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© przededniu komplikacyj na Łotoie. 
Po śmierci prezydenta republiki. — Sytuacja w kraju podminowana 

(Od własnego korespondenta «Słowa» z Rygi). 

Jan Czakste 
Jan Czakste urodził się 14 wrześ- 

nia 1859 r. Wyksztalcenie Średnie o- 
trzymał w mitawskiem gimnazjum a w 
r. 1886 ukończył wydział prawniczy 
na uniwersytecie moskiewskim. Będąc 
jeszcze gimnazistą i studentem młody 
Czakste brał czynny udział w ruchu 
narodowościowym łotewskim. Po u- 
kończeniu studjów Czakste powraca 
do Mitawy. ‚ 

W 1906 roku został obrany z Kur- 
landji na posła do Dumy Państwo- 
wej. Czakste razem z innymi poslami 
Dumy podpisał znaną w swoim cza- 
sie t. zw. Wyborską odezwę, za co 
został skazany na trzy miesiące wię- 
zienia. Prócz tego był członkiem i 
organizatorem wielu instytucyj spo- 
łecznych i związków. 

a początku wojny Światowej 
Czakste staje na czele łotewskich: or« 
ganizacyj dla niesienia pomocy ran- 
nym i uciekinierom. Następnie zosta- 
je obranym na prezesa założonego 
w Dorpacie centralnego: komitetu po- 
mocy uciekinierom. Działalność tego 
komitetu stała się z czasem  ośrod: 
kiem narodowościowego ruchu łotew- 
skiego. Na początku rewolucji zo- 
stał Czakste obrany na komisarza 
Kurłandji. Na skutek propozycji księ- 
cia Lwowa, kurłandzkie instytucje z0- 
stały ewakuowane do Kazania i tam 
były kierowane nadal przez Czakste 
do czasu ujęcia władzy przez bolsze- 
wików. Po ustaleniu się władzy bol- 
szewickiej dalsza praca okazała się 
niemożliwą. Z Kazani Czakste często 
jeździł do Petersburga i brał udział 
w pracach Rady Narodowej, która 
nieco później ogłosiła się rządem ło- 
4ewskim. 

W r. 1918 Czakste wraca do 
Dorpatu. W tym czasie Rada Naro- 
dowa wybrała j. Czakste na prezy- 
denta. Czakste wyjechał zagranicę i 
tam  przedstawicieiom obcych mo- 
carstw wręczył akt Rady Narodowej, 
ogłaszający powstanie państwa Ło- 
tewskiego, ; 

Z Paryża wraca do Libawy, na: 
stępnie do Rygi i kieruje pracami 
Rady Narodowej i Zgromadzeniem 
Ustawodawczem. 

Po wyborach do Sejmu Jan Czak- 
ste zostaje obrany na pierwszego 
prezydenta Łotwy. Po upłynięciu peł- 
nomocnictw, przez drugi Sejm zostaje 
pozę obrany na nowe trzech- 
ecie. 

ТНЕ ZO BZ TOR PATZOTTWEOAWAE TTT 
Zamek ces; Wilhelma sprze- 

dany. 

BERLIN, 15—lil. Pat. Biuro Wolf- 
fa donosi z Paryża, że położony w 
pobliżu twierdzy Metz zamek Urbin 
należący dawniej do eks-cesarza Wil- 
helma, został wczoraj na publicznej 

ficytacji sprzedany za cenę 347,000. 
anków. Е 

10 tysięcy ofiar. 

TOKIO, 15— lll, Pat. Minister spraw 
wewnętrznych, który powrócił z ob- 
jazdu obszarów dotkniętych trzęsie- 
niem ziemi oświadczył, że liczba ofiar 
katastrofy wynosi 3274 zabitych i 
6734 rannych. 83 proc. budynków 
zostało zniszczonych. - 

Niesnaski wśród masonów. 
BERLIN, 15—1ll Pat. 4 główne 

loże woinomularskie Niemiec ogła- 
szają w Vossische Ztg. komunikat w 
którym oświadczają, że nie. przyjęły 
zaproszenia „Wielkiego Wschodu* 
francuskiego i „Wielkiej Loży*: fran- 
cuskiej na wspólną konferencję we 
Frankiurcie oświadczając, że dopóki 

ppdtrzymywane jest w. stosunku do 
iemiec oskarżenie o wywołanie woj- 

ny, dopóty wolnomularze niemieccy 
nie mogą rozmawiać z. wolnomula- 
rzami francuskimi. 

Rokowania z Niemcami. 
BERLIN, 14. ill. PAT. Pelnomoc- 

nik -Polski do rokowań  polsko-nie- 
_mieckich dr. Prądzyński, przybył. do 
Berlina, aby przeprowadzić w dalszym 
ciągu rokowania polsko-niemieckie w 
sprawie rent, ubezpieczeń społecznych 
rozrachunków. i 

Pijani szaleńcy, 
„ BUDAPESZT, 14, III, PAT. Trzej 

Pijani żołnierze ranili bagnetami około 
(O osób, w tej liczbie 6 osób ciężko. 
Qłnierzy tych aresztowano. 

Zdrowie króla Alfonsa. 

MADRYT, 14. Il, PAT. W stanie 
Zdrowia króla zaszła poprawa. 

Władza w rękach Kalninsza, 

Według wiadomości jakie otrzymaliśmy z Rygi, sytuacja wew- 
nętrzna Łotwy w związku ze smiercią prezydenta republiki jest 
podminowana, a to głównie z powoda polityki min. Zeelensa. 

Zgodnie z konstytucją łotewską, funkcje zastepcy Prezyden- 

ta objął prezydent pariamentu |dr. P. Kalninsz. Wybory nowego 
prezydenta odbędą się na jednem z najbliższych posiedzeń izby. 
Nowy prezydent pełnić będzie funkcje do końca kadencji, t. |. 18 
miesięcy. W całem państwie panuje spokój 

Zatrważające pogłoski w Rydze. 

Wieść o śmierci prezydenta lotem błyskawicy rozbiegła się w. Rydze. 
Przed zamkiem zebrały się tłumy. Do późna panowało w mieście gorącz- 
kowe podniecenie. 

Powszechnie krążą pogłoski, że ostatnie rządy socjal: demokratów, 
które wywołały tyle niezadowolenia w kraju, przebrały miarę przez zawar- 
cie traktatu z Sowietami. Podobno tajne organizacje faszystowsko-nacjo- 
nalistyczne uważają za. najodpowiedniejszy móment do wystąpienia, właśnie 

Zgon prezydenta republiki, którego autorytet sięgał daleko wśród szerokich 
mas narodu. Pozatem posunięcie min. Zeelensa zwalczane jest przez 

olbrzymią większość stronnictw politycznych. Jeden z wybitnych polity- 
ków łotewskich miał się wyrazić, że o ileby rząd socjal-demo- 
kratów utrzymał się przy sterze nawy państwowej, należy się 
liczyć z najdalej idącemi komplikacjami w kraju. R 

Kryzys gabinetu nieunikniony, 

Według jednak ostatnich wiadotności przesilenie gabinetowe 
na Łotwie jest prawie nieuniknione. Stronnictwa prawicy opozy- 
cyjnej zamierzały wnieść interpelację rządowi w sprawie roko- 
wań z SS,S.R. Zamiar ten już był poniechany, gdy nagle nastą- 
piło parafowanie traktatu. Wobec tego opozycja postanowiła ta- 
ką interpelację wnieść. Zdaje się nie ulegać wątpiiwości, że o ile 
min. Zee'ens oświadczy © swych zamiarach zawarcia separatystycz- 
nego układu z Sowietami, gabinet upadnie, gdyż centrum demo- 
kratyczne przejdzie do opozycji. Narazie niewiadomo wszakże 
kiedy interpelacja będzie wniesiona. Е 

PrezydentŁotwy zmarł nie dowiedziawszy się o pesunięciu 
min. Zeelensa. 

Dzienniki ryskie donoszą, że prezydent Czakste nie dowiedział się 
przed swoją śmiercią o parafowaniu traktatu sowiecko-łotewskiego. Stało 
się to w ten sposób, że pomiędzy rodziną i lekarzami umówiono się nie 

informować go o tym kroku min. Zeełensa, co przy słabym stanie serca 

prezydenta mogłoby wywołać natychmiastową Śmierć. 
Fakt ten starają się sfery nacjonalistyczne wyolbrzymić. 

Pogrzeb cdbedzie się w piątek, 
RYGA, 15 II. PAT. Pogrzeb prezydenta odbędzie się w piątek. W 

uroczystościach żałobnych weźmie u ział delegacja estońska z ministrem 
spraw zagranicznych Ackelem na czele, w skład której wchodzą przedsta- 
wiciele rządu, parlamentu i wojskowości. Dzisiaj w godzinach po polud- 
niowych-korpus dyplomatyczny składał kondołeacje prezydentowi sejmu 
pełniącemu obowiązki szefa państwa. Posiedzenia sejmu zostały odroczone. 
Wykłady na uniwersytecie zawieszone, 

Łotwa nie otrzyma pożyczki zagranicznej. 
Według wiadomości z ryskich kół finansowych, pożyczka zagraniczna 

aką miała Łotwa otrzymać za pośrednictwem amerykańskiej grupy Klapstocka, 
mie dojdzie do Eikas ||. zawarcia trakiatu z SSSR. W ten sposób wy- 

i i į ' jednocześnie, ż tat- repo Sr Ag Es Agra a 
nansowego, . 

Porozumienie z Niemcami. 
sr ` 

Pismo „Pirmdeena* zamieszcza wiadomošė o jakiś porozumieniach 
łotewsko- niemieckich. Pc pod naciskiem Berlina, rząd łotewski za- 
mierza wykupić szereg zbankrutowanych fabryk niemieckich i wyznaczyć 
miejsce w Banku Łotewskim dla Niemców. | 

Przeciw traktatowi handlowemu z Sowietami 
występuje przemysł i kupiectwo łotewskie. 

Z Rygi donoszą: Łotewski związek „przemysłowców i kupców wystą- 
pił do ministerstwa spraw zagranicznych z memorjałem, w_ którym wypo- 

wiada się przeciwko traktatowi handiowemu z Rosją sowiecką. Memorjał 
opierając się na faktycznych danych stwierdza, że przy „obecnych 
kach żadne umowy z Rosją sowiecką nie mogą się przychylić „do popra- 
wy stosunków handlowych. * : DO : 

Stosunki handlowo-łotewskie -są niezmiernie utrudnione dopóki 
'w Rosji istnieje CZEKA i państwowy monopol handlowy. Tylko przy po- 
zostawieniu łotewskim kupcom prawa swobodnego kupna i Sprzedaży 
nawiązanie stosunków handlowych mogłyby być pożyteczne, ale podob- 
nych gwarancyj od państwa sowłeckiego absolutnie oczekiwać nie można. 

Kondolencja z racji śmierci Prezydenta 
Republiki Łotewskiej. ` 

W związku ze śmiercią Prezydenta Republiki Łotewskiej Czakste, udał się w dniu 
15 marca do Konsniatu Łotewskiego w Wilnie Radca Wojewódzki p. Raue i ziożył w 
Imieniu Wojewody Wileńskiego kondolencję na ręce Konsula p. Feliksa Donasa. 

Plany komunistów na państwa bałtyckie. - 
Taktyka A la «Hramada» (?) 

Z Kowna donoszą, że w Moskwie odbyło się posiedzenie, na którem oma- 
wianą była kwestja zmiany taktyki prowadzenia propagandy komunistycznej w państwach nadbałtyckich. 

Na posiedzeniu uznano, że dotychczasowy sposób wysyłania agitatorów i stosowanie środków nielegalnych jest mało celowy i nie zdoła wywołać ko- munistycznej rewolucji. Na 
tej na dwóch zasadach: wykorzystać jaknajszerzej legalny teren pracy i starać się mspić czujność władz bezpieczeństwa i niesocjalistycznych organizacji. W za praktycznem nowa taktyka będzie się przedstawiać w ten 
sposób: . ' tę, PO Sutowo wzbrania się powodowania różnych ekscesów, które wywołują 
zdenerwowanie i sprzeciw. Komuniści powinni starać o wslizgnigcie się do 
wszystkich robotniczych i niesocjalistycznych organiza ji. Dążyć w Sejmie do 
przeprowadzenia takich rozporządzeń i ustaw, które ułatwiałyby legalną komu- | 
nistyczną pracę. Wykorzystać ciężki stan ekonomiczny. Słowem, dążyć do <po- 
kojowego» zawładnięcia krajem. 

o = 

Warunė 

przyszłość postanowiono użyć nowej metody—opar- 
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ryczałtem. 

Polska polityk 
System bismarkowski polegał na 

stworzeniu trójprzymierza dla Nie- 
miec, w którem Niemcy były klamrą 
pomiędzy Włochami a Austrją, i przy- 
jaźni niemieckiej z Rosją. Był to ten 
świetny system polityki niemieckiej, 
który zbankrutował w .1914 i 1915 
skutkiem nieudolnej polityki następ: 
ców żelaznego kanclerza. System ten 
zabezpieczał ekspansję Niemiec na 
Bliski Wschód i Persję, 

Ale już Bismark mówil o syste- 
mie państw franko-niemiecko-rosyj- 
skim, do którego urzeczywistnienia 
dążył Wilhem Il-gi, a którego zwo- 
lennikiem był najwybitniejszy obok 
Stołypina mąż stanu rosyjski XIX w. 
Sergjusz hr. Witte. — Witte nie do- 
puszcza do realizacji układu w Bjor- 

ke z 24 lipca 1905 r., który oparty 
był na tym systemie, gdyż uważa u- 

_" kład w Bjorke za zbyt pośpiesznie i 
zbyt naiwnie pomyślany—lecz Witte 
był staqowczym zwolennikiem  takie- 
go systemu. Łączyłby on trzy najsil- 
niejsze państwa kontynentu, zapew- 
niałby im supremację w Europie, za- 
pewniałby Europie stały pokój. Poli: 
tyka Izwolskiego, Sazonowa, Poinca- 
re poszła w innym kierunku. —Na 
masze szczęściel—powiedzmy w na- 
wiasię, lecz nie na szczęście Rosji, 
ani Niemiec, ani Francji. ; 

Dziś Polska w systemie polityki 
francuskiej zajmuje miejsce Rosji. 
Jesteśmy. dla Francuzów ersatz-Rosją 
i liczą się z nami jako z ersatzem. 
Początkowo nawet (sprawa wileńska) 
kto wie czy nie myślano w Paryżu o 
nie zwodżeniu mostów przed po- 
wrotem dawnej Rosji. Dziś we Francji 
o dawnej Rosji zapomniano, a do 
nowćj się nie przyzwyczajono. Rosja 
wypadła z obrachunków polityki ro- 
syjskiej. Polska jest Francji potrzebna. 
Tutaj będziemy tym tysiąc i pierw* 
szym głosem w Polsce, który stwier-- 
dza solidarność bezpieczeństwa fran- 
cuskiej straży nad Renem i polskiej 
straży nad Wisłą. Ale oto niektórzy 
twierdzą, że porozumienie franko-nie- 
mieckie przestaje czasami być warun- 
kiem pokoju po skończonej wojnie, 
a staje się prawdziwem sąsiedzkiem 
porozumieniem. Wtedy zaczynamy się 

namyślać, czy aby coś nie pozostało 
przy życiu z tamtej świetnej myśli 
hr. Wittego. 

My Polska jesteśmy dziś neo. 
Rosją, jesteśmy we wnętrzu Eurepy 
spadkobiercami dużej części tej roli, 
którą odegrywała tu Rosja. Jeśli teraz 
wyodrębnimy te trzy państwa wcho- 
dzące w tamten projektowany system 
to jest neo-Rosję, czyli Polskę, Niemcy 
i Francję z całokształtu stosunków 
międzynarodowych i będziemy roz- 
patrywać ich stosunki pomiędzy sobą, 
to staniemy wobec szematu o para- 
doksalnym wyglądzie. Oto dwa pań- 
stwa z tej trójki są związane (Francja 

i Polska) formalnym sojuszem prze: 
ciw trzeciemu (Niemcom), lecz jeden 
z sojuszników z tej dwójki doszedł z 

Niemcami do porozumienia (Francja), a 
drugi z sojuszników pozostał z temi 

Niemcami w stałem nieporozumieniu. 

Francja więc zabezpiecza się przed 
Niemcami przez swój system sojuszu 

z Polską, a na razie ciągnie korzyści 

z polityki Locarno i polityki poro- 
zumienia, a Polska nie będąc pewna 

na ile i czy wogóle jej interesów bro- 
nić będzie Francja środkami  militar- 

nemi, dziś w stosunku do Niemiec 

jest w stanie stałego nieporozumienia 

i nie ma żadnych korzyści z locarneń- 

skich nastrojów. W ten sposób Pol- 
ska jest przez dzisiejszy układ sto- 
sunków franko-niemiecko-polskich wy* 
bitnie poszkodowaną. 

Pierwszem zadaniem polityki pol- 
skiej jest wyrównanie tego stanu rze- 

czy. Do wyrównania tego można 
zdążać dwoma środkami. Po - piewsze 

tak jak sobie u nas życzy anty « locar- 
nista p. Stroński, a we Francji ci, 
którzy woleliby wobec Niemiec sto- 

sować politykę Ruhry. Trzeba sobie 

, zdawać jednak sprawę, że uprawianie 
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a zagraniczna. 
takiej polityki na dłuższą metę pro- 
wadzi do wojny, a tutaj przychodzi 

rasze głębokie przekonanie, iż Fran- 

cja wojny nie chce, a więc nie możz 
też prowadzić polityki opartej o możli- 
wość, powiedzmy więcej, opartej o 
konieczność wojny  <naprawiającej 

traktat Wersalski». 

Po.drugie można dążyć metodą 
pokojową, można dążyć do tego, aby 

Polska miała w polityce Locarno й- 
dział rzetelny i realny, a nie wystę" 
pywała w owianych locarneńskim du- 

chem konferencjach dopiero wtedy 

gdy trzeba nad Niemcami pomachać 
kijem, gdy trzeba się uciec do anty- 

niemieckiego straszaka. W ten spo- 

sób Polska poszłaby po linji Lo- 
carna, lęcz poszłaby stanowczo i da- 

leko wciągając i Niemcy i Francję w 
system porozumienia i uzgodnienia 
interesów wzajemnych. 

Czy to jest możliwe? Nad osiągnię- 

ciem franko-niemieckiego porozumie- 
nia pracuje się intensywnie i we Fran- 

cji iw Niemczech. Jeśli zaś chodzi o 
to aby Polska, specjalnie Polska, nie 

zrzekając się oczywiście swej bliż- 

szej przyjaźni i ścisłego sojuszu z 
Francją doszła do porozumienia Z 

Niemcami — to nie widzę w tem nic 
niemożliwego. Porzućmy na chwilę 
metafizykę polityczną. Stańmy na 

gruncie interesów realnych. Oto są 
wielkie interesy Niemiec, oto są za- 

dania, które ma wykonać polityka 

niemiecka: zniesienie okupacji nad- 
rkńskiej, Anschluss, a potem odzyska- 
nie kolonij wreszcie dalsze udogod- 

nienia w sprawie spłaty reparacji. 

Każda z tych spraw swoją wagą i 

powagą o wiele przewyższa właściwie 
śmieszną i małą w tem porównaniu 

sprawę korytarza i żadne z tych wiel-- 

kich zadań polityki niemieckiej nie 

jest zwrócone bezpośrednio przeciw 
Polsce. Dlaczego ma być tak zawsze, 
że o kwestji szkół niemieckich i dzie- 
ci niemieckich na Śląsku ma rozstrzy- 
gać ingerencja międzynarodowa, pod- 

czas gdy sprawy dzieci niemieckich 

w Alzacji i Lotaryngji nawet Niemcy 
nie podnoszą? Wiemy dobrze, že na 
razie sprawa korytarza jest na ustach 
wszystkich wiecujących i demonstru- 
jących obywateli republiki niemiec- 
kiej. Ale należy to przypisać natural- 
nemu parciu na Ścianę najmniej 
odporną, chęci złamania traktatu 

Wersalskiego w [miejscu  najsłab- 
szem, bo najsłabiej bronionem. Fran- 
ko- polsko - niemieckie  porozumie- 
nie musi być celem polityki polskiej. D 
Jesienią w 1923 r. myśl tę rozwijał 
przedemną jeden wybitny Polak. Moje 
objekcje ówczesne były odbiciem nie- 
wiary, aby stosunki franko-niemieckie, 
wówczas tak zaostrzone (okres Ruh- 
ry) mogły się polepszyć. Epopea Lo- 
carao—Thoiry wskazuje jak bezpod- 
stawne były te moje objekcje, a prze- 
cież wtedy cała polska publiczność 
święcie wierzyła, że pomiędzy Francją 
a Niemcami wykluczony jest stan 
inny jak stan pół-wojny. 

Franko-polsko-niemieckie porozu- 
mienie umożliwi Polsce odegrywanie 
aktywnej roli na szerszem aniżeli po* 
lityka europejska polu polityki mię- 
dzynarodowej. Wtedy Polska może 
być klamrą pomiędzy wspomnianym 
blokiem kontynentalnym a Anglją i 
wtedy może aktywną rolę odegrać 
wobec Rosji i w Rosji. Nie należy 
tu mieć za małych ambicji! Trzeba 
przecież pamiętać jak dalece, jak grun- 
townie i głęboko znamy Rosję, 
przecież nawet kolonizacyjna, bo sy- 
beryjska, bo turkiestańska praca im. 
perjum rosyjskiego prowadzona i 
kierowana była polskiemi rękami. Re- 
wolucja rosyjska, Bolszewja zawiązała 
ogromiy węzeł, Węzeł ten zniekszał- 
ca politykę globalną i węzeł ten za- 
cieśnia petlę duszącą cywilizację euro- 
pejską. Polska ma wszelkie dane, aby 
stać się obcęgami, które mogą roz- 
wiązać ten węzeł. 

Cat, 

Sejm i Rząd. 
Powrót Min Zaleskiego. 

WARSZAWA, 15 III. (tel. 207 Słowa) 
W dniu dzisiejszym powrócił z Ge- 
newy Minister Spraw Zagranicznych 
p. August Zaleski. Minister Zaleski 
przyśpieszył swój powrót o trzy dni 
gdyż.początkowo miał powrócić do» 
piero w dniu 18-go b. m. Niezwlocz- 
nie po przyjeździe p. Zaleski został 
przyjęty przez Marszałka Piłsudskie- 
go, którego , oinformował o przebie- 
gu sesjj Rady Ligi oraz o sytuacji 
międzynarodowej w chwili bieżącej. 

Sprawa zmiany ordynacji wy- 
borczej. 

„WARSZAWA, 14.111. (Żel, wł, Słowa) Dziś przed południem zebrgła się ko- misja konstytucyjna Sejmu. W wyni- ku rozmów prowadzonych przez Mar- 
szałka Rataja przedstawiciele lewicy i mniejszości zgodzili się wziąć udział w podkomisji wyłonionej w ubiegłą sobotę po wycofaniu się lewicy, dla przeprowadzenia dyskusji nad pro- jektem pos. Głąbińskiego ZLN. O- „ bęcny skład podkomisji przedstawia się więc następująco: pos. Głąbiński, pos. Kiernik Piast, pos. Dubanowicz ChN., pos. Bryla, pos Czapiński PPS., Bagiński Wyzw., Polakiewicz Str.Chł, | Popiel NPR, Chrucki Ukrain., Szraj- ber Koło Żyd. i Konopczyński ZLN, ‚ „W kołach politycznych panuje jednak sceptycyzm co do wyniku prac podkomisji, lewica bowiem i mniejszości kategorycznie sprzeciwiają się wszelkim zmianom ordynacji i wo- bec tego trudno przypuszczać aby mógł nastąpić jakikolwiek kompromis. 

Ww dzisiejszych lewicowych pismach popołudniowych ukazały się wiado- mości jakoby rząd zamierzał wystąpić z własnym projektem zmiany ordy- nacji wyborczej. Podobno wyjazd p. Grzybowskiego do Paryża związany jest z przestudjowaniem materjałów 
dotyczących ordynacji wyborczej aby na tej podstawie opracować projekt. 

Najbiiższe posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWĄ, 1 51II. (żeł. wź, Słowa) Najbliższe posiedzenie Sejmu zwołane zostało na 22-go b. m. Na porządku 

dziennym znajduje się między innymi, 
wniosek Wyzwolenia o wyrażenie votum nieufności min. Meysztowiczowi 
i min. Niezabytowskiemu. Wniosek ten ma charakter demonstracyjny; i sądząc z układu sił żadnych szans uzyskania większości nie ma. - 

kołach politycznych panuje przekonanie, że rząd zamknie sesję budżetową w dniu 1.go kwietnia. Po świętach zaś Wielkanocnych 1; posłów wystąpi z wnioskiem o zwołanie Sej- mu w celu załatwienia ustaw samo- 
rządowych i zmiany ordynacji wybor* Kaa Ar Rt prawdopodobnie e aju t - rady Sejmu. a OP an“ 

Obrady zjazdu biskupów. 
„WARSZA WA, 15 3. (Żel.wł, Słowa) /ziś rozpoczęły się obrady zjazdu DC ma się wypowiedzieć 
220 ostro przeciwko nie i strojów kobiecych. A 

Tomasz Mann. 
WARSZAWA. 15.III (żel. wł, Słowa) Tomasz „Mann żegnany .przez przed- stawicieli świata literackiego opuścił dziś po parudniowym pobycie War- 

szawę. Zegnając się pisarz niemiecki 
ройкге& , że został zaskoczony ser- 
decznem przyjęciem, jakie mu zgoto- wano w Warszawie oraz wyraził pewność, że jego pobyt przyczyni się nietylko do nawiązania dobrych stosunków w dziedzinie kulturalnej lecz i politycznej. 

Poświęcenie gmachu Izby Skar* bowej w Krakowie. ‚ 
„KRAKOW 14 II PAT. W obecnošci wojewody Darowskiego, prezesa Izby Skan: bowej Gregerą i zaproszonych gości odbyło Kia ced poświęcenie Izby Śkarbowej w wie, 

roku 1921. a» 8 
którego budowę 

bo: Niech każdy Polak debrze so- 
bie uśwładomi, źe anarchja, bol- 
szewizm i antypaństwowość, że- rują tylko na organizmach mart- 
wych; że tam gdzie pulsuje źbio- rowe życie kulturalne, czynniki rozkładu giną same przez się. To życie kulturalne obowiąza- 
nem jest dać kresowej wsi i 
miasteczku polskie społeczeń- 
stwo za pośrednictwem Rady Opiekuńczej Kresowej Czy jesteś 
już członkiem? (R. O. K. zapisy przyjmuje od 6 do8 ul. Zygmun- 

towska 22).
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SWIĘCIANY. 
— Nieporządki w mieście. 

Bardzo rzadko czytelnicy pism wileń- 
skich spotykają korespondencje ze 
Święcian a jeżeli je i ujrzą fczasami, 
to znajdują w nich przeważnie chel- 
pienie się nasze o tem jak się tu 
bawimy, tańcujemy, weselimy się i 
rozkosznie żyjemy, niedotykając wcale 
kwestyj innych, chociaż jest tu dużo 
o czem pomówić pomimo bałów ii 
rozrywek. Oto choćby biorąc naprzy- 
kład taki obrazek z życia codzien- 
nego. 

Jest dzień 10 marca godzina 9 
rano; przechodząc ulicą 3-go Maja 
znajduję ją koło posesji Nr. 54 za- 
barykadowaną. W poprzek ulicy stoi 
okrwawiony koń, leżą szczątki złama- 
nego wozu, worki z rozsypanem zbo- 
żem leżą na śniegu, dookoła rozrzu- 
cone siano i słoma, przy tem wszy- 
stkiem stoi zbiedzony chłop —i znu- 
żony zbiera resztki swego dobytku, 
starannie związuje powrozami pola- 
mane hołoble. 

Pytam go o nazwisko i miejsce 
zamieszkania. «Nazywam się panoczku 
Feliks Bohdziewicz, pochodzę ze wsi 
Baczkieniki, gminy Święciańskiej, wy- 
brałem się dzisiaj do Święcian aby 

„ odstawić sprzedane zboże, przejecha- 
łem całą drogę szczęśliwie, a tu w 
samem mieście spotkało mię to nie- 
szczęście, skaleczyłem konia, rozsy- 
pałem zboże, połamałem wóz. Kara 
to Boża.nade mną a może za to, że 
wyjechałem dzisiaj w dniu 40-męczę- 
ników i cierpię te męki. Oj! Co juź 
ja się dzisiaj namęczyłem, oby prędzej 
to dobrotliwe słonko wyreperowało 
nam drogil» 1 dzieje się to tutaj na 
ulicy ludnej, w mieście powiatowem. 
Gromady zimowego śniegu, leżącego 
grubą warstwą, miejscami do półtora 
metra, rozmiękłego pod deszczem, 
czynią ulicę nie do przebycia, a nie 
trzeba wielkiego wysiłku i nakładu 
pracy aby to usunąć i doprowadzić 

, do porzadku. Rydle w rękach 6 — 8 
więźniów, nieopodal leżącego tu wię- 
zienia, w przeciągu dnia usunęłyby 
te barykady zimowe. Gdzież tu są 
władze, co robią ci, do których prze- 
strzeganie porządku w mieście na- 
leży? 

Wstydem jest dla miasta, gdy 
dorożkarz wiozący podróżnego ze 
stacji kolejowej - umawia się z jadą- 
cym, iż powiezie go ulicą 3-go' Maja, 
po za więzienie, tylko poza ajenturę 
ubezpieczeniową, bo jadąc dalej po- 
łamie resory. Panowie dygnitarze mia- 
sta, wglądmijcie na te porządki na 
ulicach miasta waszego, usuńcie zło, 
bo doprawdy nam tu za was rumie- 
nić się trzeba. H-k. 

BARANOWICZE. 
— Komitet obchodu imienin 

Marszałka Piłsudskiego. W celu 
uczczenia dnia imienin Marsz. Piłsud- 
skiego zorganizował się w  Barano- 
wiczach komitet tymczasowy, który 
zaprosił w dniu 9 bm. na zebranie 
przedstawicieli wszystkich urzędów, 
instytucyj i szkół. O oznaczonej go- 
dzinie zebrało się około 90 przedsta- 
wicieli różnych instytucyj oraz dele. 
gacje formacyj wojskowych. 

urmistrz miasta p. Pióro-Dem- 
biński zagaił zebranie proponując na 
przewodniczącego p, starostę Kulwie- 
cia, co zebrani jednomyślnie przyjęli 
przez aklamację. . 

EPrzewodniczący rozwinąl dyskusję 
nad programem uroczystości, Ponie- 
waż zebrani wyrazili życzenie, aby 
program obchodu połączyć z wojsko- 
wym i urządzić jedną wspólną uro- 
czystość, przedstawiciele zaś wojsko- 
wości oświadczyli, iż dotychczas żad- 
nych rozkazów w tym kierunku niema, 
przeto przyjęto wniosek przewodni- 
czącego wybrania ścisłego komitetu, 
który cały program obchodu wypra- 

  

W mieście bez kobiet 
i dzieci. 

Przybywszy do Salonik na prze- 

pysznym, wyposażonym we wszelki 

komiort parostaiku triesteńskim, na 

tym istnym pływającym kawałku Eu- 

ropy —.opowiada p. Renė Fūlop- 
Milier*) — ma się juž tylko 24 go- 
dziny drogi do Karyds, stolicy mni- 
szej republiki na Górze Athos, lub, 
jeśli kto woli, na długim cyplowym 
rzylądku noszącym nazwę geogra- 

ficzną Hagion Oros, 
Jest to, jak wiadomo, suwerenne 

terytorjum klasztorne mnichów koś: 

cioła wschodniego, eremitów, podleg - 
łych niezmiernie surowej regule, od 

tysląca lat przebywających zdala od 
świata na Świętej Górze czy raczej 
na wyniosłych wzgórzach, Z których 
w jedną i drugą stronę roztaczają się 
oczarowujące widoki na morze E- 

gejskie, 
Wylądowuje się w małej portowej 

- mieścinie Daphói, skąd przybysz ze 
stron dalekich puszcza się w drogę 
na osiołku, wspinając się po coraz 
bardziej stromych Ścieżynach. | cóż 

* to za przecudna drogal Ze złomów 

skalistych wyrastają wszędzie dokoła 
gaje pinjowe niezliczyć ile lat mające, 
ogrody drzew cytrynowych, stuletnie 

„i więcej drzewa orzechowe, wspaniale 
platany... 'A tu i ścielą się winnice o 
ciemnej, gęstej zieleni. 

A oto i pierwsze domki 

*) «Słowo» Nr, 57. 

tysiąco” 
  

cuje, dostosowując się do programu 
wojskowego, po nadejściu odnośnych 
rozkazów z DQK., poczem cały pro- 
gram przedłoży na następnem ze- 
braniu. 

Po dyskusji uchwalono, iż komi- 
tet ścisły ma się składać z 7 człon- 
ków, do którego wchodzą: p. starosta 
Kulwieć, jako przewodniczący, pułkow- 
nik Waraksiewicz, jako przedstawiciel 
garnizonu, burmistrz p. Pióro-Dem- 
biński, jako przedstawiciel miasta 
oraz przedstawiciele 4 narodowości. 

Z przeprowadzonych wyborów о» 
trzymali największą liczbę głosów: 
jako przedstawiciel narodowości pol- 
skiej: p. Topolnicki, naczelnik poczty, 
białoruskiej: senator Nazarewski, ro- 
syjskieį: dr. Kieziewicz i żydowskiej: 
inż. Winnikow. 

Budownictwo glinobitne, 
Podjęta w roku bieżącym przez 

władze wojewódzkie intensywna аК- 
cja odbudowy w rejonie b. frontu 
rosyjsko-niemieckiego na terenie woj. 
wileńskiego doprowadziła do szcze- 
gółowego opracowania materjału sta- 
tystycznego obrazującego stan znisz- 
czeń i rozmiar potrzebnej pomocy. 

A więc pas największego znisz- 
czenia przez długołetnie działania wo« 
jenne obejmuje gminy: w pow. Bras- 
ławskim — Smołweńską, Dryświacką, 
Opeską i Widzką, w pow. Święciań- 
skim Twerecką, Mielegiańską, Hodu- 
ciską, Komajską i Szemetowszczyz- 
„niańską, w pow. Oszmiańskim—Smor- 
gońską, Krewską i Solską, w pow. 
Wilejskim—Wiszniewską, Zodziską i 
Wojstomską, w pow. Postawskim — 
Jasiewską, Kobylnicką i Zanarocką. 

W rejonie tym, pomimo znacz- 
nych już dotychczasowych nakładów, 
około 4000 gospodarstw mieści się 
jeszcze w budynkach  prowizorycz= 
nych, ziemiankach i blindażach. 

Odbudowa tego terenu napotyka 
na wyjątkowe trudności z powodu 
całkowitego  wytrzebienia podczas 
wojny lasów, jak w rejonie zniszczeń, 
zarówno w najbliższej okolicy. Ta o0- 
koliczność sprawiła, że projekty dal- 
szej odbudowy tego terenu oparte 
zostały obecnie na budownictwie 
ogniotrwałem z tem, że za najodpo- 
wiedniejsze typy budowii wiejskiej w 
lokalnych warunkach uznano budynki 
z glino-chrustu i betono-chrustu. Kie- 
runek ten w budownictwie powojen- 
nem posiada wybitnych zwolenników 
w kołach fachowych, jako zalecający 
się dostępnością i trwałością wmate- 
rjału. ` 

Powyższy dezyderat został wysunię- 
ty, jako podstawa przyśpieszonej ak- 
cji odbudowy w memorjale opraco- 
wanym przez urząd wojewódzki i 
przedłożonym przez pana wojewodę 
ministrowi robót publicznych. W 
myśl tego memorjału projektowane 
jest skoncentrowanie całej akcjj w 
urzędzie wojewódzkim i utworzenie 
rady wojewódzkiej odbudowy pasa 
przyfrontowego, która to rada, przy 
pomocy specjalnego biura, prowadzić 
będzie wszystkie prace związane z 
odbudową. Dzieło całkowitej 
odbudowy w zamierzonej formie mo* 
że potrwać od 3 do 4 lat. 

W celu spopularyzowania wśród 
ludności idei budownictwa glinobitne- 
go projektowane jest rozpoczęcie w 
roku bieżącym jak najszerszej prc- 
pagandy wśród rolników o korzyš- 
ciach osiąganych przez zastosowanie 
typu budynków ogniotrwałych. Rok 
ten wykorzystany byłby dla stworze- 
nia kadr  instruktorskich | wyszkole- 
nia majstrów budownictwa glinobit- 
nego. W tym celu projektowane jest 
powołanie kursów dwutygodniowych 
w Oszmianię, Opsie i RY 

  

letniej stolicy, Ogrody, gaje—a przez 
nie winą się coraz szersze ścieżki 
prowadzące do wylotu ulic. U roga- 
tek trzeba z osiolka zsiąść. | Żadnego 
zwierzęcia stopa nie przestąpiła nigdy 
rogatki mniszej stolicy. 

Wśród krętych uliczek, wśród ste- 
ku domków i różnych budowii, po 
większej części bluszczem okrytych 
pelnych kwiatów, z  balkonikami, z 
których wzorzyste zwieszają się dy 
waniki — panuje możliwie największa 
cisza. Pełno braciszków klasztornych 
w czarnych habitach, Widać przez 
parterowe okienka jak buty szyje bra- 
ciszek—szewc lub coś majstruje bra- 
ciszek—stolarz, a braciszkowie kupcy 
sprzedają w niedużych, niskich skle- 
pikach odzież, święte obrazy, drew- 
niane łyżki misternie wyrabiane, гб- 
żańce i szkaplerze. „Cywilnej* lud- 
ności zaledwie szczypta. Mnóstwo 
przeciąga procesy. Są to pątnicy — 
„albo mnisi z okolicznych klasztorów. 
Lecz, jak się rzekło, panuje cisza, 
wręcz oszałamiająca. Karyis — mil- 
czące miasto. Każdy mieszkaniec sta- 
ra Się mówić jak najmniej; ogranicza 
wymianę myśli ze współmieszkańcem 
do najniezbędniejszych wyrazów po- 
tocznej mowy... 

I druga jest jeszcze rzecz, której 
przybysz na razie nie spostrzega, lecz 
która niebawem go uderzy. Oto w 
Karyis — niema ani jednej kobiety, 
niema ani jednego dziecka, 

„Jest to surowo zastrzeżone przez 
tysiącoletnie prawo. Przepis niewzru* 
szalny. Święty obyczaj. 

Tak np. nie postał nigdy w We- 

Sprawę Wilna ma rozstrzygać konferencja Niemiec, Rosji 
ъ i państw zachodnich. , 

GDAŃSK. 15.1I1. (Tel. wł). Z Kłajpedy donoszą, że premjer litewski 
Waldemaras w rozmowieg z korespondentem Morgenstimme zaprzeczył 

wiadomościom podanym przez prasę angielską jakoby między Polską a 

Litwą odbyła się wymiana pism w sprawie uregulowania istniejących do* 
tychczas spraw spornych. Litwa zmierza do zwołania konferencji między- 

narodowej w sprawie Wiłna, w której to konferencji miałyby wziąść 

udział także Niemcy, Rosja i mocarstwa zachodnie. Ponieważ taka konfe- 
rencja w najbliższym czasie nie jest możliwa, Litwa gotowa jest w mię. 
dzyczasie stopniowo rozważać sprawę Wilna, inicjatywa jednak do tego . 

musi wyjść od Polski. W sprawie Kłajpedy Waldemaras oświadczył, że 

pragnie on by Kłajpeda stała się mostem łączącym Litwę z Niemcami. 

Litwa unikać będzie wszystkiego co by mogło spowodować tarcia między 
Niemcami a Litwą. 

Porozumienie francusko»niemieckie, 
BERLIN, 15—lil. PAT. Vossische Ztg. ;donosi, że w rokow niach 

handlowych niemiecko francuskich osiągnięte zostało zasadnicze porozu- 
mienie. Jutro ma być podpisany w sprawie tych rokowań nowy protokuł 
na mocy którego prowizorjum handlowe francusko-niemieckie przedłużone 
będzie do dn. 31 maja. ё 

Referat min. Stresemana na radzie gabinetu. 
BERLIN, 15 Ill. PAT. Berliner Tegeblatt donosi, że па dzisiejszem 

posiedzeniu rady gabinetowej, która odbyła się pod przewodnictwem prez. 
Hindenburga min. Streseman przedstawił przedewszystkiem zagadnienia 
najbardziej obchodzące Niemcy t. zn. kwestję szkolnictwa górnośląskiego 
i kwestję Saary oraz przedstawił sprawozdanie ze swych tozmów odby- 
tych z Chamberlainem, Briandem i Zaleskim. Po szczegółowem omówie- 
niu stosunków polsko-niemieckich, minister wyraził przekonanie na pode 
stawie rozmów z min. Zaleskim, że w najbliższym czasie rokowania pol- 
sko-niemieckie zostaną na nowo podjęte. 

Po wyczerpującej dyskusji, w toku której wyrażono zgodę w szcze- 
gólności na stanowisko prawne zajęte przez min. Stresemanna w czasie 
obrad genewskich w sprawach odnoszących się do Niemiec, gabinet 
jednomyślnie zatwierdził osiągnięte przez delegację niemiecką wyniki. 

Po decyzji genewskiej. 
Niezadowolenie Niemców śląskich. 

WARSZAWA, 15 Il. (Tel. wł.) Z Berlina donoszą: Najpoważniejszy 
dziennik demokratyczny w Niemczech Frankfurter Zeitung donosi z Byto- 
mia, że górnośląskie niemieckie koła miarodajne uważają decyzję genewską 
w sprawie szkolnictwa mniejszościowego za niezadawalającą,, rozwiązanie 
genewskie bowiem nie odpowiada ani postanowieniom umowy genewskiej 
w sprawie Sląska, ani decyzji prezydenta Calondera. 

Sowiety uznały rząd kantoński. 
WASZYNGTON, 15, III, PAT. Buro Reutera notuje pogłoski 

według których rząd sow.ecki postanowił uznać rząd kantoński 
ustanowiony w Hankou, jako faktyczny rząd chiński. 

"Wykrycie spisku komunistycznego w Kownie. 
3 Z Kowna donoszą: Policja polityczna wpadłą na ślad organizacji komuni- 
stycznej, która przygotowywała przewrót. Na całej Litwie miały być wywołane 
rozruchy i demonstracje komunistyczne. Ostateczny plan działania miał być 
ułożony w niedzielę dn. 13. W tym celu odbyła się narada w tym dniu człon- 
ków organizacji w mieszkaniu niejakiego Damulisa przy Górze Witolda w Kow- 
nie. Zebranie odbyło się o godz. 7 wieez. O godz, 8 policja polityczna areszto- 
wała 7 osób które usiłowały wywołać rozruchy. 

Nowe walki w Maroko. 
PARYŻ, 15. Ill. Pat. Petit Parisien donosi z Rabatu, iż w czasie walk 

lokalnych koło Ouezzan mających na celu odparcie dysydentów  przyby- 
łych ze strefy hiszpańskiej, jeden major i jeden porucznik armji francu- 
skiej zostali zabici, ze strony zaś tubylców liczba zabitych i rannych wy- 
nosiła około 40-tu. ч 

Birkowi grozi 15 lat katorgi. 
Z Rewla donoszą: B..poseł estoński w Moskwie Birk, który ostatnio 

powrócił do Rewla, odpowiadać będzie przed sądem za zdradę stanu z 
art, 111 k. k. Grozi mu 15 iat katorgi. 

Olbrzymie nadużycie skarbowe na Sląsku. 
KRAKÓW, 15 3. PAT. Jiustrowany Kurjer Codzienny donosi z Bielska, iż 

w znanej fabryce likierów Frenkla w Bielsku-Białej władze skarbowe wykryły 
olbrzymie nadużycia. Szkody poniesione przez Skarb Państwa wynoszą pół 
miljona złotych. Nadużycia popełniano w ten sposób, że czysty spirytus sprze- 
dawano jako skażony. W aferze wmieszanych jest dwich urzędników Monopolu 
Spirytusowego i szereg urzędników fabrycznych. Jeden z dyrektorów fabryki 
uciekł zagranicę. Aresztowano kilka osób. у ‹ 
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OGNISKO AKADEMICKIE 

tworzyło się całkiem oryginalne „ży- necji żaden koń. 
cie rodzinne* aby je tak nazwać. Oto Przed lat więcej niż tysiącem za- 

łożyli to miasto pustelnicy—i takie a 
nie inne nadali mu prawa. Potem ca- 
łą okolicę zabudowali klasztorami, I 
utworzyła się niezależna, suwerenna 
Republika na Górze Athos. 

W stolicy jej, w Karyds rezyduje 
20 delegatów dwudziestu klasztorów, 
każdy w swoim konaku. Jest to Naj- 
wyższa Rada mniszego państwa. Jest 
to najwyższa władza dla sześciu mniej 
więcej tysięcy stałych mieszkańców 
półwyspu Hagion Oros. : 

Najwyższa Rada odbywa codzień 
posiedzenie w dużej izbie prześliczne- 
go, klasztoru. 

Przewodniczy prezydent, majesta- 
tyczny starzec, cały w czerni, z białą 
jak młeko brodą. Tacyż  białobrodzi 
mnisi zasiadają na orjentalnych oto- 
manach. Mówią cicho i starają się 
mówić najmniej — aby nie mącić ty- 
siącoletniej ciszy. AN 

Wszystkie uchwalane „reformy“ 
zdążają wyłącznie do zabezpieczenia 
ciągłości tradycji, do utrwalenia na 
wieki wieczne ducha i obyczaju śred- 
niowiecznego, do tego, aby „było jak 
bywało”. ' у 

Ten, co tu, do Republiki Athos, 
przybył ten wyrzekł się dosłownie 
wszystkiego. Żadne go nie łączą wię- 
zy np. pokrewieństwa z żadną rodzi- 
ną. Porzucił ją przecie na zawsze; 
porzucił matkę, ojca, żonę, dzieci... 
Absolutna nieobecność w Republice 
kobiet i dzieci położyła, rzecz prosta, 
piętno swoje na zwyczajach i oby- 
-czajach, ma formach bytowania. Wy- 

dookoła miasta po występach skali- 
stych góry, w ustroniach załesionych 
żyją.mnisi w pustelniach—po |dwóch, 
po trzech, po kilku. Łączy ich Sui 
generis powinowactwo duchowe, 1а 
czy przyjaźń. Takie współżycie po- 
czytują nawet absolutni samotnicy, 
żyjący po celach eremickich za naj- 
wyższy stopień bógobojnego życia, 
wedle słów Chrystusowych: 
są dwaj albo trzej zgromadzeni w 
imię moje, tamem jest w pośrodku 
ich*. 

Rodziny bez kobiet... Nie jest to 
jedna z najmniejszych osobliwości na 
Górze Athos. 

Tu przechowała się antyczna, sta- 
roheleńska i staroindyjska przyjaźń 
łącząca mistrza z uczniem. O niej to 
pisali Klemeris Aleksandryjski i Jan 
Chryzostom, że drogocenniejsza jest 
nad wszelką cnotę. Na czele jakby 
gminy żyjących społem eremitów stoi 
patryjarcha, starec — jak go Rosja. 
nie zowią. Otoczony swemi „ducho- 
wemi” dziećmi, żyje tylko dla nich, 
ich ducha ćwiczy, w, nich wpaja 
Naukę.. a oni nawzajem żywią dla 
niego bezgraniczną cześć. Ojcem jest 
ich duchowym; wtajemnicza uczniów 
swoich 'w najgłębsze, najtajniejsze 
problematy życia i „tamtego świata*, 
Po jego Śmierci, obejmuje zazwyczaj 
rząd nad duszami — najstarszy czło” 
nek gminy, czy „rodziny*. Gmina 
każda vel rodzina ma własne, dalsko 
nieraz sięgające tradycje. Bywa, że 

„Gdzie 

Awantury na Komisij Administracyjnej. 

WARSZAWA, 15 II. PAT. Na 
dzisiejszem posiedzeniu sejmowej ko- 
misji administracyjnej pod przewod- 
nictwem posła Pałka: Wyzw. na wstę- 
pie rozpatrywano interpelacje zgło- 
szone przez przedstawicieli klubów 
mniejszości. | tak: pos. JInsler Koło 
Żyd. zainterpelował dlaczego nie do- 
stał zaproszenia na posiedzenie ko- 
misji na dzień 11 marca r. b. i jak 
przedstawiają się wnioski uchwalone 
na tem posiedzeniu. Pos. Chrucki 
Ukr. zarzucał naruszenie regulaminu 
wobec zwołania posiedzenia komisji 
w czasie kiedy posłowie mniejszości 
wyjechali z Warszawy. Pos. Kronig 
Zjed. Niem. zakwestjonował ważność 
3-go czytania ustawy o gminie wiej- 
skiej ze względu na to, iż w proto- 
kule z tego posiedzenia nie zostały 
uwidocznione wnioski przyjęte. 

W odpowiedzi na powyższe 
przewodniczący pos. Putek wyjaśnił: 
pos. Insler miał w terminie doręczo* 
ne zaproszenie, a odbiór tego zapro- 
szenia potwierdziła sekretarka Koła 
Żyd., że zaś w tym czasie bawił we 
Lwowie, a nie w Warszawie, winę 
nieobecności na posiedzeniu komisji 
musi sam sobie przypisać, albowiem 
obowiązkiem posła w czasie sesji 
Sejmu jest przebywanie w miejscu 
obrad Sejmu t. jj. w Warsząwie. Co 
do uchwał zapadłych na tem posie: 
dzeniu, to znajdują się one w proto- 
kule komisji jako załączniki do tegoż 
protokułu. Co do zarzutów posła 
Chruckiego, posłowie mniejszości sło- 
wiańskich jeszcze 3 marca oświad- 
czyli, żę nie będą brali udziału w pra- 
cach komisji. Mimo to zaproszenia 
na posiedzenie komisji były im wy* 
słane. Winę za nieobecność w War- 
szawie ponoszą sami posłowie. Co 
do zarzutów posła Kroniga — że cały 
projekt ustawy o gminie wiejskiej zo - 
stał w 3-ciem czytaniu przez komisję 
uchwalony i stanowi załącznik urzę- 
dowego protokułu z posiedzenia ko- 
misji. 

W tem miejscu pos. Insler odczy- 
tał deklarację podpisaną przez siebie 
imieniem Koła Żyd. oraz posłów 
Chruckiego im. Ki. Ukraińskiego, Kro- 
> im. Zjedn. Niemiec. i Iikowa 
(Ki. Ukr. Chlib.), w której wymienie- 
ni posłowie oświadczają, że dalszy 
udział ich w pracach komisji jest zu- 
pełnie bezcelowy, obciąża ich odpo- 
wiedzialnością za pracę za którą od- 
powiedzialności nie ponoszą, nie mo. 
że mieć żadnego wpływu na naprawę 
zła już wyrządzonego i jeszcze przy” 
gotowywanego i że w tym stanie 
rzeczy przy podkreślaniu uroczyste- 
go protestu przeciw tej pracy w ko 
misji na zasadzie porozumienia pol- 
skiej lewicy z prawicą, postanawiają 
wstrzymać się od dalszego udziału w 
pracach komisji i pozostawić 
wiedzialność za tę pracę tym, 
ją prowadzą. 

Po złożeniu tej deklaracji 
mniani posłowie opuścili salę posie: 
dzeń komisji. Nad deklaracją rozwi- 
nęła się krótka dyskusja, w której 
pos. Jaworski (PPS) oświadczył, iż 
deklaracja odczytana jest. polityczną 
insynuacją. Klub P.P.S. nigdy žadne- 
go porozumienia odnośnie do .mniej- 
Szości narodowych'w kwestji ustaw 

którzy 

Wspo- 

odpo ‹ 

samorządowych nie zawierał. Wszel- 
kim tendecjom wprowadzenia jakich- 
kolwiek ograniczeń klub mówcy prze- 
ciwstawił się i przeciwstawiać się bę- 
dzie. Pós. Kozłowski (ZLN) nazwał 
deklarację zwykłym szantażem polity- 
cznym spreparowanym. przez Kiub 
Koła Żyd. Pos. Prager (PPS) zazna- 
Czył, że między postulatami mniejszo- 
ści żydowskiej i mniejszości słowiań- 
skich zachodzą wielkie różnice. Ped- 
czas gdy mniejszości słowiańskie ma- 
ja interes w demokratyzowaniu ustaw 
samorządowych, mniejszość żydowska 
pragnie utrzymać dotychczasowe re- 
akcyjne prawo wyborcze na terenie 
Małopolski, gdyż daje ono jej szcze- 
gólnie w miastach uprzywilejowane 
stanowisko. Robota mniejszości ży- 
dowskiej w tem świetle jest spekulacją 
polityczną obliczoną na rozbicie prac 
komisji w celu utrzymania dotychcza- 
sowych przywilejów w Małopolsce. 

' dalszym ciągu posiedzenia ko- 
misja przystąpiła do obrad nad usta- 
wą © gminie miejskiej. Po złożeniu 
sprawozdania przez referenta posła 
Jaworowskiego z przebiegu: 
obrad podkomisji, Komisja uchwaliła 
dział ustawy traktujący o łączeniu i 
regulacji granic gmin miejskich z są- 
Siadującemi gminami wiejskiemi. Na- 
stępne posiedzenie kom sji wyznaczo- 
no na środę godz. 1i-ta rano. 

  

Perlmuttera Ultramaryna 
Jest bezwzględnie najle; 1 - 
zaje, e B dż bielizni 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami, 
Wszędze do nabycia. 

STATY FAT WATT 
Ę Nowość wydawnicza 4 

Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE" 3 
z 12 ilustracjami. CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 
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w każdej ilości z dostawą do domu 
oraz wszelkie materjały budowlane 

poleca D.H. „Murpol* 
M. Jedrzejkowski 

Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370. 
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(, Poradnia Polskiego Zrzeszenia 4 
* Lekarzy Specjalistów 

uł. Garbarska 3, 2 piętro, tel. 6—58. $ 

Doktór Iszora zmienił godziny przyjęć: $ 
przyjmuje codziennie w Poradni 
od 1—2 роро!,, w domu zaś od 4—5 $ 
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a Klub Narododų a 
' 

Ė p. TADEUSZA BIELECKIEGO 

8 
& 

z Krakowa p. t,: 

Dnią 16 b. m. we środę o godz. 8 
wiecz. 
(Wileńska 33) odbędzie się posiedze- 
nie Klubu Narodowego z odczytem 

„NOWE CZASY*. 
Wstęp I zł, dla akademików 50 gr., dla członków klubu bezpłatny. 

w lokalu Stow. Techników 
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Na źądanie P. T. Publiczności ostatnie przedstawienia Szopki Akademickiej po cenach $ 
zniżonych odbędą się w dniu 17 go marca o godz. 17:ej i 20 m. 15, w dniu 18-go i 19:go © 

o godz: 20 m. 15, w dniu 20go © godz. 17:ej i 20 m. 15. m. | ę 
ul Wielka 24. © 

«rodzina» po śmierci swego «starca» 
— wygasa. 9 

Oprócz mnichów podległych róż- 
nym regułom, oprócz zenobitów w 
przeważającej liczbie _ klasztorów, 
oprócz eremitów żyjących pojedyńczo 
lub „rodzinami* po pustelniach jest 
gdzie niegdzie, tu i owdzie grupa, 
grupka ludności cywilnej. Tak np. w 
Karyis tworzą ludzie cywilni rodzaj 
policji utrzymującej w mieście porzą- 
dek. Przeważnie laicy prowadzą za- 
jazdy, a i wśród kupców jest ich 
nieco, Wszelako i ci laicy muszą pod- 
legać regime'owi zakonnemu. Nie wol- 
no im mieć przy sobie żadnej kobie- 
ty tudzież dziecka. Niewolno im w 
obrębie miasta mieć zwierzęcia jakie- 
gokolwiek, ani osła, ani kury. Rów- 
nież muszą przestrzegać posty zakon- 
ne, choćby najsurowsze. Wogóle ży- 
cie w Karyžs laika cywilnego nie róż- 
ni się prawie niczem od życia mni. 
cha i pokutnika 

* 

Jedną z nie małych osobliwości 
miasta jest t. zw. godzina milczenia... 

Gdy mnisi i braciszkowie ukoń- 
czyli robotę, którą każdy miał do za- 
łatwienia tudzież gdy pomodlili się 
w cerkwi — idą w pojedynkę lub 
parami albo we troje, we czworo 
usiąść na przyzbie lub na ganku 
swoich domków, bluszczem ople- 
cionych. Tam zapadają nieraz na 
całe godziny w absolutne milczenie, 
a nawet wystrzegają się nawet naj- 
drobniejszego ruchu. I tak siedzą, 
siedzą, siedzą... wpatrzeni po przez 

y" 1 

  

Lekarz- Dentysia Gh. Krasnosielski 
ut. Wieka 21. przyjmuje: 9—1 i 4—8,       

  

lasy pinjowe i oliwne w dalekie, da- 
lekie morze... 

Siedzą nieruchomi, jakby zapadli 
w sen jakichś Śpiących z bajki 'ry- 
cerzy. 

Lecz oni nie śpią bynajmniej. 
Wzrok jaknajbardziej zaostrzony mają 
zwrócony w głąb dusz. 

' Gdy zaś nadejdzie. noc — już o 
2-giej po północy rozlegają się bicia 
w rodzaj drewnianego gonga, zwane- 
go semantron. Wówczas po całem 
Karyas zapalają się światła w oknach 
klasztornych, i domów i cel pustel- e 
niczych. Cała „ludność* śpieszy do 
cerkwi albo do kaplic po pusteiniach 
i modli się, podczas gdy - zewsząd 
płynie cichy śpiew chóralny i nabo- 
żeństwa odprawiane są po cerkwiach. 
Ba! Całe wówczas Кагуй$ zda się 
być jedną katedrą pełną rozmodlone - 
go ludu. : 

Zaś gdy umrze który starzec, 
wówczas u łoża jego zgromadzają się 
wszyscy członkowie jego «gminy» lub 
„rodziny* i całują nieboszczyka. Po- 
żegnalny pocałunek to jest. Potem 
zaszywają zwłoki w całun i grzebią— 
bez trumny, Po trzech latach nastę- 
puje  ekshumacja przeniesienie... 
szkieletu, gdyż ciało uległo zazwyczaj 
rozkładowi do podziemi wielkiej cer- 
kwi stojącej w pośrodku miasta. Tam 
„prochy sźarca spoczywać mają do- 
póki ich trąba Archanioła na Sąd 
Ostateczny nie pozwie. 

` Cz. J. 

(



Z działalności sekcji kó- 
łek rolniczych 

Wileńskiego Towarzystwa Rol: 
niczego 

(za rok 1926-ty). 

>. Do sekcji należy 36 Kółek Rolni- 
Er z ogólną ilością członków 1600 
19 Kół Gospodyń Wiejskich. 
, Działalność oświatowa, Rozwój 
umysłowy wśród ludności rolniczej 
jest szczególnie potrzebny i bez nale- 
życie postawionej oświaty rolnictwo 
nie może wznieść się na wyższy 
szczebel. Zależnie od tego sekcja 
Specjalną wagę przywiązywała do 
oświaty rolniczej, rozumiejąc swe Za 
danie nie tylko w sensie szerzenia 
niezbędnych wiadomości rolniczych, 
ale i propagandy, w celu zachęcenia 
młodszej generacji mającej w przy- 
Szłości osiąść na roli do zdobywania 
potrzebnej wiedzy w szkołach rolni- 
czych. 

Drogą planowych wykładów, od- 
czytów, pogadanek i kursów w kół- 
kach rolniczych, Sekcja starała się 
uprzystępnić członkom jaknajkoniecz= 
niejsze wiadomości, których zastoso- 
wanie w gospodarstwie nie wymaga 
zbytniej umiejętności, a wprowadzenie 
których podnosi jego rentowność i 
zwiększa dobrobyt gospodarza; z 
drugiej strony—przez zwrócenie u- 
mysłów na specjalne dziedziny po- 
szczególnych gałęzi rolniczych, zna- 
łomość których wymaga większej u- 
miejętności w zastosowaniu praktycz- 
nem, Sekcja rozbudzała zainteresowa- 
nie do szkół rolniczych. 

Złe warunki gospodarcze prze- 
ważnie zniechęcają do wskazówek 
teoretycznych i utrudniają przepro- 
wadzenie poprawy gospodarstwa. Mi- 
mo to praca sekcji na terenie nie- 
których Kółek znałazła należyty od- 

więk, konkretnie przejawiający się 
1 chęci nietylko uczęszczania na ze- 
Srania i wysłuchania odczytu, ale i 
dalszego kształcenia się, przez czyta- 
tie odpowiednich książek, pism  rol- 
niczych, broszur i t. d. W ostatecz- 
Nym wyniku widzimy jak gospodarze 
Wiążą się w spółki i sprowadzają na- 
Wozy sztuczne, narzędzia i maszyny 
Tolnicze, zaczynają wprowadzać uszla- 

etatione odmiany zbóż, stosują mie- 
Szanki nawozy zielone i t. d. 

W dziale oświaty rolniczej Sekcja 
Specjalną wagę przywiązywała do 
ropagandy mleczarskiej i racjonalnej 
lodowi, jak również spółdzielczości 

kredytowej, komasacji i ogrodnictwa. 
ezułtaty jakie się dały w tych  kie- 

Tunkach osiągnąć są zadawalające. 
czególnie zainteresowanie się mle- 

Czarstwem i hodowlą wzrasta z dniem 
każdym, co przejawia się w chęci 
"zakładania mleczarń spółdzielczych, 

„ Akcja spółdzielczości kredytowej 
(kasy spółdzielcze, banki ludowe, 
Spółdzielnie Rolniczo-Handlowe it. d.) 
Spoczywa w ręku Związku Spółdziel. 

Polskich, z którym Sskcja współpra- 
uje przez szerzenie propagandy 
Współdzielczej nia zebraniach kółek i 

a kursach. 
Ostatniemi czasy wzrosło ogrom- 

e zainteresowanie się ogrodnictwem. 
Zaczęto większą opieką otaczać już 
istniejące sady i myśleć o zakładaniu ' 
Nowych. W tym celu Sekcja zawarła 
Umowę z zakładem ogrodniczym 
sLemszczyzna—Szczekarków Witolda 

Ki iewskiego* i rozesłała specjalny 
Okółnik w jesieni 1926-go roku do 
Kółek Rolniczych z zawiadomieniem 
żęłaszania d> Szkcji żądanej ilości 
drzewek owocowych. Zamierzenia Sek- 

i nie odniosły jednak należytego 
Skutku z powodu opóźnienia zamó- 
Wień przez poszczegółne Kółka Rol- 
licze, Oto najważniejsze Sekcji po- 
Gzynienia w dziale oświaty  rol- 

ej. 
Dla uniknięcia nieporozumienia, 

łaznaczyć wypada, że w szybkim tem- 
le praca kulturalna oświatowa roz- 

  

i zie zarząd składa się z ludzi inie" 
Rentnych, znających swe obowiązki 

Šviadomych zadań i celów do jakich 
dążą; szczególnie tam, gdzie prezes 

Wiatłym, oddanym sprawie ogólnej, 
Przedewszystkiem kochającym swoją 

Nich pracującym. 
« Naogół jednak biorąc, oświata, 

n 
. :(ы"іс‘\на‚ a z mim rozwoju cało- 
ez ałtu życia wsi, u nas wśród spo- 

: а;‹йв\ша rolniczego jest niedoce- 
„Nianą, 

| Jgrzy chcieliby tej sprawie poświę- 

-Baterjalnych i naukowych dla rozwi: 

chjkacia często hamuje zapędy 
ję ch czas wolny poświęcić Spra- 

Społecznej. 
nięjż braku środków materjalnych i 

PO 
Wagach | powyższych drogą odpowied: 

    р 

   
-'“"С'Шчо personelu fachowego, Sek- 
‚ nie mogąc uświadomić rolnikówjo 

ni - wa doświadczeń pokazowych, stera- 
toz ię je USuWwać przez pogadanki i 
ry Powszechnienie Popularnej literatu: 
ruję ghowej—w przyszłości zaś skie- 
go Swe zabiegi na drogę naoczne- 

d Przekonania przez Gemonstrację 
pok viednich narzędzi na pėlkach 
dos, -9WYch oraz przeprowadzenie 

! сье!“д_ас!с:еп porównawczych z uszla- 
| Nionemi odmianami. Zaznaczyć 

| 
a 

KURIER GOSPODARCZY 
tu należy, że doświadczenia z odmia- urozmaicone wyświetlaniem  przezro- 
nami zbóż w okresie sprawozdawczym 
były i są nadal prowadzone w róż. 
nych miejscowościach przez (Sekcję 
Nasienną Wileńskiego Towarzystwa 
Rolniczego, z którą Szkcja współpra- 
cuje, udzielając w miarę potrzeby 
swych sił fachowych dła przeprowa- 
dzenia technicznych czynności zwią- 
zanych z przeprowadzeniem doświad. 
czenia. 

W celu naocznego przekonania 
rolników о korzyściach stosowania 
nawozów pomocniczych. Sekcja zało- 
żyła w roku bieżącym cały szereg 
doświadczeń łącznie pod owies, jęcz- 
mień i żyto—38 przeważnie na tere- 
nie Kółek Rolniczych. Doświadczenia 
były przeprowadzone z czterema naj- 
ważniejszemi nawozami, a mianowi- 
cie, saletrą, supesforatem, solą pota- 
sową i tomasówką w. następujących 
kombinacjach: 1) bez nawozu, 2) sa- 
letra, supesforat, sól potasowa, 3) su- 
pesforat, sól potasowa, 4) saletra, sól 
potasowa, 5) saletra, supesforat, 6) 
saletra, tomasówka, Sól potasowa. 

Prócz powyższych były przepro- 
wadzone doświadczenia nad działal- 
nością samej tylko saletry. Doświad- 
czeń takich założono pod szczególne 
rośliny 128 w 32-ch miejscowościach. 
Saletra otrzymana była ze Związku 
Producentów Saletry Chilijskiej. Na- 
stępnie w jesieni z polecenia Państwo- 
wej Fabr. Zw. Azotowych w Chorzo- 
wie miano założyć 8 doświadczeń 
nad działalnością nitrofosu i fosfory- 
tów afrykańskich, ale ze względu na 
spóźnione przysłanie powyższych na- 
wozów przez Dyrekcję wspomnianej 
fabryki nic wszystkie udało się za* 
łożyć. : 

Stacja czyszczenia nasion i punk- 
ty wypożyczania narzędzi. Bodaj czy 
nie większą wadą naszych gospo- 
darstw małorolnych, aniżeli zła upra- 
wa mechaniczna gleby, jest stosowa- 
nie źle doczyszczonego ziarna do sie- 
wu, Twierdzenie, że gospodarz siejąc 
niedoczyszczonem ziarnem traci 40 
proc. swego plony nie wymaga spe' 
cjalnego udowodnienia. Brak zrozu* 
mienia pod tym względem ze strony 
gospodarza jest tak wielki, że prę- 
dzej można namówić do kupienia 
wspólnej młócarni, co jest mniej waż- 
ne, niż do kupienia odpowiednich na- 
rzędzi doczyszczających nasiona. 

Umieszczaniem w Kółkach Rolni- 
czych «Stacji czyszczenia nasion» i 
puktów wypożyczania narzędzi zaj- 
mują się Sejmiki, które założyły już 
takie Stacje w kilkudziesięciu Kół. 
kach, nałeżących do obu organizacji 
działających ma terenie województwa 
Wileńskiego. 

Spółdzielczość. Organizacja mle- 
czarń spółdzielczych postępuje na- 
przód w szybkim tempie. Akcja ta zo- 
stała zapoczątkowana przez Sekcję w 
okresie sprawozdawczym i wyraża się 
obecnie następująco: 

Organizacyjnych zebrań  'odbyło 
się 7 w różnych miejscowościach о- 
kręgu, z tego jedna mleczernia zosta- 
ła już uruchomiona, pozostałe uru- 
chomione zostaną w najbliższym 
czasie. 

Ogólna ilość mleczarń założonych 
przez Sekcję do wiosny 1927-go ro- 
ku wyniesie 10, 

czy © treści rolniczej, hodowlanej, 
krajoznawczej. 

Prócz kursów odbyło się cały sze- 
reg w kółkach rolniczych odczytów i 
pogadanek na następujące tematy: 

1. Jak należy przechowaś obornik — 9 
odczytów. 

2. O stosowaniu nawozów sztucznych— 
15 odczytów. 

3. O mieczarniach spółdziejczych — 10 
odczytów. 

4. O uprawie i siewach wiosennych—5 
Iczytów. 
S: O podorywkach podžniwnych—3 od- 

Czyty. 
* 6. O organizacji gospodarstw—8 odczy 

iw. ! 
7. O spółdzielczości—1 odczyt. 
8. Mechaniczna uprawa gleby — 14 od- 

O OE NE . 0 meljoracji łąk—3 odczyty. 
10. Cele i Sz= kółek rocz > 

odczytów. 

Prócz powyższych odczytów wy- 
głoszenych przez fachowy personel 
Sekcji zostało wygłoszonych 27 in- 
nych na różne tematy przez miejsco* 
wą inteligencję: 

Bibljoteczki i kolportarz książek: 
W. okresie sprawozdawczym stara- 
niem Sekcji założono w 6-ciu kółkach 
bibijoteczki treści rolniczo hodowlanej, 
i w 5-ciu kółkach posiadających Do- 
my Ludowe bibijoteczki treści bele- 
trystycznej przez Radę Qpiekuńczą 
Kresów. 

Fundusz kolportarzowy Sekcji wy- 
nosi 350 zł., sprzedanych zostało ksią* 
żek rolniczych i hodowlanych na 
740 zł. i 200 egz. kalendarza, 

Domy Ludowe. W celu zachęce- 
nia kółkowiczów do częstszego zbie- 
rania się i wspólnego czytania 
pism i książek, oraz wysłuchania róż- 
nych prelekcji Sekcja łącznie z R. O. 
K. starała się o zlakładanie w kół- 
kach rolniczych Domów Ludowych* 
W okresie sprawozdawczym zostały 
założone Domy Ludowe na terenie 
6-ciu kółek: w Mosażu, Łodosiach, 
Daniuszewie, . Spiachlicy, Piskunach, 
Komajach. 

Doświadczalnictwo zbiorowe. W 
szeregu zabiegów gospodarczych za- 
mierzających do podniesienia nadzwy- 
czaj niskich plonów zbóż i ziemnia- 
ków na Wileńszczyźnie doświadczal- 
nictwo i akcja doświadczalno - poka- 

X posiada pierwszorzędne znacze- 
nie. ! 

Wadą naszych gospodarstw malo- 
rolnych jest przedewszystkiem zła 
mechaniczna uprawa gleby, z czem 
w parze idzie zachwaszczenie, a na- 
stępnie używanis zwyrodniałego ziar- 
na, nieumiejętne przechowywanie i 
stosowanie obornika i niedocenianie 
nawozów zielonych i pomocniczych. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 15 

ma Ziemiopłody: żyto loco Wilno 4250 miopi loco no — 
43,50 zł. za 1U0 klg., owies 38—41, jęcz+ 
mień browąrowy 39 — 42, na kaszę 34 — 
35, otręby żytnie 30 — 31, pszenne 31 —32. 
ziemniaki 8.50—10.00.  Tendencja mocna. 
Dowóz umiarkowany. 

Nasiona: seradela 35—37 zł. za 100 kę., 
łubin 30—34, koniczyna czerwona 420—450, 
koniczyna biała z domieszką szwedzkiej 360- 
380, koniczyna biała czysta 380—400, owies 
nasienny 44—48 zależnie od gatunku. 

Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 
hurcie), 100 — 110 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, 
žytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana 

Na zakończenie zaznaczyć wypa- *60—%0, jęczmienna 55—60. 
da, że Sekcja stara się usilnie, ażeby 
każde Kółko prenumerowało: „Gazetę 
Gospodarską* i „Tygodnik Rolniczy*, 
a oprócz tego, ażeby jeden egzem- 
plarz „Gaz. Gosp." i «Tyg. Roln.» 
był preaumerowany na 10-ciu kółko- 
wiczów, na czele których będzie stał 
tak zw. dziesiętnik odpowiedziajny za 
gazety. (—). 

Duży tu bezsprzecznie głos i sze- 
rokie pole do popisu ma nauczyciel- 
stwo ludowe, ale i tu niestety*wkradła 
się ogólna choroba — polityka, i ol- 
brzymią część ich energji trawi bez- 
użytecznie. Natć miast personel facho- 
wy organizacji rolniczych jest niedo- 

Ча się na terenie tych tylko Kółek, Stateczny i nie może sprostać temu © 
olbrzymiemu zadaniu, 

Konieczna jest pomoc ze strony 
Oralne wzgłędem społeczeństwa i samego społeczeństwa, a już wprost za 1 kg., 

obowiązkiem inteligencji, szczególnie Świ 
ziemiaństwa, jeśli chodzi o Wileń- 

lest Człowiekiem nawskroś ideowym, szczyznę, jest ofiarowywanie więcej szki 
swego czasu pracy społecznej. 

Sprawiedliwość jednak wymaga 
brać po pługu i z zamiłowaniem wśród stwierdzenia, że mamy na wsi wśród detalu) gr. 

ziemian wybitniejszych działaczy spo- 
łecznych, k'órych wpływ i energja za- 

czynania rokują jak najlepsze nadzieje 
na przyszłość. 

Kursy rolnicze i odczyty. W okre- 

zowane kursy rolnicze w 0-ciu kół- 
Się, a następnie brak Środków kach o następującym programie (FZY- kączki żywe 400-8,00, bite 400— dniowym: 1. Znaczenie wiedzy i zrze: 

nięcją szerszej propagandy. Zła ko- szeń rolniczych dla rozwoju rolnictwa; sztukę. 
2. Mechaniczna uprawa gleby; 3. 
Uprawa szczegółowa roślin; 4. Ho- 
dowla bydła, wychów cieląt, żywienie 
i pielęgnowanie krów mlecznych; 5, 
O nawozach sztucznych, zielonych 
i oborniku; 6, Wiadomości o Polsce 
współczesnej. . 

Kursy odbyły się w  miejscowo- 
ściach: w Padbrzeziu, Balinpolu, Po- 
lanach,  Cudzieniszkach,  Szumsku, 
Sołach, Łodosiach, Daniuszewie i Ko- 

majach. 2 
Ogółem kursy trwały 27 dni, prze- 

ciętnie po 4 godziny dziennie wykła- 
dów, co daje ogólną ilość godzin 
wykładówych 108 
słuchaczy na kursi ё 

przeciętna „ilość 
60. Kursy były 8 proc. warszawskie zł, 75,50 77,50 77,25 

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

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg. pa ge "wz 80-90, 
rzecierana lowa pęczak 

50-60, jaglana 70—80.. 3 
Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg., 

cielęce 110—150, baranie 220—240, "e 
Ro 250—260, schab 280—309, boczek 

Tłaszcze słonina krajowa 1 gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 220--230, twaróg 100 — 150 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso+ 
lone 700 — 750, selone 550 — 600, desero' 
we 780—800. 

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

ebula 80-1.00, marchew 20—25 gr. za 1 kg., 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 20—25 gr. 
za 1kg., brukiew 20—25, ogórki kwasz. 
1000—1200 gr. za 100 szt., groch 55—65 gr. 

fasola 65—70 gr. za 1 kg., kapusta 
leża 50—60 kwaszona 35 — 40, kalafiory 

280. Owoce: jabika'60—120 gh. za 1 : jal .zal kg., gru* 
120—200. xi ma 
Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 

(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 400 420, śnięte 300-350 
za 1 kg., szczupaki żywe 350—380, śnięte 
260—280, okonie żywe 380—400, śnięte 280 

ajważniejszy czynnik rozwoju taczają coraz szersze kręgi a ich po- —300, karasie żywe (brak), śnięte (brak), 
karpie żywe (brak), Śnięte (brak), leszcze 
żywe 380-400, =. 280-300, sielawa 200— 
250, wąsacze żywe 380-420, śnięte 280—300, 
sandacze 350—400, sumy 200—250, miętuzy 

Przedewszystkiem brak ludzi, sie sprawozdawczym zostały zorgani- 150—20, stynka 180—220, płocie 180—220, 
drobne 40—1! 

Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 

600, gęsi 
żywe 12,00—15,00, bite 8.00 — 12.00, zł, za 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
я 15 marca 1987 a. . 

Devwizy i walnty: 
Franz Sprz. Kupno. 

Dolar? 8,92 8,94 8,90 
Hiolandįa 359 35990 358,10 
Londyn 4353 43,64 43 42 
Мому-\ о;& 8.95 8.97 8,93 
Paryż 3513 35,22 35,04 

raga 26,57 26.63 26,51 
Szwajcarja 172,58 17301 172,15 
Włochy 41.— 41,10 40,90 

Papiery Procentowe 
Dolarówka 53.00 53.50 5250 
5 pr. pożycz. konw 62,50 — 
5 proc. poż. dolarowa 84,50 
Kolejowa 101,50 102 
5 proc. warszawskie zł, 62,75 63,50 63,25 
4 i pół proc. złotowe 58,00 

ŁO WO 

   
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Wielkiej 2 do Kościoła św. Jana 

odbyło się w dniu 15 b. m. 

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 zawia- 
damiają pogrążeni w głębokim smutku 

o godzinie 6-ej wieczorem 

„_ Kazimierz - Karol Sztrall 
opatrzony ŚŚ. Sakramentami, po długich cierpieniach zasnął w 

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

   Siostry i Rodzina, 

  

KRONIKA 
  

  

ŚRODA.. 
16 Dziś Wsch, sł. o g. 5 m. 57. 

Abrahama p. Zach. sł. o g.17 m. 35 
Jutro 

Józefa i W. 
| 
Spostrzeżenia meteprologiczne Zakładu 

Meteorologji U. 5. В. 
z dnia 15—III 1927 r. 

Ciśnienie 
rednie j и 
Temperatura | 3 
średnia S 

Wiatr 9 
przeważający | O 

U w a g i: Pogodnie. Szron. Mgła gę- 
sta, Minieust za dobę —50C, Tendencja ba- 
rometryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— Nabożeństwo żałobne za 
duszę JE. śp. ks. arcybiskupa 
Ciepiaka. W dniu dzisiejszym tj. w 
rocznicę pogrzebu JE. Śp. księdza 
Jana-Baptysty Cieplaka, pierwszego 
arcybiskupa Wileńskiego, odprawione 
zostanie w Bazylice Metropolitalnej 
żałobne nabożeństwo, które rozpocz- 
nie się o godz. 9 rano. 

— Doroczny odpust św. Jó- 
zefa w Kościele igarnizonowym 
w Nowej Wilejce. W dniu 19-go 
marca przypada pierwszy doroczny 
odpust św. «Józefa w Kościele garni- 
zonowym w N.-Wilejce. Sumę odpra- 
wi JE. ks. biskup Bandurski. 

Przed sumą nastąpi poświęcenie 
wielkiego ołtarza ufundowanego przez 
13 pułk ułanów Wileńskich. ' 

o południu dostojny gość weźmie 
udział w akademii urządzonej w kasy« 
nie 85 pp. ku czci Pierwszego Mar- 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

— Nabożeństwo za duszęś. p. 
Józefa Montwiłła. Staraniem Zarzą- 
du Towarzystwa Popierania Pracy 
Społecznej, w sobotę 19 marca o g. 
9-ej r. punktualnie, odbędzie się MW 
Bazylice w kaplicy św. Kazimierza 
nabożeństwo za spokój duszy nie- 
zrównanego filantropa i wielkiego 
działacza społecznego Józefa Mont- 
wiłła. 

URZĘDOWA 

— Prezes Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego Stanisław Łączyński, 
począwszy od środy 16 b. m. do 
poniedziałku 21-go b. m. nie będzie 
przyjmował interesantów. 

— (0) Sprawa zatrudnienia 
niefachowego personelu w apte: 

Wobec przeprowadzenia sumaryczne« 
go stwierdzenia obywatelstwa na kre- 
sach i ostatecznego ustalenia  przy- 
należności państwowej mieszkańców 
należy zdaniem władz centralnych 
przelać prawo wydawania dowódów 
osobistych na poszczególne urzędy 
gminne. Tego rodeaju reforma  ułat- 
wiłaby ludności otrzymywanie pasz- 
portu, a starosta zostałby w poważ- 
nej mierze odciążony w pracy. 

Jak się dowiadujemy, odnośny o- 
kólnik w tej sprawie zostanie wyda- 
ny w dniach najbliższych. 

MIEJSKA 

— (o) Z posiedzenia miejskiej 
komisji ogrodowej. Dnia 24 mar- 
ca odbyło się posiedzenie miejskiej 
komisji ogrodowej. 

W sprawie odmładzania drzew na 
ulicach miasta, komisja uchwaliła wo- 
bec tego, że już dużo pošcinano 
drzew na ulicach wskutek żądania 
sieti telefonicznej i telegraficznej, 

zeprowadzić systematyczne odmła- 
dzania tylko na ul. Antokolskiej, Po- 
narskiej i Beliny. 

Następnie komisja postanowiła: 1) 
urządzić trawnik na placu Napoleona, 
na miejscu zajmowanem przez pom- 
nik Murawjewa, 2) urządzić klomb, a 
w odstępie od niego na 1 metr sze- 
rokości trawnik, na miejscu, gdzie 
stał pomnik Katarzyny, w skwerze 
Katedralnym, 3) zamiast parkanu ze 
strony ul. Wileńskiej na placu Orzesz- 
kowej urządzić żywopłot z akacyj. 

W sprawie wydzierżawiena placu 
tenisowego w ogrodzie Bernardyń- 
skim, komisja uchwaliła pozostawić 
ten plac w dalszej dzierżawie akade- 
mickiego związku sportowego. 

W końcu komisja postanowiła 
wystąpić do Rady miejskiej z wnios- 
kiem, aby wszcząć starania, ażeby 
kable powietrzne telegraficzne i tele- 
foniczne w obrębie miasta były za* 
mienione na podziemne wobec tego, 
że obecne kable szpecą ulice i tamu- 
ją wzrost drzew. й 

— Z Konsulatu Lotewskiego, 
Konsulat Łoiewski podaje do wiado- 
mości, że z powodu zgonu Piezy- 
denta Republiki Łotewskiej, czarna 
kawa w dniu 18-go b. m: nie odbę- 
dzie się. 
HB — Stan wody na Wilji. Stan 
wody na Wilji wynosił w dniu wczo- 
rajszym 376 cat. t. į. metr i 40 cent 
powyżej stanu normalnego. W prze- 

p AKADEMICKA. 
— Wybory de Zarządu <Koła Pra- 

wników». Zebranie zostało wznowione w 
poniedziałekt o godz. 7 wiecz. Otworzył ze- 
branie przewodniczący kol. Kowalski. Refe- 
rent kol. Szajewski w dalszym ciągu odczy- 
tuje projek! statutu opracowany przez ko. 
misję statuiową. 

Trzecie czytanie przyjęto z niektėremi 
poprawkami, poczem przystąpiono do wy- 
boru władz Towarzystwa. Prezesem przez 
aklamację zostaje kol, Michał Turło. W gło- 
sowaniu tajnem wybrano na wiceprezesa 
kol. Eugenjusza M. Schummera. Do Žakas 
weszli į Ikol. kol. Meysztowiczėwna 
Marja, Duszyński, Dmochowski i inni. 

Do Komisji Rewizyjnej kol. kol. Kopeć 
Tadeusz, Grzyb Hieronim. Zastępcy: ' Woj- 
ciechowski Stanisław, Hermanowicz Win- 
centy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wileńskie Towarzystwo Gi- 
nekologiczne. Naukowe posiedzenie 
odbędzie się dnia 17-go marca br. o 
godz. 20-tej w Klinice położn.-gine- 
kolog. USB. 

1) Dr. Waszkiewicz: Pokaz 2 ma- 
cic po przedziurawieniu. 

2) Dr. Giecow: Foetus papyra- 
ceus. 

3) Dr. Pióro: Pokaz preparatów 
położniczych. 

4) Dr. Dziadul: Poronienie na 
podstawie materjału Szpitala św, Ja- 
kóba za ostatnie 6 lat. ‚ 

5) Dr. Girszowski: Omėwienie przy- 
padku częściowego zarośnięcia szyjki 
po ciężkiem porodzie. " 

— (sch) Odczyt o Konkorda- 
cie. Odczyt Prof, Mgr. Alfonsa Par- 
czewskiego p. t, «Konkordat Polski z 
Rzymem na tle historycznem» zapo- 
wiedziany na ubiegły poniedziałek nie 
odbył się z powodu niedyspozycji 
Sz. Prelegenta. 

Odczyt Prof. Parczewskiego pod 
powyższym tytułem odbędzie się w 
sali III U. S. B. w niedzielę o godz. 
1 ppol. - 

— Wileńskie Kolo Związku 
Bibijotekarzy Polskich. Dnia 18 
marca 1927 (piątek) o godz. S-ej 
wieczorert odbędzie się w Bibljotece 
Publicznej i Uniwersyteckiej zebranie 
członków, na którem p. dr. Ludwik 
Cząrkowski wygłosi odczyt p. t. 
„Bibljoteka Syrokomli”. Wprowadzeni 
goście mile widziani. 

— Walne Zgromadzenie Legji Inwa- 
lidów W. P. Oddziału Wileńskiego odbyło 
się w ubiegłą niedzielę 13 marca br. w 
Kasynie Oficerskiem D.O.W. Wilno. 

Zebranie zagaił dotychczasowy Prezes 
Oddziału Wileńskiego E. Ochocki, który w 
krótkim przemówieniu wyjaśnił cel i zada- 
nia mające być rozstrzygnięte przez Walne 
Zgromadzenie. 

Na przewodniczącego Walnego Zgro- 
madzenia został powołany St. E, Branicki. 
Również przy stole prezydjalnym zasiedli 
Prezes Komit:tu Wykonawczego W. Jura- 
szeęk i Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej 

kach. Wobec ogromnej odpowiedzial- ciągu kilku godzin rannych spływały J. Henek przybyli specjalnie z Warszawy. 

ności jaką winne ponosić apteki, wy- 
dając czasami środki trujące i gwał- 
townie działające, Min. Spr. Wewnę- 
trznych wydało okólnik wzbraniający 
zatrudnianie niefachowego personelu 
w aptekach. 

Wobec tego, że recepty są bar- 
dzo często pisane przez lekarzy. nie- 
wyraźnie i ze znacznemi skrótami 
oraz, że niektóre nazwy poszczegól- 
nych składników są do siebie bardzo 
zoliżone, personel niefachowy mógłby 
popełniać szereg pomyłek, 
fatalnych dła chorego. 

SAMORZĄDOWA. 
— (o) Ułatwienie wydawania 

dowodów osobistych. Nie bacząc 
na to, że przymus. paszportowy w 
Polsce nie istnieje, w praktyce okazuje 
się, iż posiadanie tego dokumentu 
jest w wielu wypadkach wprost ko- 
niecznie. Szczególnie na kresach brak 
dowodu osobistego naraża często na 
przykrości podróżujących w pociągach. 
Także samo otrzymywanie przesyłek 
pocztowych, przekazów i t. p. jest 

resztki kry. Są to resztki lodu, któ- 
ry zatrzymał się w zatokach i dopły- 
wach Wilji. : 

— Szoferzy i dorožkarze mu- 
szą znać miasto. Wobec ujawnie- 
nia, że cały szereg szoferów prowa- 
dzących dorożki samochodowe oraz @ 
dorożkarzy częstokroć nie znają nazw 

ra ruchu kołowego zarządziły zorga- 
nizowanie egzaminu ze znajomości 
miasta. Osoby, które nie będą mogły 

miasta, utracą prawo jazdy. 

POCZTOWA 

— Urzędowy spis abonentów 
stacji telefonicznej. Wileńska Dyr. 
Poczt i Telegrafów zawiadamia, że 
wydanie urzędowego spisu aboren- 
tów sieci telefonicznej Okręgu Wileń- 
skiego na rok 1927/1928 powierzono 
p. Janowi Dyszkiewiczowi. 

Każdy abonent będzie umieszczo- 
ny jednorazowo w spisie bezpłatnie. 
Treść i miejsce umieszczenia w spi- 
sie można zastosować do życzeń 

baz paszportu czasami nawet mie- abonentów. Abonenci życzący spraw- 

możliwe. To też ludność kresowa dzić, uzupełnić lub sprostować swą 
miejska i wiejska coraz licznej” zgła- nazwę winni zwrócić się do miejsco- 
sza się do starostw celem otrzyma: wego urzędu pocztowego-tel. do dnia BLT ISSN TI AE KTRETET STS 

nia paszportu, : 
„Podczas swej ostatniej inspekcji 

p. min. spr. wewnętrznych Składkow- 
ski zauważył, że skoncentrowanie ca- 
łej pracy wydawania paszportów w 
starostwie jest niewygodne i uciążli- 

1 kwietnia b. r. Celem uniknięcia błę- 
dów w spisie zaleca się, aby każdy 
abonent niezwłocznie wyjaśnił, czy 
nazwa urzędowa jego telefonu odpo- 
wiada rzeczywistości. 

Abonenci miasta Wilna zalatwią 

Po ukonstytuowaniu się Prezydjum 2а- 
brał głos Prezes Oddziału Wileńskiego E. 
Ochocki, który w półtora godzinnym  prze- 
mówieniu zilustrówał dotychczasową  dzia- 
łalność Oddziału, z której wynika, że poło- 
żono dużo wysiłku ku polepszeniu bytu 
nwalidom Armji Polskiej. Zorganizowano 

Sekcję Kulturalno-oświatową. Działy: pracy, 
sscaw i przedsiębiorstw. Nawiązano łącz. 

ność ze wszystkiemi instytucjami państwo 
i Ulic, władze powołane do rezulowa- wemi, samorządowemi i społecznemi, tak 

że w nejbliższej przyszłości można spo- 
dziewać się realizacji postulatów Oddziału. 
Następnie złożył sprawozdanie z odbytej 
rewizji. Oddziału Prezes GŁ 

czasami wykazać się gruntowną znajomością Rewizyjnej J. Henek. Poczem przystąpiono 
do wyborów Zarządu, w skład którego we- 
szli jako Prezes Zarządu Oddziału E. Ochoc* 
ki, sekretarz St. E. Branicki, skarbnik G. 
Szwigier i technik J. Grzelak. 

° Jak również wybrano trzech delegatów 
na Walny Zjazd Delegatów Legji W. Po W 

Warszawie. ; @ 
Zebranie zakończono podziękowaniem 

Prezydjum za dotychczasową działalność 
Prezesowi i życzeniem Nowemu Zarządowi 
owucnej pracy dla dobra Oddziału, 

— Posiedzenie T—wa Psychjatrycz- 
nego. We środę dn. 16-90 marca b. r. © 

z. 8 min. 15 wieczorem w sali Wilefń: 
skiego Towarzystwa Lekarskiego (Zamko- 
wa 24) odbędzie się posiedzenie Wil. Oddz. 
Polsk. Tow. Psychjatrycznego dla członków 

i gości z następującym porządkiem dzien- 
nyra: 1. Pokaz Władzia Zwirlicza.  Objać- 

nień udzieli profesor Dr. St. Wiadyczko. 
2. Sprawozdania. 3. Sprawy bieżące. 

NADESŁANE 
* 

Niedoszła samobójczyni. 

Rozpacz z powodu wypadania 
we jak d'a władz, tak i dla peteniów, dotyczące sprawy w kancelarji stacji włosów grożących jej w konsekwen- 
BRON PE TZEZ TAPETY ROPEK CZAI 

4 i pół proc. listy zast. ziems. zł. 56,00 56,65 
4 proc. ziemskie złotowe 50,25 
6 proc. obl. m. Warszawy 35,10 35,— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 15 marca 1927 r. 

Banknoty. 
Dolary St Zjedn. 8,931/, 8,93 

łoto. 
Ruble 4,751/4 

Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 53.50, 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zt. 100 45,60 

telefonicznej, ui. Św. Jańska 13 w 
godz. od 8 — 15 (telefon Nr. 14). 

WOJSKOWA. 

— Z twa wiedzy wojskowej. 
W dniu 18 bm. o godz. 18-ej w ka- 
synie garnizonowem wygłosi 9-ty 
ogólny odczyt T. W. W. prof. USB. 
Komarnicki na temat: «Konstytucja 
i jej zmiany w obecnym układzie 
europejskim», 

Wsięp dla oficerów sł, czynnej 
i rezerwy, ich rodzin i wprowadzonych 
gości. 

cji łysiną była tak wielka, że chciała 
sobie życie odebrać. W ostatniej 
chwili poleciła jej staruszka 70-cio 
letnia środek na porost włosów „Mia“ 
wyrobu firmy Henryk Żak, który 
również używała z dobrem powo- 
dzeniem. w krótkim czasie wyrósł 
włos bujay w kolorze naturalnym i 
pani która sobie chciała życie ode- 
brać, jest wesołą, pełną życia a w 
konkursie wyznaczonym za  naj- 
piękniejszą fryzurę otrzymała pierw- 
Szą nagrodę, wszystko dzięki środe 
kowi „Mia* firmy Henryk Żak.
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— (Sch) Rola katolicyzmu w 
przyszłem ustawodawstwie pol- 
skiem. Pod powyższym. tytulem wy- 
głosił wczoraj w Il Sali U, S. B. od. 
czyt prof. Dr, Glaser. 

Przystępując do określenia wpły- 
wu idei katolickiej na ustawodawstwa, 
Sz. Prelegent nawiązuje do art. 114 
Konstytucji z 17,marca 1921 r., któ- 
ra podnosi religję katolicką do wy» 
znania narodowego. 

Od najdawniejszych czasów Ko- 
ściół zwrócił uwagę na dwa punkty 
zasadnicze: 1o to zwrócenie uwagi na 
sprawcę jako takiego, na indywidua- 
listyczny kierunek woli, a nie na sa- 
mo przestępstwo; 20 kara nie powin- 
na mieć na celu zemstę za karę, 

lecz umoralnienie, podniesienie etycz- 
ne przestępcy. 

_ Humanitarne zasady uwydatniają 
Się nadewszystko w  prawodaw 
stwie kościelnem, tak bardzo odbie- 
gającem od prawodawstw innych. To 
też, główne miejsce w. dziedzinie kary 
prawodawstwa kościelnego zajęly po- 
ene medicinales, owe kary łecznicze 
człowięka, Wpływ ustawodawstwa w 
tych dwuch punktach wpłynął па ш- 
stawodawstwa cywilne znacznie. Na- 
dewszystko zmieniło się pojęcie kary, 
jako czynnika odwetu czy zemsty. 

Prelegent podkreśla wpływ usta- 
wodawstwa: katolickiego szczegolniej 
na ten dział prawa cywilnego, który 
stanowi jego specjalność, t.j. właśnie 
na prawo karne. Przestępstwa cudzo. 
łóstwa, spędzenia płodu i inne części, 
o których traktuje kadex karny, zo- 
stały postawione w innem świetle pod 
wpływem Kościoła. Proces karny nie- 
mniejsze nosi piętno wpływu doktryny 
katolickiej. Koś iół podkreślał tu ko- 
nieczność poszanowania godności czło- 
wieka, choćby stanął przed trybuna- 
łem, jako przestępca, 

Nawet proceś .kathy, zreformowa- 
ny przez Papieża Inccentego lil,jak go 
niektórzy nazywają «procesem. inkwi- 
zycyjnym» został spaczony dopiero w 
średniowieczu. Prawo cywilne mniej 
sze przedstawia pole, na którem mo- 
że się uzewnętrzniać wpływ idei kato= 
lickiej. Prelegent omija prawo mał- 
żeńskie, ile że komisja kodefikacyjna 
nie roztrzygnęła dotąd definitywnie 
tej części prawodawstwa cywilnego. 

12 stycznia 1921 r. Polska przy» 
stąpiła do konwencji międzynarodo- 
wej, zwalczającej handel żywym to- 
warem. Zapobieganie możliwe i o: 
chrona pracy, opieka nad pracującemi 
kobietami i dziećmi, konwencja doty= 
Cząca ochrony kobiet pracujących w 
nocy i cały szereg innych. umów 
wyraźny noszą wpływ Kościoła Kato- 
łickiego. ' 

Mówca zakończył wyrażając ży- 
czenie, aby przyszłe ustawodawstwo 
polskie jaknajwiększy wpływ* nosiło 
wielkiej idei katolicyzmu. Po odczy- 
cie rozwinęła się barwna dyskusja. 
PRACA i OPIEKA" SPOŁECZNA 

— Zarząd Kasy. Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w 14 b. 
m. załatwił, m. in., następujące spra- 
wy: przyjął do wiadomości komuni- 

„katy Dyrektora z załatwionych przez 
uchwał Zarządu: i wydany niego 

  

okólnik w sprawie _ przestrzegania 
kredytów  preliminarza; przyjął do 
wiadomości sprawozdanie Przewodni- 
czącego. ze. spraw. załatwionych: przez 
niego i jego. Zastępcę; uzupełnił skład 
Komisji  Reorganizacyjnej, wprowa« 
dzając. do. niej członka A. Frieda; 
przyjął do wiadomości sprawozdanie 
członków Zarządu pp. Zasztowta i 
d-ra Rafesa, delegowanych do War- 
szawy w sprawie udziału w Okręgo- 
wym Związku Kas Chorych w Wilnie; 
ustosunkował się do pierwszych 4-ch 
okólników tegoż Związku; zatwierdził 
wnioski Komisji Prezydjalnej o. skie- 
rowaniu do Sądu spraw za nieprawne 
korzystanie ze świadczeń Kasy przez 
osoby nieuprawnione; w celu dania 
możności członkom Kasy, zakwalifi- . 
kowanym do uzdrowisk wykorzysta- 
nia tychże jeszcze w tym sezonie, na 
wniosek Komisji Świadczeń uchwaiił 
wysłać wszystkich chorych, zakwali- 
fikowanych do uzdrowisk przez Ko- 
misję Lekarską, ograniczając czasowo 
pobyt ich do 2-ch miesięcy. 

° ROŽNE 
— (z) Uwadze emigrantów do 

Ameryki. W prasie amerykańskiej a 
także i w prasie połskiej pojawiły się 
ostatnio wiadomości o tem, iż kon- 
gres amerykański przyjął uchwałę w 
sprawie przyznania pierwszeństwa w 
obrębie kwoty imigracyjnej bliskim 
krewnym obywateli amerykańskich, t.j. 
braciom, siostrom i t. p., przedrolni- 
kami. й 

Biura emigracyjįnė w Wilnie po 
dokładnem sprawdzeniu wiadomości 
tej na miejscu w Stanach Zjednoczo- 
nych z całą wiarogodnością: stwier- 
dzają, iż powyższa uchwała wcale 
powzięta nie została. 

Jak i w ciągu ubiegłych dwu la- 
tach tak i w bieżącym roku imigra- 
cyjnym, krewni obywateli amerykań- 
skich (za wyjątkiem żon, rodziców i 
dzieci do: lat 21) żadnego przywileju 
w otrzymaniu wizy amerykańskiej po- 
siadać nie będą. ; i 

Pierwszefistwo otrzymywać będą i 
w roku bieżącym rolnicy, posiadają: 
cy affidavity, przesłane przez farme- 
rów w Stanach Zjednoczonych. 

Rolnicy, którzy wysłali do konsu- 
latu podanie o kartę wstępu nanowo-. 
wprowadzonych przez konsulat for. 
mularzch, otrzymali już numery reje- 
stracyjne, w pożądku kolejności któ- 
rych: otrzymają oni karty wstępu, jed- 
nak samych kart. wstępu narazie nie 
dostali. 

W każdym razie należy stwierdzić, 
iż najwcześniejsze karty wstępu. dla: 
rolników wydane będą na miesiąc li- 
piec r. b. na poczet kwoty nowego 
roku: imigracyjnego, rozpoczynającego 
się, jak wiadomo, w dniu 1:lipca 1927 
roku. 
Fu — Podziękowanie. Komitet ro- 
dzicielski wespół: z przełożoną szkoły 
„Dziecko Polskie" — zauprzyjemnie- 
nie wieczoru p. n. „czarna kawa” 
13:1ll. r.b. — niniejszem wyraża sło- 
wa serdecznej podzięki paniom: Sut- 
kiewiczowej, Wisłockiej, i“ Czaraec- 
kiej oraz panom: Sutkiewiczowi i Ma= 
linowskiemu. 

SE 

— Powrót archimandryty Fi. 
lipa Morozowa. W. dniu  dzisiej- 
szym powrócił do Wilna archiman- 
dryta Filip, Morozow, który po pono- 
wnem przejściu na prawosławie otrzy- 
mał urlop. Pokuta kościelna nałożona 
na niego zostanie, mocą decyzji Sy- 
nodu Prawosławnego, zdjęta przed 
samymi świętami Wielkiej Nocy. Obe- 
cnie rygor klasztorny wyznaczony 
przez władze cerkiewne obowiązuje 
nadal archimandrytę Morozowa. 

TEATR i MUZYKA 

— „+Reduta> na Pohulance. Dzisiaj 
t. j. w Środę z powodu generalnej prób: 
jatrzejszej premjery <Snu» — Kruszewskie 
przedstawienie zawieszone, , 

Jutro po: raz pierwszy «беп». 
Sztuka ta zarówno *ze SC na osobę 

autorki (p. Kruszewska jest wilnianką) jak 
i na rodzaj zagadnienia artystycznego oraz 

sposób rozwiązania i uplastycznienia tego 
zagadnienia — wzbudziła duże zaciekaw enie. 

Bilety są do nabycia w biurze podróży 
«Orbis» „(lchjaviera 11), w. dzień. zaś 
przedstawienia od g, 5-ej w. kasie teatru. 

— «Mecenas Bolbec i jego mąż w 
Teatrze Polskim. Dziś grana będzie nie- 
zmiernie wesoła komedja «Mecenas Bolbec 
1 jego mąż», na której publiczność wprost 
się zaśmiewa. 

— «Wielka księżna i chłopiec hote- 
lowy» — komedja Savoira grana będzie 
raz jeden jutro. 

— ыа;гьнш. premjera w Teatrze 
Polskim. Teatr Polski od dłuższego czasu 
pracuje nad wystawieniem najnowszej. ko- 
medji Molnara <Jedyny ratuneko, 

— Sobotnia popołudniówka w Tea- 
trze Polskim. W sobotę o g. 4 m. 30 p 
grana będzie najnowsza komedją Wł. Pe- 
rzyńskiego «Uśmiech losu», po raz ostatni 
w sezonie. 

RADJO 
— Program stacji warszawskiej. 

„ 15.00—15.25. Komunikaty — gospodar- 
i meteorologiczny. › 

15.30—16.45. Stacja nieczynna. ° 
16.45—17.10. Program dla dzieci (p. 

Marjusz Maszyūski). | 
17.15. Koncert. 
Koncert popołudniowy. 
18.40—19.00. Rozmaitości. 
1900—19.25. «Skrzynka poczłowa», ko- 

respondencję bieżącą omówi Dr. Marjan 
Stępowski. 

1930—19.45, Komunikat rolniczy. 
„ 19.45—20.0. Odczyt pt. «Układ po- 

wierzchni i klimat», wygł. prof. Aleksander: 
Janowski, (z cyklu «Co każdy o Polsce wie- 
dzieć powinien»). 

20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 
komunikaty. 

20:30. Polska muzyka taneczna. Wyko- 
nawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Jana Dwo- 
rakowskiego. 

21.30. <Pod polską strzechą» obrazek 
ludowy ze śpiewami — Winc. Rapackiego. 
Wykonawcy: Józefina Bielska; Ajdona Jasiń- 
ska, Wincenty Rapacki, Jakub Kelter, Вп- 
dolt Pony i Leon Recheński. 

22.00. Sygnał czasu. Komunikaty. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Ujęcie złodziei. W nocy na 15 

bm. podczas obławy zatrzymano Leona 
Grzybowskiego i Stanisława Kurowskiego 
w mieszkaniach których znaleziono rzeczy 
ochodzące z kradzieży na szkodę H. Szy- 

Śtowskiezo (Archanielska 32). 
—.Nagły zgon. Dn. 15 bm. w domu 

Nr 7 przy zauł. Kijowskim nagle zmarł Mi- 
chat Kopytowski. Przyczyna Śmierci nie 
ustajona, ? 

Fatalne skutki własnego wyna- 
lazku. We ws: Ruskie Wierzby gra. Mic- 
kuńskiej 15-letni Czesław Swirko bawiąc się 
z rewolwerem własnego wyrobu: spowodo* 
wał wystrzął, skutkiem którego  rozerwało 
lufę t jednym z kawałków luiy został ran- 
ny w żołądek brat Swirko 14-letni Edward. 
Poszkodowanezo w stanie ciężkim dosta- 
wiono do-szpitala św. Jakóba w Wilnie. 

  

Dziś bi - с ` i 66 świetlanie filmy: „U progu gilotyny”. dramat w 8-miu aktach. 
® 4. 10 aktów nadzwyczajnych przygód 

i „Jackie Ц ludożer. ców 3 małego rozbitka. W rd sias žie 
YNY Jackie Coogan. Według powieści Lenotre'a «Czarna Szpilka». 

poczekainiach koncerty Radjo. Ostatni seans o godz, 10. Ur 'estra pod dyrekcją 
„Kapelmistrza p, W. Szczepańskiego Kasa czynna od god. 4 m. 30, Następny program 
„<Ben-Ali» dramat wschodni, Anons: <GRACZ W SZACHY» Joueur d'ćchecs, 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5).     

| 

|
,
 

  

  

m Dziś uroczysta premiera Nieby wała e wała sensacją dla Wilna! Wielki film polski. || $ 
(Lunatyczka) 10 wielkich alėw nieszmowiych wrażeń z udziałem znanego Kapita- “ 

RZ Polonja“ u „ORLĘ na Bolesława ORLIŃSKIEGO (bohater lotu Warszawa — Tokio — Warszawa). eatr »» у BE W.rolach głównych Marja Majdrowiczówna, Flanka Ordonówna, Ninka Wilińska, Jadwiga Daczyń- 
M ska i inni. Rzecz dzieje się wspt ie w Warszawie i Zakopanem. W scenie zbiorowej: Zes 
№ baletowy Koszutski—Girls. Zdjęcia nad Tatrami, Dancingi, Wędrówki nocne. Legenda o skarbach 

Janosika, ukryty w Tatrach. UWAGA: Nie patrząc na kolosalne koszta tego obrazu ceny miejsc 

ul. A. Mickiewicza 22, 

$ 
; į 
  

pozostają nie podniesione. Początek o g 4-е), _ 

OW O 

„Wrażenia teatralne. 
«Mecenas Bolbec i jego mąża, ko- 
medja w 3 aktach L. Verneuilla i 
J. Berra, wystawiona w Teatrze 

Polskim. 

Kto «Mecenasa Bolbec'a» widział 
w Warszawie na scenie teatru Cwi- 
klińskiej i Fertnera, ten na premierę 
tej wybornej, lekkiej komedji w wi- 
leńskim Teatrze Polskim — oczywiś- 
cie poszedł. Choćby dłatego aby zo- 
baczyć jak to oni ją zagrają, tę uciesz- 
ną, ślicznie zbudowaną komedjo kro- 
tochwilę, Dużo w Wilnie znalazło się 
takich ludzi, Jeszcze więcej znalazło 
się takich, którzy poszli «na niewi- 
dzianego>. Co pójdziesz do Teatru 
Polskiego, to się doskonale zaba- 
wisz/ ; 

l.tak się stalo, 2е па premjerze 
<Mecenasa Bolbec'a» był nieomal 
tłok. | nikt, dosłownie nikt nie żało- 
wał, że wydał swoich para groszy. 

Komedja — jeżeli ją komedją na- 
zwać można — wesołej spółki Ver- 
neuilla i Berra podchwytuje z niemałą 
zręcznością charakterystyczne rysy 
całkiem nowoczesńego pożycia .małe 
żeńskiego. Żona jest... niesłychanie 
wziętym, doskonałym i sławnym adwo- 
katem paryskim; maż — robi rachun- 
ki z kucharką, odwiedza niedomaga- 
jącą ciocię, omal, że nie chodzi ijna 
konferencje ze szwaczką. Źle! Pardon. 

p- Nie tak bardzo. Oglądamy w drugiej 
połowie sztuki: powrót małżeńskiego 
pożycia państwa Bolbec do zormy. 
Żona porzuciła swój fach, djablo mę: 
ski, znowu stroi się, bywa, kupuje 
perfumy na tuziny flakonów, i... i już, 
już ma mieć kochanka. Na szczęście 
pan Bolbec, nie w ciemię bity, spo- 
strzega jak rzeczy stoją i wybierając 
z dwojga złego mniejsze, powiada do 
uroczej i pełnej temperamentu swojej 
Kollety: ; 

— Moja droga! Możebyś ty jed- 
nak wróciła do adwokatury, co? 

A tu i dwóch, trzech niezmiernie 
interesujących spraw nie udało się 
przekazać któremu z kolegów-adwo- 
katów i trafia się akurat jedna.. prze- 
pyszna, па której «wyjechać» można 
bardzo, bardzo wysoko, tedy — me- 
cenas Bolbec w sukńi po kolanka 
zasiada znów ża swoje ministerjalne 
biurko. Ali right! Pani Kolety bujny 
temperament znajdzie znów ujście w 
perypetjach pasjonującego zawodu i 
w upojeniach sławy a pan Bolbec 
weźmie sobie, jak się patrzy, kochan- 
kę na codzienny użytek. 

Z kobietami trzeba być filozofem. 
Kto zaś z najświeższej sztyki Verneu- 
illa i Berra nie nauczy się jak żyć i 
postępować wogóle z niewiastą—tego 
już nikt i nic nie nauczy. 

Publiczność zaś, bawiąca się do» 
skonale, ani na moment jeden nie 
żałowała, że nie ma przed sobą na 
scenie w róli adwokata w spód: 
niczce... pani Mieczysławy Ćwikliń- 
skiej. P. Ćwiklińska jest znakomitą 
aktorką od dawna... od bardzo dawna, 
A nie jest byn:jmniej wskazane być 
znakomitą artystką od—nazbyt dawnal 
Osobliwie przereklamowaną. P. Janina 
Piaskowska ma wszystkie warunki 

IANINO lub r szystkich, któ- 
Drew chcę rzy wiedzą o 

"kupić. Pośredni- SF miejscu zamie- 
kom wynagrodzenie, szkania Heleny Jerma: 

Szpitalna 7, m. 4. kowiczowej, z domu 
(wpobliżu  Zawalnej). Kudzinówny, urodzo: 

nej w roku 1898 i 
ostatnio zamieszkałej 
w Dynaburgu, uprasza 
się o podanie informa- 

    

Poszukuję 
dwóch pokoi z kuch- cyj do  Konsystorza 
nią. Wiadomość w Ewangelicko-Reformo- 

i ji wane) w Wilnie, administracji «Słowa» T E aina Nr. 11, 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? $ 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- $, 
spondencyjne - prof. Sekutowicza, * 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 

   
  czają listownie; buchalterji, rachunko- 4 

wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nanki handlu, 
prawa, kaligrafii, pisania na maszy- 
nach. Po ukończeniu świadectwo. 

  

  

Kino Hajins* | PREMIERA! Wielki & s 6ć potężne arcydzieło w|g nieśmiert. ie 
Teatr „Helios szlagier sezonu! ” „Studnia JAKOBA ści Piotra Karai Akcja rozgrywa się w 

S ul, Wileńska 38, współcześnej Aleksandrji, Kaiftie, Konstantynopolu, pod Piramidami.i Paryżu. Na scenie: Ną żąda- $ { nie publiczności, Cud natury, Telepatyczno- Jasnowidzący WŁADZIO. ZWIRLICZ.. Przepowiada. e 
а przyszłość. Odgaduje myśli, ч $ 4 я 

© Bank Liemiański w Warszawie $ 
2 Wydziai Agrarno-Parcelacyjny ė 

Przedstawicielstwo w Wilnie * 
* ul. Mickiewicza 8, tel, 4—43. я 

przeprowadza parcelację  nierucho- $% + 
< mości ziemskich w województwach $ 

Wileńskiem i Nowogródzkiem na +, 

© dogodnych dla właścicieli warunkach 3 

* 
+ 

O dziela zaliczek na parcelację, wWy- 
т 

udziela z 6 
ORD 

Eras pożyczki w Pafstwowym 
ė anku Rolnym, dokonywa pomiarów 

4 przeprowadza likwidację  siażebności, gg, 
nn 

kai ik iii owcza e 

Kapitały na oprocentowanie 
w kaźdej sumie lokujemy solidnie 
pod zabezpieczenie rzeczowe, jak 

również, POŻYCZKI ZAŁATWIAMY 
szybko i dogodnie. Dom Н.-К, 

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

  

Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja Robót 
Publicznych) ogłasza publiczny przetarg na dostawę pokostu : 
I-go gatunku z czystego oleju lnianego w ilości 320 klg-ów czy- 
stej wagi, oraz farby gotowej koloru ochionnego (szarego) w 
ilości 720 klg-ów I-go gatunku dla malowania żelaznych kon- 
strukcji mostowych z dostarczeniem wymienionych materjałów     

    
    

do magazynów Dyrekcji w Wilnie (Plac Magdaleny 2). zam. tamże. 
rzetarg odbędzie się w dniu *2-fll r. b. o godz. 12-ej 

w ah Okręgowej "Dyrekcji Robót Publicznych w, Wilnie 
przy ul. Magdaleny Nr 2 w Oddziale Drogowym, pokój 87. Pi- 
semne ółerty winne być złożone do tego dnia do godziny 10-ej 

rano w kancelarji date Dyrekcji pok. Nr 86, 
łącznie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wa- 
djum przetargowe w wysokości 5 proc. od ogólnej wartości 

stawy. 
"Sm A ofercie powinny być dostarczone próbki pokostu, 
6. ocechowane pieczęcią firmy—jako wzory, 

| Dostatczenie materjałów powinno 
do dnia 25 marca r. b. | © 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo swobodnego | 
wyboru oferenta, pace p S ilości dostawy, 
względnie nieprzyjęcia żadnej oferty. zglę przyjęć Za Wojewodę 

Dyrektor Inżynier (—) Siła-Nowicki. 
Za zgodność: 3. Kiełczewski. 

Nr 4540-VI. 

NAJŚKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM ZM <Q) 

tamże. 

  

I NAGRODZONY 
MEDALAMI      

  

    
być dokonane najdalej 

   
DONABYČIA WSZĘDZIE 

WÓANIA: GŁÓWNY SKŁAD WYSYŁKOWY 

APTEKA MIKOLASCHA 
Lwów.       

Wydź, Zdr, Nr. 88, 

Do Rejestru EamoTogs 
w dn. 28 Li 27 r, pod Nr. 50: 3 y 3 

R. H. A. |—5930 Firma; <Deguczyński Mowsza> w Ej: 
szyszkach, pow. Lidzkim. Skiep spożywczy, bakajji i galanterji. 
Firma istnieje od 1892.. Właściciel — WRZ: VAN 

  

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! _$ 

000606666666666666666466060606666666404 064464466440 

*RADIO 
"* Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lamp 

b oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy | 

Ceny konkurencyjne. 
IAŁY: GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa Nr 
(—ul. Zamkowa Nr 29, telef, Nr 108, LIDA—$Ś 

T-wo Radio-Techniczne< 

„Elektrit” "tei "Ne 102380 
na raty. * 

29, dk 

ul. Suwalska Nr 65, ug 
umUuNuMNNU B00000000000000000000000000000000000000 

Dział'A Sądu Okr. w Wilnie 
wciągnięto: 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 284 27 r. pod Nr. 5931 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5931. <Dubczańska Gala» w Ejszyszkach, 
ow, Lidzkim—sklep Rich "bakalji i gałanterji, Firma 

istnieje od 1926 roku. łaścicielka _Dubczańska Gala, zam. 
4543— VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn, 28-|i 27 r. pod Nr. 5932 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5932. «Dubczańska Sora» w Ejszyszkach, 
pow. Lidzkim—piwiarnia, Firma istnieje od 1925 roku, Wła- 
ścicielka—Dubczańska Sora, zam. tamże, 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn, 28-11 27 r. pod Nr. 5938 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5933. Firma; Dubicka Joch 
ow. Lidzkim,—sklep spożywczy. Firma istnieje od 1923 roku. 

Właścicie|ka- Dubieka Jocha, zam. tamże. 

4544—VI 

Jocha w Ejszyszkach, 

4545—V1 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ośłoszenia Zenon Ławiński, 

Echa nadużyć na 
Jeszcze w roku 1923 byla wyto- 

czona przeciwko zawiadowcy rzeźni 
miejskiej Janowi Borosiewiczowi, lee 
karzowi weterynacji Stefanowi Chazbi- 
jęwicżowi i felczerowi Bol. Filipowi: 
czowi sprawa sądowa za szereg na- 
dużyć na rzeźni miejskiej. Sprawa ta 
na skutek amnestji została umorzoną. 

rzeźni miejskiej. 
W. międzyczasie byli zwolnieni ze 
służby Chazbijewicz i Filipowicz. 
Obecnie Magistrat, po zaznajomieniu 
się z aktem oskarżenia, 

skich. (o). 

Ujęcie złodziei wagonowych, 
Przed dwoma dniami z pociągu towaro- 

wego Nr 785 „pacchodzącega przez stację 
Rudziszki skradziono przy pomocy zerwania 
plomby i zniszczenia zamku partję dywa- 
nów i rzemieni, 

W dniu wczorajszym komendant poste- 
runku w Rudziszkach, przodownik Szopis, 

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, ktėra 

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

cia, od. godz, 10 zrana do 8:ej wiecz. 
ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na schody i 

na lewo. 

  

   

      

zewnętrzne jak ulał dla roli mecena- 
sa Bolbeca. Pewaa jej sztywność i 
i ostrość przydają się w tym wypad- 
ku doskonale. A piękna postawa, 
uroda, młodość, świeżość i aktorski 
niewątpliwy talent—robią swoje. P. 
Piaskowska pod więcej względami 
Ćwiklińską prześciga niż jej ustępuje. 
Niech jeszcze tylko gra p. Piaskow- 
skiej wysubtelnieje i szczyptą okrasi 
się werwy i humoru — a w rolach 
takich jak pani Kollety nic nie będzie 
miała u Ćwiklińskiej do pozazdrosz- 

czenia. ® 
"Zaś dyr. Rychłowski dobrze by 

zrobił dając raz przecie za wygraną 
obsadzaniu samym sobą ról najzu- 
pełaiej dla niego nieodpowiednich. 
Dla ról zarywających 0 lekkiego 
amanta i wymagających subtelnej mo- 
dulacji głosu, zaś w mimice i geście 
różnorodnego wyrazu — ciężki i mo- 
notonny dyr: Rychłowski najzupełniej 
się nie nadaje, Ma zakres ściśle okre- 
ślonych rół, po za który wychodzić 
nie powinien. Może kto potrafi go 
przekonać. Jeżeli np. drugi akt, w do- 
datku w pewnej mierze rozwlekły, 
nie wypadł jakby wypaść mógł, niech 
sobie dyr. Rychłowski to przypisze. 

W Warszawie grag w gruncie rze- 
czy epizodyczną rolę Rebiscoul'a p. 
Skonieczny i rola nie zwraca na sie- 
bie wyjątkowej uwagi. P. Piwiński 
robi z niej nieomal centralną w sztu- 
ce. Doskonałą charakterystyką i wręcz 
wyjątkowo świetną grą opanowuje i 
sztukę — i publiczność. Jest przeza- 
bawny i pełny życia przy wyśmieni- 
tem uirzymywaniu się w charakterze 
i tonie. Przy otwartej scenie oklaski: 
wano dzielnego artystę hucznie i suto. 

P. Kuszłlówna w roli Czcylji Poin- 
tet „niewiedzącej, co czyni*, rozbra- 
jającej a rozkosznej tudzież p. Opol- 
ski, zakochany po uszy sekretarz me- 
cenasa przyczynili się też niemało do 
zupełnego powodzenia sztuki, 

Nie rychło chyba zejdzie z afisza. 
dż |  Cz.. Jankowski 

prowadzący śledztwo aresztował w Landwa- 
rowie sprawców kradzieży. Są to: bracia. 
Jan i Szymon Jagielewicz i Karol Stefano- 
wicz, wszyscy mieszkańcy Landwarowa. To- 

wartości 1200 zł. odebrano i złożonó War, 
na przechowanie na st. Rudziszki. Sprawców 
przekazano Sędziemu Śledczemu. 

Nasz dozór sanitarny. 
Wczoraj w Hafach miejskich widziano 

taki Sdrażek: 
ani, kupująca w jednej z jatek mięso, 

Czuje duszący odór dny: Rozgląda się i 
widzi na ladzie kilka większych kawałków 
zgniłego mięsa i zupełnie zgniłą, wydziela« 
jącą jakąś cuchnącą ciecz szynkę. Zwraca 
się do właścicielki jatki: 

. — Sprzątnijcie tę padlinę, bo i świeże 
mięso od tego się psuje. 

Na to właścicielka cynicznie: 
j— Sprzątuiemy, sprzątniemy, niech się 

pani nie boi. Zje pani to wszystko na Wie|- 
kanoc aż miło. 

. , Jedno tylko pozostawało: sprowadzić po- 
licję i polecić spisanie protokułu za antisa- 
nitarny stan jatki. Mimo zukiwań  poli- 
cjanta nie znaleziono. Gdzieś w oddali wid- 
niała sylwetka policjanta konnego, ale ten 
ma wcale inne przeznaczenie. 

Jakże humorystycznie, w świetle takie- 
go obrazku, wyglądają niezliczone uchwały, 
niezliczonych komisyj, komitetów a i urzę- 
dów, których zadaniem jest nadzór sanitar- 
ny. Jak Śmieszne jest np. rozporządzenie o 
plombowaniu i stemplowaniu firmowym zna- 
kiem kiełbas—kiedy się ani palcem nie ruszy 
by skontrolować z czego się te kiełbasy ro- 
bi. A że się palcem nie rusza — najlepszy 
dowód z jaką bezczelnością padlina trzyma- 
na jest na ladzie sklepowej. Kontrolowač, 
kontrolować i kontrolować... na miejscu w 
jatkach, w masarniach, a i w mieszkaniach 
właścicieli jatek, gdzie owa padlina przecho- 
wywana zostaje, aż dostatecznie dojrzeje, by 
nadawała się na kiełbasy wielkanocne. Na 
tem polegać winna praca owych komitetów 
i komisyj, — nie na ogłaszaniu papierowych 
rozporządzeń, które niby mają nas przeko- 
nywać, jak to na wysokim, europejskim po- 
ziomiie postawiony jest nasz ćozór sanitarny. 

Jatka—o której wyżej—ma Nr 31./ 
Nazwisko owej kupującej pani można— chcąc * 
—też mieć. A są i świadkowie. 

Ofiary. 
— 20 zł. na dom wychowawczy im, 

Marszałka Józefa Piłsadsk'ego, Celem  ucz- 
czenia św, pamięci Kazimierza Karola Sztraj- 
la — składa Jan Kazimierz Sztrall. 

ZKKAZWOGONENUWANWAOZINWA 
R Nasiona ogrodnicze kwiatowe i 
a pastewne znanej firmy 

EC, Ulrich (aaa w Warszawie 

poleca D."H. Murpol 

"M. Jędrzejkowski 
№ ul. Mickiewicza 34, tel, 370. 
BELT L LIT LILII. = 

    

  

postanowił 
zwolnić z dniem 16 |marca r. b. Jana 
Borosięwicza, który ostatnio zajmo- 
wał posadę zawiadowcy rynków miej- 

  

    

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnia 
w dn. 2811 27 r. pod Nr. 5934 wciągnięto: ) 

R. H. A I.—5934, <Germaniski Mowsza» w Ejszyszkach, 
pow. Lidzkim sklep mięsa, Firma istnieje od 1921 roku, Wła- 
Ściciel—Germaniski Mowsza, zam. tamże. 4546 —VI 

Do Rejestru Handliowezo Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 28-I| 27 r. pod Nr, 5935 wciągnięto; 

R. H. A. 1.—5935. <Girszowsk; Jankiel» w Ejszyszkach, 
pow. Lidzkim. Piwiarnia. Firma istnieje od 1902 r. Właściciel— 
„Girszowski Jankiel, zam. tamże. 4547—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 28:11 27 r. pod Nr. 5936 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5936.. «Girszowski Szmujło> w. Ejszyszkach, 
pow. Lidzkim—piwiarnia. Firma istnieje A 1920 r. Właściciei 
—Girszowski Szmujło, zam. tamże. 4548—V4 

Do Rejesiuu Handlowego Dziąż A Sądu Okr, w Wilnie 
w dn. 28-Il 27 r. pod Nr. 5937 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5937. <Glembocka Leja» „w Ejszyszkach, 
>w. Lidzkim—piwtarnia, Firma istnieje od 1025. roku. Wla- 
ciel —Glembocka Leja, zam. tamże. __ 4549—VI 

* Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okn w Wilnie 
w dn. 28.1 27 r. pod Nr. 5038 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5938. «Goidsztejn aja» w Ejszyszkach, 
pow. Lidzkim=skiep obuwia i galanterji. Firma istnieje od 
1923 roku. Właściciel —Goldsztejn Chaja, zam. tamże. 4550—V1 

Do kejesiru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 28-11 27 r. pod Nr. 5939 wciągnięto: 

R. H. A. |.—5939. „Gurewicz -Chaim" w. Ejszyszkach, 
w, Lidzkim—skiep żelazny. Firma istnieje od 1926 roku. 
łaściciel—Gurewicz Chaim, zam. tamże. 4551—VI 

  

  

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 2811 27 r. pod Nr. 5940 wciągnięto: ; R. H. A. l: — 5940, «Gordon Jacha» w  Ejszyszkach, 
R Lidzkim. Sklep spożywczy i galanierji. Firma istnieje od 
925 roku. Właściciel- Gordon Jacha, zam. tamże. 4552—VI 

- Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wiinie 
w dn, 28-11 27 r. pod Nr. 5941 wciągnięto: 

R. H. A. I. — 5941, «Gordon Morduich> w Ejszyszkach, a › 

| i E pow. Lidzkim — sklep spożywczy i galanterji, Firma istnieje 

Rej esti Handlogų. od 1912 roba. Waal — Gordos Mortuc, žemi . i : 1553— 
Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 28-11 27 r. pod Nr. 5942 wciągnięto: 
R. H. A. 1.—5942. <Hendelberg Elka» w Wilnie, ul. Ru- 

dnicka 20—sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ścicielka Hendelberg a, zam. przy ul. BE ę“ 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
° м dn. 28-11 27 r. pod Nr. 5943 wciągnięto, 

„R. H. A. 1.—5043, «llutowicz łcko> w Ejszyszkach, pow. 
Lidzkim—sklep spożywczy, galanterji i skór. Firma istnieje od 
1897 roku. Właściciel—|lutowicz Icko, zam. tamże. 4555—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 28-li 1927 r. pod Nr. 5944 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5044 . «Jazukiewicz Jan» w  Ejszyszkach, 
pow. Lidzkim — biuro podań. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel —Jazukiewicz Jan, zam. tamże. 4556—VI 

bo Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okc. w Wilnie 
w dn, 22-11 r. pod Nr. 5848 wciągnięto: 

: R. H. A. 1.—5848. «bojarski Mowsza> w Różance, pow. 
Lidzkim—sklep kolonjalny i towarów łokciowych, Firma istnie- 
je od 1897 roku. Właściciel—Bojarski Mowsza, Sy tamże. 

4560 — VI 

    

BURAKI 
pastewne  Eckendorf- 
skie żółte i półcukro- 
we białe sprzedaje z 
dostawą „na miejsce 
Zarząd pab Kuprja* 
niszki 0. 5. В, Wia- 
domość w majątku 

lub Objazdowa 2, 
tel. 93 u: wośnego 
Aszkiełowicza. 
  

OTRZEBNY”- 
młody mężczyzną 
z kancją 150 zł. | 

na wyjazd natychmiast. 
a "się Szkapłerna 

21.a, m. 3. 
/ { 

DOKTOR 

0, ZELDOWICZ 
chor.W ENERYCZ- | 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

, DOKTÓR 
S.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i 

DR 
prz. 12 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

       

      
      

    

    
      

     
       

Akuszerka ' 
-Wi Smiatowska 

rzyjmuje od z. į 
B ką 10, ia 

46 m. 6 
'WZP. Nr 63 

Lekcyj francus- 
kiego udziela raty. 

nowana nauczycielka” 
Mickiewicza 45 m. 4" 
od godz. 1—3, 

  : 
Do sprzedania, | 

FLEF siósste, 
ul. Antokolska 74—8, 
Dąbrowski. Й a 

    

Po długim pobycie w ł 
Paryżu iw Anglji , 

udzielam lekcji języka * | 

francuskiego 
i angielskiego 
Mickiewicza 37—17. 
Wejście od ulicy 

Giasnej. 
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