w wypadkach uznanych za nieuleczalne, co stwierdziło kilku miejscowych le- 
R 4Środek ten wzięto do kiiniki celem przeprowadzenia dalszych do- 
jiwiadczeń. ‘ 

Niefortunne zamachy rozbitków. | 
Akcja  samolikwidacji  hurtków 

„MHromady* w pow. Postawskim spó” 
tyka się z wielkim sprzeciwem  nie- 
wiełkiego odsetka najgoręcej komuni- 
zujących członków tych hurtków. Nie 
mogąc przeciwdziałać likwidacji hurt 
ków malkontenci ci przejawiają ostate 
nio niepraktykowary dotychczas sy- 
stem burzenia umysłów polegających 
ma lem, że wrywają się na zabawy i 
zebrania w Domach Ludowych (prze- 
ważnie Rady Opiekuńczej Kresowej) 

sprzedam nieruchomość 0 trzech 
| | U CZĘSTOCHOOIE frontach, około 4.500 m. kw. z 

przerywając je niesfornym zachowa- 
niem się i tym samym uniemożliwia- 
jąc kontynuowanie ich ku pożytkowi 
ludności. Ostatnio zanotowano takie 
wystąpienie w Domu Ludowym w 
Wołkołacie i Hulach gm. Żośnieńskiej 
pow. Pestawskiego. Akcja inspirowa- 
na jest przez specjalnych agentów so- 
wieckich prowadzących swoją destru- 
kcyjaą robotę na terenie Ziem 
Wschodnich. 

  

domem mieszkalnym i budowlami nadającemi się na każdy 
użytek oraz z wolną do zabudowania przestrzenią. Centralne 

położenie placu oraz. specjalne warunki dzielnicy w której plac 

się znajduje, dają możność wszechstronnego zużytkowania nie- 
‚ ruchomości. 

Cena dolarów 7.50, za metr kwadratowy. Wiadomość: 
S. Borkowska, Warszawa, Al. Jerozolimskie 25, m. 2, 

  

Posiedzenie Senatu. 

Zakończenie obrad nad budżetem. 
_ WARSZAWA, 14—lil. PAT. Na cu sprawozdawca wyraził życzenie, dzisiejszem posiedzeniu Senat przy. aby koleje spłaciły pożyczkę, jaką bez zmian nowelę do ustawy o Otrzymały ze skarbu państwa w roku 

uregulowaniu finansów komunalnych. 1924 w kwocie 42 miljony złotych i Następnie sen. Buzek (Piast) refe- żEby ta suma przekazana została do rował zmiany proponowane do usta. Banku Rolnego celem złagodzenia 
wy skarbowej na rok 1927/28. Glo- 
balna suma wydatków według uchwał 
sejmowych wynosiła w okrągłych 
cyfrach 1.982.000.000, dochodów — 
1.986 miljonów. Nadwyżka dochodów 
nad wydatkami wynosiła więc prze- 
szło 3.000 000. Po zmianach wpro- 
wadzonych przez Senat wydatki wy- 
noszą 1.989 593 410 złotych, docho- 
dy zaś 1.990997942. Nadwyżka do- 
chodów nad wydatkami wynosi prze- 
szło 1.000.000 złotych. Napozór №у- 
dawaloby się, že zmiany zapropono- 
wane przez Senat zmniejszają o 
2.000000 złotych nadwyżkę  do- 
chodów nad wydatkami, w istocie 
jednak tak nie jest, gdyż w Sejmie 
nie uwzględniono wyników  finanso. 
wych noweli do ustawy o środkach 
naprawy równowagi budżetowej, które 
powiększają pobory nauczycielstwa 
o 2852000 złotych. Jeżeli się to 
weźmie pod uwagę, to widać, że 
zmiany, które wprowadził Senat zwięke 
szają nawet nadwyżkę dochodów nad 
wydatkami w porównaniu z ustawą 
sejmową. Następnie sprawozdawca 
zwrócił uwagę na fakt, że w lutym 
b. r. dochody państwowe ' wykazały 
"znaczną zwyżkę w porównaniu z lu- 
tym zeszłego roku. Mianowicić wy- 

nosiły one 50,700,000 zł. więcej to 
jest o przeszło 70 proc. Ta nadwyż- 
ka dochodów dotyczy wszystkich ro- 
dzajów wpływów państwowych. Jeżeli 
stosunki gospodarcze nadal okazały- 
by się takie same, jakie były w roku 
1926/27, to dochody państwowe prze- 
kroczą 2.080.000.000 złotych. W koń- 

ZAFARCIE. 
Wszystkie Środki rozwalniające 

cieszą się zawsze szybko przemija: 
jąca wziętością wbrew _ wszelkim 
zapewnieniom, czynionym w licznych 
ogłoszeniach i krzykliwych reklamach; 
jedynie tylko CASCARINE LEPRIN- 

E zyskała sobie od szeregu lat 
trwałe uznanie jako środek niezawod- 
ny dzięki swojemu świetnemu dzia- 
łaniu na gruczoły dróg trawiennych. 
Sprzedaż we wszystkich aptekach. . 
Nie należy dowierzać środkom za- 
stępczym. Prawdziwe w  poiskiem 
opakowaniu: białe litery na niebie- 
skiem tle. Ą 

ABUNENNUDZNNANANONANNNNNNENUA 
. 

: Poszukiwany rewident 
posiadający odpowiednie , wykształce- 
nie oraz znajomość praktyczuą bu- 
chalterji.  Pożądani kandydaci z 
praktyką instruktorsko - lustratorską w 
dziedzinie spółdzielczości tub inną 
praktyką w dziedzinie  społeczno- 

„gospodarczej. Oferty na piśmie skła- 
dać w biurze Związku Rewizyjnego 
Polskich Spółdzielni Rolniczych, 

Wilno, Jagellońska 3. 
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: fabryki «Konrad, 
$ Jarnuszkiewicz i S:ka» T-wo Akc. w 

Warszawie, mebię gięte, fabr. <Tho- 
4 neta», otomany, materace, kredensy, $ 
4 stoły, kszesła, szafy, garnitury salo- g 
© nowe, meble biurowe i t. p. poleca 
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(, Wilno, ul, Ad. Mickiewiczą Nr. 23, 
tel, 2—99. Na prowincję wysylamy 4 
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nędzy kredytowej na wsi. 
Sen. Zdanowski (ZLN) uzasadniał 

poprawki do ustawy skarbowej, mię- 
dzy innemi poprawkę, aby przenosze- 
nie wydatków w obrębie poszczegó|- 
nych resortów nie mogło dotyczyć 
funduszów  dyspozycyjnych tych re- 
sortów, pozatem, aby upoważnić įmi- 
nistra skarbu do wydania zaliczki 
250.000 złotych na przebudowę przy- 
Stani w Jastarni. Wszystkie te po- 
prawki przyjęte i uchwalono ustawę 
skarbową w brzmieniu proponowanem 
przez komisję. 

Na tem obrady nad budżetem za- 
kofńczono i posiedzenie zamknięto, 
TRZWEWEGCTE WRZ RECASKO | 

Przyczyny strejku w Łodzi. 
Strejk w przemyśle włókiennicz 

w Łodzi, który aks przed kilku 
dniami, mimo pośrednictwa czynni-- 
ków rządowych przeciąga się wyrzą- 
dzając znaczne szkody zarówno  ro- 
botnikowi jak przemysłowi. Jak się 
okazuje, przyczyny strejku nie są wy- 
łącznie natury ekonomicznej, o wiełe 
więcej kryje się tam polityki niż by 
to na pierwszy rzut oka wydaw. się 
mogło. Przyczyny te oświetla wy- 
czerpująco, doskonale redagowany 
tygodnik łódzki „Prawda*, 

Formalną przyczyną strejku—czy- 
tamy—jest nieuwzględnienie żądań 
robotników podwyższenia zarobków 
o 25 procent—w rzeczywistości zaś 
zadania strejku są natury raczej poli- 
tycznej. Chodzi o przeprowadzenie 
manewrów zorganizowanej w  partyj- 
nych związkach zawodowych klasy 
robotniczej dla przekonania się, czy 
ta siła w razie potrzeby może być u- 
żyta, czy zachowała swoją karność i 
dyscyplinę. 

Przegląd taki potrzebny był Wszyst- 
kim stronnictwom robotniczym i stąd , 
ta jednomyślność i solidarność w 
przeprowadzeniu akcji strejkowej, któ- 
rej hasło wyszło od PPS. 

Charakterystycznem dla tej akcji 
strejkowej jest, że przedstawiciele kla- 
sowych związków zgóry wykluczyli 
ewentualność arbitrażu w sprawie żą- 
dań robotniczych z propozycji prze- 
mysłowców, jakby obawiano się, że 
propozycja taka może być zgłoszona 
i przyjęta, co: uniemożliwiłoby .prokla- 
mowanie strejku. 

Nie negujemy słuszności dążenia 
do podwyższenia zarobków robotni- 

czych, ale też nie wolno i nie należy, 
opierając się na frazesie i gołosłow- 
nych twierdzeniach, negować słusz- 
ności stanowiska przemysłu. W obec- 
nych warunkach kwesija zarobków, 
łącząc się Ściśle z kwestją kosztów 
produkcji, stanowi w pierwszym rzę- 
dzie zagadnienie polityki państwowej. 
Forsowanie strejku z wykluczeniem in. 
terwencji rządowej. w kierunku uzgod- 
nienia stanowisk obu stron i zabez- 

pieczenia gospodarczych interesów 
państwa jest aktem opozycji politycz- 
nej, którego koszta ponieść będą mu- 
sieli najmniej winni: robotnik i prze- 
mysł. 

Odnosi się wrażenie, że ze stro- 
ny robotniczej cała sprawa została 
zbyt na gorąco potraktowana. Otrze- 
źwienie przyjść musi i niewątpliwie 
przyjdzie już w najbliższych dniach. 
Przemysłowi walka została narzuco- 
'na, nikomu jednak w przemyśle przez * 
myśl nie przeszło, aby uczynić z niej 
próbę sił. Pragniemy podkreślić to za- 
wczasu. Odmowa podwyżki w żąda- 
nej wysokości nastąpiła ze względów 
czysto.gospodarczych i pod tym wzglę- 
dem przemysł gotów jest jak najbar- 
dziej szczegółowo odmowę |swoją 
umotywować. Jeśli wbrew oczekiwa- 
niom otrzeżwienie nie przyjdzie i strejk 
się przeciągnie a nawet może roz- 
szerzy, przybierając charakter próby” 
sił — przemysł adpowiedzialnošci Z 
to w żadnej mierże ponosić nie moż, 

  

Fomasz Mann ogólny poziom żeraź- 
niejszej beletrystyki niemieckiej? Czyż- 
by istotnie był to dziś największy 
niemiecki powieściopisarz? My, może-. 
my tylko widzieć dystans między 

Mannėm a np. Gustawem Freitagiem 
twórcą monumentalnych „Przodków*. 
Nam, co do miary, nie wydaje się 
Mann być „wyższym* up. od Spiel- 
hagena... Ale—niech kto iany powie 

kim jest wilany w Warszawie z takie- 

mi honorami pisarz, niewątpliwie nie- 

jwszedniej miary. 
ыы „ Wiadomości Titeraekie*, których 
niewyczerpaną i wielce chwalebną 
ruchiiwość podnosiliśmy już nieraz 
na tych szpaltach—poświęciły Toma- 
szowi Mannowi cały swój numer z 
dnia 13-go marca. Artykuły Emila. 
Breitera, Aleksandra Guttry'ego, Rej- 
cherówny, wizerunki, rzecz samego 

Manna o Conradzie, niemiecki Wźili- 
kommengruss... Ładny, europejski gest. 

Oto, co stoi w „Wiadomościach 

Literackich": : 
© „Tomasz Mann wyraža w dziedzi- 

nie artystycznej i intelektualnej myśli 

niemieckiej te same wartości — jeżeli 
już nie te same ideały — co Romain 

Rolland w sferze ducha francuskiego. 
Jeżeli «Jan Krzysztof» był tą książ- 

ką, która w latach przedwojennych 

dawała syntezę nastrojów szlachetnego 
idealizmu, przepojonego troską o przy- 

RE bagna © dk 

szłość Europy, i była ubóstwieniem 
kosmopolityzmu europejskiego, to 
wielki, największy czyn artystyczny 
Tomasza Manna — «Żauberberg» — 
spełnia podobną rolę w dniu dzisiejszym. 

Zaczął Tomasz Mann od stworze- 
nia cposu mieszczańskiego od «Bud- 
denbrooks», uważanych słusznie za 
obraz ginących i narastających poko- 
leń kupieckich, które tworzyły i po-. 
mnażały ekonomiczną wielkość współ- 
czesnego państwa niemieckiego. 

Koroną atoli dotychczasowej twór- 
czości Manna ale i perłą twórczości 
europejskiej jest fascynujący i potężny 
hymn na cześć myśli ludzkiej, zam- 
knięty w dwutomowej wiełkiej powieści 
«Der Zauberberg». Tylko rasowy inte- 
lektualista, tylko niepospolity znawca 
wszystkich — bezmała wszystkich — 
spraw i zawiłości współczesnego du- 
cha mógł zaatakować z takim kunsz= 
tem i mistrzostwem okopy św. Trójcy, 
na których przebywa zdezorjentowana, 
osamotniona, tragiczna, pełna niepe- 

wności i złych przeczuć psychika 
współczesnego Europejczyka. «Zauber= 

berg»—góra zaczarowana; jakieś sa- 

natorjum w Davos, urasta ma tle 
wspaniałego eposu, poświęconego ży- 
ciu i myślom Hansa Castorpa, do 
rozmiarów demonicznej wizji intelektu 
alnego piekła, w . którem dwa pier- 
wiastki — pierwiastki hutmanitaryzmu 

i terroryzmu — prowadzą zaciekły bój aaa й 
o duszę wolnego człowieka. jjowackiego do kraju", datowana z 5 Krakowa... 13 marca 1909 r. 

Słynna zaś jego nowela „Der Tod _ Czytam w niej: „Sprawa pilna!" 
in Venedig“ wywołała ostre protesty _ Była pilną już temu ośmnaście lat 
obok formalnych hymnów zachwytu. Jakże już obecnie pilną być musi? 

Z tem A. Tomasz Ma ' * 
zimny sceptyczny artysta, o ironji 3 ; 
gorzkim humorze żaprawionych semty- Ogromna nietrwałość papieru drzew- mentem, o sercu gorącemnie jest nego, na którym drukowane są od 

„poetą tłumów”, dla szerokich mas roku 1878-go gazety teraźniejsze, jest 
nie pisze. satyra RE Bega : ci nie- 

pada, ю : „ trwałości za ląt niewiele śladu nie 
kac W ZE wieku i pelni pozostanie po olbrzymiej masie naj- 

BO: cenniejszych informacyj oraz wyso- 
В kiej nieraz wartości prac pisarskich, 

które dzień w dzień pochłaniają set- 
ki, ba miljony gazet wychodzących na 
ziemskim globie. 

Natomiast książka drukowana na 

Onegdaj, może trzy dni temu, 
Prezydjum Rady Ministrów  powzięło 
ostatecznie decyzję sprowadzenia do 
Krakowa, na Wawel, zwłok Juljusza 
Słowackiego. у 

Ma być wzniesione, na wzgórzu 
Wawelskiem specjalne mauzołeum. 

W chwili gdy to piszemy, jest w 
drodze do Paryża delegat Prezydjum nalazł 
Rady Ministrów z poleceniem załat- ną gazetowy użytek, ze słomy. Mus- 
wienia formalności związanych z eKS- solini bardzo zainteresował się. no- 
humacją i wywiezieniem z Francji wym wynalazkiem. Byłby istnem do- 
prochów wielkiego poety. brodziejstwem dla Włoch posiadają- 

No, nareszciel cych tak mało lasów. 
W którejś z tek, co jej cudem * 

nie tknęła dewastacja bolszewicka, 
leży u mnie odezwa „Akademickiego _ Z inicjatywy d-ra Edwarda Woro- 
Komitetu sprowadzenia zwłok Juljusza nieckiego z Paryża, zakrzątnięto się 

roku 1480-ym wygląda dziś tak samo 
jak w dniu kiedy, ją wypuszczono z 
pod tłoczni drukarskich. 

sposób. wyrabiania papieru, 

papierze szmatowym, dajmy na to w * 

Pewien przemysłowiec włoski wy** 
^ 

|
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| 6-ciu Kółek w skład których z 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

Z działalności wydziału 
' hodowli zwierząt 
Wileńskiego Towarzystwa Rol- 

niczego. i 

Wydział Hodowlany Wileńskiego 
Towarzystwa „Rolniczego został po- 

woółany do życia w końcu roku 1924. 

Prace Wydziału objęły oddziały na- 

stępujące: Е 

1. Związek Kółek Kontroli Obór. 

2. Związek Hodowców  bydla 

mlecznego ras: czarno-białej, brunat- 

no-czerwonej polskiej i innych-4 

3. Organizacja Mieczarń Spółdziel- 
czych. 

4. Związek Hodowców  Trzody 
| Chłewnej. 

5. Pokazy Hodowlane. 
6. Praca kulturalno-oświatowa. 
Wileńskie Towarzystwo Rolnicze, 

| otrzymując z Ministerstwa Rolnictwa 
| i Dóbr Państwowych niewielką sub- 

| wencję był w stanie zaangażować 1 
fachową siłę, która prowadzi tech- 

ramienia 
W-łu Hodowli od października 1924- 
go roku. 

Na początku roku 1925 go został 
zorganizowany Związek Kółek Kon- 
troli Obór, składający się ERIE Ž 

a 
naz. «dzikiemi oborami», wchodzi 
52-wie obory obejmujące 1530 krów. 

Kółka te są następujące: . 
1) Bieniakońskie, 2) Rzeszańskie, 

3) Peteszańskie, 4) Mejszagolskie, 5) 
Gudogajskie, 6) Koziczyńskie. 

Na czele Kółka stoi Prezes Kółka, 
techniczną pracę prowadzą asystenci 
obór, w liczbie 5-ciu. 

Tworzeniu się Kółek Kontroli O- 

bór przyświeca cel zbadania wartości 
użytkowej inwentarza mlecznego, jak 

również i zmniejszenie kosztów wy- 

produkowania mleka przy jednoczes- 
merm zwiększeniu wydajności mlecz- 

ej. 
Wyniki badań wartości tłuszczo- 

miecznej inwentarza przy uwzględnia- 
niu jego opłacalności dało podstawę 
do przeprowadzenia selekcji i t. d. 

Pierwsze roczne sprawozdanie z 
działalności Związku Kółek Kontroli 
Obór zamieszczono było w Tygodni- 
ku Rolniczym w N. N. 27—28, z 

'dnia 15 go lipca 1926-roku. 
Sprawozdanie z działalności Związ- 

ku za rok ubiegły jest w opracowa- 
miu i w najbliższym czasie ukaże się 
w druku na szpaltach gazet rolni- 
czych, a takoż zostanie przesłane do 
M. R. i D.P. 

W końcu 1925-go roku został 
zorganizowany przy Wydziale Ho- 
dowianym, Związek Hodowców bydła 
mlecznego ras: nizinnej czarno-białej, 
brunatno-czerwonej polskiej i innych, 
©Qbejmując swą działalnością woj. Wi- 
leńskie i przyległe. ь 

Prace Związku obejmują następu- 
łące dziedziny: 

1. Selekcję opartą na podniesionej 
użytkowości tłuszczomiecznej. 

2. Racjonalny wychów młodzieży 
i jej rejestrację. 

8. Ulatwianie nabycia krów, bu- 
hai jak również i wymiany. KŻ 

'4, Ułatwianie w sprzedaży mate- 
tjału rozpłodowego własnego chowu. 

Do ksiąg rodowodowych Związku 
Flodowców Bydła mlecznego ovecnie 
jest wciągnięto: 

7 obór niz, cz.biał bydła 
6 „_ brunatno polskiej 
1 „. szwyców 

Założona została księga bydła si- 
wego krajowego. 

Do ksiąg bydła nizinnego wcią- 
|. gnięto zostało buhai i krów—120 szt. 

brunatno-polskiego 84 szt., szwyckie- 
go 12 szt. р 

Zarejestrowano młodzieży wyżej 
zmiankowanych ras 180 sztuk. 

Sprawozdanie dotyczące prac Zwią- 
zku Hodowców bydła mlecznego obej- 
muje punkty następujące: 

1. llość obór i sztuk bydła po- 
szczególnych ras według kategorji 
Związku. : 

| O 

w ostatnich tygodniach w Warszawie 
około utworzenia związku krytyków prawa dotyczącego nietylko dobrych wych za 1 

„szty egzekucyjne oraz kary za zwłokę. teatralnych i muzycznych. j 

„ ko też i asystentów kontroli. 

2. Ilošė obėr zlustrowanych. 
3 Stan obór. 
4. Qrjentacyjny podział obór we- 

dług stopnia zaangażowania— w pra- 
cy i wyników osiągniętych. “< 
ы 5. Podaż i popyt na materjał żeń- 

ski. 
Akcja spółdzielczości mleczarskiej 

zatacza coraz to szersze kręgi, w wy- 
niku tej pracy powstają żywiołowa 
mleczarnie i maślarnie spółdzielcze. 
W chwili obecnej założone zostały 5 
mleczarń spółdzielczych w  miejsco- 
wościach następujących: Mejszagole, 
Podbrzeziu, Cudzieniszkach, Mosażu, 
Dokszycach. 

Do założenia zaprojektowano jest 
jeszcze 6 mleczarń. Do rzeczy będzie 
podkreślić brak odpowiednio wykwa- 
lifikowanych maśłarzy—mileczarzy, ja- 

W tej 
sprawie T-wo zwracało się do Min. 
Rol. i D. P. z prośbą o udzielenie 
subwencji na dokształcenie 10 азу- 
stentów kontroli i maślarzy—miecza* 
rzy dla kandydatów rekrutujących się 
z miejscowego elementu, jako zazna- 
jomionego z warunkami miejscowego 
rolnictwa. 

W końcu 1926go roku, został 
powołany do życia Związek Hodow- 
ców Trzody Chlewnej, do Związku 
wciągnięto zostało 7 chlewni, czystej 
rasy białej wielkiej angielskiej i pół: 
krwi. , 

Rejestracja materjału zarodowego 
jest w toku. 

Akcja pokazowa zaznaczona była 
w przyjęciu udziału przez siłę facho- 
wą w Komisji Sędziowskiej na poka- 
zach, jakie się odbyły w Głębokiem 
2 dniowy, Postawach 3 dniowy, i w 
kilku jędnodniowych. 

Praca kulturalno-oświatowa pole- 
gała na urządzeniu w bieżącym sezo- 
nie kursów rolniczo-hodowłanych przy 
bardzo licznej frekwencji w 14-tu Kół- 
kach rolniczych, należących do Wi- 
leńskiego Towarzystwa Rolniczego i 
w 1 miesięcznych kursach hodowla- 
nych dla drobnych rolników i dozor- 
ców obór tak mężczyzn jak kobiet. 

Zaprojektowana działalność Wy- 
działu Hodowlanego na rok 1927 my 
da się streścić w następujących kie- 
runkach: 

1. Rozszerzenie terenu  dzialalno- 
Ści istniejącego Związku Kółek Kon- 
troli Obór przez stworzenie jeszcze 
4 Kółek z 25 oborami. 

2. Zwiększenie ilości załicencjono- 
wanych obór do 17, należących do 
Związku Hodowców bydła mlecznego. 

3. Stworzenie 10 pepinjer bydła 
niz. cz.-b. i br. czer. polskiego. 

4. Przeprowadzenie licencji 10 
chlewni w celu wciągnięcia ich do 
Żwiązku Hodowców Trzody Chle- 
wnej. : 

5. Przeprowadzenie kursów 3 dnio- 
wych hodowlano -rolniczych w 20 
Kółkach rolniczych, 1 miesięcznych 
dla. dozorców obór i 2 miesięcznych 
dla asystentów Kontroli Obór. 

6. Zorganizowanie 6 pokazów by- 
dła równocześnie z przeprowadzeniem 
konkursu mleczności na terenie 6 
Kółek Kontroli Obór. 

7. Zorganizowanie 6  młleczarń 
spółdzielczych. 

KRONIKA MiEJSCOWA. 

- Zasiewy ozime w Wilen- 
szczyžnie. „ wiadomości statystyczne 
Głównego Urzędu Statystycznego” proc.,: a pierwsze odsiewy o 40 proc. od cielnych, 
podają, że przestrzeń zasiana pod 
żyto wynosi 373.100 ha, pod pszenicę 
8.100 ha. Oznacza tu zwiększenie za- 
siewów ozimych w zestawieniu do r. dzie udziejany kredyt w wysokości całkowi- r :wjndykacji jest 
1925 o 2.7 proc. 

— Posiedzenie Rady napra- 
wy ustroju rolnego. W dniu 21 
marca o godz. 11 i pół odbędzie się nionych nieraz dwu i kilkakrotnie przewyż- zwrócone Kościołowi katolickiemu w rowicz, który wygłosi odczyt pod ty- 
w Urzędzie Wojewódzkim pierwsze 
posiedzenie Wojewódzkiej Rady na- 
prawy ustroju rolnego, powołanej na 
bodstawie rozporządzenia Prezydenta gruntowego. Termin płatności pierwszej tej sprawie wyczerpujące dowody przy- 

z dnia 4 stycznia 
ady wchodzi 6 przed. 

Minis- 

Rzeczypospolitej 
p. r. W skład 
stawicieli zainteresowanych 

loman Tomcsanyi jest inicjatorem 

obyczajów i moralności lecz zarazem 

terstw oraz 6 przedstawicieli z pośród 
miejscowego .społeczeństwa. 

Z posiedzenia wydziału 
rolnego Wileńskiego T wa Rol- 
niczego. W dniu wczorajszym od- 
było się posiedzenie wydziału rolnego 
Wil. T-wa Rolniczego pod przewod- 
nictwem w. prezesa p. Ruszczyca. Po 
odczytaniu sprawozdania z poprze- 
dniego zebrania wysłuchano referatu 
p. Dyrektora Józefa Borowskiego p. t. 
Krytyczny rzut oka na system Виг- 
mester — Lossow, oraz: co należy 
przedewszystkiem czynić dla podnie- 
sienia dochodowości gospodarstw 
w Wileńszczyźnie. 

Referat wywołał ożywioną dysku- 
sję, która przeważnie ujawniła zgodne 
zapatrywanie na postulaty wysunięte 
przez referenta. Następnie przema” 
wiał p. W. Łastowski, obrazując dzia 
łalność stacji doświadczalnej w Bie- 
niakoniach. Zapowiedziany w progra- 
mie referat p. Mieczysława Jałowiec- 
kiego z racji choroby prelegenta nie 
został wygłoszony. 

Szczegółowe sprawozdanie zamie- 
ścimy w numerze jutrzejszym. 

— (o) Nowe rozporządzenie o 
lichwie pieniężnej. Z dniem 11 
marca r. b. obowiązują nowe przepi* 
sy o lichwie pieniężnej, wydane w 
uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 
7 września 1926 r. o lichwie pienięż- 
nej Min. Skarbu i Min. Sprawiedli- 
wości. 

Według nowego brzmienia wzmian- 
kowanego rozporządzenia korzyści 
majątkowe, osiągane przy czynno- 

„ściach kredytowych, nie mogą prze- 
kraczać 14 proc. w stosunku  rocz- 
nym. 

Umowy o pożyczki pieniężne za- 
warte przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, t.j. przed 
11 marca 1927 r., w których wymó- 
wione korzyści majątkowe ponad nor- 
my w nim przewidziane, nie zostały 
pobrane przed tym terminem, t. j. 11 
b. m., — ulegają wykonaniu w ten 
sposób, że korzyści te mogą być po- 
brane w umówionej wysokości га 
czas do najbliższego terminu ich płat- 
ności. Termin ten nie może przekra- 
czać daty 1 kwietnia 1927 r. 

— (0) Ulgowe kary za zwlo- 
ki podatkowe. Z dniem 31 marca 

r. b. upływa termin pobierania przy 

spłacie zaległych kwot podatków bez- 
pośrednich ulgowych kar za zwłokę 
w wysokości 2 proc. zamiast normal- 

nych 4 proc. miesięcznie. W intere- 
sie zatem płatników leży jaknajrych- 
łejsze spłacenie zaleglych kwot po- 
datkowych. 

— (0) Kredyt na nasiona uszlachet- 
nione. Pomoc kredytowa на zakup uszla- 
chetnionych nasion jarych w wiosennym 

okresie siewnym r.b. będzie udziejana przez 
Państwowy Bank Rolny na następujących 

zasadach: 1) kredyt będzie udzielany tirmom 

hodowlano nasiennym, produkującym nasio- 

na oryginalne, oraz gospodarstwomt nasien- 

nym, produkującym pierwsze odsiewy zbóż 
oryginalnych, na weksie z wystawienia rol- 
ników, oraz organizacyj rolhiczo-handlowych. 
Przyjmowanie tych weksli będzie umożli- 
wione we wszystkich tych miejscach, gdzie 
znajdują się filje Państw. Banku rolnego, a 
więc i w Wilnie; 2) kredyt będzie udzielany 
nie mniej niż na przeciąg 9 miesięcy. Roz- 
pięcie stopy procentowej za udzielone kredy- 
ty ustala się w granicach od 9 proc. (dla 
organizacyj pośredniczących) do 13 proc. 
(dla rolników); 3) kredyt z*sadniczy ma być 
udzielany w wysokości różnicy pomiędzy 
ceną nasion kwalifikowanych, a ceną zboża 
konsumpcyjnego, przyczem nasiona orygi- 
nalne będą liczone po cenie wyższej o 75 

właściwych cen zboża konsumpcyjnego. Wy- 
jątek od powyższego będzie w miarę moż- 
ności czyniony: a) dla owsa, którego odczu- 
wa się ogólny brak i na którego zakup bę- 

tej jego ceny nasiennej, Typ rolnicy 
przeważnie nie będą posiadali konsumpcyj- 
nego ekwiwalentu do spieniężnia; b) dla 
ziemniaków, których cena odmian uszlichet- 

sza Cenę materjału konsumpcyjnego; c) dla 
buraków pastewnych, nie posiadających rów- 
noważnika w materjale konsumpcyjnym. 

— (o) Egzekucja l-ej raty podatku: 

raty podatków g'untowych z oddzielnym do- 
datkiem za 1927 r., został wyznaczony na 
czasokres między 15 lutego a 15 marca r.b. 
Terminowe uiszczenie należności leży prze- 
dewszystkiem w interesie samych płatników, 
niezwłocznie bowiem po upływie terminu 
płatności, t. j. z dniem 16 marca r. b. 5 
stąpią władze skarbowe do przymusowego 
ściągania pierwszej raty Doo grunto- 

r. co spowoduje znaczae ko- 

— (0) Normy orientacyjne drzy usta- 
Związek Warszawski ma stanowić i nagości, specjalnie jej publicznego jeniu dochodów wolnych zawodów. Mun. 

jedno z ogniw. wielkiego, uniwersal- ekshibowania. Na podstawie tego — Skarbu poleciło władzom wymiarowym, aby 

mego związku krytyków teatralnych i Uchwalonego już — prawa policja wę- przy ustaleniu dochodów wolnych zawodów 
muzycznych. 

P. Woroniecki wystosował i tu w 
Wilnie do kilku osób listy gorąco: powych. Początkowo pełnili te deli- określone zostały dla.wolnych zawodów w Silja Wielkiego celebrowało pięciu 
wzywające do zawiązania związku i 

na naszym gruncie. Któżby miał 
£o przeciwko temu! Sądzę jednak, że 
nas tu w Wilnie recenzentów teatrał- szaleńców, Cenzorami moralności no-. 

nych i muzycznych niejako zawodo- 
wych... za mało aby samodzielne 
utworzyć zrzeszenie. W „Dzienniku 

Wiieńskim* pisze sprawozdania mu- nych za szybami sklepów fotografij bowe, że obroty, 
yczne p. Stanisław Węsławski, a te* 

jatralne p. Wanda Stanisławska; w 
„Kurjerze Wileńskim* jest krytykiem 
muzycznym dr. Tad, Szeligowski a 
a teatralnym, na przemiany p. Tad. wała się—w trykotach. Kolano w try- Dowizy i waluty: 
*Łopalewski i p. Helena Romer-Ochen- 
kowska; w „Słowie* pisuje recenzje 
muzyczne p. Michał Józefowicz a te- 
atralne niżejpodpisany. Oto zdaje się lach publicznych karane jest piętna- Nowy-Vorż 

stoma dniami aresztu.. Co począć Paryż 1 wszystko. 
„ Należaloby, mojem zdaniem, za- 

pisać się do związku organizującego 
się w Warszawie. Tamtejsi nasi kole- 
dzy chyba sprzeciwu nam nie okażą, 

* 

gierska z gorliwością niezmierną tępi 
nagość wszelką... po wystawach skle- 

katne obowiązki specjałni agenci taj- 
nej policji. Ponas'rzelali jednak tyle 
bąków, że odebrano..: miecze z rąk 

minowano najsprytniejszych  detekty- 
wów. Jednym z najpierwszych ich po- 
pisów było skonfiskowanie wystawio- 

primaballeriny opery peszteńskiej Z 
tej racji, że z pod sukienki widać jej 
—kolana. Konfiskatę cofaięto po u- 
dowodnieniu, że artystka fotografo- 

kocie uznano za nie obrażające mo- 
ralności publicznej. 

Nieprzystojne tańczenie w 

z obrazkami mitołogicznemi w 
ręcznikach szkolnych — niewiadomo. 

Węgierski radca ministerjalny Ko- 

posługiwano się normami orjentacyjnemi. 
Normy te, stanowiące procent średniej. do- 
chodowości w stosunku do sumy -obrotu, 

sposób następujący: lekarze 75 proc., denty- 
ną 50, weterynarze 70, felczerzy 70, adwo- 
kaci 70, notarjusze 60, obrońcy sądowi 75, 
artyści 50, architekci 60, inżynierowie 60, 
technicy 60. 

— (0) W sprawie szacowania do- 
chodów. Min. Skarbu, zgodnie ze stanowi- 
skiem, zajętem przez Najwyższy Tiybunał 
Administracyjny, zawiadomiło władze skar- 

ustalone przez komisje 
szacunkowe, nie wiążą komisji podatku do- 
chodowego przy szacowaniu dochodów. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
14 marca 1927 t. 

Tranz Sprz. Kupno. 
Dolary 8,92 8,94 8,90 
Holandia 359 359,90 _ 358,10 , 

loką* Londyn 4353 43.64 43.42 
8.95 8.97 8,93 

oz 2651 2063 2051 a 5 26, ‚ 
POd- Szwajcarja 17258 17301 172,15 

Wiedeń 126.28 _ 126.56 125.97 
Włochy 40.33 40,43 40,23 

Cz. J. * Belgja 12475. 125.06 124,44 

Papiery Procentowe 
5 pr. pożycz. konw 61,50 —62 
5 proc. poż. dolarowa 52,75 53,50 &   

Lo Wo 3 

— (x) Rozpoczęcie wiosennych 
robót kanalizacyjnych. Wobec u- 
dzielania przez Ministerstwo Robót 
Publicznych nadal pewnych kwot na 
roboty inwestycyjne, w celu zatrud- 
nienia bezrobotnych, Magistrat m. 
Wilna przeprowadza bez przerwy ro- 
boty kanalizacyjne. 

Ostatnio przystąpiono do robót 
kanalizacyjnych od ulicy Zamkowej 
przez” ul. Skopówkę do Placu Na- 
poleona. 

3 POCZTOWA. 

— (x) Znaczki pocztowe z po- 
dobizną Chopina. Ostatnio na 
mocy rozporządzenia Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej wprowadzone zostały 
w obieg pocztowe znaczki opłaty, 
wartości 40 gr. z podobizną Frydery- 
ka Chopina. 

Rysunek tych znaczków w wy« 
miarze 20,5x26,5 mm. przedstawia 
tarczę okołoną prostemi linjami, na 
której widnieje podobizna Fryderyka 
Chopina. 

— (x) Nowe znaczki lotnicze. 
W myśl rozporządzenia Ministra Prze- 
mysłu i Handlu wprowadzone zostały 
ostatnio w obieg nowe pocztowe 
znaczki łotnicze, 
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Kazimierz - Karol Sztrall 
opatrzony ŚŚ. Sakramentami, po długich cierpieniach zasnął w 

Begu w dn. 13 marca 1927 roku, w wieku lat 67. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Wielkiej 2 do 
Kościoła św. Jana odbędzie się w dniu 15 b. m. o godzinie 6-ej wieczorem. 

Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłego odbędzie się.w tymże 
Kościele w dn, 16 b. m. o godzinie 10 rano, poczem nastąpi pogrzeb na 
cmentarzu «Rossa», o czem zawiadamiają pog ążeni w głębokim smutku 

Siostry i Rodzina. 

Ś. 2 - Karinio Kan Sail 
założyciel firmy, Honorowy Członek Cechu Cukierników, wieloletni 
prezes Bractwa Ś-iego Marcina, zasnął w Bogu opatrzony Św. Św. 

Sakramentami w dniu 13 b, m, w wieku lat 67. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul, Wielkiej Nr 2 Znaczki te służą do uiszczania . 
odbędzie się w dniu 15 b. m. o godz, 6ej wieczorem do Kościoła ś-tego opłat za przesyłki listowe przesyłane 
Jana, w tym że Kościele w dniu 16 b, m. o godz, 10 rano odbędzie się pocztą lotniczą. ‚ 
żałobne nabożeństwo po czem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rosa. 

O tej bolesnej stracie zasłużonego kolegi i mistrza zawiadamia 

*Zarząd Cechu Cukierników w Wiln'e. 

SZKOLNA 
— (t) Poświęcenie lokali szkół 

powszechnych Nr. 3, 38 i 47, 
dniu wczorajszym |. E. ks, 

Arcybiskup dokonał poświęcenia 10- 
kali trzech szkół powszechnych, żeń- 
skiej Nr. 3 i męskich Nr. 38 i 47 
mieszczących się przy ul. Ostrobram- 
skiej Nr. 5. O godz. 11 rano przed 
gmech mieszczący w sobie lokale 
wspomnianych szkół zajechały samo- 
chody wiozące J. E. ks. Arcybiskupa, 
vice-wojewodę p. Olgierda Malinow- 
skiego, prezydenta miasta p. W. Bań- 
kowskiego, vice-prezydenta p. Łoku- 
ciewskiego, inspektora szk. powszech- 
nych m. Wilna p. Chłopickiego i wi- 
zytatora szkół powszechnych p. Stet- 
kiewicza. Po dokonaniu aktu poświę: 
cenia wszyscy udali się do Sali Miej. 
skiej, zapełnionej po brzegi przez 
dziatwę wspomnianych szkół. Po od- 

Za spokój Ś, P. Kazimierza Girdwoynia 
Weterana - Oficera Powstania 1863 r., Kawalera Orderu Odrodzenia 
Polski, zmarłego w Trokach 12 września 1926 roku, sai się nabo- 
zeństwo żałobne w Kościele Sw. Jana dnia 15 marca r. b. we wtorek o 

godzinie 11 zrana. 

O czem zawiadamia Stowarzyszenie 

„Weteranów Kresowych w Wilnie. 

KRONIKA 
ministracyjnego w następującym skła- 

  

      WTOREK : SEA dzie: Wojewoda wileński p, Włady- Śpiewaniu hymnu J. E. zwrócił si 
15 ож Wsch, st. 0 85.57. gław Raczkiewicz, jako przewdaicząty do dziatwy z serdecznem przemó- 

Klemensa W.] Zach. sł. o g.17 m. 35 Oraz jako czlonkowie p. p. prof. A. Wieniem, tłomacząc im znaczenie szkół 
Jutro ‚ Parczewski, prof. dr. W. Komarnicki, dla społeczeństwa. Następnie prezes 

Abrahama p. prof. dr. Kazimierz - Marja Krzyża- Komitetu rodzicielskiego szkoly Nr. 3 
Spostrzeženia meteorologiczne Zakładu Nowski, prof. dr. Feliks Koneczny, i P. Droždž podziękował obecnym za 

Meteorologii U. S. B. vice-wojewoda p. Olgierd Malinowski, Przybycie. 
z dnia 14—11I 1927 r. Komitet ma za zadanie utworzenie w Wyświetleniem filmu p. t. «Jackie 

Ciśnienie | ) 765 Wilnie stałej filji polskiego instytutu wśród ludożerców» zakończone z0- 
średnie administracyjnego, Instytut ten, istnie- St? Uroczystości, 

jący ©d roku 1925 w Warszawie ma RÓŻNE. za zadanie wszechstronne podnosze- — Aukcja bibljofilsk 
nie poziomu teoretycznej i praktycznej rzystwo Uieketio dona” SĘ wiedzy administracyjnej. Prezesem In- nie dąży do szerzenia zamiłowania do : stytutu jest prezes najwyžszego Try- rzadkich i pięknych druków, rekopi- 

j Zachodni bunału administracyjnego p. Jan Kop- sów i t. d., pragnąc jednocześnie za- 
i: Pogodnie. Minimum za do- czyński. W łonie Instytutu istnieją interesować i skupić wileńskich zbie- 
encja barometryczna. spadek Sekcje: 1) organizacji pracy admini- raczów i bibljofilów. Między innemi : stracyjnej, (pod przewodnictwem Głów- urządza w tym celu pierwszą publicz- . KOŚCIELNA. szo wa Admunistracji w Min. ną licytację, o której już donosiliś- о pr. Wewn. p. Stanisława Twardo), my. Aukcja ta odbędzie się dn. 18 —(t)J. Eks, Arcybiskup w spra- 2) Sekcja Spraw Dokształcenia urzę- marcaer.b. w piątek o godz. 6 wiecz wie budowy kościoła w Biało- dników administr. (pod przewodnic- w lokału łaskawie udzielonym przez wieży. Kyrja Metropolitalna zawia- twem prof. Bohdana Wasiutyńskiego), uniwersytet przy ul. Uniwersyteckiej 

domiła podwładne sobie duchowień- 3) Sekcja Międzynarodowej wymiany 3 (parter, wejście obok dziekanatu 
stwa, 2e J. E. ks. arcybiskup Ro« MYŚli na polu administracji (pod prze- wydz. sztuk pięknyc"). Sprzedaż z muald Jalbrzykowski udzielił pozwo- Wodnictwem dr. T. Hilarowicza), 4) przetargu będzie obejmować: druki lenia komitetowi budowy kościoła w Komisja dla spraw reformy admini* polskie i obce XVI-XVIII ww., reko- 
Białowieży na sprzedaż „cegiełek', w Stracyjnej (pod przewodnictwem prez. pisy, lithuanica i vilniana, grafikę, granicach Archidjecezji Wileńskiej. _ Kopczyńskiego). wreszcie książci XIX w. i współczes* — (t() Sprawa rewindykacji ob- | W dniu 18 b.m. Tymczasowy Ko- ne, w sumie około 150 pozycyj. Oso- 
jektów kościelnych. Archidjecezja Mitet zwoła zebranie w sprawie utwo: bom zainteresowanym będzie rozesła« Wileńska ma najwięcej objektów koś- rzenia wymienionej filji, na które ma- ny na żądanie (tel 5—69) katalog, a 

pozostających dotąd w rę- A być zaproszeni wyżsi urzędnicy same objekty można będzie przegią- kach niekatolickich. O ile nam wia- administracyjni, prof. prawa publicz- dać w lokalu aukcyjnym w przed- 
domo jest na ogół około 160 na te- nego i nauk ekonomiczno-społecznych dzień licytacji dn. 17 b. m. w godz renie Archidjecezji. Obecnie sprawa CZA oraz osoby ps świata 6—8 wiecz. » 

już w 'stadjum per- Sądowego i prawniczego interesujące Należy być prz im- 
traktacji z Rządem. Wiele I kia się administracją, Na zebranie to przy: preza s klórń e oe 
jak kościoły i mury poklasztorne,bez bedzie delegat Polskiego Instytutu Wilnie, spotka się z prawdziwem żadnych pertraktacjj powinny być Administracyjnego prof. dr. T. Hila- zainteresowaniem naszej inteligencji. 

AKADEMICKA. 
— Akademickie koło dramatyczne 

sa Bratniej Pomocy USB. zaa w 
aducie jedne przedstawienie <Snu>, której- 

to sztuki autorką jest p. Kruszewska z Wil- 
na. Część dochodu z przedstawienia zostanie 
PA CŁONą na urządzenie w miesiącu ma- 

„Przedstawienie to gdbędzie si SAMORZĄDOWA. bliźsy piątek, 18-go bm. o żer dy a 54 
— (x) Odprawa komendantów "ie. wokaki do b powiatowych policji. W dniu wczo- teki w Bajek r obiadem у 

rajszym rozpoczęła się .„w komendzie — II zebranie organizacyjne <Koła 
wojewódzkiej odprawa komendantów Prawników» USB. Podobnie burzliwego powiatowych policji województwa wi- ję gją la jeszcze m oyjo w Wilnie... Zaczę- 
leńskiego. W odprawie tej wzięli u- do pi "alkio (2.8 wy a Z dział: przybyły specjalnie z Warszawy sześć godzin. a is przedstawiciel komendy głównej in- „ „Sala III USB. byla wypełniona po brze- wa. Spektor Galle i nacz. wydz. bezpie- 1 d Przybywało w czasie 
czeństwa woj. wileńskiego p. C. Kir- żoną liczebnie saniejniośą ZAL si OW Bak ы A es Erne zaa kol. Szajewski. ‹ ń odprawy. o- Pizys 60 obiora prezydjum. Przewo- 
mendanci powiatówi otrzymają edy wiece zostaje ko. Marja "Koval, «rektywy w zakresie działalności ich wękę 77 niczącym kol,  Korwin-Kurko- 
na polu bezpieczeństwa oraz wew- 

wski. 

nętrznej administracji, 
MIEJSKA 

Porządek dzienny zebrania: 1-e odczyta- 

— (x) Frekwencja kina miej- 

Temperatura 
rednia ) с 
Opad za do» ) st 
bę w mm. 

Wiatr 44 
przeważający 

Uwa 
bę —4. Ti 
ciśnienia. 

  

celu zmycła hańbiącej plamy nie- tułem „O stosunku teorji do praktyki 
woli. RI. administracyjnej. Odczyt ten będzie Kurja Metropolitalna złożyła już w Zapoczątkowaniem stałych konfzrencyj 

poświęconych zagadnieniom praktyki 
naieżności rozmaitych objektów, nale: administracyjnej, które to konferencje zących dawniej do Kościoła 'katolic- będą odbywały się pod egidą Pol- kiego, a pozostających obecnie w rę- Skiego Instytutu Administracyjnego. 
kach niekatolickich. 

— (t() Uroczyste nabożeństwo 
z okazji założenia T.wa Cyryla 
I Metodego. W ubiegłą niedzielę 
J.E. ks. arcybiskup Jalbrzykowski 
był obecny w towarzystwie swego 
kapelana ks. W. Meysztowicza na 
solennem nabożeństwie odprawionem 
w kościele unickim z racji założenia 
Towarzystwa Cyryla i Metodego. 
+44Naboženstwo to, t z. liturgja 

we Czwar- 

ksigžy. Pod:zas nabożeństwa chór 
kościelny wykonał pienia. 

URZĘDOWA 
— W Wilnie powstała filja 

Polskiego Instytutu Administra- nie i zatwierdzenie projektu statutu, opra- 
cyjnego W ubiegły piątek ukonsty- cowanego przez komisję, 2-0 wybór  Zarzą- 
tuował się w Wilnie tymczasowy fil- 2 wysokości skłądek czton- 

jalny Komitet Polskiego Instytutu Ad- skiego. Według cyfrowych danych „, Pierwszy zabiera głos referent komisji as is w kinematografie miejskin w m-cu Sr as akadai air etaiaja 
olejowa 102 ` styczniu r. b. sprzedano 67.670 bile- zuje; a 1 AD. 4 i pół proc. listy zast. złems, zł. 55,00 55,75 L ad Bat Н тЗ:цыіх:— Anisją šiatstowa za 5 posiedzeń. Rozpa- 

8 proc. warszawskie zł 11.25 16.00-76.50 | log 1 rzono na nich projekty statutu, zgłoszone 
5 proc. warszawskie zł. 6250 6325 | tym zaś sprzedan 60380 biletów na przez osoby prywatne. Mówca wyraża ubo- G pr Vs sumę 26 787 zł., razem sprzedano w lewanie, że wcześniej nie można było zwo- 

IEŁDA WILEŃSKA, tym okresie—128.000 biletó łać ll zebranie, ile że — chociaż * komisja 
Wilno, dnia 14 marca 1927 r. ym GKS ` iletów na ogól- prace swoje ukończyła już koło I marca > 

Bodcieśji ną sumę 52228 zł. Niezależnie od na przeszkodze stanęły wybory do Bratniej 
Dolary St, Zjadn. 894! [4 8931). powyższego wydano w tym okresie Pomocy. Pierwsze czytanie projektu odbywa 

: Šis Оа 6000 biletów bezpłatnych dla ochron ot oai drugiem as podają 
oto. ° ea — wa d . 

Ruble 4,753/4 475 RE e Gi korzystało / Burza wybuchła przy paragrafie 7-ym, 
Papiery państwowe. ю a miejskiego 6.909 który w opracowanym przez konisję proje- 

b. Jak wi inę- kel i, je: i a 
Dolarówka 5 dol 5450. 54,00 osób. Jak widać z. powyższego, kine- kcle brzmi, jak następuje: <Członkiem żwy. matograf miejski z powodu wyświet- Czajuym Kota može zostać každy student(ka) 

Listy zastawne. lania pierwszorzędnych filmów, oraz NE adna =. I dwie ży Wil. B. Z. zt. 100 4550 43,50 niskich cen biletów cieszy się z dnia ty (ta) przez Zarząd Koła». uda? 
8 proc, dol. Wil, B.Z. 1 d, 7,20 7,10na dzień coraz większą frekwencją, Wniesiono poprawkę o _ przyjmowarue
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Członków zwyczajnych przez aklamację. zmagania się młodej istoty — «Dziewczynki, 
Drugi wniosek składa biok Młodzieży utórej się śni» —dążącej do zbudzenia praw- 

Narodowej. Wywołał. on niesłychaną burzę. dz | twórczych "pierwiastków nasze 
Poprawka Młodzieży Narodowej brzmi: psychiki narodowej i społecznej z szeregiem 

«Członkiem zwyczajnym Koła Prawników przeciwności — kłamstw, obłudy, bezdusz- 
móże być kaźdy student (ka) wydz, Prawa i noŚCi, masek. 
Nauk Społecz. USB., przyjęty przez Zarząd— Z pewnych typowych zjawisk naszego 
bez względu na wyznanie, z wyjątkiem osób życia autorka tworzy obrazy koszmarnej 
wyznania, mojżeszowego», chwilami ironji, przeplatając je scenami ła- 

Wnioskodawcy uzasadniają wniosek godnómi, głeboko . uczuciowemi. 
tem, że' Uchwała Ill Zjazdu Ogólnoakade- Zespół Reduty przy współpracy pp. Aka- 
Aa się” za wyeliminowa- demików, od dłuższego czasu pracuje nad 
niem (ów z organizacyj akademickich. tą niezwykle ciekawą szłuką, kładąc nacisk 
-Uchwała powyższa znajduje potwierdzenie na formy wyrazu teatralnego — insceniza- 
na 1V-tym; Zjezdzie Ogólno-akademickiyn, od- cyjną, plastyczną 1 muzyczną, 
hytym' w. Wilnie w lutym 1925 roku. Wśród Premjera obudziła” wielkie zaintereso- 
Żydów i Młodzieży Postępowej rozlegają wanie. : 
się okrzyki <hańbal> <wstydb it. p. Grupa . — — <Pociąg-widmo> w Teatrze Pol- 
ta organizuje obstrukcję. Pada wniosek za skim. Dziś sensacyjny <Pociąg-widmo», któ- 
wnioskiem. Niektóre z nich wnoszą o _roz- ry Stał się atrakcją sezonu. 
wiązanie zebrania. Opozycjoniści zabierają — <Mecenas Bolbec i jego mąż> w 
nieustannie głosy. Głównie przemawiają w Teatrze Polskim. Jutro wraca na repertuar 
imieniu” ępowców kol.koi. Kohn, Brzo- arcywesoła farsa «Mecenas Bolbec i jego 
azowski, Pines, Pokrzewiński. 2 у 

Wreszcie około północy kol. Bohdzie” „. ® сгмацек raz tylko jeden grana bę- więz. składa a As dzie o WO OD opikc fiotekówy>. 
dalszych, wreszcie o _ natychmiastowe W próbach najnowsza sztuka Molnara 
przystąpienie do głosowania nad wnłoskiem *Jedyny ratuneks: i х 
bloku Młodzieży: narodowej. Opożycjoniści ^ RADJO. 
składają deklarację. protestującą, stwierdza- ! 
jącą, že wniosek ztožony przez kol. Bohdzie- — Program stacji warszawskiej. 

wicza jest antikonstytucyjny, wreszcie opu- 15.00—15.25. Komunikaty — gospodar- 
szczają salę z pieśnią" <My pierwsza bry- Czy i meteorologiczny; | 
geo. Pozostali w sali wznoszą okrzyki ra: __ 15.30—1550. Odczyt pt. <O czem pa: 

ści i zaczynają śp'ewać <Roię>. miętać powinien rolnik, [żeby z nastaniem 
Po opuszczeniu sali przez opozycję. zo- wiosny uniknąć chorób inwentarza» — wygł. 

staje przegłosowany wniosek bloku ułddzie- prof, L. Dobrzański (Dział «Rolnictwo»). 
ży Narodowej, który przechodzi 100 głosami 15.50—16:10. Odczyt p. t. «<Co między 
przeciwko 2, przy 7-wiu powstrzymujących innemi robiś należy, aby powiększyć dochód 
się od głosowania. W ten sposób Żydzi ze- z gospodarstwa»,—wygł. prof. S. Turczyno- 
stali niedopuszczani do <Koła Prawników». wicz. (Dział <Rolnictwo»). / * 

' 16.10—16.30. Muzyka i żywe słowo. 
16.30. Przemówienia. 
16.45—17.10.' Odczyt p. t. «Książka 

człowiek»,—wygł. red. Zdzisław Dębicki. 
17.15—18.40. Koncert. : 
Koncert popołudniowy. Wykonawcy; 

Zespół instrumentalny restauracji <Bocquet» 
(Wiktor Banaszewski — skrzypce, Tad. Go- 

cławski— wiolonczela, Stefan Żygałło—fort. i 
Wład. Światłowski—fisharmonja). 

Część 1. 1. St. Moniuszko: Wiązańka 
melodyj polskich z op. «Наа». 2. L. Ró- 
žyčki: Piosnka Caton z op. <Casanowa». 3. 

TEATR i MUZYKA i 

— Dzisiejszy koncert komipozytorski 
Karola Szymanowskiego w Reducie, z 
udziałem świetnej wiólinistki Ireny Dubiskiej 
i znakomitego kompozytora, zapowiada się 
niezwykle. Wilno pózna szereg wybitnych 
dzieł tego czołowego przedstawiciela muzy- 

ki et Biletów na to  šwigto ти- 
zyczne pozostała niewielka ilość w _ <Orbi- 

sie» (Mickiewicza 11). Po koncercie miej- Moniuszko: Dwie zorze. 4. Komorowski: Scowy Świat literacko artystyczny złoży in . * 2 
hołd znakomitemu twórcy. Koncert organi- > Piosenki legjonowe. 6. Suita kuja 

zuje Związek Literatów w porozumieniu | 1 itóżci 
z Towarz. Filharmonicznem. Pożądane są mA Šie a aĆarbatijszka 
stroje premjerowe. Początek ściśle o godz. Iwan Wasyljewicz», — wygł. prof. Włodzi- 

8'ej wiecz. mierz Dzwonkowski. (Dział <Fiistorja Pow- 
— Najbliższa premjera w <Reducle». szechna»). 

W czwartek 17 marca Zespół Reauty na 19.30—19.45. Komunikat rolniczy. 
Pohulance wystawia po raz. pierwszy nie- _ 19.45—20.10. Odczyt p. t. «Wrażenia z 
Kiss na żadnej scenie sztukę Felicjj Meksykus,—wygt. p. Melchjor Wafkowicz. 
ruszewskiej <Sen>.- ‚ 20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie. 

F. Kruszewska, autorka zbiorów poezyj komunikaty. 
«Przedwiośnie» i <Stąd dotąd» zejmuje w 20.30. Koncert. 
gronie młodych poetów polskich stanowisko + p 

wybitne. : WYPADKI i KRADZIEŻE. 
Twórczość jej nacechowana jest głęboką į ; 

szczerością i prosiotą Oraż dążeniem do po: Z Straszliwy synobójca. We 
szukiwania nowoczesnej formy, wyrażające ь % 

” :\чоіпу rytm dzieiejezych dr. SZW I wsi Hermanowo gm. Łużyckiej; pow. 
«Sen» składa się z siedmiu obrazów, Dziśnieńskiego zdarzył się fakt, przy- 

— S o 

wiązana przez władze śledcze pro- 
3 wadzące dochodzenie. 

Antoni Zakrzewski pod wpływem 
silnego <denerwowania targnął się na 
własne życie, zabierając z sobą w za- 
światy swego półrocznego synka. De- 
sperat dał dziecku strychniny, а па 
stępnie sam przyjął sporą jej dawkę. 
Śmierć Baon natychmiast. 

— (x) Wykrycie tajnej gorzel- 
nł win w Prozorokach. Komisarz 
Kontroli Skarbowej lotnej brygady w 
Wilnie'p. Henryk Lergert będąc w 
ostatnich dniach 'w sprawach służbo- 
wych w pow. Dziśnieńskim wykrył u 
mieszkańca m. Prozoroki Stanisława 
Wojcikiewicza tajną fabrykę win pro- 
waizoną na szeroką skalę. 

Po przeprowadzonej ścisłej: rewizji 
w mieszkaniu Wojcikiewicza znalezio- 
no wszystkie przyrządy do fabrykacji 
wina oraz 845 butelek gotowego wina 
i 515 sztuk etykiet na butelki. Cały 

w © 

materjał skonfiskowano i oddano do 
dyspozycji odnośnych władz. 

Niezależnie od powyższej konfi- 
skaty Wojcikiewicz został pociąg- 
nięty do surowej odpowiedziałności 
karnej. 

— Ostrożnie z huśtawką. Dn. 13 b. 
m. spadł z hu$tąwki i złamał sobie rękę 
Wiktor Regini (Pożarowa 6). Poszkodowa- 
nego dostawiono do szpitala: św. Jakóba. 

— Zatrucie się. spirytusem  denatu- 
rowanym. W nocy na 13 b. m. dostawiono 
do szpitala św. Jakóba Stanisława Dzierba- 
banowicza (Beliny 1), który napił się spiry- 
tusu denaturowanego. Przez pół godz. cho- 
ry zmarł. 

— Zaginięcie. Dn. 6 b. m. wyszła z 
domu i dotychczas nie powróciła 15-letnia 
Weronika Michałowska (Ostrobramska 8). 
Poszukiwania w toku. 

— Samobójstwo. W nocy na 13 b. m. 
w celu pozbawienia się życia otruł się esen- 
cią octową Kazimierz Mleczko (Antokolska 
47). Desperata w stanie ciężkim dostawiono 
do szpitala św. Jakóba. Przyczyna samobój- 
stwa—nieporozumienia rodzinne. 

Zamierzenia Dyr. Dróg Wodnych 
w sezonie bieżącym. 

Wilja ruszyła. Lada dzień spłynie 
pozostała kta, trzymająca się jeszcze 
gdzieniegdzie brzegów, i cała  prze- 
strzeń wodna Wilji gotowa będzie do 
spławu i ruchu osobowego. W związ* 
ku z tem zwróciliśmy się do Dyrek- 
tora Dróg Wodnych w Wilnie p.iinż, 
Bosiackiego z prośbą o informacje w 
sprawie zamierzonych prac Dyrekcji 
w nadchodząeym sezonie. : 

. W ubiegłym sezonie, mówi p. 
Dyrektor, usunęliśmy przeszkody do 
spławu tratw na Wilji na przestrzeni 
od Wilejki do Wilna.  jPrace te 
wyrażają się w . oczyszczeniu nurtu z 
kamieni oraz pali pozostałych od 
mostów prowizorycznych wojskowych, 
W bieżącym sezonie kontynuować je 
będziemy w górę od Wilna. Chodzi 
tu też o oczyszczenie rzeki dla 
żeglugi w górę od Werek. 

— A budowa, raczej restauracja 
kanału Ogińskiego, zapytujemy. 

— Systemał ten jest już urucho« 
miony. i łączy długi szmat kraju od Pry- 
peci poprzez kanał aż do Niemna. 
W ub. sezonie zbudowano dziesięć 
śluz, doprowadzono do należytego 

miejscach oraz budowa kilku mostów 
zwodzonych. Zresztą bez: tego kanał 
jest już gotowy do spławu. 

Czy ruch pasażerskich statków 
będzie miał miejsce na tym syste- 
macie? 

— Ruch pasażerski _ napotyka 
poważną przeszkodę, jaką jest most 
kolejowy na Jasiołdzie. Chodzi o to, 
że statki idące o własnym napędzie 
nie mogą pod nim przejść i to unie- 
możliwia zorganizowanie ruchu 
pasażerskiego na trasie Pińsk—Tele- 
chany, a potem Slonim — Grodno. 
Władze kolejowe idą w tym wy- 
padku na rękę interesom ludności i 
przystąpiły już do przebudowy tego 
mostu. : : 

Prócz tego wkrótce przystąpimy 
do budowy jednej prądówki, która 
służyć będzie do oczyszczania nurtu 
Dzisny. 7 

Budowa portu—zimowiska, na 
Wilji, zakrojona na szeroką skalę, a 
obliczcna na przyszłość, z racji potrze- 
by zatrudnienia bezrobotnych praw- 
dopodobnie będzie kontynuowana 
jakkolwiek prace przeszłego sezonu 
pozwoliły już wykończyć taką część 
portu, jaka potrzebna jest dla zabez. 
„pieczenia w zimie taboru rządowego. 

stanu, sam kanał, a obecnie zostały Zrobione to było rękoma 220-fu re- 
się tylko prace mniejsze, jak do- 
prowadzenie do ' należytego  sta- 
nu ścieżek  holowniczych,  poglę: 

jestrowanych bezrobotnych, którzy z 
tytułu ustawy o pomocy na wypa- 
dek bezrobocia i tak  otrzymywaliby 

przedstawia w formach skrótowych dzieje czyną którego dotąd nie została roz- bienie i oczyszczenie nurłu w kiiku zasiłek pieniężny. W ten sposób wał 
& 

  

  

  

HL 

$ z ы Dziś ostatni dzieńl golebe Wiedwakóo krotka! b PY r э i BZABBEBSZEBSZE c 
ino: - а6/ p z t 64 dramat.w 10 aktach. Dziwna historja prawdzi- ©. 

$ Teatr „Polonja „Dziewczątko z Prateru wego zdarzenia. W roli Barona nasz KĘ 160 Nowość! 

4 ul. A. Mickiewicza 22, Uwaga! Ceny miejsc zi 
S Y M, w roli tancerki NITA NARDI; W S : x ANNA ANDRA. 

one od 1.20 gr. 

  
| Dziś ostatni dzień! Najpotężniejszy film sezonu! 

Najwspanialszy film wszystkich czasów 3» 
Goethego, W roli « Woccie 

Ko „Helios“ 
"ul. Wileūska 38, 

no—jJasnowidzące dziecko ŁADZIO / ZWIRLICZ. 
> 

FAUST“ 
geujalny mistrz ekranu EMIL JANINGS- Nad program: Telepatycz- 

Cud 
Odgadywanie myśli. 

tytaniczna epopea miłości, grzechu 
i śmierci, osnuta na tle arcydzieła 

natury, Przepowiada _ przeszłość. 

  

Dziś będą wy- 
świetlane filmy: Miejski Kinematograf ' 
i „Jackie u ludożerców* 

Kulturalno-Ošwiatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). W poczekalniach koncerty Radjo. Ostatni seans 

Ł
+
O
"
R
O
P
<
 

    

GU. progu gilotyny” dramat SEA aktach. 

porównany Jackie Coogan. Wedłuz powieści Lenotre'a «Czarna Szpilka». 

Kapelmistrza p. W. Szczępańskiego Kasa czynna od god. 4 m. 30, Następny program 
<Ben-Ali> dlamit HAL „GGF sORACZ W SZACHY» Joueur dtćchets. Ё 

10 aktów nadzwyczajnych przygód 
małego rozbitka. W roli głównej nie- 

a godz. 10. Or esira pod dyrekcją 

  

  

Przetarg — PRZETARG 
Wileński Urząd Wojewėdžki (Okręgowa Dyrekcja Robót 

Publicznych) ogłasza publiczny przetarg na dosiawę. 200 tonn 
cementu portlandzkiego na budowę mostu na rz. Wilji w Nie- 
menczynie, | у 

Przetarg odbędzie się w dn. 22-11I-27 r. o godz, 13 w io- 
kalu Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie przy ul. 
Magdaleny Nr 2, : r 

"_ Pisemne oferty winńe być złożone w tymże dniu do 
godz 12 w kancelarji Oddziału Drogowego Dyrekcji pok. 

, „Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na dostawę 
kamienia brukarskiego w ilości około 2100 mti?. Z 
dostawą. SUR 
___ Oferty przyjmuje Kancelarja Sekcji Technicznej 

pokój Nr. 53 do godz. 12 tej dnia 22 marca 1927 r. 
gdzie można otrzymać ogólne warunki przetargu i ro- 
bót. Informacji udziela Wydział Drogowy Magistratu 

„Bajki“ JULJANA EJSMONDA 
z Totograiją autora. 

Książka zawiera następujące cykle; 

(oznaczone Il EM. 

Posiedzenie Obywatelskiej Kom Org. obehodu 

„ W dniach 11 i 14 marca odbywa« 
ły się posiedzenia Obywatelskiej Ko- 
misji Organizacyjnej obchodu dnia 
imieniń Marszalka Piłsudskiego. Zo- 
stały omówione i uzgodnione proje- 
ktowane szczegóły obchodu oraz 

imienin Marszałka Piłsudskiego. 
naszkicowany cały przebieg uroczy- 
stości. 

Program obchodu wraz z listą 
członków Komitetu będzie podany do 
ogólnej wiadomości w dniach naj- 
bliższych. 

Delegacja: szkolnietwa mniejszości narodowych u 
min. Dobruckiego, 

W. tych dniach wyjeżdżała do 
Warszawy delegacja szkolnictwa mniej- 
szości narodowych na Wileńszczyźnie. 
'Szkolnictwo białoruskie reprezentował 
sen. Własow, litewskie—dr. O'stjko, 
żydowskie—p. M* Szur, hebrajskie— 
„poseł dr. Wygodzki. 

Delegacja zwracała się do p. mi- 
nistra Dobruckiego z prośbą o cof- 
nięcie okólnika kuratora okręgu 
Szkolnego wileńskiego, nakazującego 

wprowadzenie w szkołach powszechz 
nych mniejszości narodowych w 1, @ 
ll oddziałach historji Polski w języku 
polskim. 

P. minister Dobrucki oświadczył, 
że o okólniku dowiaduje się poraz 
pierwszy i że sprawa będzie załatwic” 
na w myśl życzeń. delegacji. Minister 
w tej sprawie porozumie się z od- 
nośnymii referentami w min. wyz. rel, 
i ośw. publicznego. 

Na uliey Ostrobramskiej zapadła się jezdnią. 
W niedzielę 13-g0 b. m. na ulicy 

Ostrobramskiej w pobliżu mostu ko- 
lejowego w kilku miejscach zapadła 
się jezdnia. Zapadnięcie się nastąpiło 
w kiłku punktach gdzie przed tygod- 
niem z górą były przeprowadzane 

Fałszywe banknoty 20 złotowe w 
W ostatnim czasie ukazały się w 

obiegu fałszywe bilety  zdawkowe 
20-sto złotowe aso 15 lipca 1924 r. 

). 
Falsyfikaty te, przei którymi się 

ostrzega, są wykonane na papierze. 
ze znakiem wodnym, zbliżonym do 
papieru użytego do druku biletów 
autentycznych. Kolory zas farb od- 
miennych są jaśniejsze. Rysunki tła 
po obu stronach biletów są udatnie 
našladowane, Podobizna Košciuszki— 
wskutek cieniowania grubszemi linja- 
mi, oraz nieodpowiedniego globoru 

przez Magistrat roboty kanalizacyjne. 
Na szczęście żadnego wypadku z 
ludźmi nie było i katastrąfa spowo* 
dowała jedynie zatrzymanie ritchu ko- 
łowego. 

obiegu. 
farb—ma inny wyraz. Rysem charak- 
terystycznym jest cieniowaniz -Койса 
nosa, niewidoczne na biletach auten- 
tycznych. 

Linjė niesymetryczne na prawem | 
ramieniu portretu, oraz punkciki nie- 
co miżej na ramce—na bilecie auten- 
tyczńym są mało widoczne—zaś na 
falsyfikatach szczegóły te są mocno 
zaznaczone. 

Podkreślić należy, iż cyfry numeru 
i oznaczenie serji są udatne, lecz nu- 
ei na fałszywych węższy o blisko 
mm. 

o hronny wysokości 8 mtr. daje zu- 
pelną gwarancję bezpieczeństwa, gdyż 
dotąd najwyższy poziom wody na 
Wilji notowano 6 mtr. 80 cmt. 

Należy przypuszczać, że niebezpie- 
czeństwo powodzi przestało już być 
aktualne w tym roku. Swego czasu 
władze administracyjne wydały od- 
nośne zarządzenia, a Dyrekcja Dróg 
Wodnych ze swej strony udzieliła 

   
5) WYSZŁY Z DRUKU 

      

   
   

    

   
     

wytycznych wolicji wodnej. 
Zarząd Dróg Wodnych w Wilejce 

pow. z siedzibą w Wilnie (kancelarja 
mieści sie w porcie) rozpocznie nie- 
bawem wydawanie sezonowych bile- 
tów ilisaczych i dokumentów podró- 
ży. Rychło więc na Wilji zapanuje 
ruch i rozlegną się wesołe okrzyki 
flisaków. 

  

  

Kapitaly na oprocentowanie 
w kaźdej sumie |okujemy solidnie 

pod zabezpieczenie rzeczowe, jak 

również POŻYCZKI ZAŁATWIAMY 
szybko i dogodnie. Dom H.-K. 

<Zachęta> Gdańska 6, 1 piętro tel. 9-05 
  

  
  

1 Psia Dola, ——————— : 
2. Nie święci garnki iepią.. Е : DOKTÓR - TORTY 
3. | w Paryżu nie zrobisz z posła ryżu... (Bajki poselskie). 
4. Ślimak, ślimak pokaż rogi.. (Bajki urzędnicze). R MB D, ZELDOWICZ Zginęły psy: 
5. W piętę mierzył... (Bajki SDE kor. WENERYCZ, 1) wilczej rasy, długi 
6. Nie kładź palca między drzwi... (Bajki miłosne). chor. ; | włos, grzbiet czarny, 
7. Nie miała syrena kłopotu... (Bajki Warszawskie). NE, MOCZOPŁC. | obrożą, 2) biały w 
8. Pan strzela a chłop kule nosł... (Bajki myśliwskie). SKÓRNE żółte łaty. Za wska- 
9. Kruk k'ukowi... (Bajki prasowe), od 10-1, od 5-8w. | nie miejsca, tub 

10. Karczmą na rozdrożu. : E DOKTOR przyprowadzenie, du- 

Okładkę rysował Stefan Norblin. Cena złotych 5. ! ża nagroda. Sadowa 8; 
» | Я A ! M 6 Zeldowiczowa Zakład Weilera. 

Do nabycia w księgarniach, w księgarniach kolejowych <Ruch», oraz.za "OBIECE, WE 
wysyłką po wpłaceniu należności na konto w P. K. O. Nr 14.158 „ | KOBI RE", ENE. ь 

т (właściciel konta Juljan Ejsmond). { a RUS MOS KRADZIONO ksią- 

EPEE POOLCOCOCCCOCOOONOCOGONKARKO S Kainos 
TT ASS TTT SEA SEAT DRES > uliMiekiewicza24 | wyj. pras P. K U.         Wilno. na imię Jana 

Kapiewskiego — Po- 
czopki'zam. maj. Ko- 

     Buchalter 
fachowiec poszukuje 

  

Ww. r. 31. 

    

  

Nr 86 łącznie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wypłacone 
zda przetargowe w wysokości 5 proc. od ogólnej wartości 

sta' 
ina winna być podaną za 100 kig. cementu oddzielnie 

bez dostawy i z dóstawą na miejsce robót w włacza 
Zaoferowany cement winien odpowiadać warunkom, wy- 

maganym przez Przepisy o budowie i utrzymaniu mostów dro- | 

pokój Nr. 61 codziehnie w godzinie od 13—15-tej. 

Szef Sekcji Technicznej, Ławnik Magistratu 
(—) inż Węgłowski е 

Kierownik Wydz. inżynieryjno-Budowlanego 

(2) Piegutkowski 

  

gowych, zatwierdzone przez p. Miriistra Robót Publicznych: roz- 
rz. z dn. 0-XI-25 r. oraz Tymczasowe przepisy wydane przez 
» R. Pw r. 1920 й ч R gaj 

Cement może być przyjęty na miejscu produkcji lub na 
składzie przed załadowaniem, przyczem termin przyjęcia ma 
być nię późniejszy, niż 26 marca. sic EE 

" Wymienione wyżej przepsy o budowie i utrzymaniu 
mostów, oraz przepisy Ministerstwa Robót Publicznych o prze- 
targach są do przejrzenia w lokalu Okręgowej Dyrekcji Robót 
Publicznych w pok. Nr 87 od godz. 12-ej do godz. l3-ej co- 
dziennie. | KORY u 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo swobodnego › 
wyboru oferenta, zwiększenie lub zmniejszenie ilości dostawy, 

"względnie nieprzyjęcia żadnej oferty. | : 
Za Wojewodę , 

Si4a-Nowicki. 

oraz sekretarza 

  

WALNE ZEBRANIE 
| Bazaru Przemysła Ludowego w Wilnie. 

Spółdzielni z ograniczoną  odpowiedzialnošcią 

odbędzie się dnia 27 marca o godz. 12 we dnie 
|. м за przy ul. Mala Pobiulanki 8, 

PORZĄDEK DZIENNY: 
1) Zagajenie. 2) Wybór przewodniczącego 

nie protokułu poprzedniego Wainego Zebrania. 
4) Sprawożdanie zarządu z działalności za rok 

Wałnego Zebrania. 3) Odczyta- 

  

         
   

  

J В/ A 

FRAGET 
"WARSZAWA, EEKTORALNA16, 
WIERZBOWA 8, NALEWKI 16. 0

0
0
0
0
0
6
0
6
0
 

  

    

Dyrektor Inżynier (— X а й ' 3 = > in z ы 

Za zgodność: S. Kiełczewski Kana ao D Jubiler Gh. GleZer sięz wie: $ | Pożyczki 
Boo ais T regi ias i kiej 26, NA WIELKĄ, Nr 214 m 6. $ | załatwiamy szybko ; į ważnienie zarządu do zaciągania pożyczek. 8) Pracownia jubilerska, KUPNO ZŁÓ- $ ay 

Wybór 3 członków Rady Nadzorczej na miejsce TA, SREBRA i różnych kamieni do. $ + wileńskie: Biuro 
ZE = ' ustępujących oraz 3 kandydatów. 9) Wolne własnego wyrobu; płacę nejwydnze į | Komisowo-Handlo- | 

| и wnioski. on NACZ SOG Ф | we, kaucjonowane 
Wiosenne jarmarki końskie w Gnieźnie, zaa skich: Szeownex bezpłatny, _$ OKU 

(na św. Wojciecha). + i bai z — — ar 

: SŁYNNA 
Tradycyjne tegoroczne wiosenne jarmarki*końskie w Gnie- | 

żnie odbędą się w miesiącu kwietniu. Punkiem kulminacyjnym 
jarmarków jest dzień 20 kwietnia. 

Jarmark zakończy się w dniu 2 i 

wielkiej loterji końskiej, urządzonej przez Komitet Targów - 

Końskich w Goieźnie, 4 cieszącej się dawną i dobrą tradycją. 

prawnuczka 
й   

    

    

   

9 i у g i 
Na wygrane składają się: 7 a Ao. Ai o sa Rzeciów 
1 powóz, para koni, szory luksusowe, "Krzyża, w bramie na Fachódy, i 
1 powóz, para koni, szory wyjazdowe, | © m8 dewo. 

i 1 powėz, 1 kof Zz uprzęžą, * — 
1 kofi osiodłany, #ОМ + ; 

SOWA w pooYRA Wutotadez: © $%. |, kawal 250 wygranych w innych prze wartościowych. jer_.leśnik Kawaler, AN 
ZZ od audi ie ta a Inžynier-lešnikk Ende > 

wiada się przyjazd kupców zagranicznych z Grecji, Czechosto- 
wacji, Węgier, Estonji i t- d. | A 

__ Losy loterji po jednym złotym są do nabycia u ko- 
lektorów loteryjnych, w. składach cygar i t. d. w całej Rze- 
czypospolitej oraz w biurze Komiteiu Targów Końskich, Gnie- 
ano-Starostwo, 

(© pochlebne 
posady. Łaskawe 
warunków proszę 

*$ sem: p. Hajnówka, 
inž, T. D. 

Nr 3300-1V. 

  

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 

ia i wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
21 kwietnia ciągnieniem | oo ość, sądowe sprawy, o miłości 

it d wyzdrowiała; odnawia przyję- 

  

| giczny, oficer rezerwy, z praktyką $ 

$.hodowianą, przy urządzeniu, szaco: $, 

waniu 1 eksploatacji 
miony z tartakiem, posiadający D. 

świadectwa, 

    

      
  

norman, która 

lasów, obznaj- 
iK 

poszukuje 
oferty z podaniem 
składać pod adre- 
skrz. poczt: Nr 30, 

( 

      

| „AP.KOWALSKI“ 
6 WARSZAWA — | 

  

  

  

   

  

   

8 SPRZEDAM WILLĘ 
ze wszelkiemi wygodami przy tem © 

4 oficyna dająca poważny dochód jako / 
9 letnisko. Koło hektara ziemi na któ: * 

rej 12 drzew owocowych najlepszych ©. 
.$ gatunków, część ogrodu warzywnego 
4 reszta park. Polożona w najpiękniej- 

szym miejscu na Antokolu nie daleko + 
rzeki Wi j. O warunkach dowiedzieć $ 

/9 się u właściciela ul. Niemiecka № 1, ф 
4 m. 2, od godz. 4-tej do 6-tej popoł. $ 
———--——————— A 

— ZZA 
CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 

, Musisz ukończyć kursa fachowa kore- 
spondencyjne _ prof. _ Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42, Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko- ‹ 
wości kupieckiej, korespondencji $, 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 

ф prawa, kaligrafii, pisania na maszy- 
) nzch. Po ukcficzeniu świadectwo. 
RE" ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW!E 

   

       
   

aa 
SWĘDZENIE. 

RWAWIENIE 

  

hcąc mieć po- 
в (rw czystej 

wieczorowych zajć Akuszerka A San 

saych nb * оф%ю- Wi Smiatowska "77 67е О 
wych. Ofe lo adm. nuje od Н в Е 

lova di Banks" gy, Miela TY" 
To __WÓB.NOG8 ар kiebadė vis 

a a domOŚcIi о miejscu 

Poszukuję" 
zamieszkania Blžbiety 

dwóch pokoi zk Lekarz-Dentysta 
nią możliwie w Е 3 
mieŚCHĆ Zgłoszenia do MARYA 

Atmintis Some Ożyńska-Smolska 
A MOCHO D Choroby jamy ustnej. 

Sasów system Plombowanie i usu- 
europejski) do wanie zębów bez bólu. 

sprzedania bardzo Porcelanowe i złote 

tanio, - Wieńska 14, korony. Sztuczne zęby. 
m. 4, od 10 do 2 i Wojskowym, urzędni- 

. Tel. kom i uczącym sie 

A Ž usa znižka. Oliarna 4 m. 3. 
: Wydz. Zdr, Nr 3, 

Dr. 6. Wolfson 
WOS s B10C20- 

Е ь й płciowe i skórne, ul. 
książkowością rolniczą е L 
do majątku, Zgłosze- Wileńska 7, tel. 1067, 
nia poważnych kandy. === 
datów przyjmuje Pani OGŁOSZENIE. & 
Gąsiorowska, biuro Kupię używaną ma- 

rachunkowości roln. szynę do pisania w 
w Wilnie ul. Mickie- dobrym stanie za 

wiczą 8. przystępną cenę. Piś: 
mm MIENNE Oferty zgła- 

szač: Ą, Eibel, Nowo- 
Wilejka, ul, Wileńska 

b= krwi irlandzkich “| 8 
cie рва — 

(ini. seiera) w celu | ekcyj -francus- 
 kopufacji z suką (irl. ы ; О а са ааКаа ащ tego: $ 

оЕ РОЬ Mickiewicza 45 m. 4 (ewent, za inne wy- 
nagr.) Sukę — торе па 04_вобх. 13 _ 

    

Potrzebny 
od zaraz rutynowany 
pomocnik buchaltera, 
samotny, obeznany z 

  

  

    

  

Mickiewicza 37—17. ul. Mickiewicza 21, Wejście od. ulicy 
tel, 152,       

  

Ciasnej.. 

Jaremienko, córce Mi- 
kołaja, lat 26, zamiesz. 
ostatnio w r. 1925 w 
Ekaterynosławiu przy 
ul. Elizawetgradzkiej 
Nr 32 (Rosja) uprasza 
się 0 podanie infor- 
macji do Kolegjum 
Ewangelicko-Reformo- 
wanego w. Wilnie, ul. 
Zawalna Nr 11, 

  

  

ASJER—buhalter 
k z kaucją 3.000 zł. 

potrzebny przy 
robotach sezonowych 
na wyjazd. Zgłoszenia 

do redakcji pod 
<Kaucja>. 

  

Do pracowni 
cukierniczej przyjmę 
na praktykę chłopaka 
lub dziewczynę. а» 

waina 16, m. 49, 
tylko 10 — 12 rano. 
= 

r REŚ LARZ— 
| technik | Wyko- 

8 nuje wszelkie 

toboty kreślarskie, zna 
architekturę,  miernic- 
two. Pragnie objąć 
stałą posądę lub okre- 
sowo. Łask. zgłosze” 
nia listownie Wilno, 

  

  

10 do 2. 
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i 42 
pewien czas dostawić SS Jasna 42, m. 

do Wilna ewent. Do sprzedania Aleksowicz, | 

gdzieindziej. Zgłosze” niedrogo == — 
nia niezwł.: poczta FLET wiadomość __ 9 interesu handło- 
Dworzec (Nowo- ul. Antokolska 74—8, ano Ulis 

grodzki), maj. Oziera- Dabrowski, Irene uiLaSo 

с z: С —— potrzebny spėlnik - ka & 
Po długim pobycie w dla powigkszenia inte“ 

Solidnie Paryżu i w Anglji resu. Pewna gwaran- 

lokujemy każdą udzielam lekcji języka cja piany Mogą | 

sumę pieniężną | francuskiego wyg 3go maja 
Wileńskie ag : ‚ * ps «= zo. 

KE dow ino” i angielskiego 10, w nieozielę od


