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In memoriam Józefa Montwiłła. 
Rok w rok o tej porze, wiłją św. W stosunku do władz carskich 

Józefa, ożywia się w pamięci wilnian Nigdy Józef Montwiłł nie praktykował 

i wyrazistszemi gra kolorami nieza- polityki wyzywającej — bezcelowej 
pomniana postać jednego z najza- i gołosłownej. Wszelako twardy był 
służeńszych naszych współobywateli, i w tej dziedzinie. Gdy go np. wybrano 
Józefa Montwiłła. na prezydenta miasta, a generał-gu- 

Szesnaście lat temu, w sile wieku, bernator Freze gotów był wybór za- 
w pełni tężyzny umysłowej i fizycz- twierdzić, dając jedynie do zrozumie- 
nej, poświęciwszy  filantropijno-spo- 

łecznej pracy obywatelskiej, „tu, w 
Wilnie, najlepsze życia swego lata— 
descendit ad umbros, odszedł w 

krainę cieniów a „prochy jego spo- 

częły pod płytą grobową na wileńskiej 
Rossie. 

Nietylko żywym należy się cześć i 
chwała, gdy na nie zasłużą — lecz i 

, umarłym. Pamiętają o tem narody o 

najwyższej kulturze. (Zaś to, co zo- 

wiemy cnotą obywatelską, przed któ- 

rą korzą się nawet majdziksze ludy, 
nie zna miary i wagi. Jaśnieje cnota 

obywatelska równie pięknym: blas- 

kiem z każdego czynu spelnionego | 

na służbie publicznej w duchu czys- { 

tego, ofiarnego i gorącego  patrjo- 
tyzmu. 

\ A właśnie dzieło całego życia Jó- 
„4zefa Montwiłła nacechowane było 

właśnie tą cnotą obywatelską, przed 
którą nietylko za życia schylają się 

„czoła, lecz też której po śmierci — 

pomniki się stawia. Teraźniejszy po- 

wrót rocznicy imieninowej Józefa 
Montwiłła drgnął żywiej niż w ubieg- 

łych latach dzięki poruszeniu w pew-- 
nych kołach naszeg » . społeczeństwa, 
głównie w środowisku Towarzystwa 

Pracy Społecznej myśli uczczenia i 
upamiętnienia doniosłej onywatelskiej 

działalności organizatora, współtwórcy 

i twórcy w Wilnie dwudziestu kilku 

instytucyj społecznych, / szkolnych, 

ekonomicznych, finansowych—wznie-' 

sieniem mu pomnika na którym z na- 
szych placów publicznych, oczywiście, 

nie mając na: widoku zarezerwowa- 
nych już od dawna dla wielkich 
imion ogólnonarodowych dziejów lub 

ogólnonarodowej chwały. 

Józef Montwill, nie będąc sam. 
gwiazdą na firmamencie polskiej po- 
lityki zwycięzkiej lub polskiej «chwały 
międzynarodowej, był jednym z tych 

najzasłużeńszych mężów, którzy ten 
nasz kraj trzymali pod stopą polskie- 

go stanu posiadania żeby miała gdzie 

stanąć Polska, gdy tu powróci. 

„ Józef Montwiłł г wytrawną mą- 
jdrością oraż przenikliwością ratował 

łu u nas polski stan posiadania u- 
gruutowując go przedewszystkiem na 

ekonomicznym i finansowym, nieza- 
łeżnym dobrobycie. Interesów mater- 
łalnych polskich strzegł, jak źrenicy. 
własnego oka. A interesów tych ni- 

gdy nie odseparowywał od interesów 
ogółu ludności; wolno wyrazić się, że 
na interesach przedewszystkiem życiu- 

wych, żywiołowych, materjalnych о- 
gółu tutejszej ludności opierał intere- 
sy swych rodaków, opierał sprawę 
polską. Był jednym z najbystrzejszych 
polityków realnych o szerokiej ideo- 
logji, kształcony gruntownie po _uni- 
wersytetach europejskich w ekonomii 
politycznej, a wyrosły z pradziadow- 

skiej roli żmudzkiej i świetnie wiedzą- 
cy i odczuwający, czego nam potrze- 
ba, Jeżeli kto, to Montwiłłjbył niejako 
uosobieniem wszystkichį naje 
cenniejszych zalet i cech t. zw. tu 

tejszości. | й i 
Niezrównany pracownik i organi- 

"zator „u podstaw” wszelkiego bytu 
zbiorowego; wróg pożoru i blichtru 
a nawet rozgłosu; na sumieniu oby- 
watelskiem czysty jak kryształ; twar-- 

dy i nieustępliwy; w stosunkach pe- 
"łen prostoty maskującej znakomitą, 
nawet nie pozbawioną finezji przeni- 
kliwość; surowy niemiłosiernie dla 
niedołęgów i ltkkoduchów, opatrzno- 

ścią był dla rzeczywiście potrzebują 
cych i wartych ratunku. Doskonale 
wiedział o tem każdy z klijentów 

Banku Ziemskiego, który swój cha- 
rakter ratowniczy @@ ziemianskiego 
stanu posiądania w ogromnej mierze 
Montwiłłowi zawdzięczał. 

nia, że rad byłby widzieć Montwiłła 
składającego mu wizytę — Montwiłł 

uparł się, że „prosić" generał-guber- 
natora o nic nie będzie; do pałacu 

nie pojechał — i wybór zatwierdzenia 
nie doczekał. Wszelako władze car- 
skie, doskonale wiedzące o wielkim 

wpływie, który Montwiłł mógł w 

każdej chwili wywrzeć na cąłą lud- 

ność dwiesto - przeszło - tysiącznego 
Wilna, świadome miru, którego zaży- 

wał, liczyły się z nim i — wołno po- 
wiedzieć — bały się go. Lecz Mont- 

wiłł nigdy „swoich „stosunków* i 
„wpływów”* używać nie lubił w za- 

Miejskiej, z jego inicjatywy powstała 

wileńska stacja elektryczna. Montwiłł 

przewodniczył komisji, która ją zbu- 

dowała. Co mówić o Wilniel Niebyło 

w kraja sprawy związanej. z życiem 

ekonomicznem, a w znacznej mierze 

i kulturalnem, do której by Montwiłł 

ręki nie przyłożył. W swoich Szatach 

na Żmudzi kierował przędzalnią «do- 
mową» zakrojoną na dużą skalę a 

w Mińsku svbsydjował polskie impre- 

zy teatralne. Ów Montwiłł wileński... 
nie była to żadna ciasna „prowincjo- 

nalna* głowa; był to trzeźwy a nieby+ 

lejaki umysł „regjonalny*. Z regjonalną 

na szeroką skalę, praktyczną, robotą 

tu u nas w kraju, nie czekaliśmy za- 

iste przybycia pjonierów i instrukto- 

rów z Mazowsza i Pomorza, z Mało- 

i Wielkopolski. Właśnie Józef Mont- 

wiłł był godnym przedstawicielem ta-. 

kiej własnej naszej pracy u podstaw, 

typowym przedstawicielem tego co i 

kresie np. polityki czynnej. Wybrany jak u nas robiono — nie teraz kiedy 

do Dumy nie łudził się, że niewiele 
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da się tam zrobić:. Wolał czynnie i 

bezpośrednio służyć choćby, ot, tym 

niezliczonym rzeszom pielgrzymów 

co między rokiem 1907 ‚а 1911-tym 

wędrowały do Franciszkanów  wileń- 

skich z najdalszych nawet okolic kra- 

ju. Karmił je i poił Montwił... nieraz 
sam lejąc dobroczynny wrzątek lub 

zupę w nadstawiane kubki. Kto go 
z nas nie pamięta, tego  najsziachet- 
niejszego i najrozumniejszego 7 de- 
magogow i filantropow! 

„Co zrobił Montwiłl? Pianem jęgo 
najszerszym było ześrodkowanie ca- 
łej pracy społeczno-filantropijnej w 

granicach trzech gubernijj w stwo- 

rzonem przez niego w Wilnie Towa- 

rzystwie Pracy Społecznej. Niestety, 

zgon Montwiłła w 1911-tym roku nie 
dał rozwinąć się instytucji na zamie- 

rzoną skalę. Podobnie i zainicjowany 
przez Montwiłła Dom gdzieby pod 
wspólnym dachem mogły znaleść po- 
mieszczenie wszystkie powołane prze- 

zeń w Wilnie do życia instytucje i 

zakłady, nie został zrealizowany... Za- 
brakło silnej i kompetentnej ręki, któ- 

raby imprezę doprowadziła do końca. 

A instytucyj tych i zakładów założył 
Montwiłł, jak wiadomo, cały szereg. 

Przypomnijmy przedewszystkiem To- 
warzystwo Opieki nad Dziećmi, ze 

swemi oddziałami z których ka- 
żdy jest doniosłą instytucją użytecz- 
ności publicznej, jak np. Kropla Mie- 

ka, jak obiady bezpłatne, jak patro- 

nat dla chłopców, jak warszfaty rze- 
mieślnicze etc. Dalej: miejskie Kura- 
torjum nad biednymi, Towarzystwo 
Sług im. św. Zyty, Towarzystwo urzą- 

dzania mieszkań i szkoła dla organi- 

stów. O rozwój przemysłu wileńskie- 
go nikt tak usilnie nie dbał jak Mont- 

wił, mie szczędząc nietylko własne- 

go trudu lecz i pieniędzy własnych. 
Był czas gdy popierana przez Mont- 
wiłła i rozwijana przezeń  tabrykacja 

mebli wiłeńskich słynęła szeroko np. 

po Rosji całej. Miejskie rękodzieła 
miały w nim niestrudzonego patrona. 
Aibo Lutnia? Też dzieło -Montwilia, 
wszelako już w dziedzinie kultury 
artystycznej, której pjonierką była za- 

służona instytucja przez szereg  naj- 

ciężejszych lat. Podczas  długoletnie- 

go zasiadania Montwiłła w Radzie 

mamy na usługi skarb wcale rQzleg- 

łego państwa, własny rząd i własną 

armję — lecz wówczas gdy trzeba 

było tu wszystko wykuwać jak z ka- 

mienia, wydzierać lub podstępem do- 

bywać, a pod czujnym wzrokiem i 

bezlitośnym batem. 1 przeto my, 2 

pokelenia przedwojennego i z przed- 

wojennych warsztatów Poloniae re- 

stitutae — szczycimy się Józefem 

Moniwilłem i pamięć jego radzibyśmy 

przekazać  najdalszym pokoleniom. 

Niech świadczy/ Niech Świadczy, żeś: 

my z takimi, jak on przewodnikami 

na czele stali tu — na szańcach, co 

nie dały się zrównać 2 ziemią i na 

których fuidamencie teraz się tu bu- 

duje nową erę dla naszego ukocha- 

nego, rodzinnego Kraju! 

Oto skąd i dlaczego zakiełkowała 

i dojrzała myśl upamiętnienie pomni- 

kiem: szerokiej działalności tu w 

Wilaie wielkiej pracy i wielkich za- 

sług Józefa Montwiłła. Mamy ulicę 
«Montwillowską> — nader nieforiun- 

nie tak nazwaną jeżeli chodziło o 

wyraz hołdu specjalny i personalny 

dla Józefa Montwiłła. Należało ją na- 

zwać ulicą Józefa Montwiłła. Rok w 

rok Szkoła im. Montwiłła, mająca 

przywilej «obierania jednego dnia w 

roku na swoje szkolne święto, świąt. 

kuje w dniu 19-go marca, na cześć i 

pamiątkę swego założyciela. Raz w 
rok odbywa się z inicjatywy Tow. 

Pracy Społecznej uroczyste żałobne 

nabożeństwo za spokój duszy Ś. p. 
Józefa Montwiłła, Jutro też odbędzie 

się ono, o godz. 9-tej rano w  kate-. 
dralnej kaplicy św- Kazimierzaa Szko” 
ła im. Montwilła ze sztandarem swo- 

im i nauczycielami na nabożeństwo 
przybędzie. Wszystko to jednak nie 

zastąpi tej oznaki czci i pamięci, któ- 

rą wszystkie miasta w cywilizowa- 

nych krajach poświęcają najbardziej 

około ich rozwoju lub dobrobytu 
zasłużonym mężom. 

Jeżeli Wilno pójdzie w ślady tych 

miast, których nieskończony szereg 
sięga, że tak powiemy, od Paryża do 

Krakowa, nietylko spełni swój obo- 
wiązek, ale też i wzniesie się samo o 

szczebel wyżej po nad obecny swój 
kulturalny poziom. 

Cz. Jankowski. 

Starcie w Berlinie, 

BERLIN, 17—]I. Pat. W nocy ze 
środy na czwartek na jednej z głów- 
nych ulic Berlina Kaiserallee doszło 
do zaciętych starć pomiędzy grupą 
komunistów i Stahlhelmistów. Po obu 
stronach cały szereg osób rannych. 
Kilkunastu uczestników bójki areszto- 
wano. 

Zgon syna Gesslera. 

BERLIN, 17—lIl. Pat. Dzisiaj zmarł 
w Augsburgu drugi i ostatni syn mi- po! 
nistra Reichswehry Gesslera.- Starszy 
jego syn zmarł przed dwoma laty w 
wieku lat 21 na serce, obecnie zaś 
młodszy w wieku lat 20, zmarł na 
ciężką grypę. 
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zerwanie Angljl z Sowietami | 
nastąpić ma w jaknajkrótszym czasie. 
PARYŻ, 17 II. PAT. „Le Journal“ donosi z Londynu: Sekre- 

tarz stanu dla Indyj lord Birkenhead w przemówieniu swem 
poddał ostrej krytyce politykę Sowietów, które oskarża o wy- 
raźńe działanie na szkodę imperjum brytyjskiego. W konkluzji 
mówca zaznaczył, iż konserwatyści dążyć będą wszelkiemi środ- 
kami do usunięca z Anglji prowokatorów, przyjmując rzucone 
Anglji wyzwanie. Przemówienie Birkenheada wywolalo wielkie 
wrażenie we wszystkich kołach politycznych. jest ono naogół 
uważane za p'erwszy akt podjętej oficjalnie walki między Lon- 
dynem a Moskwą. Koła te uwążają, że zerwanie stosunków dy- 
plomatycznych z Sowietami jest rzeczą nieuniknioną i mogącą 
nastąpić w najkrótszym czasie. { 

Wažne narady Stresemana. 
BERLIN, 17. Ili. Pat. jak donosi «Vossische Ztg» minister Streseman 

odbył wczoraj rozmowę z ambasadorami Rosji i Włoch eraz posłem Rze- 
czypospolitej Polskiej. Dziennik zaznacza, że w berlińskich kołach urzę- 
dowych przywiązują do bę rozmów, a zwłaszcza do rozmów Stresemana 
z ambasadorami Rosji i Włoch niezwykłe znaczenie. 

Ugodowy nastrój Reichstagu. 
BERL!N. 17.lll. PAT. Dzisiaj o godz. 9 min. 30 rano rozpoczęły się 

obrady w komisji spraw zagranicznych Reichstagu, na których minister 
Stresemanu przedstawił sprawozdanie z obrad genewskich. Po referacie 
Stresemanna rozwinęła się dyskusja, która miała przebieg nadspodziewanie 
spokojny i ugodowy, Posiedzenie komisji zakończyło się przed godz. 1-szą, 
wobec tego, że minister Streseman udał się na sniadanie dó poselstwa 
duńskiego. Dalszy ciąg dyskusji odłożono na piątek. Żadnych rezolucyj 
dzisiaj nie przedłożono, 4 

Cziczerin jedzie do Paryża. 
PARYŻ, 17. Ill. Pat. „Petit Parisien* donosi o mającym w  najbliż. 

szym czasie nastąpić przyjeździe Cziczerina do Paryża. Sowiecki komisatz 
spraw zagranicznych po odbyciu konferencji z Briandem uda się na Rivierę, 
gdzie zabawi kilka tygodni. jak się dowiaduje «Matin» Rakowski odbędzie 
niebawem z Poincatćm ważną naradę w sprawie długów rosyjskich. | 

Królewska para duńska w Berlinie. 
BERLIN, 17 III. PAT, Królewska para duńska w powrocie z Riviery 

do Kopenhagi przybyła dzisiaj do Berlina. Na dworcu powitał parę. kró- 
lewską posel duński w Berlinie oraz przedstawiciele rządu Rzeszy. «róle- 
stwo duńscy złożyli wizytę prezydentowi Hinderburgowi, który powitał jch 
na stopniach swego pałacu. O godz. 1-ej prezydent Hindenburg rewizyto- 
wał królewską parę w poselstwie duńskiem, gdzie odbyło się śniadanie, w 
którem wzięli udział kancierz Rzeszy dr. Matx, minister Streseman i szef 
protokułu Koersier. 

4 Polacy w Prusach. 
BERLIN, 17 III. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu sejmu pruskiego 

poseł Pischke atakował bardzo ostro przedstawiciela mniejszości polskiej 
pos. Baczewskiego twierdząc, że Piusy są jedynym krajem w Europie, 
który sprawiedliwie traktuje swe mniejszości. |Jak utrzymuje pos. Pischke 
cały szereg szkół polskich w Niemczech stoi pustkami, ponieważ dzieci 
poiskie nie chciały do nich uczęszczać, Niema też celu zakładać w Niem- 
czech wyższych szkół dla mniejszości polskiej, gdyż do nich napewno 
uczniowie się nie zgłoszą. 

Poseł Patek w Charkowie, 

CHARKÓW, 17—1I. PAT. Dnia 15 b. m. z rana p. minister Patek 
przybył do Charkowa, gdzie zwiedził gmach trustów i złożył pożegnalną 
wizytę w Narkomindiele. O godz. 3-ej popołudniu p. Patek odjechał do 
Moskwy żegnany na dworcu przez przedstawicieli Narkomindieła, korpus 
konsularny i wszystkich urzędników konsulatu generalnego z radcą Skrzyń- 
skim na czele, \ : 3 
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Niespodziewane powodzenie wojsk polnocnych. 
NOWY-VORK. 17 3. PAT. Według depesz nadesłanych z Pekinu 

armja Czang-Tso:Lina odniosła decydujące zwycięstwo nad armją Wu- 

Pej.Fu, który podobno ratował się ucieczką. Grupy skrzydłowe wojsk pół- 
nocnych zajęły Czang-Czou i znajdują się w drodze do Hankou. 

Tajemnicza depesza 
WIEDEN, 17 III PAT. Do dzienników tutejszych donoszą z Aten, że zwo- 

iennicy Pangalosa uknuli spisek celem uwolnienia byłego dyrektora. Ateńska 
stacja awa wysłała do Salonik depeszę: «Powstanie wybuchło.  Uwiadotmić 
władze». Śleeztwo zarządzone wykazało, że depesza ta została wysłana przez 
byłego adjutanta Pangalosa porucznika Laskosa. Laskos został aresztowany. 
Dzienniki rojalistyczne twierdzą, że zwolennicy Pangalosa przygotowali na 
czwartek powstanie, Na wypadek powodzenia miał jeden z okrętów wojennych 
udać się na Kretę celem uwolnienia Pangalosa. Rząd wdrożył śledztwo i za- 
ostrzył straż nad byłym dyktatorem. \ ^ 

Likwidowanie strajku łódzkiego. 
" WARSZAWA, 17—Ill. Pat. Dnia 17 bm. odbyła się między godz. 11 

а 1 min. 30 ppołudniu w Prezydjum Rady Ministrów pod prewodnictwem 
wice premjera Bartla i przy udziale ministrów  Jūrkiewicza i Kwiatkow- 
skiego konferencja z przedstawicielami przemysłu włókienniczego w spra- 
wie strajku w tymże przemyśle w Łodzi. Na konferencji członkowie rządu 
wskazywali na potrzebę jak najrychlejszego kompromisu celem załatwienia 
zatargu. | : k A 

epo S potem odbyli przemysłowcy konferencję między sobą, 
zaś minister pracy i opieki spół, odbył konferencję z przedstawicielami 
związków zawodąwych robotników,. O godz. 2 min. 30 odbyły się jedno- 
czesnie dwie konferencje, jedna w Prezydjum Rady Ministrów pod prze- 
wodnictwem wice premiera Bartla z przedstawiciełami związków zawodo- 
wycw, a druga w ministerstwie pracy i o. sp. z przemysłowcami, 

O godz, 7-ej odbyła się w Ministerstwie Pracy i O. Sp. konferencja 
z przedsiawicielami związków zawodowych, robotniczych i pracowniczych 

d przewodnictwem, głównego inspektora pracy Klotta. O godz. 8-ej 
odbyla się konferencja u p. ministra Jurkiewicza z przedstawicielami prze= 
mysłowców włókienniczych, którzy w wyniku konferencji oświadczyli że 
nie zmienią w niczem swego poprzedniego stanowiska. 

Po oirzymaniu informacyj od p. ministra Jurkiewicza, że obie wie- 
czorne konferencje w stosunku do strajku nic nie zmieniły, p. wicepremjer 
Bartel zapowiedział zwołanie specjalnie w tej sprawie Rady Ministrów 
w piątek 18 b. m. o godz. 1-ej popołudniu, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 

ul. Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ui Rynćk-9 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—-ul Mickiewicza 24, 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miilmetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej 30g, 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. n W n—ch świąteczny: 

zenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej, 
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Sejm i Rząd. 

Sprawa pożyczki zagranicznej, 

WARSZAWA, 171II. (źel. wż. Słowa) 
.W Prezydjum Rady Ministrów odbyła 
się dziś konferencja pod. przewod: 
nictwem vice-premjera Bartla z udzia- 
łem min. Czechowicza i min. Kwiat- 
kowskiego, poświęcona omówieniu 
sprawy pożyczki, zagranicznej. Nasi 
delegaci prof. Krzyżanowski i vice- 
prezes Młynarski wyjechali w dniu 
wczorajszym z New-Yorku w celu 
przedstawienia rządowi pianu stabili- 
zacyjnego,; który został opracowany 
wspólnie z finansistami amerykań- 
skimi. 

Ambasador Laroche u min, 
Zaleskiego, 

WARSZAWA. 17.11 (żel. wł. Słowa) 
Minister Zaleski przyjął w dniu dzi- 
„siejszym ambasadora Francji p. La- 
roche, z którym odbył dłuższą kon- 

ferencję. ! 4 

Wyjazd min. Niezabytowskiego 
do Bydgoszczy. 

WARSZAWA, 17 lil. (el wł Słowa) 
Minister rolnictwa p. Niezabytowski 
wyjechał ma parodniowy pobyt do 
Bydgoszczy: 

Pomoc kredytowa dla inwa- 
1 didėw, 

WARSZAWA 16—]Il. PAT. Mini- 
sterstwo Skarbu przystąpiło do zrea- 
lizowania pomocy kredytowej dla in- 
walidów. wojennych na wykonywanie 
przez nich koncesyj monopolowych. 
Fundusz na ten cel przeznaczony w 
wysokości. pół miljona złotych, adrmni- 
nistrowany. będzie przez państwowy 
Bank Rolny, a rozdziałem pożyczek 
zajmie się specjalny komitet, . którego 
przewodniczącym mianowany został 
dr. Wilhelm Turteltaun, naczelnik wy- 
działu Ministerstwa Skarbu. Podania 
o udzielenie pożyczek z powyższego 
funduszu na uruchomienie i rozwój 
koncesyj monopolowych, udzielonych | 
inwalidom wojennym, wnosić należy 
do Państwowego Banku Rolnego, wy- 
dział funduszów administracyjnych, 

' ulica Jasna Nr. 1, Komitet rozdzielczy 
w dniach najbliższych ukonstytuuje 
się i rozpocznie działalność. 

Obrady komisji administracyj- 
nej. 

WARSZAWA, 17—lll. Pat, Sejmo- 
wa komisja administracyjna dziś przed 
południem prowadziła w dalszym cią- 
gu dyskusję szczegółową nad pro" 

„ jektem ustawy o gminach miejskich. 
Dotychczas przyjęto około 100 arty- 
kułów. Popołudniu przewidziane jest 
dokończenie dyskusji szczegółowej.j 

WARSZAWA, 17 Ill. PAT, Na 
* popołudniowem posiedzeniu sejmo- 

wej komisji administracyjnej ukończo- 
no trzecie czytanie ustawy o gminie 
miejskiej. Z kwestyj objętych tą usta- 
wą nie załatwione zostały jedynie 
Sprawy organizacji miast o własnym 
statucie, podziału miast na kategorie, 
„organizacji magistratów w byłej dziel- 
nicy pruskiej i uprawnień magistra 
tów do zawieszania uchwał rad miej 
skich. Kwestje te, jako sporne + ode- 
stano do podkomisji, złożonej ze 
sprawozdawców poszczególnych ustaw 
samorządowych. Na jutrzejszem po- 
siedzeniu wyznaczonem na godzinę 
11-tą przed południem komisja przy» 
stąpi do rozpatrzenia ordynacji wy- 
borczej do rad miejskich względnie 
ustawy 0 samorządzie „powiatowym, 

' —_ 

' Kiedy będą wybory? 
Przegląd Wieczorny, pismo zazwy- 

czaj dobrze poinformowane, występuje 
z projektem przedłużenia sesji obEc- 
nego Sejmu. W tym celu należałoby 
zmienić odpowiedni przepis konsty-. 
tucyjny, 

Rzeczpospolita występuje przeciw 
temu projektowi, domagając się rych- 
łych wyborów. с 

Należy tu zauważyć, że Słowo 
zawsze było zwolennikiem odłożenia 
terminu wyborów. Zbyt wiele jest 
materjału palnego wśród roznamiętnio- 
nej przez agiłację ludności, aby wy» 
bory w terminie konstytucyjnym (li- 
stopad 1927 r.) mogły dać pomyślny 
rezultat dle państwa. Należy się jede 
nak obawiać, że zarówno elementy 
endeckie jak skrajnie lewicowe pchać 
będą do tej partyjnej rozgrywki na 
szkodę państwa. .,
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Otwarcie Szkoły Rolniczej w Opsie, 
— Korespondencja <Słowa» — 

W dniu 7 marca r. b. nastąpiło 
otwarcie Szkoły Rolniczej w majątku 
Sejmikowym Opsa powiatu Brasław- 
skiego. 

Otwarta szkoła jest typu niższych 
męskich szkół rolniczych, z jedenasto- 
miesięcznym kursem. 

Właścicielem szkoły jest Sejmik 
Braslawski. Otwarcie odbyło się bez 
żadnej uroczystości i fakt ten nie zo- 

„stał zanotowany dotąd przez prasę, 
należałoby się jednak zastanowić przez 
parę chwil nad tem, w jakich warun- 
kach Sejmik Brasławski doszedł do 
uruchomienia szkoły. 

Powiat Brasławski jest prawie wy- 
łącznie rolniczym, zaludniony prze- 
ważnie przez drobnych rolników, to 
też już w roku 1923 Sejmik Brasław- 
ski, zaraz po swojem* ukonstytuowa- 
niu się postanowił uruchomić niższą 
szkołę rolniczą w powiecie. 

W tym celu nabyto od hr. Broel- 
Platera ośrodek majątku Opsa—45 ha 
gruntu i prawie tyleż jeziora wraz z 

zabudowaniami. Wspaniały niegdyś 
pałac Opeski, nabyty został jako zu- 
pelna ruina. Od chwili nabycia ma- 
jątku Opsa, zaczęła się dla Sejmiku 
Brasławskiego żmudna praca nad od- 
budową i przebudową pałacu oraz 
innych budynków dworskich. Odbu- 
dowa prowadzona była na razie wy- 
łącznie kosztem Sejmiku i dopiero w 

roku 1926 udało się zdobyć wydatną 

pomoc finansową Ministerstwa Roł- 
ше wówczas już odbudowa za- 
częła się szybko posuwać naprzód. 

Nie chcąc marnować bezužytecznie 

nabytego majątku, Sejmik zaraz po 

nabyciu zainstalował w nim na razie 

swoje zakłady opiekuńcze, założył 

wzorowe gospodarstwo rolne i ho- 

dowlane tudziež warsztaty rzemiešlni- 

cze jak to: Ślusarskie, kowalskie i 

siolarskie, w których zatrudnieni byli 

również i dorastający chłopcy z za- 

kładów opiekuńczych. Gospodarstwo 
rolne rozwijało się nader pomyślnie 

tak, że już przed otwarciem szkoły 

majątek Opsa stał się wzorem gospo* 

darstwa rolnego dla bliższych i dal- 

szych sąsiadów-rolników. Ч 

Pomyślnie również rozwijały się 

warsztaty rzemieślnicze, które z chwi- 

ią uruchomienia szkoły zostały prze- 

tworzone na warsztaty szkolne, 
Dla schroniska, które wobec u- 

ruchomienia szkoły rolniczej musiało 

opuścić pałac Opeski, Sejmik w mię- 

dzyczasie wybudował własnym kosz- 

tem dom, mogący zmieścić do stu 

dzieci. : 
Sejmik Brasławski chcąc udostęp: 

. nić szkołę dla najbiedniejszych miesz- 

kańców swego powiatu wstawił od- 

powiednią pozycję do swojego bud- 

żetu na 12 stypendystów. Gminy 

idąc za przykładem Sejmiku uchwa- 
liły w swoich budżetach na ten cel po 

500 zł. każda. р : 

Koszta utrzymania w internacie 

szkolnym wynoszą skromną sumę—30 
zł. miesięcznie. 

Obecnie szkoła posiada 27 uczni 
dosyć dobrze przygotowanych, a na- 

dewszystko chętnych do pracy. Nie- 

stety sąsiednie powiaty jeszcze nie 

skorzystały z możności wysłania do 

szkoły swoich kardydatów. 3 

Na czele szkoły stanął zamiano- 
wany przez Ministerstwo Rolnictwa 

wytrawny pedagog p. Czesław Dą- 

browski. Należy sądzić, że pod jego 

kierownictwem, a przy poparciu mo- 

ralnem i finansowem Sejmiku Bras- 
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. Wśród anachoretów. 

Wyobraźmy sobie—opowiada da: 

lej p. Rene Fiilóp-Miller'>—jedną ze 

ścian skalistych Góry Athos wyrasta- 

jącą prostopadle z morza. Na zrębach tej 

sciany rosną tu i owdzie krzaki, a я ггай- 

ka bardzo, karłowate, pokrzywione drze- 

wa migdałowe. Po zatem goła, naga 
skała. Do tej zaś ściany poprzy- 
twierdzane, na zrębach wąziutkich 0- 
parte, jakby poprzylepiane gniaz ‘а 
jaskółcze—drewniane domki eremitów. 

Domki?.. Za wiele powiedziane. Bud- 

ki. Zaledwie człowiek w nich się po- 
mieści. Tam gdzieś w górze kaplica. 

Ku niej bajecznie wąskie ścieżki wi- 

ną się literalnie po wąziutkich zrę- 
bach występów Skalistych. Trudno 

pojąć jak może istota ludzka na ta- 

kiej 

domku do kaplicy—i wrócić. 

W owych domkach wystawionych 

Wszyscy. 

ścieżce utrzymać Się i nie runąć 
w morze z niewiedzieć jakiej wysokoś- 

ci. Widać łańcuchy i grube liny za 

które trzymając się krzepko można, 

od biedy, od wielkiej biedy, z  Rara- 
żeniem życia dojść z pustelniczego 

ławskiego nowa placówka kultury 
ry będzie miała zapewniony roz- 
wój. 

Na końcu należy stwierdzić, że do 
uruchomienia Szkoły Rolniczej w 
Opsie przyczynił się bardzo wojewo- 
da wileński pan Raczkiewicz. dzięki 
przychylnemu traktowaniu poczynań 
Sejmiku oraz mocnemu * poparciu tej 
sprawy w Ministerstwie Rolnictwa, jak 
również i Naczelnik Wydziału Rol- 
nego p. Szaniawski, który niejedno- 
krotnie odwiedził organizującą się 
szkołę, udzielając swych cennych rad 
fachowych i opieki. 

BARANOWICZE- 

Budowa rzežni. Magistrat 
jeszcze w roku bieżącym przystępuje 
do budowy rzeźni miejskiej, która 
będzie urządzona według nowoczes: 
nych wymagań. Do rzeźni, która bę- 
dzie zbudowana za miastem, będzie 
zbudowana bocznica kołejowa. W 
sprawie budowy bocznicy w tych 
dniach odbyła się komisja kolejowa 
pod przewodnictwem naczelnika Od- 
działu Drogowego inż. Laymana, któ» 
ra właśnie opracuje projekt bocznicy. 

KRZYWICZE. 

— Połączenie telegraficzne i 
telefoniczne. Od kilku dni w a- 
gencji pocztowej Krzywicze dworzec 
pow. Wilejskiego z racji ożywionego 
ruchu zaprowadzona została służba 
telegraficzna i telefoniczna. 

Ž -LUDEK. 

— Kursy Rolnicze w Domu 
Ludowym R.O.K. Do ciemnego na- 
szego zakątka. będącego dotychczas 
terenem „działalności* hurtków „kiro- 
mady*, zaczynają powoli przenikać 
promienie światła kultury. Pierwszym 
takim promieniem było . założenie 
przez Radę Opiekuńczą Kresową Bo- 
mu Ludowego, dzięki czemu robota 
kulturalno-oświatowa ruszyła odrazu 

szem tempem. 
Ostatnio z inicjatywy dzielnego 

pracownika na polu krzewienia wie- 
dzy, kierownika szkoły powsz. p. }. 
Michniewicza odbyły się trzydniowe 
kursy rolniczo-hodowlane, przeprowa- 
dzone przez przedstawicieli Wileń- 
skiego T-wa Rolniczego p.p. insp. 
Opackiego i Żywieckiego. Kursy te 
wzbudziły żywe zainteresowanie  rol- 
ników, którzy w ilości 150 osób 
przybyli na nie. 

W trzecim dniu kursów przybyła 
spora liczba słuchaczy. Proszono Sz. 
prelegentów o przedłużenie kursów, 
jednak z braku czasu p.p. Opacki i 
Żywiecki nie mogli pozostać dłużej, 
zapowiadając jednak następną wizytę 
jak tylko będą mieli czas. Ogólne za- 
interesowanie wywołało demonstrowa* 
nie przez p. S. Narkowicza z Nowe- 
go-Ruczaju próby kiszonki z naci 
kartoflanej. Eksperyment ten udał się 
p. Narkowiczowi znakomicie i wielu 
z obecnych postanowiło powtórzyć 
go u siebie. Panowie prelegenci w 
przemówieniach swych dawali cenne 
"wyjaśnienia z dziedziny obrabiania 
ziemi, nawożenia, siewu oraz hodowli. 
Podczas dyskusji omawiano szereg 
spraw żywo rolników obchadzących,: 

"to tež z żalem žegnano odjeżdżają- 
"cych do Wilna prelegentów. Podkre- 

Ślić należy z uznaniem łaskawą po- 

moc udzieloną przez p. Stefanję Bur. 
belewiczową z maj. Radomyśla w po- 
staci zaopiekowania się i zaprowjan- 
towania miłych gości. 

Rolnicy z okolicy naszej nie tracą 
nadziei, że Wileńskie T-wo Rolnicze 
nie jeden jeszcze podobny kurs zor- 
ganizuje u nas. co i prosimy 

T, SZ 

łowi w morze? Niestety morzn u sto- 
ków półwyspu Hagion Oros, na któ: 
rym wznosi się pasmo Góry Athos 
jest prawie bezrybne. Otóż od czasu 
do czasu zbierane są okruchy jadła 
którem żywią się mnisi mieszkający 
po klasztorach Republiki Athos— 

a można sobie wyobrazić, że mocno 
to nieobfite jadło, zgoła ascetyczne. 

Te okruchy, najczęściej tylko suche- 
go chleba, dowożone są na łodziach 
do stóp owej skalistej sciany oblepio* 
nej domkami  eremitów. Pustelnik 
spuszcza na linie kosz. Do tego ko- 
sza nakłada mu się jadło na... całe 
tygodnie . Mnich wciąga je do sie- 
bie. Ta lina z koszem to jego jedyna 
komunikacja ze Światem. 

Czem żyje taki pustelnik, jak wo- 
góle wyżyć może na iej nagiej skale 
okruszynami chlebal Tego niemal nie 
pojąć. A wiedzieć trzeba, że obywa- 
nie się jaknajbardziej skąpem jadłem 
jest ideałem prawego pustelnika. W 
pismach ojców kościoła, iak Grze- 
gorza z Nissy, Jarńa Chryzostoma i 
innych stoi najwyraźniej, że nawet 
ciało, jeśli będzie „uświęcone” (przez 

nota bene na straszliwą latem spie- Bogiem. Eremita ćwiczy ciało swoje i 
kotę a zimą na wichry gwałiowne, 

mieszkają eremici. Bywa że po kilka- sję kiedyś z Bogiem. Wody ma ere- 
naście lat nie przekraczając progu 
swej celi. 

*) <Słowo» Nr. 57 i 61. 

cżzową w rozpadliny skał, 

niejszych wysokościach. 
Jednyra też z kardynalnych naka- 

posty jaknajostrzejsze) połączy się z 

umartwia aby godne było połączenia 

mita względną obfitość. Zbiera desz- 
a zresztą 

Czemże się taki eremita odżywia? drobne źródlane strumyki winą się i 

Możu nieskończenie długą wędą ryby sączą po skałach nawet na najznacz- 

» 
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Kandydaci na prezydenta Łotwy. 
RYGA, 17 . PAT. Kwestja wyboru nowego prezydenta re- 

pubiiki napotyka na Poe trudności, ponieważ dotychczas 
nie wysunięto żadnej kandvdatury, któraby mogła liczyć na zde- 
cydowaną większość. Socjal-demokraci wysuwvają kandydaturę 
ministra oświaty Reinisa Kandydatura socjal-demokratów jest bez- 
względnie zwaiczana przez związek włoścański, który wysuwa 
swego kandydata, członka związku chłopskiego Kwietisa. 

MEBEOEYESIRK 

Rokowania estońsko-sowieckie—bez wyniku. 
Z Rewla donoszą: Rokowania sow'ecko-estońskie nie daly 

dotychczas żadnych rezultatów. Na ostatnem pos edzeniu kotni- 
sja estońska odrzuciła projekt sowiecki ustalenia pewnych 
punktów, co do których doszło do porozumiena W kołach po. 
DP" liczą się z możliwością ponownej przerwy w rokowa- 
niach. 

TALIN, 17 III. PAT. Ponfne posiedzenie delegacji estońskiej 
do rokowań'z Rosją odbyte z posłem sowieckim Piotrowsk m 
nie dało żadnych konkretn"ch wyników. Da!sze posiedzenia mają 
nastąpić w najbliższej przyszłośc Е 

a 

„ Oburzenie w Estonji. 
Gen, Laydońer potępia Łotwę. 

Z Rewla donoszą, że ogromne wrażenie wywołało tu oświadczznie 
gen. Laydonera, jednego z najpopularniejszych mężów stanu w Estonii, 
b. dyktatora, który wyraził się, . że pakt sow.-łotewski jest wielkiem zwy-- 
cięstwem dyplomacji moskiewskiej i nie przedstawia żadnych korzyści dla 
Łotwy. Nad krokiem Łotwy należy jedynie ubolewać. Bywały i dawniefw: 
historji wypadki, że dypłomaci przegrywali to,. ce zdobyli krwią žolnierze.. 
Łotwa uznała nad sobą wpływ Sowietów. 

Przeciw min. Zeelensowi. 
Z Rygi donoszą: Cała prasa łotewska prowadzi ostrą kampanię prze-- 

ciwko ministrowi spraw zagranicznych Zeelenstowi z racji jego polityki. w' 
sprawie parafowania traktatu z Rosją Sowiecką. „katwijas Sargs* domagą: 
się, żeby na cajbližszem posiedzeniu: sejmu: „została wstrzymana między-- 
narodowa kompromitacja Łotwy”, jak również domaga się usunięcia ze- 
stanowiska ministra spraw zagranicznych  Zeelensa, który mie może pozo= 
stawać na tem stanowisku ani jednego dnia dłużej. 

Kupcy łotewscy ponownie protestują. 
Łotewski związek kupców i ryski komitet giełdowy zwrócił się. do: 

ministra spraw zagranicznych z drugiem memorandum, w którem wskazują;, 
że łotewsko-sowieckie rokowania o zawarcie paktu: nie przyniosą żadnych 
korzyści narodowej gospodarce Łotwy. Kupcy łotewscy nie posiadają Żad-- 
nych gwarancji w Sowietach, 

Trocki posłem sowieckim w Kownie? 
Z Kowna donoszą: Według pogłosek jakie się tw rozeszły, Trocki, który” 

pogodził się w zupełności ze Stalinym, otrzymać ma stanowisko dyplomaty za” 
granicznego. Podobno ma być on. mianowany. posłem sowieckim w Kownie. 

Co to ma znaczyć? 
Z Kowna donoszą o inspirowanych wciąż alapmach przeciwpolskich. 
<Liet. Żinios> podają, iż 14 bm. odbyło się posiedzenie sejmowej komisji spraw 

zagranicznych, na którem wyjaśniło się, iż międzynarodowa sytuacja Litwy uległa w 
ostatnich czasach pogorszeniu. ® 

W związku z grożącem niebezpieczeństwem napadu ze strony Polski przewidy- 
wane są kroki do skonsolidowania wewnętrznej sytuacji Litwy dla wzmocnienia zewnę- 
trznej odporności państwa. W tych dniach ma się odbyć w tym celu narada przedsta- 
wicieli frakcj u Prezydenta. 

Według wiadomości tej gazety Litwa.zwróciła się do Ligi Narodów z niemosjałem. 
wskazującym na nowe niebezpieczeństwo grożące Kownu ze strony Polski. 

Pomnik Mussoliniego w Kiszyniowie. 
BUKARESZT, t7 3. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu Izby przy- 

jęto wniosek, aby na dowód przyjaźni, panującej między Włochami a Ru- 
munją i na dowód wdzięczności za stanowisko Mussoliniego w. kwestji 
Besarabji wystawić pomnik dła Mussoliniego w Kiszyniowie, Rada. miejska 
u-hwaliła zmienić nazwę ulicy Strada Romana na Strada Mussolini. 

Obniżenie płac w Dąbrowie Górniczej, 
KATOWICE, 17 Ill. PAT. Według doniesień pism przemysłowcy 

węgłowi w Dąbrowie Górniczej wypowiedzieli z dniem 1 kwietnia r, b. 
dotychczasową umowę,motywując ten krok ciężkim kryzysem w przemyśle 
węglowym. Projekt nowej umowy przewiduje pogorszenie warunków pracy. 
Przedstawiciele zw. robotniczych nie dali żadnej odpowiedzi. 

  

DZIŚ, 20 b. mw cukierni 
Icklewicza 

B. Sztralla 16% Tatarskiej 
rozpoczną się koncerty nowego zespołu 

Poszukiwany na Wilno i okolice 
dobrze ustosunkowany 

Agent 
celem objęcia (p wy- 
robów fabryk Lever Brother Limi- 
ted (Anglja), a mianowice: «Luxs, 

+Rinso>, <Sunlait> i «Vim, 
Gwarancja finansowa I znajomość 

branży mydła niezbędne. 

Tylko pierwszorzędne siły lub firmy 
zgłaszać się zechcą do firmy: L. REID, 

Warszawa, ul, Moniuszki 11 
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Wkrótce ukaże się największy 
film świata 

„BEN—HUR" 
wyłącznie w kinach 

„POLONJA* i „STELLA     
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zów wielkiej askezy jest milczenie, 
Zdawałoby się, że ci wszyscy eremici 
mowę potracili. Tam na dole mnisi 
strugają z drzewa naczynia, wyplata- 
ją koszyki i t. p potem wolno (nie 
zenobitom) sprzedawać je. Jest w tem 
szczypta obcowania ze światem, To 
jest dla celkowych pustelników, prze- 
bywałących w domkach,—niedostępne. 

przez mnichów-pustełników na Górze 
Athos. ; 

Są też to po większej części zu- 
pełni ignoranci, nie interesujący się 
zgoła tem, co dzieje się na Świecie 
lub wogóle jakiemikolwiek sprawami 
umystowemi. Zdziczeli. A jednak po 
klasztorach na półwyspie Hagion 
Oros są wspaniałe klasztorne bibljo- 

Tyłko jedynie w niedzielę, gdy po- teki zawierające istne skarby... Żywot 
schodzą się (po opisanych wyżej ście- takiego eremity nie fjest bynajmniej 
żynkach karkołomnych) do kaplicy, o- jakiemś zwierzęcem wegetowaniem... 
glądają odprawiających nabożeństwo Nie. Dużo, dużo wśród pustelników 
kapłanów, z klasztoru przybyłych. Cza- jest takich, którzy w życiu duchowem, 
sem zamienią ze sobą dwa, trzy słowa. mistycznem zaszli bardzo daleko. U- 
Starają się jednak zaraz pó nabożeń- bodzy umysłowo, są niesłychanie nie- 
stwie rozejść się i wrócić z powrotem raz bogaci duchem, które to bogac- 
po karkołomnych ścieżkach każdy do two nabyli w kontemplacji bez końca, 
swego domku. w otaczającej ich ogromnej samotno- 

Wogóle pustelnik nie powinien ści i ciszy... 
zajmować się czemkolwiek. Powinien * 
tylko i jedynie obcować z Bogiem, ) 
modlić się, rozpamiętywać o Bogu, i Na samym południowym cypiu 
—pokutować, pokutować, pokutować... półwyspu Hagion Oros tam gdzie 
Powinien też praktykować ascetyzm zdaje się on rozkruszać w potężne 
umysłowy jak praktykuje askezę cie- złomy granitu i marmuru, tam gdzie 
lesną. Powinien nietylko zapomnieć u stóp przecudnie położonych, za- 
kim był na świecie, który porzucił, wieszonych mad morską otchłanią 
lecz i starać się zapomnieć, co wie i klasztorów Simopetra, Hagion Dyo- 
umie. Wszelka wiedza czyni człowie- nisio, Hagion Paolo i innych olbrzy- 
ka pysznym i odwodzi go od boskiej mie morskie bałwany wspinają się 
Prawdy. Pustelnik niema najmniejszej hucząc i miotając planami na zręby 
potrzeby cośkolwiek umieć. Nie tędy skał, tam gdzie dwukrotnie rozbiła 
droga wiodąca do zlania się pokut- się flota perskiego króla Kserksesa 
nika z Bogiem. Wiara do tego pro- podążająca na podbój Grecji — tam 
wadzi nie żadna Nauka. To stanowi gnieździ się kolonja pustelników o 
główną zasadę ortodoksji bizantyjskiej najostrzejszej regule. Zwie się ta pu- 
wyznawanej i ściśle przestrzeganej stelnia: Karouli. 

= Pora a. [które obniżyłyby 
wpływy z podatku przemysłowego co 

Sejmu. najmniej o 30 — 40 proc. 

W sejmowej komisji budżetowej. , 3) Podatek od lokali został już 
ы obniżony ustawą z dnia 2 sierpnia 

WARSZAWA, 17.Il, PAT. Stjmo- 1926 roku, przyczem opodatkowanie 
wa komisja przystąpiła *dziś do roz- na rzecz państwowego funduszu roz- 
patrywania poprawek Senatu do pre- budowy miast zostało zredukowane 
liminarza budżetowego na r. 1927—28. z 6 do 2 proc. Zaprojektowane we 
Na wstępie komisja przyjęła wniosek wniosku posełskim zwolnienie części 
przewodniczącego pos. Rymara (ZLN), mieszkań zmniejszy fundusz rozbu- 
jż na komisji poszczególne poprawki dowy do takiego stopnia, że zajdzie 
Senatu zreferują referenci odnośnych konieczność pokrywania z budżetu 
części budżetu, a za nieobecnych— różnicy w oprocentowaniu pożyczek, 
referent generalny. Natomiast na ple- budowlanych. Wydatek taki w budże- 
num będzie tylko jeden referat refe- cie 1927 — 1928 roku nie jest prze* 
renta generalnego. - widzieny i wogóle nie nadaje się do 

W dziale wydatków przyjęto w pokrywania z normalnych źródeł bud- 

budżecie M. S$ Z. wiekszością jedne- żetowych. Ponadto zachwiana zosta- 

go głosu podwyżkę 730 tys. złotych nie równowaga budżetu miast. 

Poprawki budżetowe 

| 

na urzędy zagraniczne, natomiast od- 
rzucono podwyżkę 270 tys. złotych 
na rokowania międzynarodowe. W 
budżecie Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych przyjęto poprawkę, doty- 
czącą etatów urzędów zdrowia, od- 
rzucono zaś dodatkowy kredyt na 
walkę z gruźlicą i na szkoły pielę- 
gniarstwa. W budżecie Sprawiedliwo- 
ści odrzucono wszystkie poprawki 
Senatu, a więc zarówno dodatkowy 
kredyt dla Rady Prawniczej, jak i 
podwyżkę etatów w więziennictwie. 
W budżecie Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu przyjęto wszystkie popraw- 
ki Senatu, a w budżecie Ministerstwa 
Rolnictwa odrzucono poprawkę Sena 
tu e wstawienie pół miljona na za- 
lesienie nieużytków. Przyjęto nato- 
miast poprawkę o wstawieniu jedne- 
go miljona na meljorację gruntów, 
kulturę rolniczą i na ludowe szkoły 
rolnicze. W budżecie M-stwa W. R.i 
O. P. przyjęto wszystkie poprawki 
Senatu z wyjątkiem 500.000 złotych 
na zasiłki dla uczonych i instytucył 
naukowych. (W dziale dochodów 
odrzucono poprawki Seratu, dotyczą- 
ce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Skarbu i Sprawiedliwości, przyjęto zaś 
poprawki, dotyczące Miaisterstwa 
Spraw Zagraniczcnych, Przemysłu i 
flandiu i Reform Rolnych. W przed- 
siębiorstwach państwowych ' przyjęto 
poprawki, dotyczące przedsiębiorstw, 
podiegłych Prezydjum Rady Mini- 
strów, Ministerstwu Spraw W/ewnę- 
trznych, Poczt i Telegrafów oraz Rol- 
nictwa i D. P., odrzucono natomiest 
poprawki, odnoszące się do przed- 
siębiorstw podległych Ministerstwu 
Komunikacj. Większość poprawek, 
dotyczących budżetu monopoli przy- 
jęto. W myśl uchwały sejmowej ko- 
misji budżetowej nadwyżka budżetu 
ustalona przez uchwały Senatu na 
surmię około miljona złótych, podwyż- 
szona została de 2.800.000 złotych. 

Ancydent w komisji skarbowej. 
WARSZAWA, 17.lll (PAT). Na 

porządku dziennym dzisiejszego — ро- 
siedzenia sejmowej komisji skarbowej 
były następujące sprawy: nowela do 
ustawy o podatku majątkowym, no- 
wela do ustawy o podatku przemy- 
słowym, wreszcie nowela do ustawy 
o podatku od lokali, Przed porząd- 
kiem dziennym zabrał głos dyrektor 
departamentu Ministerstwa Skarbu 
Grodyński, który zażądał zdjęcią z 
porządku. dziennego wszystkich wspo- 
mnianych projektów, 

Dyrektor Grodzyūski m. in. oś" 
wiadczył: W sprawie podatku mająt- 
"kowego już rząd koalicyjny stał na 
stanowisku, że obniżenie kontygentu 
g>ecnego jednorazowego podatku ma- 

į jatkowego winno być uzależnione ze 
względów budżetowych od rówao= 
czesnego wprowadzenia stałego po- 
datku majątkowego. 

2) Wniosek posłów Klubu Z.L.N. 
zgłoszony dnia 28. października 1925 
roku jest przestarzały, a nadto zawie- 

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-g0 i 19-g0 

o godz. 20 m. 15, w. dniu 20go o godz. 17-ej i 20 m. 15. 
OGNISKO AKADEMICKIE ul Wielka 24. 

   

Eremitami są przeważnie Rosjanie, 
lecz niebrak też Bułgarów, Rumunów, 
Serbów. . 

Domki najbardziej položone na 
skraju pustelni mającej wygląd wioski, 
wiszą jak jaskółcze gniazda nad za- 
wrotną przepaścią, nad morskiemi 
wodami. Dokoła tu i owdzie kaktusy 
lub pojedyńcze drzewa  migdałowe. 
Tu przebywali najsłynniejsi eremici, 
jacy kiedyś spędzili żywot na Górze 
Athos. Tu przebywał już w  Xl-tem 
stuleciu eremita Jan Kukurel, co po- 
rzucił dwór w Bizancji, gdzie był wy- 
noszonym pod niebiosa Śpiewakiem- 
trubadurem. „Tu przebywali słynni 
anachoreci: św. Atanazy, Maksym z 
Kapsakativy i inni. Tu można zoba- 
czyć 90-letniego eremitę, ojca Ignace- 
go, który w wiosce pustelniczej Kato- 
naki przebywając przez 70 lat nie 
Opuścił ani razu swojej celi mniszej, 
Schorowany, zgrzybiały na ciele za- 
chował w duszy entuzjazm i plomien- 
ne „powołanie*, które go tu zawiodły 
gdy miał 20 lat i pędził gdzieś w 
Bułgarjj wesoły żywot... szewczyka 
dobrze zarabiającego. A o kilka dom- 
ków dalej przebywa ojciec Parfenjusz 
(Parfenij). To znowuż potomek rosy|- 
skiego książęcego rodu. Też mocno 
Stary. Natomiast najgorliwszy ana: 
choreta w Karouli ma dopiero... 29 
rok. Przybył tu po wojnie, z Odesy, 
i.od razu zasłynął z żywota ascetycz- 
nego tak surowego, że nie doirzy- 
mują mu kroku starce w askezie о- 
siwiali. В 

  

Z powyższego wynika, że przy- 
jęcie tych wniosków narażałoby ró- 
wnowagę budżetową 1927—1928 r. 

W dalszym ciągu obrad przyjęto 
nowelę do ustawy © podatku mająt- 
kowym, zmniejszającą sumę podatku 
majątkowego z dotychczasowego jed- 
nego miljarda złotych do 407 miijo- 
nów złotych z odpowiedniem zmniej: 
szeniem sum, przypadających do po- 
brania od poszczególnych kategoryj 
podatników. 

„Wobec powyższegu dyrektor Gro- 
mać opuścił salę posiedzeń ko* 
misji. 

Rada Miejska. 
Na wczorajszem posiedzeniu Rady 

Miejskiej, jako pierwszy punkt obrad 
omawiano sprawę przeniesienia kre- 
dytów z jednych paragrafów budżetu 
ł-go kwartału 1927 r. do innych. Po- 
zatem uchwalona na wniosek Magi- 
tratu wyasygnować kredyty na akcję 
dożywiania dzieci szkół powszechnych 
m. Wilia na m-c kwiecień rb. 

W związku z przejściem elektrow- 
ni miejskiej na prąd zmienny po 
szerszej dyskusji, w której zabierali 
głos radni: Rudnicki, Kruk, Godwod, 
oraz prezydent Bańkowski, Rada Miej- 
ska uchwaliła pobierać dodatkowel 
opłaty od abonentów elektrowni miej-,/ 
skiejj w wysokości 10 groszy za 
każdy zużyty |kilowat-godzinę i po- 
nadto udzielać abonentom, którzy 
miesięcznie zużyli powyżej 50  kilaz 
wat-godzin energji rabatu 20 proc. 
i ponad 100 kilowat 40 proc. rabatu. 
Następnie uchwalono dodatkowy pre- 
liminarz budżetowy w sumie 10.093 | 
zł. 90 gr. na pokrycie zaległości bier- 
nych i nieumorzonych przed 1-ym lu- 
tego 1927 r. ) 

Obszerną dyskusję wywołała spra* 
wa dodatków personalnych do pobo- 
rów niektórych pracowników miejskich | 
przyczem Rada Miejska uznała kate- 
gorję płacy następującym  pracowni- 
kom: p. Adamowi Piłsudskiemu, jako 
głównemu buchalterowi VI grupę upo- 
sażenia, p. Sewerynie Narkiewicz-Jod- 
ko Vll-ą grupę, p. Waligórze — ko- 
mendantowi straży ogniowej — VI 
grupę, Jastrzębskiemu — szefowi 
kontroli miejskiej — VI grupę — kie- 
rownikowi wydziału transportów i po- | 
rządków miejskich p. Ostrece,—VIll-ą 
grupę, doliczając mu po 220 punktów 
miesięcznie, jako różnicę za czas ubie- 
gły. Zaznaczyć należy, iż jedynie ra- 
dny Godwod sprzeciwiał się uchwa- 
leniu wymienionych kategoryj p. Wa- 
łigórze i Ostreyce. Uchwalono również 
10 proc. dodatku do poborów pra 
cownikom miejskim kontraktowym, 
poczynając od ł stycznia rb. Nawią” 
zując do powyższego radny Studni- 
cki wysunął wniosek opracowania 
przez Magistrat referatu, w celu przył 
znania pracownikom kontraktowym 
"dodatku na rodzinę. Wniosek ten Ra* | 
da Miejska jednogłośnie uchwaliła. 

Ф 
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Przełożonym, czy przeorem kolonii 
najgorliwszych anachoretów i ascetów 
jest obecnie ojciec Teodozjusz. Rosja” 
nin. Był profesorem teologji w Rosi! |” 
i miał przed sobą otwartą najświetniej” 
szą karjerę w  hierarchji duchownej: 
Porzucił ją. Tu się schronił. Współ” 
eremici wybrali go nietylko na prze” 
łożonego swego lecz i na spowiednika* 
Ma to być niesłychanie trudna rzecz 
być kierownikiem duchowym ludzi tak | 
przeczulonych na punkcie ascetyzmu 
i wszelkiej ziemskości. Ojciec Teodo* 
zy uchodzi za człowieka jakby już 
obcującego z Bogiem. + 

Pan Fiióp Miller miał szczęście 
odwiedzić go. Mieszka w rodzaju ka” // 
pliczki, na wielkiej wysokości, M< 
zrębie skalnym. Wielkie wrażenie czy”, 
ni jego postać. Niezapomniane. Jest 
w nim istotnie coś ze świętego — a 
wielka dobroć i łagodność maluje się 
w oczach. Ogromna w nim proste" 
i pokora. Nie obce mu są problema” 
ty najzawilsze życia współczesnego: 
Dziw ogarnia słyszeć go mówiącego 
o nich z wytrawnością najlepszego » 
ich znawcy. Rady jego i spostrzeżer 
Są pełae mądrości. Zkąd się bierzė 
taka wiedza, taka znajomość ludzki 
duszy i stosunków uniwersalnych W 
ascecie nie opuszczającym od lał 
wielu swej pustelni? Nierozumie się: 
Rozumie się tylko dlaczego ana“ 
choreci z Karouli tego właśnie czło” 
wieka na przewodnika wit: ce 

z J. 
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KURIER G0SPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

Tranzyt przez Łotwę. 
W powołanej sprawie ostatni nu- 

mer „Przemysłu i Handlu" zawiera 
artykuł, pióra p. T. M, który ze 
względu na interesujący temat poni: 
żej przytaczamy w streszczeniu: 

Co do rozmiarów tranzytu przez 
Łotwę trudno jest zorjentować się 
definitywnie, gdyż dotychczas staty: 
styka w tym względzie jest zaledwie 
częściowo opracowana, a w bardzo 
nieznacznym dopiero stopniu ogło: 
szona. W każdym razie według obli- 
czeń łot. Ministerstwa Kolei przewie- 
ziono przez Łotwę w latach (w tys. 
ton): 

1921 - 99 
1922 483 
1923 360 
1924 574i 1.600głów żywych zwierząt 
1925 — 462 1 38,000 ° ,, w 4 

Niestety, obliczenia te podane są 
w tonach, a nie w  kilometrotonach, 
wobec czego tranzyt przez Łotwę w 
stosunku do wewnętrznego ruchu to- 
warowego na kolejach łotewskich nie 
przedstawia się liczbowo zbyt impo- 
mująco: w 1926 r. 462 tys. ton do 
1.510 tys. ton. Oczywiście towary 
tranzytowe odbywają zasadniczo dłuż- 
szą drogę miż towary obrotu we- 
wnętrznego, co widać chociażby z 
tego, że dochody kolei z ruchu tran- 
zytowego wynosiły 6 i pół miljn. la 
tów, a dochody z ruchu wewngtrzne- 
go 12 miljn. 

Najwięcej korzysta z tranzytu przez 
Łotwę Rosja Sowiecka, stanowisko 
jej jednak w tym względzie nie jest 
bynajmniej monopolowe, jak to chęte 
nie w celach politycznych dyplomacja 
rosyjska przedstawia. Co więcej, na- 
leży dodać, że w stosunku do ogólnej 
ilości przewożonych przez terytorjum 
łotewskie towarów, tranzyt sowiecki 
wykazuje tendencję zniżkową: 

w tys.fon w procent, ogólnego tranzytu 

1921 81 82 
1922 374 78 
1923 241 67„ 
1924 330 59 
1925 216 ° 49 
1926 201 44 

W  powyższem zestawieniu nie 
uwzględnione zostało, że w 1925 r. 
przewieziono z Rosji sowieckiej przez 
Łotwę 34 tys. sztuk bydła, gdyż zja- 
wisko to, jako sporadyczne, wywoła" 
ne specyficznemi warunkami Ówczes- 
nego kryzysu hodowlanego w Rosji 
nie może być brane w rachubę, 

Niedoceniany natomiast jest Ssta- 
nowczo udział Polski w ruchu tranzy- 
towym przez Łotwę. W 1925 roku 
ogólna suma towarów wywożonych i 
przywożonych przez Łotwę do Polski 
wynosiła 119 tys. ton, czyli 27 proc. 
ogólnego tranzytu, w 1926 r. tranzyt 
ten podniósł się do 166 tys.. ton, 
czyli o 35 proc. Ta ostatnia zwyżka 
<oprawda, winna być przypisana w 
pierwszym rzędzie wzmożonemu eks- 
portowi węgla polskiego w epoce 
strajku angielskiego. 

Ruch tranzytowy Polski nie jest 
jednak wyłącznie zależny od eksportu 
węgla, gdyż naprzykład w 1925 roku 
Polska wywiozła do Anglji przez 
Łotwę 37 tys. ton i przywiozła 3 i 
pół tys. ton (w 1926 r. tranzyt z Pol- 
ski do Anglji wyniósł 100 tys. ton). 

Tranzyt przez Łotwę bywa również 
wyzyskiwany przez handeł polski dla 
eksportu do Litwy. W tej dziedzinie 

1926 r. wykazał duże wzmożenie 
obrotów w stosunku do roku po- 
przedniego (w tys. ton): 

z Polski do Litwy z Litwy do Polski 
1925 43 04 
1926 226 01 

Do wywozu z Polski na Litwę 
tranzytem przez Łotwę należy dodać 
jeszcze ponad 6 tys. teu, dostarczo- 
nych Litwie tranzytem przez Łotwę z 
Gdańska (Gdańsk w wykazach staty- 
stycznych łotewskich notowany jest 
oddzielnie od Polski). Charakterystycz- 

"ne jest także, że statystyka łoiewska 
wykazuje pewien, drobny coprawda 
tranzyt przez Łotwę z Gdańska do 

„Polski (105 ton). , 
Tranzyt polski Bprzedstawia dla 

Łotwy ię stronę dodatnią, že.zasad- 
niczo (poza przewozem do Litwy) u- 
lega on podwójnemu łamaniu na te- 
rytorjum łotewskiem, raz przy przeła* 
dunku ma kolei (Zemgale), a drugi 
raz w porcie. Ponadto jeszcze należy 
dodać, że dotychczas eksport polski 
nie mógł wyzyskąć w maksymalnym 
zakresie dla swych obrotów portu li- 
pawskiego, gdyż linja kolejowa, łą- 
cząca Lipawę z Polską, przechodzi 
przez terytorjum litewskie, co w da- 
nym wypadku utrudnia w pewnym 
stopniu korzystanie z niej. 

Litwa oczywiście, korzysta też z 
/ tranzytu przez Łotwę w dużym stop- 
| miu. Ogólny eksport tranzytowy Litwy 
/ wynosił w 1926 r. 47 tys. tonn, zaś 

, odnośny import—60 tys. ton. 
i Ostatniem wreszcie państwem, dła 

, którego Łotwa jest naturalnym krajem 
tranzytowym, jest Estonja. W 1926r. 
obrót tranzytowy dla tego kraju wy- 

J nosił 22 tys. ton. Tranzyt tea odby* 
wa Się, oczywiście, przeważnie w mie- 
siącach zimowych, kiedy porty estoń- 
skie zamarzają, a łotewskie są jeszcze 
czynne. у 

Co do tranzytu. osobowego, to w 
tej dziedzinie brak prawie zupełnie 
danych. Ministerstwo Kolei oblicza 
jedynie, że w 1925 r. koleje łotewskie 
u ały 11 miljn. biletów osobo- 
"eo czego 222 tys. jakoby przy- 
Pad4” na pasażerów tranzytowych. 

Oczywiście, obliczenie to jest zapew- 
ne cokolwiek dowolne, gdyż bardzo 
wielu pasażerów tranzytowych może 
się zatrzymać na terytorjum łotews- 
kiem i stracić w ten sposób w oczach 

statystyki kolei łotewskich swój cha- 
rakter tranzytowy. Ponadto liczby te 
również bardzo mało ilustrują ruch 
tranzytowy, gdyż brak obliczenia w 

pasażero-kilometrach, co jedynie w 

tym względzie może być miarodajne. 

INFORMACJE. 
Sprawa lichwy pieniężnej na 

wsi i kredytów rolnych. 

Komisja opinjodawcza rolnicza 
zwróciła się do rządu z obszernym 
memorjałem w sprawie walki z li- 
chwą pieniężną na wsi i stworzenia 
funduszu obrotowego kredytu rolni- 
czego. 

Na memorjał ten odpowiedział mi- 
nister skarbu obszernem pismem, wy* 
jaśniającem, że uważa za słuszne sze- 
reg postulatów komisji opinjodawczej 
i że zwróci się do Banku Polskiego 
o dalsze rozszerzenie kredytów ała 
rolnictwa przy dyskoncie 6-miesięcz- 
nych weksli rolniczych. Ooecnie z 
większych kredytów dla drobnego rol- 
nictwa korzysta państwowy Bank Rol- 
ny, Unja Związków spółdzielczych i 
Centralna Kasa Spółek rolniczych. 
Lokaty w państwowym Banku rolnym 
oprocentowane Są na 1 do 3 proc. 
w stosunku rocznym. Państwowy 
Bank rolny prowadzi akcję kredyto- 
wania nawozów  sziucznych, zakupu 

  

narzędzi rolniczych i rozszerzył kre- 
dyty dla s.ółdzielni kredytowych. Na kursy administracyjne w  War- 
zakup ziarna siewnego z początkiem szawie. Władze wojewódzkie wydele- 
roku bieżącego przeznaczono lokatę gowały na wyższe kursy administra- 
w łącznej wysokości 8 i pół milj. zł. cyjne zorganizowane przy  minister- 
Od października r. ub: państwowy Stwie. spraw 
Bank rolny otrzymał na sanację spół 

i na kredyt dla 
spółdzielni 10,800,000 złotych, na kre- 
dyt dła Cent ] ółek Rol- yt dia Centralnej Kasy 1P6.500,000 Ochrony Lasów. W dniu 30 b. 

dzielczości rolniczej 

niczych przeznaczono kwotę 
zł na 5 lat, 

podlegających likwidacji. 

Wwóz ziemniaków bez cła. 
W «Dziennicu Ustaw» ogłoszono go. Jak wynika ze sprawozdania o Dziecięcych U.S.B. w ciągu 3 lat istnienia». 

rozporządzenie, na mocy którego zie- budżetach gminnych, wszystkie gmi- 
mniaki do sadzenia mogą być przy- ny na terenie pow. Wileńsko-Trockie- 
wożone w okresie od 15 marca do 1 go, prócz gm. Orańskiej, która znaj- 
czerwca, za pozwoleniem bez cła. 

Wykonanie preliminarza za 
luty. 

Według tymczasowego zestawie- 
nia za luty b. roku wpływy z danin 
publicznych i monopoli państwowych 
w porównaniu z kwotami prelimino- 
wanemi na ten miesiąc wykazują nad- 
wyżkę. 

milj. złotych. 
nowanej wysokości 

państwowych (o 1 miljon złotych), opła- 
ty stemplowe '(o 1,2 miljony złotych) gminy Michaliszki oraz o zmianach 
Oraz niektóre podatki pośrednie (od granie w pow. Wileńsko-Trockim. 
cukru, nafty o 1,1 milj. zł.); ogółem 
nadwyżka wpływów wynosi : 1,8 mi. 
ljonów złotych. | 

Podatek obrotowy od przero- 
bionych w kraju surowców za- 

granicznych. 
Szereg firm handlowych komentuje roz- 

pórządzenia o podatku obrotowym w ten 

sposób, że surowce zagraniczne, przerabiane 

w kraju na jadalne produkty mogą korzy- 
stać ze zniżonej siawki podatkowej, tak jak 

korzystają z tego ustawowo ziemiopłody 
oraz jadaine produkty spożywcze pochodze. 

nia krajowego. 
W związku z tem władze skarbowe wy- 

jaśniły, że sprowadzone do kraju produkty skiej do Trockiej i z Mickuńskiej do gu będzie obejmować: druki polskie spożywcze i sprzedawane następnie z dru-. Niemenczyńskiej. 
giej ręki uważane są nadal za produkty po- 
chodzenia zagranicznego i nie korzystają ze 

zniżonej stawki podatkowej, tak jak nie mo- 
gą z niej korzystać przerobione w kraju su- o 
rowce zagraniczne, jak np. 040C3 k .kaowe, 
przerobione w jabrykach czesolady. Wszyst- 

stawki podatkowej. 

— (x) Nowi czlonkowie ko: 
misji szacunkowej podaiku do 
chodowego. Wobec zrzeczenia się 
trzech członków komisji szacunkowej 
do spraw podatku państwowego do- 
chodowego  zatwierdzeni 
ich miejsce przez odnośne władze 
pp. Bohdanowicz Ignacy, Segal Eljasz 
i Tomaszewski Wacław. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
17 marca 1927 r. - 

Dowizy i waluty: 
Tranz Sprz. Kupno. 

Dolary 8,92 8,94 8,90 
Belgja 124,78 125.09 124,47 
Holandja 35910 — 360,00 358,20 
Londyn | 435 43,67 43,45 
Nowy-Vork 8.95 8.97 8,93 
Paryż 35,13 35,22 35,04 
Praga 2657 26.63 26,51 

Szwajcarja 17256 17299 17213 
Wiedeń 126.10 126.41 125.79 
Włochy 40.22 40,33 41,11 

Papiery Procentowe 
5 pr. pożycz. konw. 61,50 61— 
Dolarówka 51,—50.55 51,25 
Kojejowa 101,50 
4 i pół proc. listy zast. ziems,-zt. 54, 
8 proc. warszawskie zł, 75,5) 

—54,50 

Kapitał państwowego W lokalu l ] к 
Banku rolnego ada estai GA Mr oe pi By Fjen 
13 z górą miljonów złotych i kredyt Komisji A k 
Centr. Kasy Sp. Roln. w Banku Pol- dziennym sprawy wynikłe na tłe nie- 

skim podwyższony został o 1 miljon, przestrzegania przepisów o wyrębie 
wreszcie państwowy Bank rolny otrzy- !aSU. 
muje 11 miljonów zł. na zakup dóbr 

Preliminowano z tych źródeł 139,4 6 kwieinia po powrocie starosty p. Imestralny zostaje ukończony obecnie. 

milj. zł. faktycznie zaś wpłynęło 141,2 
Nie osiągnęły prelimi- 

niektóre podatki 
bezpośrednie jak: gruntowy, od nie- 
ruchomości miejskich, przemysłowy 
oraz podatek majątkowy (mniej o 2,4 
milj. złotych); znaczną natomiast nad- 
wyżkę wykazują dochody z monopoli 

Trockiej do Rudziskiej, 2 Rudomiń- sztuk pięknych). Sprzedaż z przetar- 

ktryczność rozpatrywana będzie 
kie te produkty płacą normalnie 2 proc. przez Ministerstwo. W dniu wczo- 

rajszym Wojewda wileński zatwierdził KRONIKA MIEJSCOWA. protokuł posiedzenia 
m. Wilna z dn. 24 łutego r. b. 

wódzki 
Spraw Wewnętrznych w celu zatwier- 

gz :nia uchwałę Rady Miejskiej w spra- 
zostali na wie dodatkowych opłat za elektrycz- 

SŁO WO 

5 = warszawskie zł. 61,2561— 61,25 
4 i pół proc. złotowe 56,55 

GIEŁDA WILEŃSKA 
Wilno, dnia 17 marca 1927 r. 

__ Banknoty. wielkiego działacza społecznego i niezrównanego filantropa, 
Dolary doi iw SB w Bazylice, w kaplicy Ś-tego Kazimierza, za spokój duszy Zmarłego odbędzie się 
Zurych 1,728 > nabożeństwo, na które zaprasza 

oto. 

Ruble 4,76!/2 4,75 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł. 100 48 4740 

KRONIKA 
  

Nowe zarządzenie dla 
Dowiadujemy się ze źródeł miaro- 

dajnych, że w najbliższym czasie ukaże 

  

"E we, do wizytowania przedszkoli i Się zarządzenie, ustalające sposób u- 
PIĄTEK. seminarjów ochroniarskich w Wilnie dzielania związkom komunalnym po- 
18 o: Wsch, st. o g. 5 m. 47 upoważniona została p. Helena Czer- bn yz i o” 

wińska, przełożona państwowego se- Centowych w celu zatrudnienia bezro- 
a Ar] Zach. sl. o g. 17 m. 41 Nas A ikadisikiaja w dł botnych. Również przedsiębiorstwa 

Józeta Obl szawie,. prywatne będą mogly na pewnych 
— Uznanie ministerstwa W.R. Warunkach korzystać z tych poży- 

‚ KOŚCIELNA. ; O.P. dia dyrektora gimn. im J. czek. Požyczki lakie udzielane będą 
Lelewela. Ministerstwo W.R. i AA przedsiębiorstwom, zatrudniającym mi- s żeń d ś p. 2 ю : 

ao aa AA ka o kuratorjum szkolnego nimum 75 robotników w wysokości Józefa Montwilla. Staraniem Za- 
rządu popierania pracy społecznej za Vile no 
spokój duszy ś. p. Józefa Montwiłła rem mówi się, że pan minister pod- 
odbędzie się w sobotę o godz. 9-ej czas ostatniej swojej bytności w Wil- 
rano w Bazylice w kaplicy Św. Kazi- nie z przyjemnością  skonstatował 
mierza nabożeństwo, celebrowane doskonały stan nauczania w państwo- 
przez ks. kanonika Jana Kretowicza. Wym gimnazjum im. Joachima Lele- 

wela. Przy tej okazji ministerjum wy- 
URZĘDOWA raża swoje uznanie dyrektorowi gim- 

— (t) Powrót Wojewody. W nazjum p. Stanisławowi Paszkiewi- 
dniu 17 b. m. powrócił 4 podróży CZOWi. 
służbowej i objął urzędowanie woje- 
woda wileński p. Władysław Racz- 
kiewicz. 

— Z dziedziny lecznictwa. jak 
się dowiadujemy, pojawił się znów 
na rynku wszechświatowo znany śro- 
dek Sirolin „Roche” i jest do nabycia 
we wszystkich aptekach na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

* ŻYCIE BIAŁORUSKIE. 
Nowe punkty szkolne w 

gu 

terenie pow. Święciańskiego. Punkty Jedno z wydawnictw poświęcone za- 
te wliczone zostaną do sieci szkolnej, gadnieniom  literacko-artystycznym i 

wewnętrznych pp. 
rostę pow. Wilensko-Trockiego 
Witkowskiego oraz radców: urzędu 
wojewódzkiego Niekrasza i Żyłko. 

— () Posiedzenie Komisji 
m. 

" _ ły Twórczej odbędzie się dn. 18 Ill w pią- 
lokalu Urzędu Wojewódzkiego od- 4, 0 g. 7 oi WIEM Śniadeckich U. 

$. B. odczyt pr. H. Rowida z Krakowa: 
Ochrony Lasów. Na porządku Szkoła twórcza jako koncepcja nowej ery 

kulturalnej. Wstęp 1 zł. przy wejściu. 

L. gm. daugieliskiejį, Niewojszany gm. Sięcznikiem bogato 

tości 24 stron. liskiej. 
ZEBRANIA I ODCZYTY. będzie pokrywał klub 

redakcyjne w składzie pp.: 

— Posiedzenie T—wa 
go. W poniedziałek dn. 21 jll rb. w sali 
«Kropla mieka» (M. Pohulanka 1) odbędzie 
się naukowe posiedzenie Wil. Oddz. Pol. 

SAMORZĄDOWA. eta mid ej gody przypad- Tm lay Wasilewskich, 
: i - pO! + 

— (0) Samowystarczalność gmin RE aktywa 2 ZY - > Р i autora obrazkow scenicznych 

wiejskich pow. Wilefisko-Trockie- „Dziatainošė poradni kiłowej Kliniki Chorób ekonomiczne). 

Po ukończeniu posiedzenia naukowego 
odbidzie się rocne posiedzenie 
stwa ze sprawozdaniem 
mi na rok 1927, 

Towarzy- 
Zarządu i wybora- 

duje się w wyjątkowo ciężkiem poło: miesięcznik  ilustrowany, 

żeniu i daje deficyt, mają budżety sa- 
mowystarczalne. Gminie Orańskiej < — (658) Koniec wykładów w 
mają przyjść z pomocą władze rzą- U. S. B. W dniu 19.go b' m. kończą 
dowe. się wykłady w U. S, B. drugiego try- 

— (o) Posiedzenie wydziału mestru. Narazie przewidywano, że wy- 
powiatowego sejmiku Wiieńsko- kłady trwać będą do końca marca. 
Trockiego. Najbliższe posiedzenie Zapytywane w tej mierze Ministerstwo 
wydziału powiatowego sejmiku Wi- Oświaty i W. R. dotąd nie nadesłało 
leńsko-Trockiego odbędzie się w dniu odpowiedzi, a tem samem okres try- 

wicz i I. Dworczanin, 

się pierwszego numeru pisma. 

L. Witkowskiego z kursów, na które _ W ten Sposób ferje Świąteczne 
wyjeżdża do Warszawy 20 b. m. trwać będą od 20-go b. m. do 25 

— (o) Zmiana granic w pow. Kwietnia b. r. 
Wileńsko-Trockim. Z dniem 1-go _ Ten długi okres świąteczny wpły- 
kwietnia wchodzi w życie rozporzą- nał na fakt, że prorektorat udzielił 
dzenie Min. Spr. Wewnętrznych z niezwykle dużą ilość zniżek | kolejo- 
dnia 21 lutego 1927 r. o zniesieniu Wych, gdyż wszyscy chcą skorzystać 
gmin wiejskich Bystrzyca, Landwaro- Z długich świąt i gromadnie wyjeżdżają. 
wo i Rukojnie, utworzeniu nowej 

kaha 

spodarczym i kulturalnym. 
в й Nazwa pisma: „Sacha“, 

gospodarczego, o nazwie analogicz- 
— Aukcja bibljofiska. Towa- nej, które wychodziło przed wojną. Teren gminy Bystrzyca włącza się do rzystwo bibijofilów polskich w Wil- 

gmin Worniańskiej, Niemenczyńskiej nie dąży do szerzenia zamiłowania 
i Mickuńskiej, teren gm. Landwaro- do rzadkich i pięknych druków, ręko- 
wo—do Rudomińskiej i Trockiej, te- pisów i t. d., pragnąc jednocześnie 
ren gm. Rukojnie—do Mickuńskiej i zainteresować i skupić wileńskich zbie- 
Szumskiej. Z gminy Worniańskiej raczów i bibljofiiów, miedzy innemi 
wyłącza się Szereg miejscowości i urządza w tym celu pierwszą publicz- 
tworzy się z nich nowa gmina wiejska ną licytację, o której już donosiliśmy. 
Michaliszki z siedzibą urzędu gmin- Aukcja ta odbędzie się dn. 18 marca 
nego w miasteczku Michaliszki. Po- rb., w piątek o godz. 6 wiecz. w lo- 
zatem szereg miejscowości włącza się kalu łaskawie udzielonym przez uni- 
z gm. Worniańskiej do Szumskiej, z wersytet przy ul. Usiwersyteckiej 3. 
Niemenczyńskiej do Podbrzeskiej, z (parter, wejście obok dziekanatu wydz. 

sięczaik dla dzieci „Zaranka* (Gwiaz- 
da poranna), wydaje podobno T-stwo 
Białoruskiej Szkały, które, jak wiado: 
mo jest ekspozyturą kulturalno-oświa- 
t wą „Hronady“. Ciekawem'jest prze- 
to jak się to pisemko ustosunkuje do 
religii?l Nie przypuszezamy by się 
ośmielono tu naśladować bezwyzna- 
niową „Małankę* (białoruskie pismo 

mady*, Zresztą czekajmy w myśl za* 
sady «po pracy ich poznacie je». . 

: TEATR i MUZYKA i obce XVI-XVIII ww., rękopisy, RZY 
MIEJSKA = nie: grafikę, wresz- — «Reduta» na Pohulance. Dziś po 

— (t) Uchwała Rady Miejskiej cie Ksiąžki XX w. i współczesne, w dowych apiatach za się, Zaieopuanym USE ооа Aina plik ję 1107 я czaje powojennego społeczeństwa. 
mor (tel. 5—69) katalog, a same Ujecie op 3 : 

objekty można będzie przeglądać w Sowane do s przejaskrawień, odbie- 
Iokalu aakoyjayii w Dela čios licy- RS 1 R9E_ od logiki 2ydia te 
tacji dn. 17 bm w g. 6—8 wiecz. ^ 

Naležy byč przekonanym, že im- <Sen>—Kruszewskiej. 
reza ta, ki i ! E lia no 7 e m Bam 2 stra Namysłowskiego w Reducie, W nie- A dzielę o g. 4-ej pp. i i 

interesowaniem naszej inteligencj'. w. tylko dow EACH mona. Odie 
— Tańczyć na św. 

można. Wobec rozpowszechnionego skiego. 
mniemania, że w dniu Św. Józefa 
dozwolone są tańce, Katolicki Zwią- 
zek Polek czuje się w obowiązku 
przypomnieć, że dzień 19 marca nie 
stanowi żadnego wyjątku w zakazie oraz 

Rady Miejskiej 

Jednocześnie z tem Urząd woje- 
skierował do _ Ministerstwa 

ność na drugi kwartał r. b. 
— (x) 125-cio letni jubileusz 

straży ogniowej w Wilnie. W naj- 
bliższym czasie wileńska strąż ognia: 
wa obchodzić będzie 125-cio letni 

z Ameryki, gdzie została odznaczona gwia- 
Ździstym sztaadaręm i wieloma złotemi me- 
dalami, а 

W programie utwory swojskie i obce 
słynne mazury Karola Namysłowskiego. 

jubileusz zorganizowania miejskiej ++ : OCE 
straży ogniowej w Wilnie. W cełu kr Log T opracowania programu tej uroczystoś- P Jeśli prawo cywile powinro tna komedja Berrą i Verneuilla «Mecenas 
ci Rada Miejska na wniosek Magi- 
stratu wyłonił. .omisję, w skład któ« я iej # ; ublicznošci. 
rej weszli radni miasta pp. Umja- Dardžiej prawo Kościelne powinno *<*P być ściśle przestrzegane przez wszyst — jedyny ratnnek» — Molnara w r „Perkowski, Nagradzki P? Ą Teatrze Polskim. W poniedziałek raz ski, Korolec , Nagrodzki kich katolików. Posłu*zeństwo Kościo- pierwszy graną będzie” snegdola sóuiczna 

łowi obowiązuje w sumieniu każdego 
i Szapiro. : ‹ olnara <Jedyny ratunek». Pełne wytwor- 

SZKOLNA. katolika, a tradycyjne przywiązanie nego humoru sceny obu pierwszych aktów 

— (0) Nowa wizytatorka przed- nasze do wszelkich przepisów Kościo- Z ów ann Śl się na scenie od- 

szkoli i seminarjów ochroniar. ła źniewala teź serca polskie do za- Zainteresowanie tą nowością jest wielkie. 
skich. Ministerstwo W. R. i O. P. chowywania takowych zawsze i we — Najbliższe popołudniówki. W so- 
powiadomiło Kuratorium Szkolne w wszystkiam w duchu stosowanej do 
Wiłnie, że wobec przejścia w stan nas pochwały Stolicy Świętej: Polonia 

botę o g. 4 m. 30 pp. grany będzie «Uśmiech 
losu» — Wł. Perzyńskiego; w niedzielę zaś o 

spoczynku p. Marji Radziwiłłowiczo- semper fidelis, hotelowy» —Savoira, 

W sobotę 19-go marca o godzinie 9-ej rano, jako w dniu Imienin 

.88Ę . Józefa Montuilia 
Zarząd Towarzystwa Popierania Pracy Społecznej. 

— (n) Nowe pisma białoruskie 
pow. Swięciańskim. Kurator Okrę- Jak donosiliśmy, w najbliższych dniach 
R p. dr. Ryniewicz za- mają „l 2 2 oce 4 nowe 

r: sze twierdził ostatnio kilka nowych pun- pisma białoruskie: 2 literacko-nauko- 
Kto pojedzie na wyższ któw szkolnych žurgaliuba day na We, 1—gospodarcze j t dla dzieci. 

» to 

oraz p. Szybkę (sprawy społeczno 

Drugie pismo literacko-naukowe st 
będzie się nazywało „Rodnyja honi* 
(Rodzime pola); będzie to również 

: rozmiaru 
UNIWERSYTECKA Ósemki, objętości 40 stron. Na czele 

tego pisma stoją doktorowie filozofji 
praskiego uniwersytetu: Jan Stankie- 

Jak się zdaje, finansowo, a więc i 
deowo pismo to będzie uzależnione 
od któregoś z białoruskich obozów 
politycznych; ściślej jedaak da się te obo 

Co się tyczy gospodarczego ty- 
godnika „Sacha* (Socha), Sobie s 

kinijos organ konkurencyjny „Hro- 
mady*, przeznaczony do zwalczania 
wpływów nowcpowstałego „Biełarus- WNZSREW 

a Daia“ p. F. Umiastowskiego, 
pisma poświęconego sprawom go- 

Czwarte wreszcie pismo — mie- $ 

humorystyczne) na usługach „Hro- 

Niedawno Orkiestra Ludowa powróciła. zak ochronny „Mia*, 

AGI GROZY S S BAE 

         

  

walki z bezrobociem. 

zasiłków, które pobieraliby robotnicy 
z doraźnej akcji państwowej, gdyby 
nie byli zatrudnieni. Podania o po- 
życzki tego rodzaju rozpatrywane bę- 
dą przez województwo, względnie ko- 
misarjat rządu w porozumieniu z izbą 
skarbową i kierowane z wnioskiem 
do Banku gospodarstwa krajowego, 
który po zbadaniu stanu wypłacalno- 

ści starającego się, udzielać będzie 
pożyczek. 

Okręgu Wileńskiego pismo, w К!б- иии WO 

Z życia Dowborczyków. 
Odezwa gen. J. Dowbor-Muśnic- 

„ kiego. 

Żołnierze b. | Korpusu W. P.I 
Dobiega dziesiąty rok od chwili, 

kiedy na wezwanie ogólnego Zjazdu 
Wojskowych Polaków w Piotrogro- 
dzie stanęliście pod polskiemi sztan- 
darami i mojem dowództwem, by wal- 
czyć o Ojczyznę. 

W chwili tej uważam za swój 
obowiązek przypomnieć Wam, że Sto- 
warzyszenie nasze za główny cel po- 
stawiło sobie wałkę z anarchją, lichwą, a powstaną we wsiach: Babule gm. naukowym p. t. „Nawina* (Ziemia i temi iemi sta- michałowskiej, Telukiszki i Piotrowo po raz pierwszy zaorana), będzie mie- e PA ОООНООНИИ ооа 

ęczn ilustrowanym, 
zabłociskiej i Litwiany gm. kiemie- wielkiego formatu (in quarto), obję- 

mi zjawiskami, które tak bujnie roz- * 
kwitły na łonie już wolnej obecnie 
Polski. Wypadki aiedawnych dni po- 

Koszty Toa twierdziły, że o tem naszem głównem 
; « adaniu dobr: iętacie. i 

— Staraniem Koła Miłośników Szko- Chatka", Redaguje pismo ie należ adzić sie, śe ma ziemi . Świeta- 
zara—poety i krytyka literackiego; B. 
Druckiego-Podberezkiego — poety i 
bajkopisarza; oraz H. Konopackiego— 

Pedjatryczne- Świetnego feljetonisty białoruskiego. p 
Ze współpracowników możemy wy- 
mienić pp.: St. Stankiewicza — poetę 

nałeży nam łudzić się, że na ziemi 
ojczystej , wszystko idzie pomyślnie. 
Właśnie teraz jest nadzwyczajaj įnie- 
pokojący moment, bo czai się do 
zadania Polsce ostatecznego śmiertel- 
ego ciogu komunizm, z którym by- 

liście powołanymi dziesięć lat temu 
zacząć walkę na życie i śmierć i kiedy 

arstka was zwyciężyła. 
amiętajcie o obowiązku, ciążącym 

na was, prowadzenia nieubłaganej 
walki z anarchją, być gotowym, by 

anąć na mój zew w zwarte szere- 
gi Stowarzyszenia. 

Miejmy nadzieję w Bogu, że nie- 
daleka przyszłość pozwoli nam ujrzeć 
Polskę taką, o jakiej !marzyliśmy na 
rewii 3 maja pod Bobrujskiem. 
„Do (įszeregow  Stowarzyszenial 

Niech nie zabraknie w nim nikogo z 
tych, którzy byli na b. rubieżach 
Rzeczypospolitej Polskiej! 

Stanąć do szeregu dla Was to — 
wiązek; dla innych duchem nam 
kich, a pragnących służyć wspól- 

nemu celowi wraz z nami — Stow. 
Dowborczyków szeroko otwartel 

Społem — ku Chwale ojczyzny! 
Józef Dowbor-Muśnicki. 
marcu 1927 r. 

* 

"Wszelkich informacyj organiza- 
cyjnych udzielają i przyjmują zapisy 

o ma być na członków: 
RÓŻNE "awiązaniem do białoruskiego pisma | Biuro Zarządu Centralnego Sto- 

warzyszenia Dowborczyków Okręg 
Warszawski — Warszawa, Nowy- 

wiat, 40 Okręg Łódzki — Łódź, 
Piotrkowska 174. Okręg Wileński — 
Wilno, zauł. ;Św. Michalski 2 m. 23. 
Okręg? Poznański— Poznań, Jasna 10. 

Żarządy Okręgowe przydzielą or- 
ganizacyjnie nowowstępujących człon- 
ków do poszczególnych oddziałów. 

Kolano czy głowa? 
Takie nie bardzo przyjemne zapy- 

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

| : х kiwania, aby ten mało estetyczny wy- 
raz drugi «<Sen»—Felicji Kruszewskiej, ujęt: я 
w siedem obrazów scenicznych, džiai „glad usunąč. 

Starania te były dotychczas bez- 
skuteczne, dopiero po wynalezieniu 

utworu jest dosto- środka na porost włosów „Mia* 
robu firmy Henryk 
osoba, 

W niedzielę wieczorem po raz trzeci Cebulki włosowe, w przeciągu krót- 
kiego czasu „swój włos, od ы 

na Pohulance. Orkie- Środek ! ме ać 

W Żak, może każda 
której nie wymarły zupełnie 

„Mia“ įest niezawodny, na co 
są już liczne dowody, działa nawet 

› u starszych osób. Do nabycia w wszyst- 
Józefa nie Ludowej pod dyrekcją Stan. Namysłow- kich handiach odnośnej branży. 

Zważać na firmę Henryk Żak, 

— Koncert pożegnalny J. Dubiskiej 
— <Mecenas Bolbec i jego mąż» w w Teatrze Polskim. Przyjęta z takim entue 

Teatrze Polskim. Dziś grana będzie świe- złazmem w Wilnie znakomita skrzypaczka ]. 
ubiska, wystąpi jeszcze raz z własnym 

b,ć szanowane przez wszystkich pra- Bolbec i jego mąż», której towarzyszą na recitalem z inicjatywy Wileńskiego Towarzy- wych obywateli danego kraju, to tem widowni huragany śmiechu rozbawionej do stwa Filharmonicznego, 
W/ najbliższą niedzielę odbędzie się w 

Teatrze Polskim o g. 12 m. 30 pp. poranek 
niezrównanej wirtuozki z bardzo bogatym 
programem (między innemi: Beethoven, Kar- 
łowicz, Tartini, Smetana, Sarassate). 
„_„ W ten sposób będą mogli. usłyszeć 
świetną wiolinistkę nie tylko jej dawni entu- 
zjaści, ale i ci liczni miłośnicy muzyki, któ- 
rzy przed koncertem Szymanowskiego odeszli 
od kasy, wyprzedanej na kilka godzin przed 
wtorkowym wieczorem. 

Akompanjować będzie -J. Guzewicz. Bi-- 
g. 3 m. 30 pp. «Wielka księżna i chłopiec lety od 50 gr. nabywać można w kasie Te- 

atru Polskiego od g. 11—9 w. bez przerwy: 

* 

3 
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RADJO © Kupujcie tylko pewne nasiona, bo jaki siew, taki plon 

ZAKŁADY OGRODNICZE — Program 
15.00—15.25. Komunikaty— gospodarczy 

i meteorologiczny. 
15.30—16.30. Stacja nieczynna. 
16.30—16.45. Komunikat harcerski. 
16.45—17.40. Program dla dzieci. (Żywy ; 

numer tygodnika <Iskry>). 
17.40. Koncert, £ 
Koncert popołudniowy kameralny. Wy- 

konawcy: Adela Comte-Wilgocka (śpiew) i 
prof. Konstanty Heinze (fort.). 

18.40. Rozmaitości. 
<Boks u nas 19.00—19.25. Odczyt p. t. 

ed Wiktor Junosza-Dą- i zagranicą», wygł. red. 
BoE. 

stacji warszawskiej. 

    

   

  

  

W. Welera 
Žž 

1 

i 

“ Sadowa 8. 
zawiadamia szanow. klijentelę iż 

WIEŻE NASIONA * 
Ceny konkurencyjne. 

i KRAJOWE. 
— Cenniki na żądanie. 

Firma istnieje od 1860 r. : 

zniżka. Ofiarna 4 m.3. 
Wydz. Zdr. Nr 3. 

DOKTÓR 
  

19.45.—20 15. Komunikaty. 
Koncert wieczorny. 

„2015. Koncert symfoniczny (Transmisja 
z Filharmonii). Wykonawcy: Orkiestra Fil- 
harmonji Warsz, pod dyr. Grzt a Fitel- | 
berga i prof. Józef Turczyński (iort.). 

Część 1. 1. Zygmunt Noskowski: Poemat 
symfoniczny p. t. <Step>-—wykona orkiestra. 
2. Ludomir Różycki: Koncert fortepianowy: 
1. Andante Allegro, II. Andante, Ill. Allegro 
giocoso wykona z towarzyszeniem orkiestry 
prof. Józef Turczyński. 

686 II. 3. 
»ja 3-cia—wykona orkiestra. 

. WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Niefortunny strzał z. Кги-л 
_'cicy. W dniu 16 bm. posterunkowy 

A. Amanowicz podczas dokonywania 
rewizji w mieszkan'u Jana Jachimowi- 
czą mieszk. wsi Dworoczany gm. 

Mickuńskiej znalazł staroświecką kru-_ 
cicę nabitą śrutem. Podczas rozłado* 
wania jej, | 
też nieumiejętne obchodzenie się Ama- 
nowicz « spowodował 'wystrzał -raniąc 
nim Władysława Jachimowicza. Ran- 
nego odesłano do N.-Wilejki, « gdzie 
dr. Siedlecki nałożył mu opatrunek. 

— Aresztowanie agitatora ko- 
munistycznego. Władze bezpieczeń-- 
stwa pow. Dźiśnieńskiego, po dłuż- 
szej obserwacji wydały nakaż areszto- 
wania Sergjusza Skrobottina uprawia- 
jącego w okolicy 'Prozorok agitację 
komunistyczną. Skrobotun odesłany 
został wraz z _materjałem śledczym 
do Głębokiego. Zachodzi podejrzenie 
że trudnił się on szpiegostwem. 

— Śmiertelne zatrucie denaturatem. 
W[nocy na 17 b. m. wypili butelię spirytu- 
su denaturowanego 41-letnia Olga Szoc (Fi- 
larecka 4) sk kochanek Juljan Jankowski. 

Po pół godziny Szoc zmarła. Jankow- 
skiego w stanie ciężkim dostawiono do szpi- 
tala św. Jakóba. 

— Skutki pijaństwa. Dn. 17 b. m. 
wskutek nadmiernego, spożycia alkoholu na- 

le zmarł robotnik 40-letni Michał Rosiński; 
włoki' zabezpieczono. 

— Podrzutek, Na klatce schodowej do- 
mu Nr 42 przy ul. Mickiewicza znaleziono 
dziecko płci męskiej w wieku około 1 ty- 
godnia, przy którym była kartka z napisem 
<Wacław Jankowski». Podrzutka skierowano 
do przytułku Dzieciątka Jezus. 

Ofiary. 
'— 30 zł. na Żłobek im. Maryi celem 

uczczenia +ś. p, Kazimierza Karola Sztralia 
składa Jan Kazimierz Sztrall. 

Z SĄDÓW. 
Duchowny skazany za bluźnier- 

stwo. : 

Latem roku 1925 mieszkańcy ul. Wiłko- 
mierskiej ze zgrozą opowiadali sobie o tem, 
że starosta bożnicy żydowskiej przy tejże 
ulicy Abram Murański popełnł czyn. bluź< 
nierczy. Wyjaśniło się, że Murański zdjął 
obrazek z podobizną Chrystusa, wiszący nad 
łóżkiem us swej, katoliczki i wrzucił 
go do jamy z błotem. Zainterpelowany przez 
służącą miał wyrazić NSE słowa= 
mis «to nie był wcałe Chrystus, to był pies». 

Sprawa ta stała się głośna, policja spo. 
rządziła protokuł i przekazała sprawę do 
urzędu prokuratorskiego. W dniu wczoraj-- 
szym sprawa ta była przedmiotem obrad są- 
du pokoju, który po przeprowadzeniu prze- 
wodu sądowego skazał na mocy art. 73 K.K. 
Murafiskiego za bluźnierstwo na sześć mie- 
sięcy więzienia. r Ч 

Wykonanie wyroku zawieszone zostało 
па przeciąg lat czterech. | 

Echa kradzieży skór w firmie 
Kamieniecki: Ё 

6 W 1921 roku w firmie Kamieniecki do- 
konano kradzieży 48 skór. Sprawcy kradzie- 

"ży żostali wykryci, a jeden z nich Stiepa- 
now ujęty i po rozprawie sądowej osadzony 
w więzieniu na przeciąg 2 lat. Podczas prze- 
wodu sądowego jada słę, że wspólni- 
kiem jego był Józet Lichodziejewski, który 
w chwili dokonywania kradzieży wystraszył 

się szmeru. i zbiegł przez okno. Skradziony 
towar władze śledcze znalazły w mieszka- 
niu Lichodziejewskiego. 

  

    
   

arol Szymanowski: Symfo- : 

przez nieostrożność czy | 

RADIO 
Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 

oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy 

   
DDZIAŁY: GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa 

WYSK—ul. Zamkowa Nr 9, telcf. 
ul. Suwalska Nr 65. 

  

Wileńskie Kolegjum Ewangelicko- 

Reformowane 
zawiadamia, iż 19 marca b.r., jako w 
dniu imienin Pierwszezo Naczelnika 
Państwa i Marszałka Józefa: Piłsud- 
skiego odbędzie się nabożeństwo o 
godz. 10:ej rano"w Kościele Ewange- 

licko-Reformowanym. 

    

  

  

Doroczne Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia 

Techników Polskich 
odbędzie się we czwartek dnia 31 
marca o godzinie 7 wiecz. w lokalu 
WŁASNYM (ul. Wileńska 33). 

Uprasza się p. p. Członków Sto- 
warzyszenia 0 konieczne i punktualne 
przybycie. $ 

RADA STOWARZYSZENIA, 

  

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

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

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

  

T-wo Radio-Techniczne 

„Elekirit” "tee "Ne 10-558, ** 

Ceny konkurencyjne. 

  

р 

  

    

  

    

   

    

    
    

0, ZELDOWIGZ 
chor.WENERYCZ- 
NE, ZOPŁC. 

-__ SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. | 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE i chor, 
DRÓG'MOCZ, + 

   

  

   
       

   

lamp. „na raty. 

Nr 29, WOŁKO 
Nr 108, .LIDA 

         

  

  

prz. 122 iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 > 
+_ "vw. Zdr. Nr. 31. 

Poszukuję 
3 Akuszerka 

dwóch pokoi z kuch- W: Smiałowska 
nią. Wiadomość ad 

administracji *Słowa» ak i 

wże X a RZĄDCA Lei EPS, 
poszukuje posady, po Dr Cz. KONECZNY 
siada długoletnią Chorohy zębów, 
praktykę, chlubne chirurgja jamy ustnej, 

świadectwa i poważne Sztuczne zęby. Porce- 
referencje, adres "w ianowe korony. 

adm. <Słowo», Mickiewicza 11 — 8. 
Wojskowym i urżęd- 
nikom zniżka i na 

    

  

BURAKI aty. 
pastewne  Eckendorf- 
skie żółte i półcukro- L 3 
we białe sprzedaje z Mieszkanie 
dostawą na miejsce 
Zarząd maj. Kuprja: 
niszki U.S. B. Wia- 
domość „w majątką 

lub Objazdowa 2, 
tel. 93 u wożnuego- 
Aszkiełowicza. 

dwupokojowe, z 
łazienką, kuchną 1 
elektryką na pięć 
miesięcy do odna- 
jęcia. Wiadomość: 
Zamkowa 24 m. 5,       

pokoi—mieszkanie, Lekcyj francus- 
wanna, elektrycz. kiego udziela ruty* 

ność, do wynajęcia. nowana nauczycielka: 
Ul. A. Mickiewi- Mickiewicza 45 m. 4“ 
„cza 35, m. 12. od godz. 1-3. 
  

  

  

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, 6 miłości     

r 
———— 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof.  Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchaiterji, rachunko- 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafii, pisania na maszy- 
nach. Po ukończeniu świadectwo. 

)  , ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! _$ 

mmm W WARSZAWIE mum 
DOM KOMISOWY ZLECEŃ 

„Jgnacego BERGERA, 
ul. JASNA Nr.22. © 

INFORMUJE we wszystkich sprawach 
w sądach; urzędach państwowych, 

/ komunalnych oraz hipotekach, przy- 
zem przyja:d zainteresowanych do | 

- Warszawy zbyteczny. 
    

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy 

skazał go na sześć miesięcy więzienia. 

W momencie dokonywania kradzieży 
Lichodziejewski ukrywał się przed władzami 
jako dezerter z wojska. | 

Sport. 

Kurs instruktorski w policji, 

Sekcja sportowa Policji Państwowej w 
Wilnie w bieżącym sezonie uruchamia przy 
pomocy Ośrodka W. F. i P. W. specjalny 
kurs instruktorski dła funkcjonarjuszy poli- 
cji. Na kurs ten delegowani będą przedsta- 
wiciele Komend powiatowych i Komisarja- | 
tów miejskich po jednej osobie. 

Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska bie dziwaczne znużenie, nieumotywo- 

MINIATURA. 
Wrócili późno i spali, jak = kamie- 

nie, Nazajutrz zrana Polek tiśmiał się 
‚ serdecznie z ordynansa Józka, który 
dowodził uparcie, że «cosik  łaziło 
bez caluškom noc po strychu». Ner- 
wowy, wrażliwy góralczyk był ogro- 
mnie podniecony, i upewniał że «to 

"nie był ani źwirok, ani cłek». Polek 
zaś kategorycznie pouczył wystraszo- 
nego, że to były szczury i kazał so- 
bie głowy nie zawracać, 

W ciągu następnych dwóch tygo- 
dni nie zdarzyło Się nic ciekawego. 
Tylko zdenerwowanie, które opano- 
wało Polka i Doktgra, rosło z każdym 
dniem. Był to jakiś nieokreślony nie- 
pokój, połączony z przykrem -uczu: 
ciem duszności i zamierania Serca. 

Niepokój ten wzmagał się i stopnie- 
wo prżechodził w wyraźny lęk. Jakby 
nieustanne oczekiwanie złej wieści, 

która niewiadomo skąd miała przyjść, 
strapienia czy nawet nieszczęścia. 

Skrystalizowało się to w końcu w 
poczucie jakiegoś nieznajomego nie- 
bezpieczeństwa, jakiejś groźby, zawie- 
szonej nad głową. Lęk ten nadpływał 
falami, zwykle wieczorem, trwał kró. 

cej lub dłużej, a pozostawiał po so- 

wane żadnym wysiłkiem fizycznym. 
Uczucie to ogarniało także gości 

odwiedzających Doktora i Polka, 
Przychodzili oni sprawdzić, co się 

dzieje w pałacowym pokoju i wszyscy 

w mniejszym łub większym stopniu 
ulegali tajemniczemu nastrojowi. Po 
dwóch tygodniach przyłączyły się do 
tego jakieś zimne prądy powietrza. 
Przeciągały one przez pokój + we 
wszystkich kierunkach, wiejąc prze- 
ważnie z kątów. Polek i Doktór na- 
próżno szukali jakiejś szpary. w po* 
dłodze lub w ścianie od strychu. 
Drzwi także zamykały się szczelnie, 
a zimne przeciągi precz hulały, do- 
prowadzając Polka do rozpaczy, Do- 
któr nie zdawał się dziwić. Kiwał gło: 
wą, jak ktoś, kto się tego wszystkiego 
spodziewał. Któregoś dnia na ziryto- 
wane pytanie Polka odpowiedział po- 
ważnie: . ч 

„Możemy zobaczyć jeszcze dzi- 
wniejsze rzeczy. Obudziłeś śpiącą 
Przeszłość, mówiłem, nie bierz minia- 
tury”. 

Ale Połek uparł się, by nie odkła- 
dać niesamowitego portreciku na da- 
wne miejsce. Chciał zobaczyć, co z 
tego wyniknie? 

Kapitan z 6:ej baterji, bezpośredni 
dowódca Polka, prosił Q pozwolenie 

go, unieważnia się. 

  

Oferty: Wingry 5 m. J FLET 
  

zaraz w majątku koło 

ko 

|szyji, ktokolwiek wie- 

  

  

  

nie publiczności, Cud natury, 
przyszłość. Odgadnje myśli. 

Telepatyczno— Jasnowidzący '"WŁADZIO ZWIRLICZ.. * Przepowiada 
pod Piramidami i Paryżu. Na scenie: Na żąda- 

  

$ Lekarz-Dentysta 3 B Dziś! AGS oe ra za Wieki Him posia ‚ 5 = a 
* and: с 4 unatyczka wielkich aktów niesamowitych wrażeń z udziałem znanego Kapita- 
+ в MORA $ E „Polonja“ m „ORLĘ na Bolesława ORLIŃSKIEGO (bohater lotu Warszawa — Tokio — Warszawa). 
Ф Еоцпзка_зтшзк' M W rolach głównych Marja Majdrowiczówna, Hanka Ordonówna, Ninka Wilińska, Jadwiga Daczyń- 
4 ę ul. A. Mickiewicza 22, M ska i inni. Rzecz dzieje się współcześnie w Warszawie i Zakopanem. W scenie zbiorowej: Zespół | 

Choroby jamy ustnej. № baletowy Koszutski—Girls. Zdjęcia nad Tatrami, Dancingi, Wędrówki nocne, Legenda o skarbach | 
4% Plombowanie i usu- Janosika, ukryty w Tatrach. UWAGA: Nie patrząc na kolosalne koszta tego obrazu ceny miejsc b 
* wanie zębów bez bólu. pozostają nie podniesione. Początek о @ 4-е], 

Zawalna 18. 2 Porcelanowe i + т Н og / 
otrzymano korony. Sztuczne zęby. 100- elios“ Wielki S dni ÓB 6 potężne arcydzieło w|g nieśmiert. powie- 

4 Wojskowym, urzędni- Teatr 52 szlagier sezonu! 2› tudnia JAK A ści Piotra Benoit, Akt si 
ARCZI i kom 1 uczącym się ul. Wileńska 38, współcześnej Aleksandrji, Kaiffie, Konstantynopolu, Pary o E T 

  

Dziš będą wy- 
świetlane filmy: Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

)
0
0
0
2
9
2
9
0
 

  
Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handjowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 22-11 27 r. Nr. 5845 wciągnięto: 
я R. H. A. 1.—5845. «Bakszt Jakób» w Bielicy, pow. Lidz- 

kim—sklep towarów łokciowych. Firma istnieje od 1907 roku. 
„Właściciel—Bakszt Jakób, zam. tamże. 4557—V1 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 22-11 27 r. poa Nr. 5846 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5846. Firma: «<Moszek—Bendet Bandos Sie- 
dziba — Wilno, ul. Wielka 52. Przedmiot — skiep galanterji. 
Firma istnieje od 1 listopada 1926 roku. Właściciel —Moszek— 
Bendet Bando, zam. w Wilnie przy ul. Szklanej 7. W dniu 9 
grudnia 1925 r. zawarta została intercyza przedślubna z obec- 
ną żoną Moszka Bendeta Bando Rachelą Bando z domu 
Straszuu, mocą której ta ostatnia wniosła mężowi tytułem po-, 
sagu z prawem użytkowania z takówego w ciągu wspólnego z 
nią pożycia i z obowiązkiem zwrotu na wypadek rozwodu lub 
śmierci tysiąc dolarów oraz umeblowanie i urządzenie miesz. 
kania, wymienione w intercyzie przedślubnej. 4558—Vl 

Do Rejestru Handłowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 22-I| 1927 r. pod Nr. 5847 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5847 «Berkowicz Sora» w  Ejszyszkach, 
pow. Lidzkim—skiep spożywczy i bakalejny. Firma istnieje od 
1926 roku. Właściciei—berkowicz Sora, zam. tamże. 4559—VI 

  

  

Do Rejestru idlneczo Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 23-il 27 r. pod Nr. 5856 wciągnięto: 

„R. H. A. 1.—5856. «Judelewicz Pesza» w Bielicy, pow. 
Lidzkim—sklep drobnych i kolonjalnych towarów. Firma jstnie- 
je od 1925 roku. Właścicielka—Judelewicz Pesza, 8 tamże. 

4568—V1 

Do Rejestru Handlowego Dział A.Sądu Okr: w Wilnie 
w dni 23-11 27 r. pod Nr. 5857 wciągnięto: 

a R. H. A, I.—5857, «Kac Icko-Ura> w Ejszyszkach, pow. 
Lidzkim—sklep apteczny. Firma istnieje od 1908 roku. Właści- 
ciel—Kac [cko-Ura, zam. tamże. | 4569—V1 | 
  - Fzg ub. książ, wojsk, 

SŁYNNA Z wydaną, przez P od 0 SO A 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA sie Tenai Gatai I row - natychmiast 
prawnuczka.. Lenorman, która | ||Mi6 Josela Garbackie- Mójasy bardzo 

korzystnie na 1 hi- 
" poteki domów i   

it. d wyzdrowiała;. odnawia pizyję: A rtajątkó w 

cia, od: godz. » zrana > 8 ej wiecz. Vote] Wózek Dom MEK. 

ul. Młynowa 21 m. 6. naprzeciw - į 

Krzyża, w bramie ma schody i ` AA 

na lewo. dla _ rekonwalescenta OSA mamma 

pragnę wynająć. Do sprzedania 
niedrogo 
wiadomość 

ul. Antokolska 74—8.   

POSADA RZĄDCY— Dąbrowski, 
EKONOMA do objęcia 

    

Domek 
z ogrodem za 1.700 

Wilna, Zgłoszenia tyl: 
pisemne należy 

zgłosić pod adresem: 

  

A. Kucharzewski, dolarów na Zwte- 

Wilno, I rzyńcu PRZY, 

—14. ma.ane Z. 

Rodia rełetencje, Dom  Handi-Kom. 
m 3 ZACIĘTA” 

. Gdańska 6 tel. 9-05. 

BOTA O 
Po długim pobycie w 
Paryżu i w Anglji 

udzielam lekcji języka 

zyj ktokolwiek kie francuskiego 
ziai s ARA s 

"proszony. jest j angielskiego 

dnia 12 marca Ь, r. 
pies — wilk mieszany, 
włos długi, obroża na 

Do kejesiru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5858 wciągnięto: 

„ R.H. A. 1.—5858. «Kazimierowska lda» w Wilnie, ul. 
Niemiecka 1—sklep kapeluszy. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właścicielka—Kazimierowska Ida, zam. przy ul. Tatarskiej 8. 

/ -' 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 23-Il 27 r. pod Nr. 589 wciągnięto: 

„R. H. A. I. — 5859, «Kaufman Szeftel» w Biejicy, pow. 
Lidzkim—sklep 'skór. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel— 
Kaufman Szeftel, zam. tamże 4571—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5860 wciągnięto: 

|, 1 RCH. A. |. — 5860 eKremeń Israel» w Bielicy, pow. 
Lidzkim—skiep spożywczy i galanterji, Firma istnieje od 1925 
roku. Właściciel—Kremeń |zrael, zam. tamże. 4572—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 23-[l 27 r. pod Nr. 5861 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5851. <Kijuczewska Rachil» w Ejszyszkach, 
pow. Lidzkim —restauracja. Firma istnieje od 1911 roku. Wła- 
ścicielka—Kijuczewska Rachul, zam. tamże. 4573 — V| 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5862 wciągnięto, 

R. H. A. 1.—5862. <Korwin-Piotrowski 
w Brzozówce, pow. Lidzkim — sklep spożywczy. F.rma istnie- 
je od 1918 roku, Właściciel—Korwin-Piotrowski Konstanty, 
zam. tamże. 4574—VI1 

Do Rejestra Haudlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

  

tegoż, proszony ji w dn. 21 jl 27 r. pod Nr. 5826 wciągnięto: 
zawiadomić Zakład Mickiewicza 37—17. R. H. A. 1,—5826. <Szaftan Chaja» w Lebiedziowie, pow. 
Wellera Sadowa 8. Wejście od _ ulicy Mołodeczańskim. Sklep bławatny i galanterji. Firma istnieje 
Przywłaściciel będzie Ciasnej. _ od 1926 roku. Właściciejka—Szaftan Chaja, zam. tamże. 
ścigany sądownie. 4579—V1 

DOMY Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
Ra ‚ dochodowe w dn. 21-11 1927 r. pod Nr. 5827 wciągnięto: 

: ep najlepsza _ lokata R. H. A. 1.—-5827. «Szmukler_ jakób> w Bielicy, pow. 
а ‹ gotówki poleca Lidzkim —sklep drobnych towarów. Firma istnieje od 1917 roka. 

do U Dom Handl.Kom. |  Właściciei—Szmukler Jakób, zam. tamże. 4580—VI 
przy ulicy ielkiej ZACHĘT. Ą* 

Nr 39 inf. m. 2. @& Šiais 6 O 005 1 Do R ziaja Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie | 
| Odańska 6,tel. 9.05 | w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5865 wciągnięto: 

| Perlmuttera Ultramaryna 
Jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
rafalejeę farbą do _ bielizny 

i celów malarskich, 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia. | 

przenocowania w «nawiedzanym po” 
koju». Nazajutrz oświadczył, że sły- 
szał przez sen szepty, westchnienia, 
stłumione łkania, jakieś głosy, o coś 
błagające, ale tak cicho i niewyraźnie, 
że nie sposób to było skrystalizować 
w słowa. ; 
Widomych objawów nie było, mi- 

mo to pułkownik miał już dość zde- 
nerwowania i podniecenia w swoim 
korpusie oficerskim. Jak tu walczyć 
w mrokach pałacowych z niewidzial- 
nym .. nieprzyjacielem? Zresztą nieprzy- 
jaciel począł wyłazić z pałacu. Po par: 
ku chlipało i wzdychało, pukało w ok- 
na, zamieszkałych przez oficerów, ofl- 
cyn. Tylko patrzeć, a dobierze sięido 
koszar. Ordynans Józek roznosił mię- 
dzy żołnierzami głuche wieści. | 

Pułkownik, zatroskany, zawezwał 
Doktora na poufną naradę. Pułkow- 
nik miał zaufanie do Doktora. Zasię 
ów, człowiek jak dotychczas uważa: 
no, trzeźwy i zrównoważony, zrobił 
niespodziankę wszystkim oprócz ,Pol- 
ka. Poradził na ten raz zejść z nor- 
malnego punktu widzenia i roztrząs- 
nąć sprawę pod „kątem okultystycz- 
nym*. I Doktór postawił jasno okre: 
ślone pytanie: { 

„Jaki wniosek ze zdarzen ostatnich 
dwóch tygodni wyciągnąłby okultys- 
ta? Odpowiedź prosta. Otaczają nas 

  

R.H. A. 1.—5865. <Nowogródzka Kejla» w Bielicy, pow. 
Lidzkim—skiep spożywczy, Firma istnieje od 1927 roku, Wła: 
šcicielka-—-Nowogrėtzka Kejla, zam. tamże. _ 4581—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 2341 27 r. pod Nr. 5863 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5863. <Lubecka Roza» w Ejszyszkach, pow. 
Lidzkim—piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właścicielka— 
Lubecka Roza, zam. tamże. 4582—V1 
  

iii i i ii i i iii i i i i = 

* 

tajemnicze Byty, żądające... czego? dziłbym panią natychmiast.  Wystar- 

„BEN-ALI* 
Key. Nad program: <FHRDEK BUDUJE GNIAZDKO» komedja w 2-ch aktach. 
W. poczekalniach koncerty Radjo. O:k estra poda dyrekcją Kapelmistrzą p. W. Szczepań- 
skiego Ostatni seans o : 
Początek seansów: w niedzielę i święta o godz. 3, w soboty o godz 4 i inne dnie o 
o godz. 5. Kasa czynna:-w niedzielę i święta od godz. 2 m. 50, w soboty od godz, 3 
m. 30 i inne dnie od godz. 4 m. 30. 

Konstanty w | 

w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5882 wciągnięto: 

wspaniały dramat wschodni w 10 aktach. 
W roli głównych Ramon Novarro i Kathleen 

odz. 10. Cena biletów: Parter — 60 gr., Baikon — 30 gr. 

Do Rejestru Fiandiowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 231 27 r. pod Nr. 5864 wciągnięto; 

ž R. H. A. 1.—5864. «Leszyn Icko> Ejszyszkach, pow. Lidz- 
kim—sklep żelaza. Firmagistnieje od 1922 roku. Właściciel — 
Leszyn Icko, zam. tamże. 4583—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 23:11 27 r. Nr. 5866 wciągnięto: E o 

R. H. A 1.—5866. <Ostaszyński Morduch» „w Lidzie — 
handel końmi. Firma istnieje od 1925 roku, Właściciel Osta- 

  

  

rzyński Morduch, zam. w Lidzie, przy ul. Lidzkiej 20. 4584—VI iwt 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie: ro: 
w dn, 23-11 27 r. pod Nr. 5867 wciągnięto: Ist 
....R. H. A. 1.—5867. <Politacka Etei» w Bjszyszkach, pow.. йа | 

Lidzkim—skiep spożywczy. kolonjalny i galanterji. Firma ist“ В 
nieje od 1918 roku. Wiašcicielk4— Politacka Etei, zam. tamże- mie 

4585— VI 

Do Rejestrn Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5868 wciągnięto: 

R. H. A. |.—5868. Firma; <Politacxa Leja» w Ejszysz- 
kach, pow. Lidzkim—skiep spożywczy, bakalji i galanterji, Fir- 
mą istnieje od 1907 roku. Właścicielka—Politacka Leja zam. 
tamże. 4586— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A (Sądu Okr. w Wilnie: 
w dnin 23.11 27 r. pod Nr. 5669 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5869. «Рогеск! Коре!» т Różance, pow. 
Lidzkim—skiep spożywczy, kolonjalny i łokciowy. Firma ist“ 
nieje od 1914 roku. Właściciel —Porecki Kopel, > R c 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie: 
w dn. 23-1l 27 r. pod Nr. 5870 wciągnięto: 

R. H, A. 1.—5870. <Rabinowicz icko> w Ejszyszkach, 
pow. Lidzkim—sklep manutaktury. Firma istnieje od 1916 roku. 
Właściciel — Rabinowicz lcko, zam. tamże. 4588—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5871 wciągnięto: 

R. H. A, I.—<Raksymowicz Jan» w Wilnie, ul. Subocz. 
72—74. Piwiarniai zakąski. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 

ściciel— Raksymowicż Jan, zam. tamże. 4589—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 23-41 27 r. pod Nr. 5872 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5872. «Rogaczewska Szosza> w Ejszyszkach. 
pow, Lidzkim—sklep spożywczy i bakalji. Firma istnieje od. 

  

  

  

  

  

  

1924 roku. Właścicielka—Rogaczewska 3Szosza, zam. tamże. Ji 
4590—VI uc 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie i je 
w dn. 2341 27 r. pod Nr. 5873 wciągnięto: i mu 

' R. H. A. 1.—5873. <Różański Efroim» w Bielicy, pow. || pro 
Lidzkim. Sklep towarów łokciowych i skorzanych. Firma istnie« 
je od 1920 r. Właściciel—Różański Efroim, REI 

Do Rejestru Haudlongo Dziai „A Sądu Okr. w Wilnie: 
w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5874 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5874. «Rudnicka Anna» w Lidzie ul. Sado: 
wa 16—restauracja. Firma istnieje od 1918 r. Właścicielka — Jorje 
Rudnicka Anna, zam. tamże. 4592—V1 moi 
  

Do Rejestru Handlowego Dział „A Sądu Okr. w: Wilnie kę | 

w dn. 23-11 27 r, pod Nr. 5875 wciągnięto: ele 
R. H. A. |.-5875. «Stocki Bencel» w Bielicy, pow, Lidz- — уаг 

kim. Sklep towarów łokciowych. Firma istnieje od 1922 rokue 

  

  

  

  

: 
Właściciel—Stocki Bencel, zam. tamże. 4503—V1 Ar 

“Lo Rejestru Handluwego Dziai A Sądu Okr. w Wilni- m 
w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5876 wciągnięto: к arai 

R. H. A. 1.—5876 <Symanowicz Jan» w Dokudówie, pow, 

Lidzkim. Sklep win i wódek. Firma istnieje od 1921 r. Wža, pi 
šciciel--Symauowicz Jan, zam. tamże. 4594—VI Szał 

Do Rejesuu Handiowego Dział A Sądu okr. w Wilnie *y 

w dniu 23-11 1947 r. pod Nr. 5879 wciąynięto: į į ! 
R. H. A. 1.—5879. «latarska Gatla» w Ejszyszkach pow- ski 

Lidzkim. Piwiarnia. Firma istnieje oa 1901 roku. Właścicielka— ha | 
Tataiska Gitla, zam. tamże. 4595 - М! Wai 

Do nejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie+ еп 

w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5880 wciągnigto: AE ЗЫ Iziš 
R. H. A. I.—5880<Wajdenber;; Izrae|> w Ejszyszkach. pow. c: 

Lidzkimsklep spożywczy i bakalji. Firma istnieje od 1923 ro 
roku. Wtašciciel—-Wajdenberg Izrael, 2am. tamże. 4596—VI ki , 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie | -5 
w dn. 23-11 27 r» pod Nr. 5881 wciągnięto: tór 

R. H. A. 1 —5881. <Wiesiołowski Roman» w Ejszyszkach, ) 
pow. Lidzkim—sklep spożywczy, win i wódek. Firma istnieje у ‹ 
od 1926 roku. Właściciel—Wiesiołowski Roman, zam. tamże. | izej 

    

      

   

  

Prokurent Samuel Bastuński, zam., w „Ejszyszsach, 4597—VL 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, w Wilnie 

R. H. A. 1.—5882. «Wojnicki jan» w Ejszyszkach, pow. 
Lidzkim—piwiatnia. Firma istnieje od 1926 roku, Właściciel 
Wojnicki jan. zam. tamże. 4598—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wil- 
nie w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5883 wciągnięto: 

R. H. A. |. <Wileńczyk Jankiel> w Różance, pow. Lidz- 
kim—skład apteczny, Firma istnieje od 1912 roku. Właściciel 
—Wileńczyk Jankiel, zam. tamże. 4599—V 

tora Polka. Sama bohaterka wielarog. 
Nie wiem. Może potrzebują pomocy, 
może chcą się poprostu poskarżyć, 

albo zwierzyć się z gniotącej je na 
tamtym świecie tajemnicy? Trzęba im 

pomódz, spróbować wejść z niemi w 

porozumienie, zapytać ich, czego 
pragną?” : 

Pułkownik spojrzał uważnie na 
Doktora. 

«Pan to mówi z przekonania? Pan 
sam tak wierzy?» 

Doktór ściągnął brwi. 
„Zostawmy moją wiarę na boku. 

Powiedziałem, że takiem byłoby zda» 
nie okultysty. Sprobujmy skomuni- 
kować się z nieszczęsnemi istotami, 
dręczącemi się tuż obok nas. Cóż w 
tem srasznego? Tylko pośrednika mu* 
simy sobie wyszukać,” + 

„To znaczy medjum?“ 
„To znaczy medjum. Tylko... nie 

widzę osoby, która ..* " 
Pułkownik zawahał się chwilę. 

„Za trzy dni przyjeżdża moja sio- 

stra. Ona oddawna i bardzo gorąco 

zajmuje się temi rzeczami”... 

Doktór spojrzał z najwyższem za- 
interesowaniem na swego szefa. 

«Siostra pana Pułkownika? Ależ. , 
toby było idealnie... Pan Pułkownik 
może być spokojnym. Ja umiem pro- 
wadzić seanse. W razie potrzeby obu- 

czy przerwać łańcuch. Zresztą może 
się nam nie udać. To nawet najpraw- 
dopodobniejsze. Mimowoli zasuge- 
stjonowałem Pola miniaturą, a reszty 
dokonała bujna wyobraźaia. Trud- 
no jakoś w środku XX wieku uw £- 
rzyć w duchy pokutujące. ; 

‚ * 

Siostra Pułkownika była to sobie 
pulchna blondyneczka,  niebrzydka, 
wesoła i zupełnie po ziemsku wyglą- 
dająca. Trudno ją było na oko po- 
sądzić o styczność z Tamtym Świa- 
tem. ‹ į 

Na seans zgodziła się odrazu, z 
wielkiem zainteresowaniem, i prosiła, 
by jej „potem* wszystko opowiedzi«ć, 
bo ona nigdy nic nie pamięta, 

Seans naznaczono na piątek, 18 
października. Sam Pułkownik * czuwał 
troskliwie nad przygotowaniami, a gdy 
się dowiedział, że Doktór i Polek za* 
mierzają przy tej okazji uczęstować 
gości herbatą, przywołał do siebie 
obu gospodarzy i nakazał surowo, 
by nie było alkoholu. „Ani kropli, ani 
kropli*, powtarzał zmartwionemu Pol- 
kowi, który twierdził uparcie, że prze- 
cie trzeba na odwagę. 

W: rezultacie o 8-ej wieczorem ze- 
brało się siedm osób w pokoju Dok- 

czoru, pani Kama, siedziała na Polisunk 
kowem łóżku, gwarząc wesoło i zajati był 
dając kanapki. Nastrój się zrobił najńzaliśt 

  

„prozaiczaiejszy w świecie i, do głębinależ 
przejęty, Polek rozpaczał w  duchuarmji 
Dopiero około dziesiątej pani Kamźwaąć 
spoważniała nagle i zażądała pokazatlecz” 
nia miniatury. lecz | 

Polek wyciągnął pudełeczko z czerweś 
nego safianu i wszystkie głowy, „ej 
chyliły się nad wizerunkiem. WY W 

* Oczy malowanej Lamy  cisuał gy 
iskry, Wąskie usta rozchyli! ušmie.liMižko 
którego wpierw nie było. Ale nitzęyyy, 
złowrogo uśmiechała się, ani *'agpx. w 
pieżnie, raczej promieniała z niej „yi. 
cha radość. | › — за dz 

„Može tu „zostaė“,  гхамугоКей! + за 
Doktór i postawił otwarte pudełką;,04 
stole. „Z tej strony nic nam nie ;7 M 
21 й niwi 

Doktór objął komendę. Ust. įdy 
krzesła w krąg i kazał wszystkim 44 żez 
siąść i wziąć się za ręce. Polecił p. - dy 
tem, by, cokolwiek się stanie, my, %emiz 
nikogo nie zatrzymywał przemocą. zo d 

„Ja tylko mam prawo ingerencji go z 
sam rozstrzygnę, kiedy jest odptifmiańs 
wiednia chwila", zakończył stanowczGnańs 

к "prowc 
Foboti 

die zupe! 
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