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Watykan, Francja i „Acfion Francaise”. 2 
La Vie Catholique, doskonały ty- 

godnik kėtolicki redagowany przez 
p. Franciszka Gay'a, ogłasza w swym 
zeszycie z 12 marca dokument ogrom- 
nej wagi. Jest to zbiorowy list pa« 
sterski 5 kardynałów i 112 biskupów 

francuskich w głośnej sprawie Action 

Francaise. Przypomnijmy na czem ta 

<sprawa» polega. 

Dnia 28 sierpnia r. z., JE. kardy- 

nał Andrieu, arcybiskup Bordeaux, 

odpowiadając na zapytanie „grupy 

młodych katolików* co sądzić należy 

o teorjach Action Francaise (Ligi 

i dziennika), ogłosił list otwarty, w 

którym zaatakował bezpośrednio p. 
Karola Maurras'a, głowę monarchi- 

stów francuskich, twierdząc, że zarów- 

no on, jak i jego obóz są „katolika- 

mi z wyrachowania, a nie z przeko- 

nania*; że uzasadniając swój „inte- 

gralny nacjonalizm* p. Maurras wy- 

kazuje, iż ma na państwo poglądy 

„pogańskie*, albowiem Kościół w tem 

państwie jest tylko podporą ładu, a 

nie ciałem «niezależnem i Boskiem». 

że jego zasada «Politique d'abordl» 

jest niemoralna, a prawdziwi katolicy 

hołdować jej nie mogą. 

Powyższy krok został uczyniony 

w ścisłem porozumieniu z Rzymem. 
Dnia 5 września JŚ Pius XI wysto“ 
sował do kardynała Andrieu list, w 

którym nietylko  powinszował mu 

przedsięwziętego kroku, ale dodał, że 

Kościół katolicki nie występuje za- 

adniczo przeciwko monarchizmowi, 
albowiem wolno jest katolikom mieć 
46żne poglądy polityczne, byle nie. 
zalecali i nie stosowali metod z na- 

uką Kościoła katolickiego sprzecznych, 

Ojciec Święty powtórzył i rozwinął 
te poglądy dnia „27 września na po- 

słuchaniu udzielonem franciszkańskim 

tercjarzom francuskim. 

Powyższe słowa miały w umyśle 
Watykanu stanowić „uróczyste ostrze: 

żenie” pod adresem Action Francaise 
Otóż monarchiści dopatrzyli się w 

kroku Stolicy Apostolskiej ataku na 

francuski nacjonalizm, ich organ za- 
czął pisać o niemieckich . sympaijach , 

Watykanu, a p. Karol Maurras wy- 
stosował dnia 12 października do. 

Papieża list pełen głębokiego szacun- 

ku co do formy, list przypominający 

Ojcu Świętemu usługi, jakie Action 

Francaise katolikom francuskim w 
czasie wojny oddawała, ale jednak 

„list wykazujący, że rację ma p. Mau- 

„rras, a nie Watykan... 

Nie odpowiedzia! Papiež p. Mau- 

rrasšowi; nie odpowiedział na list. 

Ale dnia 20 grudnia, na Konsystorzu 

wygłosił mowę, w której ośwladczył, 
że nie wolno jest katolikom „popie- 
rać i czytać dzienników kierowanych 

przez ludzi, których książki są god- 

ne potępienia z punktu widzenia dog- 

matu i moralności katolickiej". A w 
kilka dni potem ukazał się dekret 

wpisującyfna Jmdex dziennik Action 

Frangaise „taki, jak jest obecnie re- 

dagowany”, orazjszereg książek Mau- 
rras'a (Anthinėa, zbiór ateistycznych 

* poezji; Chemin du Paradis; Politigue 
Religiense i t. d.). 

Action Frangaise nie schylila czo- 
Ja przed orzeczeniem Watykanu. Od- 

powiedziala 24 grudnia hardem į Non 
possumus... A jeszcze 15 grudnia pi- 

sał dziennik  monarchistyczny: „Z 
punktu widzenia „polityki francuskiej 
jesteśmy u siebie w domu i chętnie 
powtórzymy słowa wielkiego agitato- 
ra irlandzkiego O'Connel'a, katolika, 

nie gallikanina: Our faith from Rome; 
our policy from home..." : 

Uderzając tak mocno w ton patrjo- 
A tyzmu francuskiego, rzekomo krępo* 

wanego przez Watykan, Action Fran- 

gaise usiłowała wywołać rozdźwięk 

4 pomiędzy episkopatem francuskim a 
Stolicą Apostolską, aby pokazać tej 

' ostatniej, że przedsięwzięła akcję dla 
siebie niebezpieczną. Nie mógł się 

cofnąć Papież przed takim manewrem 

i zażądał od episkopatu francuskiego 
ogłoszenia zbiorowej deklaracji. Jej 
tekst właśnie ogłosiła trzy dni temu 
Vie Catholique. Podpisali ją wszyscy- 

biskupi francuscy za wyjątkiem jedne- 

go, Mgra Penon'a, już staruszka, b. 
biskupa z Moulins, nie posiadające” 
go swej djecezji. 

Deklaracja jest długa i wyczerpu* 
jąca. Wykazuje przedewszystkiem @а- 
czego Papież potępił Action Fran- 
gaise „nie z powodów "politycznych, 

a doktrynalnych i moralnych*; do» 

wodzi, że czyn Papieża jest „całko- 
wicie słuszny* i wszyscy katolicy win- 

ni się jego orzeczeniu podporządko- 

м6; gorąco wreszcie protestuje prze* 

ciwko twierdzeniu jakoby potępienie 
Action Francaise było potępieniem 

patrjotyzmu francuskiego. „Czyż mo- 

żemy pozwolić — piszą biskupi — aby 
w interesie politycznym jakakolwiek 
grupa przywłaszczała sobie patrjotyzm 

i odmawiała go biskupom i katolikom 

francuskim wiernym posłuszeństwu, 
jakie są winni Papieżowi? Nie. Po- 
dobne twierdzenie jest błędem i obel- 

gą, jest karygodnym manewrem*. 
Spokojny i pełen godności list bi 

skupów francuskich kończy się wyra- 

żeniem przekonania, że „doświadcze- 
nie”, jakie część katolików francuskich 

przeżywa „prędko się Skończy”, 

albowiem wszyscy oni zrozumieją, że 
niesposób jest opierać się nakazom 

Papieża, że niema żadnego konfliktu 

pomiędzy wiarą katolicką a patrjo- 
tyzmem francuskim. 

Sprawa Action Francaise, sprawa 
potępienia przez Watykan Udzienniką 

monarchistycznego francuskiego i 
wpisania na /ndea szeregu dzieł p. 

Karola Maurras'a — to wielki wypa- 
dek w wewnętrznej polityce francu- 
skiejj a zarazem ogniwo planowej 

akcji międzynarodowej obecnego Pa- 

pieża. Czytelnicy nasi znają już prze- 

bieg samego potępienia. Zbadamy 

dziś przyczyny tego doniosłego kro- 

ku Stolicy Apostolskiej i naszkicuje- 

my możliwe jego skutki, ы 

Jest rzeczą niewątpliwą, że przy” 

czyny te są polityczne w nejszlachet- 

niejszem tego słowa znaczeniu. Nie 

chodziło przedewszystkiem Papieżowi 
o książki p. „Maurras'a, z których 

większość ukazała się już kilkanaście 
lat termu, aleo wpływy polityczne jego 

szkoły. Albowiem jest Papież przeko- 
nany, że dzięki wpływom Action 
Francaisę katolicy francuscy, mimo 

swej liczebności, znajdują się pomię- 

dzy masonerją a rojalizmem w sytu- 

acji zupełnie biernej i w Republice" 
grają rolę znikomą. Już Leon XIII 

'probowal tej sytuacji polożyć kres, 
ale-tylko z częściowem powodzeniem. 
Potem jednak przyszła nagonka rady- 

kałów i przeprowadzenie rozdziału 

Kościoła od Państwa (1904), oraz 
uchwalenie przez Parlament statutu, 
którego Kościół katolicki nie mógł 
przyjąć (1905). Statut ten opierał się 
na stowarzyszeniach  parafjalnych 
(t. zw. czitnelles), które Państwo u- 
znawało i którym wydzierżawiało ko- 
šcioly... z pominięciem hierarchji ko- 
ścielnej, 

Ustawa ta nigdy nie weszła w 
życie, albowiem katolicy ż niej nie 
skorzystał, a rząd nie ośmielił się 
odbierać kościołów proboszczom, u- 
żytkowującym „bezprawnie własność 
państwową”. Ten stan rzeczy trwał 
do roku 1920, kiedy Francja „nawią: 
zała znów stosunki z Watykanem. 

Zaczęły się dlugie rokowania pomię- 
dzy Rządem francuskim a Stolicą 
Apostolską celem uregulowania spra- 
wy statutu legalnego Kościoła kato- 

lickiego we Francji. Oczywiście, Wa- 
tykan pragnąłby  konkordatu, ale 
dobrze zdawał sobie sprawę, że do 
tego jeszcze daleko. Rząd francuski 

chciał położyć kres kompromitującej 
sytuacji (ustawy uchwalonej a niewy- 

konywanej); rozumiał przecież, że 
inaczej być nie mogło, bo ustawa 
„byla aktem jednostronnym i uciska 
jacym. 

Rokowania dały pomyślny wynik 
w roku 1923. Pojęcie stowarzyszeń 
wyznaniowych (cultuelles) rozciągnięto 

na całą djecezję; na czele takiego sto- 

W sprzedaży detalicznej cena pojdyńczego n—ru 20 groszy. 
A Oplata wa: AE S a 

„ Redakcja rękopisów niezam. 

warzyszenia djecezjalnego (diocėsaine) 

stoi z urzędu biskup, co Państwo 

uznaje, a zatem uznaje hierarchję 

kościelną. Encykliką z 18 stycznia 

1924 roku Pius XI, podtrzymując po- 

tępienie ustawy z 1905 roku, zezwa- 

lał na tworzenie stowarzyszeń  dje- 

cezjalnych jednocześnie kanonicznych 

w sfosunku do władzy kościelnej 

oraz legałnych wobec władzy Świece 

kiej Stowarzyszenia te we wszyst- 

kich djecezjach już istnieją i one są 

„osobami prawnemi*, do których na- 

leży majątek Kościoła w każdej dje- 

cezji. Dnia 29 kwietnia 1926 roku 

Parlament zwolnił, je specjalną ustawą 

od opłacenia specjalnych taks przy 

przepisywaniu na nie majątku kościele 

nego. 

Otóż cała ta akcja uregulowania 

położenia Kościoła „katolickiego w re- 

publice francuskiej, prowadzona przez 
Papieża i nuncjusza Ceretti'ego, spo” 

tykałażjsię z nieustannym oporem ze 

strony Action Francaise. Monarchi- 

stom łatwo było obiecywać katolikom 
o wiele lepsze rozwiązanie Sprawy, 

kiedy będzie... Król. Gdyby katolicy 
poszli nie za Papieżem a za Action 
Frangaise, Kościół katolicki w  dal- 

szym ciągu byłby we Francji parjasem, 
rekrutacja księży malałaby w dalszym 

ciągu, a repubiikanie narodowi nadal 

wahaliby się iść ręka w rękę z kato- 

likami, w których  łojalizm mieliby 

prawo wątpić. 

Ojciec Święty, głowa Kościoła ka- 
tolickiego, nie mógł się temu stanowi 

rzeczy przypatrywać obojętnie. Prze- 

prowadziwszy wbrew Action Fran- 

gaise uregulowanie statutu Kościoła 

we Francji, postanowił odsunąć kato- 

likėw od obozu, którego wpływy 

uważa za szkodliwe. O godzeniu roja- 

listów z katolikami-republikanami nie 

mogło być mowy, albowiem nieugię- 

tość doktryny p. Maurras'a jest 

wszystkim dobrze znana, a następnie 

niema takiego przywódcy katolików- 

liberałów czy katolików-demokratów, 

któryby nie był wyszydzany i ośmie- 

szany przez polemistów z Action 

Frangaise. | dlatego obóz ten został 
potępiony, \ 

Organ katolikow La Croix bije 
300.000 egzemplarzy; Action Frangaise 

biła w czasie wyborów z 1924 roku 

do 100.000, ateraz bije 40.000 egzem- 
plarzy.* Nigdy przecież wpływy poli- 
tyczne organu katolickiego nie do- 

równywały nawet wpływom organu 
monarchistycznego. To się teraz zmie- 

ni. Obóz monarchistyczny nie będzie 
się już zwiększał przez dopływ mło- 

dzieży, 

i za lat kilkanaście będzie praktycznie 
nieistniejący. Natomiast obóz katolicki» . 

ostatecznie pogodzony z Republiką, 

rozporządzający młodą,i bardzo ruch- 

wą partją demokratyczno - ludową 

Parti Dėmocrai Populaire, której 
sekretarzem generalnym jest p. Ray» 
mond Laurent, będzie stale wzrastał 
we wpływy polityczne. Już przy na- 
stępnych wyborach będzie poważną 

siłą. Za lat kilkanaście będzie rządził 

Francją. | 
„ Kazimierz Smogorzewski. 
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* Znamienny artykuł. 

BERLIN, 22 Ill. PAT. Vossische 

Ztg. ogłasza dziś drugi z rzędu zna- 
mienny artykuł tajnego radcy prof. 

Juljusza Wolfa udawadniający, że 
Polska mimo znacznych trudności 
jest na najlepszej drodze do zupeł- 
nego uzdrowienia i uzyskania po- 
życzki zagranicznej. Autor stwierdża, 
że zamknięcie rynków niemieckich 
dła dowozu towarów polskich nie za- 
ważyło wcale na szerokiej zdolności 
eksportowej przemysłu _ polskiego, 
gdyż przemysł polski wywozi prze- 

  

A na Wschód ina południo 
wschód. \ : 

At O Penia 
„BEN-HUR“ 

w kinie „POLONJA“. 

O 
  

a zatem będzie się kurczył 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — al. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ni. Majora Mackiewicza 63: 

Uotum Zautania, dlų min. Meysztowicza. 
Ren A. Posiedzenie izby Poselskiej. 

WARSZAWA, 22.III, (żel, wł. Słowa). Począdek dzienny dzisiejszego 
posiedzenia Sejmu nie zawierał spraw ciekawych. Pewne zainteresowanie 
w kołach sejmowych wywoływał wniosek «Wyzwolenia» © wyrażenie vo- 
tum nieufności Min. Meysztowiczowi i Min. Niezabytowskiemu. Szczegól- 
nie duże zainteresowanie zdradzali posłowie z P. P. S. i innych stronnictw 
lewicy mimo, iż oddawna było wiadomo że demonstracyjny wniosek Wy- 
zwolenia niema najmniejszych szans uzyskania większości. : 

Przebieg posiedzenia cechował nastrój nudy, przerwany pod koniec 

awanturami komunistów i npechowców Przedstawicieli rządu nie było. W 
głosowaniu oba wnioski odrzucono, Za wnioskam! głosowali P. P. S., 
Wyzwolenie, część Stronnictwa Chłopskiego i mniejszości słowiańskie prze- 
ciw Ch.N. Ch-D, Piast. Na lewicy bardzo wielu posłów powstrzymało się 

od głosowania, na prawicy, zaś głosowało nawet kilka endeków. ŻĘ 

Po odczytaniu rezultatów głosowania które lzba przyjęła spokojnie 

na trybunę wszedł pos. Ballin z N. P. Ch. i żażądał aby na porządku 

dziennym postawiono wotum nieufności dla całego rządu Marszałka Pił 

sudskiego. Przemówienie pos. Ballina pełne było pogróżek, że proletarjat 

przejdzie do porządku nad „rządem faszystowskim” Marszałka Piłsud- 

skiego jeżeli ten rząd sam nieustąpi Dużo miejsca również poświęcił pos. 
Ballin roztaczaniu obrazu rzekomego „„gnębienia klasy robotniczej" słowem 

wszystko według recepty z Mińska. Gdy ton i treść przemówienia prze- 
brały miarę, Marszałek Rataj odebrał głos. pos. Ballinowi poczem przystą- 

piono do głosowania czy wniosek taki trzeba postawić na porządku dzien- 

nym czy nie. 
Zachowanie się Sejmu podczas tego głosowania było wysoce chara- 

kterystycznę. Cała Izba pozostała na swych „miejscach, wstali jedynie ko- 

munišci, hramadowcy i N. P. Ch, wznosząc okrzyki ,„precz z Rządem faszy- 
stowskim” i t. p. Po wyprowadzeniu z sali awanturników Marszałek 

zamknął posiedzenie. 

'ZATARG WŁOSKO-JUGOSŁOWIAŃSKI, 
Francja i Anglja pośredniczą. 

LONDYN. 22.IIi. PAT. jak donosi Daily Mail Francja i Anglja po- 
stanowiły podjąć niezwłocznie razem próbę pośrednictwa w konflikcie 

włosko-serbskim. 
PARYŻ. 22.Il. PAT. Według Matin istnieją powody do przypusz- 

czenia, że rząd włoski stara się wyjaśnić zawikłaną sytuację. Z tego po- 
wodu ambasador włoski podczas rozmów, ' które miał z Briandem, nie 
odrzucił zasadniczo propozycji jugosłowiańskiej w sprawie ankiety między- 
narodowej na granicy jugosłowiańskiej. 

Oświadczenie posła albańskiego w Biatogrodzie, 

BIAŁOGROD. 22 Ill. PAT. Poseł albański w  Białogrodzie złożył 
przedstawicielowi dziennika Polityka oświadczenie w sprawie sytuacji w 
Albanji oraz w sprawie oskarżeń rzucanych przez Włochy na królestwo 
jugosłowiańskie, Poseł stwierdził co następuję: Qczywiście jest niepraw- 
dziwem, aby Szafket-Beg miał przygotować ruch powstańczy przeciwko 
Achmetowi-Żogu, gdyż nie może on, mimo całego swego wpływu, wy- 
wołać rewolucji przeciwko jakiemukolwiek ustrojowi, a tembardziej prze- 
ciwko ustrojowi panującemu obecnie w Albanii. 

Jestem przekonany, iż minister spraw zagranicznych Pericz pragnie 
utrzymać z Albanią dobre i serdeczne stosunki. Nieskontrolowane donie- 
sienia niższych urzędników pogranicznych zostały źle interpretowane. Spo- 
dziewam się, że politycy białogrodcy nie pozwolą nato, aby obce czynniki 
miały korzystać z ewentualnych rozbieżności pomiędzy Jugosławią a 
Albanią. 
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ócwionych nie zwraca. 

` 

Dalsza likoidacja „Aramady“ I N.P.Ch. 
W dniu wczorajszymi na całym terenie województwa Wileń- 

skiego i w Wilnie dokonano szeregu rewizyjw związku z likwi- 
dacją „Hramady* i N. P. Ch. Jednocześnie w Wilnie aresztowano 
szereg osób. Szczegóły trzymane są na razie w tajemnicy ze 
względu na toczące się śledztwo. A D 

Na terenie województwa zarejestrowano 500 hurtków «fira- 
mady» i 30 oddziałów N. P. Ch. Ustalono, że w przygniatającej 
większości wypadków, chłopi wciągani do hurtków pojęcia nie 

mieli o właściwych celach i zadaniach „Hramady*. Niemal w 

każdej gminie zwabiani byli pod zupełnie odmiennemi hasłami, 

zależnie od warunków i zwyczajów mjejscowych. i 

Likwidacja N. P. Ch. w Warszawie, 
Pos. Ballin usiłował stawiać opór 

W związku z ogłoszeniem „Niezależnej Partji Chłopskiej" za nielegalną 
przybył do lokalu zarządu centralnego N.P. Ch. przy ul. Stary Rynek 38 przed- 
stawiciel kommisarjatu rządu, zastępca naczelnika wydziału bezpieczeństwa, p. Mie- 
czysława Lissowskiego w asystencji policji w celu przeprowadzenia opieczęto- 
wania lokalu i zabranią archiwum zarządu. Tymczasem mieszkanie to zajął po 
zdjęciu tabliczek poseł Ballin, który samowolnie wprowadził się tam bez zamel- 
dowania się, wyraźnie w celu przeszkodzenia władzom w dokonaniu czynności. 
Ponieważ poseł Ballin nie chciał się z lokalu usunąć przeto przedstawiciel 
komisarjata rządu odczytał mu Obwieszczenie i zawiadomił go, że ponieważ 
lokal został przez niego samowolnie zajęty a jak to widać z urządzenia biuro- 
wego (niema tam wcale łóżka i t. p.) nie jest mieszkaniem prywatnem, przeto 
pozostanie tam posterunek policyjny, który nie przeszkadzając posłowi opieczę- 
tuje mieszkanie po opuszczeniu przez p Ballina, 9 

Następnie przedstawiciel komisarjatu rzą: Ч 
»Jutrzenka», organu młodzieży Niez. Partji Chłopskiej przy ul. Szarej Nr. 1, 
gdzie podał do wiadomości obwieszczenie rządu, poczem zabrał archiwum 
redakcji. Lokalu nie opieczętowano, jest to bowiem mieszkanie prywatne. 

x 

a obu domach wywieszono obwieszczenie komisarza rządu o uznaniu 
N. P. Ch. za partję nielegalną. | > k 

: związku z obwieszczeniem па żądanie władz sądowych przeprowa- 
dzono u wybitniejszych członków N. P. Ch, rewizje. Ё 

: Zjazd N. P. Ch.—rzecz naturalna — w dniu 27-ym marca, na którą to datę 
został zapowiedziany już się nie odbędzie. gdy 

O nowego prezydenta Łotwy. 
: щр 

RYGA, 22—lil. PAT. Łotewskie frakcje burżuazyjne postanowiły wy- 
sunąć tylko jedną kandydaturę na stanowisko prezydenta republik, Co 
do osoby tego kandydata dotychczas nie osiągnięto porozumienia, 

Zamieszki cerkiewne w Mińsku, 
Z Mińska donoszą: Doszło tu do krwawej walki pomiędzy stronnikami żywej 

i prawosławnej cerkwi. W chwili gdy się rozpoczęły modły w cerkwi sowieckiej | 
tłum wiernych kościołowi prawosławnemu wtargnął do A z okrzykami: 
«bij antychrystów»! Rozpoczęła się walka w samej cerkwi, która trwała 
godzin. Przybyła milicja sowiecka wiele osób aresztowała. | 

Katostrofalna sytuacja Litwy. 

: ВУ СА, 22—ill, Pat. Jaunakas Zinas Przyczyną emigracji jest ciężka sytuacja 
donosi z*'Kowna, że w tamtejszych kołach gospodarcza kraju. Rząd obawia się, że 
politycznych wzbudza wielkie zaniepoko- o ile emigracja będzie się rozwijała na- 
jenie wzrastająca emigracja z Litwy do dal w tem tempie, Litwa zostanie 
Ameryki głównie Południowej. Codzien- wkrótce bardzo osłabiona z powodu od- 

° mie opuszcza Litwę 100—200 emigrantów. pływu najżywotniejszych sił narodu. 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz mifimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc, drożej. 

du udał się do redakcji pisma 

  

kilka, || 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 

POSTAWY — ul. Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

gr. W n—ch świątecznyci 

Sejm i Rząd. 

Powrót prot. Krzyżanowskie- 
go i Młynarskiego. 

WARSZAWA, 22.1II. (żeł. wź. Słowa) 
W. przyszły wtorek powracają do 
Warszawy prof. Krzyżanowski i vice- 
prezes Młynarski, którzy bawili w 
Ameryce w sprawach związanych z 
zaciągnięciem pożyczki zagranicznej. 
Delegaci nasi przywożą z sobą ©- 
pracowany z współudziałem finansis= 
tów amerykańskich projekt na jakich 
warunkach Polska taką pożyczkę 
mogłaby otrzymać. 

Pos. Patęk w Warszawie. 

WARSZAWA, 22 ill, (żeł wł Słowa) 
Pos. Patek przybył onegdaj z Mos- 
kwy do Warszawy i zabawi tu do 
końca bieżącego miesiąca. W _ dniu: 
dzisiejszym pos. Patek został przyję- 
ty przez Prezydenta Mościckiego. 

Zmiana ordynacji wyborczej. 

” WARSZAWA, 221II (żel, wž. Słowa) 
Jutro Komisja Konstytucyjna przystę- 
puje do obrad nad zmianą ordynacji 
wyborczej. W kołach politycznych 
zapatrują się sceptycznie co do wy- 
ników tych obrad. Z trudem osiągnię- 
ty za pośrednictwem Marszałka Rataja 
kompromis i powrót przedstawicieli 
lewicy i mniejszości do Komisji wo- 
bec biegunowo rozbieżnych poglądów 
zdaje się nie da żadnych rezultatów. 

Nieprawdziwe wiadomości Ga. 
zety Porannej Warszawskiej: 

WARSZAWA, 22 III. PAT. W Ga- 
zecie Warszawskiej Porannej ukazała 
się p. t. «Cło w walutach wysoko- 
wartościowych» wiadomość 0 rzeko- 
mem rozporządzeniu M-wa Skarbu, 
wprowadzającem opłaty wywozowe - 
od bydła, świń, mięsa, jaj i orzechów 
w funtach  sterling. Rozporządzenie 
takie nie pojawiło się ani nie jest 
zamierzone. Wymienione w notatce 
stawki opłat są nieprawdziwe, a cała 
wiadomość jest zupełnie bezpodstaw- 
na i podyktowana chyba została chę- 
cią wprowadzenia w błąd zaintereso: 
wanych sfer gospodarczych. 

PO Pm 

4 zł. 95 gr. 
Prenumerata mieszana 

„ROJU“ 
na |I kwartał 1927 r. 
(1.1V —30.VI 1927 r.). ° 

1. Biblioteka powieściowa. 
507. Norbert Jaques „Kupiec z Szang- 

heju“ 2 tom. (nowoprzybywają- 
cy prenumeratorzy otrzymują I 
tom za dopłatą 95 gr.). Z niemiec- 
kiego tłomaczył prof. Baczyński, 

cena księg. 1 zł. 25 gr. 
508-509. Melchjor Wańkowicz: „W ko- 

Ściołach Meksyku*. Na dobrym 
papierze z 16 aktualnemi ilustra- 
Ciami, ceną księgarska 1 zł. 95 gr. 

510. Jack London „Szkarłatna dżu- 
:ma". Zbiór autoryzowanych opo- 
wiadań jeszcze nie drukowanych 
po polsku. Z angielskiego tłoma- 
czyla St. Kuszelewska- Matuszew - 
ska, cena księgarska 1 zł. 25 gr. 
Zoszczenko „Opowiadania*. Jest 
to zbiór humorystycznych opo- 
wiadań tego sowieckiego Awer- 
czenki, pozwalających zajrzeć za 
kulisy życia Rosji. Z rosyjskiego 
tłomaczył M. Wańkowicz. 

# cena księgarska 95 gr. 
512. Jerzy Bandrowski „Po tęczowej 

obręczy". O Jerzym Baudrow- 
skim mówić nie trzeba, zbyt do- 
brze znany jest czytającemu ogó- 
łowi. Tym razem daje on nam 
rasową polską „powieść awantur- 

niczą*, cena księgarska 95 gr. 

Il. Bibljoteczka histor.-geo- 
graficzna „Roju”. 

Z cyklu „Polacy na sziakach świata". 
72. Al. Junosza-Gzowski 

„Krėl kirgizki Abda Chan“ 
(z mapką). 
Z cyklu kryminalnego. 

73. A. F. Koszko, b. szef ros, policji 
śledczej Ę 
„Różowy brylant". 

Z cyklu „Rosja na rubieży”. 
74. „Zabójstwo pułk. Sudiejkina*, 

szefa Petersburskiej „ochrany*. 
15. Jan Sokolicz-Wroczyński 
r „Wiktor Griin*, kat robotni- 

czej Warszawy. — 

Z cyklu szpiegowskiego. 
76. „Tajniki szpiegostwa austry- 

jackiego*. 

Z cyklu „Zdobywcy i odkrywcy 
świata". 

Ti. Dr. J. M. Majewski 
„Wyprawa Liwingstona*. 

Prenumeratę można wpłacać bezpo: 
średnio do „Roju“ (Warszawa, Kre- 

! dytowa 1). z 

511. 
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‚ ECHA KRAJOWE 

  

TUMIŁOWICZE, 
pow. Dziśnieński. 

— Obchód imienin marszałka 
Piłsudskiego. 19 marca, nieomal, że 
nie na oczach sąsiada naszego, Z. S. 
S. R, od granicy o 1 i pół kl. odbył 
się obchód dnia Imienin Marszałka 
Piłsudskiego. ; 

Zorganizowany w tym celu Komi- 
tet pod przewodnictwem popularnego 
u nas wójta p. Wł. Doroszkiewicza, 
obywatela miejscowego i _ przy chęt- 
nym udziale przedstawicieli K. O. P., 
Związku Ziamian, Rady gminnej, Kół- 
ka rolniczego i nauczycielstwa ułożył 
program obchodu. 

O godz. 11 i pół po nabo- 
żeństwie w miejscowym kościele pra- 
wosławnym w obecności wyżej wy* 
mienionych przedstawicieli, , władz 
gminnych i publiczności, na placu 
przed kościołem i szkołą uformował 
się czworobok z oddziału wojska, 
ройсй, grupy myśliwych . gminy z 
bronią i szkoły powszechnej. Po krót- 
kiem przemówieniu nauczyciela p. K. 
wzniesiony został okrzyk na cześć 
Solenizanta, podchwycony trzykrotną 
salwą honorową i prezentowaniem 
broni. Mocne echo rozniosło daleko 
wieść o naszych uczuciach dla Mar- 
szałka, pomknęło tam, gdzie przed 
150 łaty były nasze rubieże, a gdzie 
jeszcze tak niedawno stał twardą no- 
gą nasz żołnierz. Następnie przede- 
filowało wojsko, policja, . myśliwi: z 
podinspektorem łowiectwa na czele i 
szkoła. Wyróżniła się jak salwą tak i 
postawą grupa myśliwych i gajowych, 
Następnie o godz. 1-ej. w obszernym 
zapelnionym publicznością lokalu 
gminy jeden z ziemian okolicznych 
wygłosił odczyt na temat służby 

"Marsz. Piłsudskiego Ojczyźnie, z po- 
daniem ważniejszych danych biogra- 
ficznych, podkreślający rolę jego jako 
męża opatrznościowego Polski, a na- 

wołujący do brania z niego przykładu 

wrsłużbie.. , obywatelskiej, «do. „zgody, 
ladu i bezpartyjności. Przemówienie 
zostało zakończone przytoczeniem sta- 

rego białoruskiego przysłowia że <za 
Karala Sasa było chleba i miasa», 
świadczącego, że i tu za "dawnych 
czasów. Polski byl. dobrobyt. Nastrój 
na obchodzie panował niewymuszony. 

„ O godz. 4 odbyło się bezpłatne 
kino szkolne. Wieczorem zaś, Stara- 
niem wójta gmach gminy był ilumi- 
„nowany. Oświetlona była i pobliska 
strażnica.  Zanotowaliśmy również 
iluminację nawet w niektórych dwor- 

kach. Prawdosław. 

GŁĘBOKIE. 
— Jak obchodzono Imieniny 

Marszałka Piłsudskiego. Dnia 19 
marca odbył się tu uroczysty obchód 
imienin Marszałka. Piłsudskiego, Zza- 
początkowany nabożeństwem w 
Ściele parafjalnym» © * 

W godzinach wieczornych odbyła 
się część artystyczna: obchodu zorga* 
nizowana staraniem Kompletów Gim- 
nazjalnych pz]. Szukiewicza i powia- 
towego Oddziału Osadników, w której 
wzięli udział artyści Reduty. Produkcje « 
wokalno-taneczne artystów Reduty, 
niezbyt szczęśliwie dobrane 'do cha- 
rakteru wieczoru, jak np. odtańczenie 
przez p. Hryniewiecką „Marsyljanki“ za 
inagurowało przemówienie p. Jastrzęb- 
skiego poświęcone działalności Mar- 
szałka. 

Poza tym niemiłym dysonansem, za 
co winę ponosi w całości Komitet, 
c«bchód wypadł imponująco. 

HODUCISZKI. 
" — Takich więcej! . Na początku 

* b.. m. zdarzył się w Hoduciskiem Nad- 
leśnictwie smutny wypadek: gajowego 
Antoniego Gajdelisa, przeježdžające- 
go przez zrąb, zabiło padające „drze- 
wo.: Dyrekcja Lasów. Państwowych w 
Wilnie straciła w zmarłym dzielnego 
i uczciwego funkcjonarjusza, ogólnie 
poważanego człowieka; Dla uczczenia 

„dysława Opackiego 

swego współczucia Dyrekcja delego- 
wała mnie na pogrzeb jako swego przd- 

łych smutnych wrażeń 

legacje gajowych 

powszechnem poważaniu dla Ś. p. 
Gajdelisa, Młody. sekretarz Nadleś- 
nictwa p. Figielski wypowiedział pię- 
kną mowę nad grobem, na którym 
złożono sprowadzony jego jak też 
staraniem p. leśniczego Platta wianek 
metalowy. „4 

Wzruszający byt widok zaplakanej 
Basieńki, jedynaczki, uczenicy "gimna- 
zjum w Swięcianach. Tak wyczeki- 

zapusty! Przyjechał po nią stryjek i 
gdy powiedział, że tatuś bardzo cho- 
ry, Basieńka się rozpłakała mówiąc, 
re pewno już nie żyje bo go tej no- 
ży 3 razy widziała martwego na ma- 
cach.— Jak go widziała we śnie, tak 

też i wr żeń 
wzniosłych. Na pogrzeb przybyły de- 

od wszystkich leś- 

t 
к 5 о х о 

sojusz litewsho-totewski. 
Lotwa pod naciskiem dyplomacji sowieckiej. 

Według doniesień z Rygi, premjer kowieński Wałdemaras w czasie 
stawiciela. Tu doznałem prócz zwyk- swych tajnych rokowań z min. Zeelensem, poruszył między innemi kwestję 

zawarcia traktatu arbitrażowego pomiędzy obydwoma państwami. Jak sly- 
chać traktat tem ma być przystosowany do zawartych z Rosją sow. Do 

nictw Nadleśnictwa i bardzo wiele porozumienia tego pomiędzy obydwoma dyplomatami doszło pod nacis- 

miejscowej ludności, co Świadczy o krem dyplomacji sowieckiej i niemieckiej. Waldemaras poruszył kwestję 

sojuszu łotewsko-litewskiego, któryby z natury rzeczy zwracał się'przeciw- 

ko Polsce. 

Wbrew polityce min. Zeelensa... 
" Z Kowna donoszą, że onegdaj w gmachu uniwersytetu odbyło się zebranie <To- 

warzystwa Litewsko-Łotewskiej Jedności». Z ilości zebranych członków owarzystwa— 
pisze «Letuva»—można sądzić, że członkowie nie poczuwają się do łączności z Towa« 
rzystwem i jego pracą, ponieważ z 400-tu rzeczywistych członków na zebraniu uczestni- 
czyło zaledwie 30-iu. Przedtem zainteresowanie się członków było większe. Co to ma 
znaczyć? Na zebraniu przewodniczył Sidzikauskas. Zebranie nie zgodziło się z projektem 

WOZU zarządu o odłożenie do przyszłego roku, wypadającego w r. b., kongresu łotewsko-litew- 
wała tatuśka, który miał ją zabrać na skiego. Postanowiono zwołać kongres w roku biež., ale ostateczną decyzję co do po- 

wyższego 
Paleckis, 

pozostawić nowo obranemu zarządowi w skład którego weszli: V. Bicznikas, I. 
prof. E. Vorteris, A. Ardickas i V. Rusiecki, ” 

Niemiecko-litewskie plany. 
„O zbliżenie Kowna do państw bałtyckich. 

Według doniesień z Kowne, tamtejsze sfery polityczne rozpoczęły 
go też znalazła w domu! Bardzo ta- intensywną akcję w kierunku zbliżenia z państwami baltyckiemi, W tej 
tuś musiał ją kochać, a Basieńka ta- sprawie porozumiewał się z premjerem Waldemarasam poseł niemiecki w 

Kownie. Organ Wałdemarasa „Lietuvis* zamieszcza artykuł traktujący o 
Ze śmiercią ojca zabrakło środków konieczności zbliżenia z państwami bałtyckiemi. jakoby pośrednikiem w 

'dła utrzymania Basieńki w Gimnazjum. tym wypadku, pomiędzy Litwą i Estonją, mają. zostać obecne sfery rzą- 

tusia. 

Dla przyjścia z doraźną pomocą cały 
personel administracyjny i wszyscy 
gajowi Hoduciskiego nadleśnictwa o- 
fiarowali z inicjatywy młodego sekre- 
tarza p. Figielskiego i leśniczego p. 
Platta 10 proc. dodatek od poborów 
na miesiąc marzec. "Z dumą usłyszą 
leśnicy polscy o tym serdecznym i 
"szlachetnym odruchu swoich, braci 
na dalekiej północnej rubieży Rze- 
czypospolitej, skorych do pomocy w 

koleżeńskich. J, Biernacki 

— Zjazd Wójtów. i Pisarzy. 
Dnia 16 b. m. odbył- się w. Brasła- 
"wiu trzeci z kolei w roku bieżącym 
Zjazd Wójtów i Pisarzy: gminnych: 

Zjazdowi przewodniczył Starosta 
Brasławski p. Żelisław Januszkiewicz. 

Na Zjezdzie została poruszona 
między innemi sprawa zmiany granic 
gminnych, zarządzona Kozporządze- 
niem Ministra Spraw Wewnętrznych. 
W wyniku tego. zarządzenia powiat 
Brasławski będzie posiadał zamiast 
16-gmin 15, gdyż gmina Czeresska 
została: skasowana, ifine zaś gminy 
zostaną zaokrąglone. 

Ze sprawozdań Wójtów wynika, 
że ludność zarządzoną zmianę granic 
gminnych przyjęła nader przychyłnie, 
gdyż niektóre gminy byly bardzo 
rozrzucone, jąk naprzykład Przebrodź- 
ka, która składała się dotąd z ósmiu ‹ 
części mie łączących «się 
ze sobą. 

W związku ze zmianą granic gmin- 
nych, spodziewane są w: najbliższym 

Ko- Czasie wybory do Rad* gminnych, to 
też Inspektor Samorządowy p. Jan= 
kowski poinstruował Wójtów w jaki 
sposób należy wykonać czynności 
przygotowawcze do przeprowadzenia 
wyborów. +. 

' BAKSZTY. 
— Zamknięcie kursu hodo- 

w'anego. W dn, 10 marca zosta 
ukończony 4 tygodniowy kurs hodo- 
wlany dla dozorców obór i asysten- 
tów kontroli, urządzany z ramienia 
Wił. T-wa Rołniczego i Związku Kółek 
Rolniczych w  Bukiszkach pod kie- 
rowrictwem inspektora hodowli Wła- 

i przy współ- 

dowe w Rydze. 
‚ W Kownie, nie zrażeni słabym powodzeniem „T-wa litewsko-łotew- 

skiej jedności”, zamierzają stworzyć podobn) organizację litewsko estońską. 

  

Grableże 1 mordų © Szanghojų, 
Wojska europejskie na stražy žycia cudzoziemców. 

гуро: SZANGHAJ, 22 III. PAT. Wojska kantońskie oraz strajkujący robot- 
biedzie, o sercach współczujących, nicy płądrują miasto. W Nankinie rozpoczęto ewakuację kobiet, dzieci i 

cudzoziemców. 
BRASŁAW. ——, SZANGHAJ, 22 III. PAT. Handel w mieście zamarł zupełnie. Liczba 

strajkujących dochodzi do 50.000 Zmobilizowani ochotnicy pozostają w 
pogotowiu. W korcesjach cudzoziemskich panuje spokój dzięki obecności 
oddziałów wojskowych, lecz w chińskiej dzielnicy dokonywane są grabieże, 
gwałty, morderstwa oraz toczą się walki © zupełnie dzikim charakterze. 
W północno-wschodniej części dzielnicy międzynarodowej Tsza-Pei włóczą 
się tysiące żołnierzy z prowincji Szanghaju po większej części bez oficerów, 
grabiąc i rabując wszystko. Awangardy wojsk południowych, które po- 
deszły wczoraj do miastą zawróciły oczekując na przybycie armji, będącej 
już podobno w pobliżu. Dla ochrony 
wali-w mieście strzelcy morscy. 

SZANGHAJ, 22 Ill. PAT. Liczba 
Według doniesień z Hankou wszyscy 

konsulatów cudzoziemskich wylądo- 

strajkujących wzrosła do 150.000. 
chińscy pracownicy banków cudzo* 

ziemskich fozpoczęli dziś rano strajk. Strajkujący wystawili przed bankami 
warty zagrażając urzędnikom europejskim, że nie pozwolą dostarczyć im 
środków żywności, jeśli nie porzucą pracy. % 

Sytuacja w strefie cudzoziemskiej, 
- LONDYN, 22 lil. PAT. Według 

sytuacja w dzielnicy międzynarodowej 
ostatnich doniesień z Szanghaju, 
jest całkowicie opanowana przez 

wojska europejskie, amerykańskie i japońskie. Dzielnicę międzynarodową 

skich, francuskich,' włoskich, 
i terytorjum koncesji francuskiej ochraniają silne oddziały wojsk  brytyj- 

i amerykańskich, japońskich, holenderskich, 
terytorjalnie hiszpańskich i portugalskich. Na terytorjum objętem kordonami wojsk cu- 

dzoziemskich zamieszkuje około półtora miljona chińczyków należących 
przeważnie do klasy biednej. Rada miejska dzielnicy miądzynarodowej o- 
głosiła stan wyjątkowy na całein terytorjum objętem pasem wojsk mię- 
dzynarodowych, Z różnych punktów kordonu donoszą o próbach napaści 
na dzielnicę cudzoziemską. W dzielnicy chińskiej panuje całkowita anarchja. 
Grabieże są na porządku dziennym. Słychać strzelanie. 

Stany Zjednoczone są zdecydowane bronić mienia. 

bardzo 
zawiadomił wczoraj telegraficznie rząd. 

WASZYNGTON, 22. lll. Pat. Sytuację w Chinach uważają tu za 
„poważną. Komendant eskadry amerykańskiej na wodach azjatyckich 

, że sytuacja jest bardzo naprężona. 
ł Podkreślają tu, że rząd Stanów Zjednoczonych zdecydowany jest bronić 

życia i mienia obywateli amerykańskich wszelkiemi rozporządzalnemi 
środkami, 

“ 
Projekt ogólnego: rozbrojenia. 

GENEWA, 22.1ll, PAT. Projekt międzynarodowej konwencji w spra- 

® 

udziale“ p. p. prof. Marszałkowicza, wie rozbrojenia złożony na wczorajszem posiedzeniu - przygotowawczej ka- 
p. Jurkowskiego, Osiecimskiego, Jele- misji konferencji rozbrojeniowej przez delegata Wielkiej Brytanji lorda Ro* 
niewskiego, Budrewicza, * Czerniew-- berta Cecil'a nie bierze pod uwagę dotychczasowych prac organów Ligi i 
skiego, Stankiewicza, Żywieckiego i in. komisji i bardzo pobieżnie tylko dotyka sprawy sankcyj w stosunku do 
Ukończyło kurs 17 osób z których państwa, gwarantującego konwencję, nie dając żadnych wskazówek co do 
6 kobiet i 11 mężczyzn; absolwenci trybu postępowania. yć ps 
przed komisją egzaminacyjną składa- Projekt przewiduje zmniejszenie stanu liczebnego armji i ogólnych 
jącą się z przedstawicieli Wil. Tow. wydatków wojskowych z równoczesnem podkreśleniem obowiązku przed- 
Rolniczego, Związku Kółek Rolniczych, stawiania sprawozdań z dokonanych już w poprzednim okresie wydatków. 
Wydziału Powiatowego Sejmiku Wi- W sprawie sił morskich lord Cecil przewiduje ograniczenie tonażu i obo: 
leńsko - Trockiego, Szkoły «Rolniczej wiązek: stosowania się do postanowień traktatu waszyngtońskiego. W kwe- 
Bukiskiej wykazali dostateczną znajo- stji lotnictwa projekt mówi o ograniczeniu ilości aparatów typu wojenne- 
mość tak z przedmiotów teoretycz- go, pomija natomiast całkowicie sprawę lotnictwa cywilnego, która była 

OBRADY SEJMU 
“Na wczorajszem posiedzeniu Sef- 

mu marszałek zarządził odczytanie 
wyroku „sądu marszałkowskiego w 
*sprawie posła Wojewódzkiego. Po 
odczytaniu tego wyroku marszałek 
oświadczył, że jakkolwiek  prawdzi- 
wość wszystkich zarzutów nie zosta- 
ła dowiedziona posłowi Wojewódz- 
kiemu, to jednak te fakty, które 
stwierdzono ponad wszelką  wątpli- 
wość, są tego rodzaju, że nie dadzą 
się pogodzić ze stanowiskiem posła 
iz obowiązkami poselskiemi. Jak* 
kolwiek fakty te nie dają się podciąg 
nąć pod art. 22 Konstytucji, to jed- 
nak poza porządkiem prawnym jest 
jeszcze porządek moralny i ten po- 
«rządek moralny został niewątpliwie 
naruszony. 

W tejże sprawie poseł Fiderkie- 
wicz (N. P. Ch.) złożył wniosek wzy- 
wający marszałka do ogłoszenia pro- 
toktiłów. i dokumentów sądu marszał- 
kowskiego „w sprawie posła Woje- 
wódzkiego. Na to marszałek odpo- 
wiedział, że dokumenty te nie są jego 
własnością i że z chwilą gdy sąd 
zrobił z nich użytek, zostały zwrócone 
rządowi. Co do ogłoszenia protoku- 
łów, to jeżeli Sejm wezwie marzałka 
do ogłoszenia, to marszałek nie uwa- 
żałby tego za niemożliwe, albo przed- 
tem porozumieć by się musiał z temi 
osobami, które znajdowały się w 
sądzie. „Ma 

„ Następnie Izba przystąpila do gło- 
sowania nad poprawkami Senatu do 
budżetu. Ostateczna kwota wydatków 
ustalona została na 1 973,427,217, do- 
chedów na 1,990,539,942, Praca nad 
budżetem zostałą zakończona, 
"Po załatwieniu szeregu spraw Izba 

przystąpiła do waiosków Wyzwolenia 
o wyrażenie votum nieufności min. 
Meysztowiczowi i Niezabytowskiemu 
(o czem podajemy na innem miejscu), 
na czem rozprawy zakończono. 

 AREGYTATTWEA ZOAWRCZTWIECEN WREN JE RATED 

Wznowienie sprawy Bispinga, 

WARSZAWA, 22lli, PAT. Sąd 
Najwyższy z dn. 22 b. m. rozważał. 
sprawę Skargi kasacyjnej złożonej 
przez obrońców ordynata Jana Bi- 
spiaga. Po przyłączeniu się prokura- 
tora do wniosków obrońców co do 
nieformalności proceduralnych w prze- 
«wodzie 11 instancji oraz niedokładno- 
ści natury merytorycznej jako to roz- 
bieżności zdań ekspeftów i t. d. Sąd 
Najwyższy wydał wyrok mocą które- 
go sprawa przekazana została Sądo- 
wi Apelacyjnemu do ponownegp roz- 
patrzenia we wzmocnionym kom- 
plecie. 

Manifestacje w Moskwie. 

i MOSKWA, 22—]il, Pat. Na wia- 
domość o zajęciu Szanghaju przez 
armję kantońską tutejsi robotnicy u- 
rządzili olbrzymią demonstrację w któ. 
rej wzięło udział około 100,000 osób. 

i A LACZY 

Podziękowanie, 

Wszystkim tym, którzy w tak dia 
mnie ciężkiej chwili okazali mi tyle 
współczucia i pomocy podczas po- 
grzebu Śp. męża mego Bohdana Cho- 
dackiego, podof. 19 p. ar. p., a w 
pierwszym rzędzie pp.: płk. Górskie- 
mu, mjr. J. Żmudzińskiem, por. E. 
Stopce, por. Szantyrowi, korpusowi 
podoficerskiemu 19 p. a. p. oraz de- 

- legatom 85 p. p. i 13 p. uł. składają 
tą drogą serdeczne „Bóg zapłać”. 

Żona i syn, 

WITOLD ŚWIDA 
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Odczyt prof. Rowida 
w Sali Śniadeckich. 

W piątek dn. 18. odbył się odczyt prof. 
Rowida pod tytułem: <Szkoła twórcza jako 
koncepcjonowej ery kulturalnej». 

Na odczyt ten zgromadziło się licznie 
nauczycielstwo wileńskie, niestety był on 
zbyt popularny dla nich, natomiast ciekawy 
byłby niezmiernie dla naszego ogółu. Poda- 
jemy tu krótkie streszczenie odczytu. 

W. miarę, jak w społeczeństwie powsta- 
ją nowe prądy, formują się nowe teorje pe- 
dagogiczne, gdyż wychowanie przyszłych 
poroa musi być zharmonizowane z cało- 
ształtem Życia narodu. Wielkie zmiany w 

życiu narodów po wojnie, idą w parze z 
nowemi prądami w pedagogice. Możnaby 
określić, że szkoła Twórcza, Czyli nowy typ 
szkoły, rozwija się. na trzech podstawach, 
któremi są: nowe stosunki socjologiczne, kie- 
runki filozoficzne (pragmatyzn”amerykański 
Devey, James i polscy filozofowie: Trentow- 
ski, Śniadecki, Hoene-Wroński). Wreszcie 
bardzo dużo 'zawdzięcza pedagogika rozwo- 
jowi psychologji. 

tylitaryzm filozofji amerykańskiej roz- 
patrujący każdą kwestję z punktu widzenia 
praktycznych jej konsekwencji, opiera się na 
tej zasadzie, że cechą dominującą w Cztowie- 
ku jest aktywność — zdolność do działania, 
do rozwinięcia tej cechy powinno dążyć wy- 
chowanie, Jednak aktywność ta może być w 
dodatnim kierunku zwrócona, lub w ujem- 
rym. Nasi filozofowie dają nieco odmienny 
cel wychowania, jest to według słów Hoene- 
Wrońskiego <Stwarzanie się własne ludzko- 
ściz czyli doskonalenie się i dążenie do nie- 
śmiertelności. Polskie zasady wychowania 
opierają się na idealnym realizmie. 

Pomiędzy systemem szkoły tradycyjnej, 
a szkoły twórczej możemy zaznaczyć nastę- 
pujące różnice: Dziecko, według nowej me- 
tody, uczy s'ę wyrażać swe uczucia nie tyt- 
ko w słowach, Jecz w całym szeregu czyn- 
ności (jak np. rysunki, wycinanki it. p.). Inne 
jest pojmowanie autorytetu i karności, dzie- 
cko nie jest krępowane jak dawniej, pobu- 
dza się je do samodzielności, odpowiedzial- 
ności, daje się możność: swobodnego wyboru 
zawodu. Pobudza się fantazję ucznia, jego 
twórcze zdolności, nauka opiera się na zain- 
teresowaniu uczni danem zagadnieniem i na 
płynącym stąd, dobrowolnym wysiłkiem fi- 
zycznym i umysłowym. Dążeniem szkoły 
Twórczej jest zamiana wypisów szkolnych 
na szereg utworów w oddzielnych książecz- 
"kach wydanych, których "dzieci mogłyby 
przeczytać w kilkanaście w ciągu roku, po* 
znałyby ten sposób lepiej literaturę czy- 
tając utwory w całości, a nie w urywkach. 
Wielką też zmianę wprowadzają szkoły 
twórcze co do programu. Dotychczas pro- 
gram był z góry narzucony — statyczny, 
Opracowany w szczegółach, szkoła twórcza 
daje tylko ramy programu, a taki dynamicz- 
ny program dający się układać 'załeżnie od 
szeregu okoliczności wpływa niezmiernie do- 
datnio na żywość nauki. Są nawet w Niem- 
czech szkoły, które w tym kierunku poszły, 
aż tak daleko, że nie mają wcale programu 
i nauczyciel wysnuwa lekcje z tematów, któ- 
rę się same narzucą, Jest to może zbyt da- 
leko idąca próba, gdyż tego rodzaju naucza- 
nie może wywołać chaos w głowach dzieci. 
Należy podkreślić, że nowe hasła przeciw- 
stawiające się rutynie, która jest rzeczą 
straszną, wrtoszą czynnik istotnie twórczy do 

wychowawstwa. ! 
Na zakończenie p. Rowid wspomniał o 

Międzynarodowej Lidze Nowego Wychawa* 
nia, którego zasady możemy streścić w kilku 
zdaniach: Rozwijanie przewagi ducha nad 
ciałem, swoboda dziecka i karność wewnętrz- 
na, zastąpienie  egoistycznego współzawod- 
nictwa 1 przez radosną współpracę wszyst- 
kich dla dobra ogólnego, wprowadzenie do 
szkolnictwa koedukacji i samorządu. 

Odczyt prof. Rowida został zorganizo- 
wany staraniem Koła Miłośników Szkoły 
Twórczej, istniejącego w Wilnie od niedawna' 

Życzymy tej nowej placówce pedago- 

ae" "fa 
NADESŁANE 

— 

Idealna Pasta do żębów 

Krem Perłowy 
Ihnatowicz. Lwów, 

    

— 

Niedoszła samobójczyni, 
Rozpacz z powodu wypadania 

włosów, które groziło młodej kobiecie 
w konsekwencji łysiną, była tak wiel- 
ką, że chciała sobie życie odebrać. 
W ostatniej chwili poleciła jej „sta- 
ruszka 70:cio letnia środek na porost 

> włosów «Mia» (wyrobu firmy Henryk 
Żak), który staruszka używała z do- 
brym skutkiem. W krótkim czasie 
wyrósł włos bujny w kolorze natural- 

jest 
wesołą i pełną życia. № konkursie 
wyznaczonym za. najpiękniejsze fry- 

'ę zury dostała nawet pierwszą nagrodę, 
> 

wszystko dzięki środkowi «Mia» fir- 
jego pamięci i wyrażenia rodzinie przedmiotem wszechstronnego badania аН nych, jak i praktycznych. organów komisji przygotowawczej. my Henryk Żak. 

Po koncercie kompozytorskim 
<_ Karola Szymanow. kiego. 

Uroczystością niezwykłą w naszem 
mieście było zapoznanie się z kom- 
pozytorem polskim, którego imię jest 
już rozgłośnem nietylko w kraju, lecz 
i na obczyznie, a którego "Wilno — 
poza szczupłem gronem jego wielbi- 
cieli — jeszcze bardzo -mało zaało. 
Przyjazd Szymanowskiego i jego kon- 
cert kompozytorski niewątpliwie wpły- 
nął ożywczo na zbliżenie trochę na- 
zbyt spokojnego i jakby leniwie po. 
ruszającego się prądu raszego . życia 
muzycznego do wattko płynącego, 
nierzadko. całkiem zawrotnie. pędzące- 
go i burzliwie zmąconego, jak w cza- 
sie wiosennej powodzi, potoku, z 
czem się daje obrazowo porównać 
spółczesny ruch muzyczny całego 
świata. $ S 

Koncert, poprzedzony pięknie uję- 
tem przemówieniem powitalnem w 
imieniu Związku Zawodowego Lite- 
ratów Polskich w Wilnie i Wileń- 
skiego Towarzystwa Filharmoniczne- 
go i ladnie wygłoszonem przez p. 
Witolda Hulewicza, rozpoczęty był so- 
natą na skrzypce i fortepian, kompo- 
zycją o pięknych i wyraźnie zarysowa- 
nych tematach, przeprowadzonych w 
ogólnie przyjętych formach architek- 
toniki utworów cyklicznych. Najza- 
szczytniejsze miejsce w programie za- 
gły „Mity”, trzy poematy muzyczne 

na skrzypce i fortepian; w nich się 
najbardziej ujawnia niepospolita siła 
indywidualności twórczej Szymanow- 
skiego, wnosząca niełatwe problemy. 
do rozwiązania i zniewalająca słucha- 
czy do wytężonej pracy duchowej. 
Zdaje się, że to był — poza bardzo 
pięknemi i latwiej zrozumiałemi trag- 
mentami — najmniej przystępny dział 
programu. Po tej dość „ciężkiej pró- 
bie", przekład „Kaprysu* Paganinie- 
go, piękny „Nokturn” i pełaa tempe- 
ramentu  „Tarautella“ . wydawały się 
niezwykle jasne i łatwe do słuchania 
i spowodowały burzę oklasków. Nie 
bacząc na zmęczenie artystów, pub- 
liczność była jeszcze obdarzona — 
pieśnią z op. „Król Roger",  „Koły- 
sanką" i jeszcze kilku nader uprzej- 
memi maddatkami, ‹г entuzjazmem 
Przyjętemi, - : 

„_ Przedewszystkiem, doniosłe znacze- 
nie kulturalno-muzyczne tego koncer- 
tu leży w tem, że dał możność bar: 
dzo wielu nieuprzedzonym wśród 

słu haczy rozszerzyć | rozjaśnić wid- 
nokrąg swych zapatrywań na sztukę, 
nie zaś w. zaspokojeniu niepozbawio- 
nej snobizmu ciekawości poznania 
dość powierzchownego — przez jed- 
norazowe usłyszenie — utworów wy- 
magających  gruntownych studjów, 
dla ich zrozumienia i trafaej oceny. 

Zetknięcie się bezpośrednie z twór: 
czością Szymanowskiego, w wykona- 
niu niezrównanem kompozytora wspól- 
nie z doskonałą skrzypaczką Ireną 

Dubiską dużej ilości dzieł ' skrzypco- 
wo-fortepjanowych, nie mogło przejść 
bez pozostawienia na każdym słucha- 
«czu wrażeń, których ślady —w mniej- 
szej, lub większej sile — muszą po- 
zostać na zawsze. Jakkolwiek zachwyt 
publiczności i najzupełniej owacyjne 
przyjęcie. koncertantów zdajesię głów- 

nie polegać na uwielbieniu niepospo- 
litych wykonawców oraz opromienio- 
nego sławą nazwiska wielkiego kom: 
pozytora polskiego nie zaś na praw- 
dziwem zrozumieniu i szczerem  od* 
czuwaniu” jego tak niepowszedniej 
muzyki, co łatwo można bylo. stwier- 
dzić z rozmów, tu i owdzie zasłysza- 
nych, w czasie przerw i po koncercie, 
wszakże raz wchłonięte idee dźwię- 
kowe będą przez każdego przecho: 
wane w podšwiadomem ukryciu i 
muszą się, mimo woli osobnika, roz- 
wijać podobnie, jak. ziarno kiełkujące 
w zierni rozrasta się koniecznie, zależnie 
od warunków, w mniej lub więcej buj- 
ną roślinę i bezpowrotnie nie ginie. 

Przed laty trzydziestu kilku, kiedy 
epigonowie neo-klasycyzmu, którego 
przedsiawicielami _ najwybitniejszymi 
byli Brahms i Saint-Saens,. jako też 
neo-romanutyzmu,  osiągającego naj. 
szczytniejszy rozwój w olbrzymiej 
twórczości genjalnego Ryszarda Wa- 
gnera, doszli do przeświadczenia, po 
wielokrotnych próbach, że na tych 
już wyzyskanych polach' nie da się 
dalej pracować, niektórzy z nich, 
śmielsi i ryzykowniejsi, zaczęli szukać cza zaciekle burzycieli. 

i śm 

nowych dróg, mogących doprowadzić 
—wedle przysłowia o Rzymie—do 
krainy ideału piękna. Niewątpliwie, 
ken o. silnym. indywidualnym ta- 
encie twórczym instynktowo znajdują, 
jakby tajemniczym kompasem wiedze- 
ni, właściwy kierunek, czasami tylko 
chwilowo "zbaczając,* nigdy wszakże 
nie zatracając w zupełności poczucia 
kędy prowadzi prawdziwa droga. 
Znacznie gorzej jest z mniej utalento- 
wanymi, naśladującymi najczęściej nie- 
udolnie i przesadnie gesty rewnętrz- 
„ne swych uwielbianych i zwykle god- 
nych uwielbienia pierwowzorów. Tacy 
prozelici, często opanowani megalo: 
manją, chcąc dorównać lub przewyż- 
szyć swych mistrzów, błąkają się, tak 
w puszczy, nie umiejąc znaleźć z 
niej wyścia,  sterani bezowocnemi 
wysiłkami natrafienia na -poszukiwaną 
gorliwie drogę, marnieją i giną nie- 
chybnie i bezpowrotnie. Prozelityzm 
taki jest jeszcze tem niebezpieczniej- 
szy, że tacy trabanci wielkich talentów 
w jednostronnem zapatrzeniu się na 
swych  przewódców, często ulegają 
złudnym przekonaniom, że sztuka do- 
piero od nich się zaczyna i w swem 
zaślepieniu, zaczynają lekceważyć do- 
robek artystyczny okresów poprze- 
dzających, kwalifikując go jako „sta- 
re żelazo*, natomiast narzucając fana- 
tycznie swe poglądy ogółowi, który 
w obronie swych „oltarzy“, przed 
któremi służyły całe pokolenia, zwal- 

Powtarza się 

odwieczna i wiecznie trwająca ' walka 
„ojców i dzięci” tak ogólna we wszel- 
kich przejawach życia społecznego. 
Mniej lub więcej zaciekłe walki towa- 
rzyszyły każdemu nowemu okresowi 
w rozwoju muzyki. Prawie niepodob- 
na byłoby przytoczyć jakiego bądź 
przykładu, zaprzeczającego temu zja- 
wisku zwykłemu. Najbardziej szkodzą 
rozpowszechnieniu „nowej muzyki" 
jej najgorliwsi propagatorowie, wcale 
nie liczący się z właściwą ludziom 
zachowawczością, wypływającą: czy. 
to z wrodzonego lenistwa, czy z oba- 
Wy przed czemś nieznanem, czy to z 
niezdolności rychłego przyswajania 
sobie każdej now >ści. Dość, że takie 
gwałtowne stosowanie nowych po 
glądów nawet do muzyki dawnej,. 
powstałej w zupełnie odmiennych 
warunkach i pojęciach estetycznych, 
nie może nie wywoływać reakcji od- 
pornej. Takie ujmowanie twórczości 
Szopena, powstałej w czasach rozbu- 
jałego romantyzmu i sentymentalizmu, 
lub patetyczno-dramatycznej całkiem 
subjektywnej muzyki Beethovena, czy 
też niezmiernie delikatnego filigranu 
dźwiękowego Mozarta, li tylko pod 
kątern estetyki  objektywnego  formi« 
zmu, nieodłącznej od muzyki spół- 
czesne], nie może nie wywołać, sku- 
tkiem swej jednostronności, sprzeciwu 
przeważającego odłamu muzyków, któ: 
rzy się zżyli z poglądem niezbędności 
przestrzegania różnic stylowych, każ- 

dnić fakt niezaprzeczony, że, muzycy. 
poza odsetkiem niespokojnych. po- 
szukiwaczy czegoś nowego—są Uspo- 
sobieni konserwatywnie i należy ich 
pociągać powoli i stopniowo. Dość 
zmamienną wskazówką zachowawczoś- 
ci światła muzycznego jest ogólnie 
przyjęta nazwa zawodowej uczelni 
muzycznej — „konserwatorjum*. 

W poszukiwaniu nowych środków 
wyrazu muzycznego, kompozytorowie, 
którym już nie wystarczały gamy 
majorowe i minorowe oraz chroma- 

tyka; z której ostatnie konsekwencje 
wyciągnął Wagner w swym  „Trysta- 
nie*, jako też w poszukiwaniu no- 
wych możliwości harmonicznych, się- 
gnęli do skarbnicy zapomnianych skal 
staro-greckich i gregorjańskich, do' 
gam: wschodnich, całotonowych oraz 
wszelkiego rodzaju gam egzotycznych. 
Tak niepomiernie zbogacony materjaj 
dźwiękowy umożliwił niezliczone 
kombinacje harmoniczne, do uzasad- 
nienia i wytłumaczenia których do- 
tychczasowa nauka harmonji nie wy- 
wystarczała i stale jest odrzucaną 
przez nowatorów. Nieustanne po- 
szukiwania na drodze doświadczalnej 
nowych zestawień harmonicznych do- 
prowadziło do politonalizmu, czyli 
jednoczesnego prowadzenia dwóch 
lub więcej głosów w różnych  tona- 
cjach, trochę przypominającego zawiłe 
kombinacje konirapunktyczne średnio- 
wiecza. Dalszem następstwem nie- 

dej epoce właściwych. Trzeba uwzglę- zmordowanych poszukiwań jest ato-



KURIER GOSPODARCZY 
Przeciw nieńzasadnio= 
nemu optymizmowi. 
Najbardziej ujemną stroną bilansu 

%andlowego 1926 r. jest zmniejszenie 

się przywozu / produkcyjnego—objaw - 

groźny, wykazujący słabe odnawianie 
się instalacyj przemysłowych. Porów- 
nanie bilansu 1926r. z bilansem 1925 
r. wykazuje w* 1926 r, zmniejszenie 
Się przywozu maszyn i aparatów z 

98,8 milj. w 1925 r. do 52,2 milj. w 
1926 r., przyrządów i przewodników 

elektrycznych z 29,5 do 26,7 milj, 

wyrobów z metali z 85,5 do 45,1 milj., 

barwników z 9,2 do 7,8 milj., środ- 
ków komunikacji z 46,3 do 19,1 milj., 

materjałów i przetworów chemicznych 

z 36,6 do 22,2 milj ,materjałów i wy- 

robów włóknistych z 434,2 do 3043 

milj. Е 

Powyżej zestawiliśmy 1926 r. z 
całym rokiem 1925, jednak w rzeczy” 

wistości tylko pierwsza połowa 1925 

r. może być uważana za normalną, 

w drugiej bowiem połowie mieliśmy 

już rozszerzone zakazy przywozu i 
wzmocnioną  reglamentację, dlatego 

należy porównać pierwsze , półrocze 
1926 r. z pierwszem półroczem 1925 

t, wtedy jak na dłoni, wystąpi zmniej- 
szenie się przywozu produkcyjnego. 

Poniżej podajemy zestawienie pro- 

dukcyjnego przywozu w pierwszej po- 

łowie 1925 r. i 1926 r. (w tys. zł* w 

złocie): 
* 1926 1925 

materjaly i przetwory 
chemiczne nieorg . 14.251 29.618 

"organiczne . 27.939 30.463 

tarby ° +. „2316 6.409 

rury ° 4 929 1,795 

maszyny . 26.101 67.738 
środki komun. + 12,278 33.119 

bawełna 4 - 71.761 115.214 

instrumenty 3.842 15.934 

Zmniejszenie się przywozu рго- 

dukcyjnego rozpoczęte w drugiej po- 
łowie 1925 r., musiało odbić się fa- 
tdlnie na rozwoju! naszej produkcji i 
w 1926 r., w którym wyraźaie wy- 
stępuje zmniejszenie wywozu _wyro* 

bów przemysłowych. | › 

Oto, w głównej gałęzi naszego 
przemysłu eksportowego, w przemy- 
śle włókienniczym, nastąpiło zmniej: 

szenie się eksportu z 147,8 milj. do 

85,8 milj. zł., wywóz odzieży i kon- 
fekcjj spadł z 6,9 do 38 milj. zł., 185) 

galanterji i konfekcji z 6,1 milj. do 

0,9 milj. zł, wywóz maszyn i apara- 
tów z 11,6 do 7,6 milj. zł. ° 

Ze skurczeniam się naszego prze- 

snysłu nastąpiło zwiększenie Się ilo- 

ści bezrobotnych. Dziś pod wzglę- 
dem procentu 'bezrobotnych zajmuje- 

my bodaj że pierwsze miejsce w Eu- 
topie. : 
_ Jesteśmy zasugestjonowani wzro- 

stem wywozu węgla, lecz był to re. 
zultat przypadkowej okoliczności, 
Wywieźliśmy węgla zamiast '8 milj. 

ton w 1925 r. 14,2 milj. w 1926 r., 

lecz w tem 20 milj. ton do Anglji, 
dokąd w normalnych warunkach ek- 
sportówaliśmy 15itys. ton. Oprócz 
tego, wskutek dobrego urodzaju wy- 
wóz płodów rolnych był w 1926 r. 
znacznie większy niż w 1925 r. Wy- 
wieźliśmy zboża, strączkowych w 

1926 r. za 186,9 milj., gdy w 1025 r. 

116,0 milį, mieliśmy też znacznie 

mniejszy import tej kategorji produk- 

tów, spadł on z 71,6 do 16,2 mili. 
Lecz tej wyjątkowej konjunktury 

nie należy brać za podstawę w na- 

szej polityce gospodarczej. ) 

Trzeba prawdzie spojrzeć w oczy 

i szukać dróg wyjścia z dzisiejszego 
ciężkiego położenia. Głoszenie nieu- 

zasądnionego optymizmu jest tylko 

usypianiem na:odu. 

WŁ, Studnicki, 

INFORMACJE. 
W sprawie wywoza -ziemio-. 

płodów. 

Na ostatniem zebraniu Państwowa 
Rada Rolnicza zajęła następujące sta- 
nowisko w sprawie ceł wywozowych 
na żyto i mąkę żytnią oraz na otręby 
i makuchy: Stwierdzając, że polityka 
sztucznego obniżania cen produktów 
rolnych zapomocą zakazów i ceł wy- 
wozowych była główną przyczyną wy- 
czerpania finansowe zo rolnictwa oraz 
kryzysu, w jakim się znalazła produ- 
kcja rolnicza, że polityka ta, dykto- 
wana jedynie chęcią uczynienia zadość. 
żądaniom konsumentów, została uzna- 
na powszechnie za błędną i hiezgo- 
dną z interesami życia gospodarczego 
Polski — Państwowa Rada Rolnicza 
wyraża głębokie ubolewanie z powo- 
du wydania: rozporządzenia, nakłada- 
jącego cła wywozowe na żyto i mąkę 
żytnią, i wyraża nadzieję, że moc obo- 
wiązująca tego rozporządzenia, które 
wygasa w dniu 1 marca r. b., nie 
będzić przedłużona. 

Państwowa Rada Rolnicza uważa 
za konieczne i korzystne z punktu 
widzenia gospodarczego i. bilansu 
handlowego ustanowienie zupelnego 
zakazu wywozu otrąb żytnich i pszen- 
nych oraz makuchów, ewentualnie 
ograniczenie wywozu przez wprowa: 
„dzenie cła na otręby w wysokości 
złotych 15 i na makuchy w wysoko: 
Ści złotych 25 za 100 kg. ; 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 22, z dnia 
© aopat roznia * — 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i 
Sprawiedliwości vz' dnia *28 tutego 1927 r., 
zmieniające $$ 2 i 3 rozporządzenia Mini- 
strów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 
września 1926 r. a'lichwie pieniężnej (173). 

Z:<Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 23, z dnia 
14-il 1927, r.: 

. ‚ — Rozporządzenie Ministra Komunikacji 
z dnia 10-marca 1927 r. wydane w porozu- 
mieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i 
Handlu oraz Rolnictwa i D, P. o wprowa- 
dzenie zniżki taryfowej dla węgla kamienne- 
e w komunikacji polsko-austrjackiej (poz. 

( 

: Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 8 marca 1927 r., wydane w porozumie- 
niu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz 
Rolnictwa i DP. w sprawie uregulowania 
ceny cukru (poz, 188). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 24, z dnia 
15-111 1927 £; 

- — Rozpórządzenie Ministra | Przemysłu 
i Handlu z mila 8 marca 1927 r. o 1 
niu Międzynarodowej Wystawie Sztuki Ki- 
nematograticznej, mającej się odbyć w War- 
Szawie w czasie od 28 kwietnia do 29 maja 
1927 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony 
WÓD: > wzorów i znaków towarowych 
poz. 5 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa 1 DP. - 
z dnia 11 marca 1927 r. w sprawie ulgi 
celnej na ziemniaki do sadzenia (poz. 192); 

__— Rozporządzenie Ministra Reform Rol- 
nych z dnia 11 marca 1927 r. w sprawie 
wee onciedziby Inastavašiego DPK 

u Ziemski : ь 
Brasławia (poz. 103): ABOCA, 

"KRONIKA MIEJSCOWA. 
| — Wpłata podatków w Banku Pol- 

skim. Wszystkie oddziały Banku Polskiego 
przyjmują narówni z kasami skarbowemi, w 
godzinach kasowych wpłaty podatków, przy. 
czem — celem umożliwienia zaliczenia wpła- 
conej należności, wymagane jest przedsta- 
wienie nakazu płatniczego lub innego doku- 

mentu, względnie dokładne wskazanie rodza- ^ 
ju podatku, objektu oraz kasy skarbowej, 
gdzie klijent opłaca normalne-podatki. Wpła- 
ty można uskutećzniać bądź gotówką. bądź 
białemi (gotówkowemi) czekami žyroweini - 
Banku Polskiego, bądź też za pomocą bezgo-- 
tówkowych przelewów z rachunku żyrowe- 
go własnego na rąchunek żyrowy, kasy skar- 
SYG ' 

Е nośne pokwitowania Banku Polskiego 
stanowią wobec władz skarbowych takie sa- 
me dowody, jak pokwitowanie, wydawane 
przez kasy skarbowe. O każdej wpłacie po- 
datku zawiadamia Bank ponadto natychmiast 
właściwą kasę skarbową. t. j. tę, na rzecz 
której przypada opłata podatku i która po-- 
wołana jest do 
należności. 

Uiszczanie podatków w oddziałach Ban-. 
ku Polskiego staaowi znaczne udogodnienie, 
poniewaž z jednej stróny zaoszczędża wiele 
Czasu, potrzebnego na liczenie wpłaconej go- 
tówki, z drugiej natomiast ułatwia spełnianie 
obowiązku względem państwa. są 

— Zebranie Wil. Twa Ogrodnicze: 
go. W dniu 25 bm. o godz. 4 po południu 
odbędzie się kolejne miesięczne Zebranie 
Wil. Towarzystwa Ogrodniczego w' lokalu 
Związku Kółek i Organiżacyj Rolniczych z. 
Wileńskiej — W. Pohulanka 7, z następują- 
cym 'porządkien: dziennym: 1. Sprawy bie- 
żące, 2. Referat: «Nowóczesne zasady sa- 
dzenia drzew owocowych, 3. Referat: <Za- 
sady hodowli złocieni (chryzantem). 4. Wol- 
ne wnioski. Wstęp wolny dla członków To- 
wo gości przez nich wprowadzo- 
nych. 

prawidłowego zarachowania 

- (2) Ceny w Wilnie z dnia 22 
marca rb. ю ‚ 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 42.50 — 
43,50 zł. za 100 klg. owies 38—42.50 (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 41— 
45, na kaszę 36 —40, otręby żytnie 31—3250 
pszenne 32—33. ziemniaki 8.50—10.00. Ten- 
dencja mocna. Dowóz umiarkowany. r 

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

Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 
hurcie), 100 — 110 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—%0, gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

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

- Kasża manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg. krajowa 115—125, gryczaną cała 80-90, 
POPE A 85—95, RPM 80—95, pęcząk 

—60, jaglana 70— : 
Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg., 

cielęce 110—150, baranie 220—240, wie= 
przowe 250—260, schab 280—300, boczek 

280—300, у 
420‚7‘11111::{.„55:0111:1&8«-]0'- 1 gat. 4.00 — 

ь — | szmalec wieprzowy 
450-—480, sadio 380—400. p В 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 lttr, śmię- 
tana 220--230, twaróg 100 — 150 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso« 
tone 700 — 750, воюпе 550 — 600, desero: 

z. Z błka 60—120 Ep. e: jai ‚ за „ gru. 
szki 120—200. _ Na 

Ryby: liny żywe 400 420, śnięte 300-320 
za 1 kg, szczupaki żywe 350—380, śnięte 
220—250, okonie żywe 380—400, śnięte 250 
—280, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), 
karpie żywe (brak), śnięte rak), leszcze 
żywe 380-400, śnięte 320—350, sielawa 150— 
200, wąsacze żywe 380-400, śnięte 300—320, 
sandacze 380—400, sumy 200—250, miętuzy 
150—200, stynka 100—120, płocie 180—200, 
drobne 30—80.* 

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

GIEŁDA WARSZAWSKA 
22 marca 10947 +. 

Dewizy i waluty: 
Tranz Sprz. 

Dolary 8,92 8.94 8,00 
Franki franc. 35,13 3522 35,04 
Liry włoskie 40,95 41,05 40,85 
Londyn 43.56 43,67 43.45 
Nowy-York 8.05 © 897 8,93 
Paryż . 35,15 35,13 35,22 

Praga 2657 26.63 © 26,51 
Szwajcarja 17250 17293 172.07 

Wiedeń 126.15 126.46 125.84 
Papiery Procentowe 

5 pr pożycz. konw 58,25 58,50 
Dolarėwka 50,75 50 -; 
Kolejowa 103, AH 
4 i pół proc. listy zast. ziems. zł. 54,25 53,50 
8 proc. warszawskie zł, 76,50:76 
5 proc. warszawskie zł.-60,50 60, 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnią 22 marca. 1927 r. 

Banknoty. 
Dolary St. Zjedn. 8,92:/, 8,913/. 

Złoto. 
Y* Ruble 4,73:/» 4,721), ° 

sty zastawne. | Listy 
Wil. B. Z. zi. 100 47,50 47,20 

® 4 

LIST OTWARTY. 
do ogółu polskiej młodzieży akade- 
mickiej' Uniwersytetu Stefana Batore- 
go i społeczeństwa polskiego. 

Jesteśmy świadkami wielce niepo - 
kojących objawów w życiu naszem 

"akademickiem i w życiu starszego 
społeczeństwa. Honor ludzki i cześć 
obywatelska szarpane są bez najmniej- 
szych skrupułów zarówno przez mło- 

© © czem-zawiadamia MATKA i BRAT. . ZOE ZE 
i ‚ twarza znieczulenie sumienia publicz: 

RF : Па 5 __ певі?.'ЗФаю зіск‹то ZE 
ы sankėją przėciwko wszystkira szarpią- 

Nowe banknoty 5=zlotowe, cym cześć, wszystkim ludziom nieho- 
norowym, Zło to potęgowane jest 

Z dniem 25 b. m. Bank. Polski środku znajduje się ośmiokąt, przy- jeszcze bardziej przez to, że podobne 
puszcza w obieg nowe banknoty 5- brany liśćmi i kwiatami, w ośmioką- je mostki odrzucają Same zasady po- 
złotowe. Nowe banknoty, wykonane cie zaś widnieje głowa kobieca z pro- stępowania Honorowego pod preteks- 
w Państw, Zakładach Graficznych w filu, przybrana w wieniec. tem“nieuznawania pojedynku, jakgdy- 
Warszawie, posiadają te same wy Dotychczasowe banknoty 5-złoto- by pojedynek był jedyną i konieczną 
miary, co dotychczasowe Sałotówki, we będą nadal w obiegu, podobnie formą satysfakcji honorowej. Takie 
różnią się.natomiast w kolorze i w jak i poprzednia emisja banknotów pójmowanie sprawy z jednej strony 
rysunku. Wykonane są mianowicie w 50-złotowych. toleruje w spałeczeństwie jednostki 
kolorze zielono-bronzowym, w  po- żę) niehonorowe, z drugiej strony wytwa- 

а : S r rza atmosf błażli dl Wymiana zniszezonych 50-złotówek. sady. pofedyku? 2 ujaiefh A dia zasady pojedynku. Z jednej i z dru- 
Е iej stróny mamy do czynienia z tak 

W kilka dni po wypuszczeniu no- 50-złotówek jest tak zniszczona, że Em  Ebńotfiacżarkć edorOwyrzi"Ki6- 
wych banknotów 50-złotowych, oka- wzbraniają się je przyjmować nawet rych żadne kulturalne społeczeństwo 
zało,się, że banknoty te wykonane banki.  * * tolerować nie powinno. Skuteczna 
są na. nieodpowiednim papierze i Zniszczone 50-złotówki wymienia wałka z instytucją pojedynku wiedzie 
bardzo szybko ulegają zniszczeniu Bank Polski, pobierając tytułem kary przez wytworzenie w społeczeństwie 
(lamią się.na zgięciach). Obecnie, w za zniszczenie po 50 groszy od każ- całem atmosfery wysokiego* poczucia 
niespełna miesiąc po _wypuszczeńiu dej wymienionej 50-złotówki. 
ich w obieg, znaczna ilość nowych . jącywiedział, że on jest niehonoro- 

z ARE) Ž . wym przez sam fakt obražania i jako Sprawa wydzierżawienia teatru. letniego w OgTO- niehonorowy musiałby być uuawehym 
dzie Bernardyńskim, : ze społeczeństwa, o ile nie da odpo- 

pokrycie tenuty dzierżawnej przedsta że nie za pomocą pojedynku. Istriieją 

KMVWTNYYTYOZ Z 

5 TA ЙР T 

Antoni Grużeoski 
urodz. dnia 23 grudnia 1902 r. w majątku Stuki w Kowieńszczyznie 

zmarł śmiercią tragiczną dnia 21 marca 1927 r. 

TNTTTY TT AEJZYĄ 

  

   Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dzisiaj 23 marca r. b. o godz, 
4-tej p, p z kaplicy przy szpitalu Św, Jakóba na cmentarz Ewangelićko- 

„ Reformowany. 

R,      

! : 5 wiedniej satysfakcji honorowej, wszak= 
‚ Ма poniedziałkowem posiedzeniu 

miejskiej komisji gospodarczej rozpa-. 
trywano. podanie. Fr. Rychłowskiego 
o wydzierżawienie mu teatru letniego 
w. ogrodzie . Bernardyńskim. P. Ry- 
chłowski ma urządzić w pierwszym 
miesiącu sezonu letniego przedstawie- 
nia operetkowe, w drugim—przedsta- 
wienia. „Qui pro<quo* lub „Perskiego 
oka*, a w trzecim przedstawienia ze- 
Społu opery teatru wielkiego war- 
szawskiego, który latem objeżdża. mia- 
sta Rzeczypospolitej. Opłata za wy- 
dzierżawienie teatru ma wynosić 2500 
zł... na poczet których p. Rychłowski 
wpłaca początkowo 500 zł. na upo- 
rządkowanie teatru, a w dalszem na 

_KRO 

codzień z kasy teatru po 40 zł. formy postępowania honorowego, któ- 
Następnie ogłoszone zostało po- re każdy: katolik i chrześcijanin nie 

danie teatru operetkowego Messal- tylko może, ale pówinien uznać i w 
Newiarowskiej, który prosi o udziele- Życiu stosować, ponieważ wynikają 
nie mu teatru letniego na przeciąg one z zasad etyki katolickiej i chrze- 
3.ch tygodni na początku lub w koń- Ścijańskiej (kodeks honorowy harcer- 
cu Sezonu. ski i inrie). Zamęt pojęć w dziedzinie 

_ Również wpłynęło do Magistratu postępowania honorowego wytwarza 
podanie „p. Dowmunta o wydzierża- grunt podatny do załatwiania spraw 
wienie teatru letniego dla przedsta- honorowych w drodze zbrojnej, z 
wień operetkowych. ° — przelewem krwi. I choć jest to potę- 

S;rawa ta narazie przez Komisję pione przez prawo i moralność, przez 
gospodarczą nie została załatwioną całe zdrowo myślące społeczeństwo— 
i ostąteczna decyzja zapadnie na na- mimo to jednak trafiają się wypadki, 
tębutto posiedzeniu. jak ten, który przed paru dniami miał 

п 2 d miejsca,—że oto dwaj członkowie jed- 

: : 4 

8 “ tacie czego jeden. z nich otrzymał 
# M ciężką ranę, budzącą poważne obawy 

nej korporacji polskiej” uważają za 

Żeligowskiego. Remont ograniczy się © jego życie. Znieczulenie sumienia 

  

rzecz naturalną załatwiać sprawy” ho- 
norowe z pistoletem w ręku, w rezul- 

  
  

ŚRODA > > 
do naprawy bramy i drobnych prze. publicznego, tolerowanie ludzi nieho- 

23 Dzs| Wsch, st. o g. 5 m. 34 róbak © wewnętrznych, — Zewnętrzne norowych jest tego powodem. "Ofia- 
Katarzyny Ki) Zach. sł. o g.17 m.51 odnowienie gmachu dyrekcja uważa rami zaś tego stanu rzeczy padają 

e za niepotrzebne, tak więc w dalszym nieraz wcale nie najmniej wartościo- 
arka ciągu bzdziemy mogli oglądać obdra- we jednostki, S 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład paną ruderę przy ul. Żeligowskiego, Wobec powyższych faktów, ' jako 
Meteorologji U. S. B, 

z dnia 22—11I 1927 r. 
Ciśnienie * y 758 
średnie 

Temperatura 
frednia 

Opad za do* 
bę w mm, 

Wiatr 
przeważający 

Uwa 

mum --30C, 
zmian. 

1+6c 

| Zachodni 

is Pochmurno. Mgła. Mini- 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd P. Wojewody. do 

Warszawy. W dniu jutrzejszym Wo- 
jewoda Wileński p. Wł. Raczkiewicz 
wyjeżdża do Warszawy aby jako czło- 
nek Kapituły «Odrodzenia Polski» 
wziąść udział w posiedzeniu Kapituły. 
Pobyt p. Wojewody potrwa około 
czterech dni. | Da 
"— Ałarmujące pogłoski o wy- 

dawaniu dowodów osobistych. 
W ostatnich dniach dokal Komisarjatu 
Rządu na m. Wilno formalnie został 
zalany tłumami petentów, ubiegają- 
cych się o uzyskanie dowodów aso- 
bistych na podstawie dokumentów 
wydanych przez Komisje Obywatel- 

kłębiły”się w kurytarzu i przyległym 

nie malowaną od lat przedwojennych. "młoda akademicka 
„— Konfiskata. W dniu wczoraj- 

_. szym 22 b. m. p. Komisarz Rządu na 
m. Wilno nałożył areszt na Nr. 69, 
czasopisma w języku żydowskim 
„Wilner Tog* za artykuły: 
tanemi drogami” 

„Wilner Tog* będący - pismem 
endencja barometryczna ,bez skrajnie lewicowem, w artykule wstęp- 

«Wydep- 
i „Język żydowski 

w sekcjach żydowskich”, zawierające 
sa przestępstwa z art. 133 i 129 

korporacja, opiera- 
jąca się na zasadach. katolickich i na- 
rodowych, sięgająca do źródeł filoma- 
tyzmu i filaretyzmu, mamy odwagę 
wobec ogółu polskiej młodzieży aka- 
demickiej i społeczeństwa” polskiego 
stwierdzić, że: Ž 

domagamy się od całego spole- 
czeństwa zarówno starszego, jak i 
akademickiego energicznej i ostrej 
walki ze wszystkimi szkodnikami czci 
i honoru ludzkiego i obywatelskiego 

m ostro” atakował "ostatnie zarzą- 74 POMocą wszystkich godziwych i ny! 
dzenie Rządu w sprawie „Hramad 
i «Niezależnej Partji Chłopskiej», wy- 
raźnie solidaryzując się z. wywrotową 
komunistyczną robotą tych organiza: 
"cji. Nakład czasopisma skonfiskowa- 
no. Sprawa zostanie skierowana do 
sądu. | * 
seems a MIBJSKA 
— (0) Posiedzenie miejskiej 

komisji do spraw technicznych. 
Dziś, dnia 23 marca, odbędzie się 
posiedzenie miejskiej komisji do spraw 
technicznych, urządzeń miejskich i 
rozbudowy. Na porządku dziennym: 
1) sprawa dodatkowych zakupów dla 
kotłowni elektrowni miejskiej, 2) spra- 
wa wydzierżawienia tramwaju anto- 

W 

„skie. Niewidziane dotychczas ogonki kolskiego, 3) plan regulacyjny i za- 
budowy Góry Boufałowej; 4) sprawa 

ze stanowiska etyki katolickiej  do- 
puszczalnych środków; 

domagamy się stosowania przez 
społeczeństwo całe metod postępo- 
wania honorowego zgodriego z etyką 
katolicką, a ludzi uchylających się od 
udzielenia satystakcji na drodze takie- 
go postępowania traktować jako nie- 
honorowych ze wszystkimi konsek- 
kwencjami; / ; 

potępiamy najenergiczniej i najka- 
tegoryczniej tak metody postępowania 
honorowego, prowadzącą do pojedyn- 
ku, jako też samą zasadę i stosowa- 
nie instytucji pojedynku, jako środka 
rzekomo przywracającego cześć i ho- 
nor. | J OW 

-. Jednocześnie oświadczamy, że od 
chwiłi powstania na terenie naszego uni. 
wersytetu naszej korporacji stać zawsze 

honorowego tak, iżby każdy obraża- * 

® 

wiciel Magistratu będzie otrzymywać już bowiem w życiu naszem polskism | 

z Ok ja — ‹ drogi przėz wieš Podjelniki; 5) spra- : З Aba i 0 B PARA solis ' ydanie dówodów w tak“ Zniacz+ wa zmiany nazwy ul. Safjaniki. 
nalizm, bezwzględnie zaprzeczający dawnych, wymaga więc odpowiednie. bitnie utalentowanych kompożytorów nej ilości, ze względu na ograniczoną _ — (o) Ustalenie płac za ogród 

„, wszelkiej tonacji i przyznający równo- go przygotowania nie tylko ducho- rozjaśni mi jeszcze niejedną zagadkę ilość urzędników, stało się niemożli- Bernardyński dla zabaw. Miejska 
rzędńe prawa wszystkim dwunastu wego, lecz nawet pewnego przysto- i zbliży do ich twórczości: Gdy słu- wością, .a gorączkowe dobijanie się komisja gospodarcza uchwaliła za u- 
półtonom w oktawie, bez . nadawania sowania się narządów słuchowych do cham muzyki Beethovena, Szopena i do okienek przeszkadza w normal- dzielenie ogrodu Bernardyńskisgo dla 
jakiemu. bądź tonowi znaczenia to- tak im jeszcze obcych dźwięków, innych mistrzów, z którymi się zży:'nem/;urzędowaniu. Jak się okazało, urządzenia zabaw w dnie świąteczne 

niki: : Wyobraźmy sobie wartościowy łem, wszystko mi się wydaje jasne i przyczyną - natłoku były alarmujące opłatę w wysekości 200 zł, w dnie 
Zasadniczą podstawą dotychcza- utwór literacki, w którym autor użyłwy* piękne. A przecież bardzo wielu im pogłoski, które niewiedzieć jak-ro- zaś powszednie 100 zł. Dla instytu“ 

sowej muzyki był konsonans, od któ- razów z wieków ubiegłych i dawno współczesnym wydawały się te dzieła zeszły się wśród szerokich warstw. cyj dobroczynnych opłata ta zniża (— 
tego w zależności były dysonanse. zapomnianych, słów. gwarowych, a brzydkiemi i chaotycznemii._.... _ Dowiadujemy się, że wszelkie krążące się o 50 proc., a dla kuliuralno- 
Muzyka współczesna wyzwoliła dyso- nawet cudzoziemskich, mało znanych. Bezpośrednie poznanie. dzieł Szy+. wiadomości o rzekomym, krótkim ter- oświatowych o.25 proe. 
nans, stawiając go na równi z koriso- Niezawodnie, tyłko po dokładnem za” manowskiego było dla mnie wręcz re- minie na uzyskanie dowodów na pod- — (o) Wydzierżawienie folw. 
nansem, a postępując dalej w tym znajomieniu się, z nieznanemi nam welacyjnem i zbliżyło mię znacznie stawie zaświadczeń Komisji Obywa- Tupaciszki. Jak wiadomo, rada miej- 
kierunku, przyznano dysonansowi na- uprzednio wyrazami i po niejedno- do muzyki nowej, jakkolwiek szcze- telskich są nieprawdziwe, a osobom ska uchwaliła rozparcelować miejski ITU IRC NIK TSKP 

1 wet miejsce naczelne. | _ krotaem przeczytaniu takiego dzieła rze wyznaję, że i teraz jeszcze nie które zgłoszą się w terminach póź- folwark: Tupaciszki dła kolonji pra- ‚ 
Każdy z tych pobieżnie tułaj za- będziemy w stanie gruntownie zrozu- wszystko pojmuję tak jasno, abym niejszych nie grozi ani utrata obywa- cowników” miejskich. Wobec tego — (0) Poranki muzyczne. Ko- 

znaczonych etapów „w: zdobywaniu mieć treść i poznać się na jego war- się mógł temi dziełami bezwzględnie telstwa, ani, wysiedlenie, ani żadne jednak, że przygotowawcze prace par- misja gospodarcza ustaliła, że poran- 
nowych sposobów wypowiadania idei SSA artystycznej. : jo zachwycać. Nie tracę nadziej, że i do inne'kary, o których głośna mówią celacyjne potrzebują czasu około ro- ki muzyczne w ogrodzie Bernardyń- 
muzycznej ma swych gorących wiel- oś analogicznego „dzieje się wo- tego przyjdzie, albowiem. znakomita szerzące panikę nieznane indywidua. ku, komisja gospodarcza uznała za skim mają odbywać się dla orkiestr 

, bicieli, i. fanatycznych propagatorów, bec muzyki, przemawiającej mało jesz- odtwórczyni muzyki Szymanowskiego Osoby nie wyjeżdżające, lub niepo- możliwe, żeby ziemia ne stała odło- wojskowych od godz. 12 i pół do 1 
4 łatwo wpadających w jednostronne t dla giem, wydzierżawić ten folwark "do- i pół, z*tem, żeby opłata dla do- 

! cze ogółowi dostępnemi zwrotami i świetna skrzypaczka rena Dubiska trzebujące dowodu : natychmias 
i bezowocne doktrynerstwo, Tylko — winny tychczasowemu dzierżawcy Blinstru: rosłych wynosiłą/30 gr., dla.wojsko- ' skomplikowanemi harmonjami. mówiła mi, že pieciokrotnie rozpoczy- innych jakichś okoliczności 
maprawdę twórczy tałent nie zasklė- Nigdy nie byłem zasadniczo reak- nała od początku studjowanie jego zachować całkowity spokój i nie tło. bowi za opłatę 800 zł. na jeden rok. wych zaś i młodzieży uczącej się 20 
pia się w, ciasnem kole jakiegokol- — (0) W sprawie straganów gr. W dnie sobotnie mogą urządzać ja 2 g : cyjnie usposobionym wobec muzyki koncertu skrzypcowego zanim potra- czyć się niepotrzebnie, utrudniając 
więk kierunku, lecz szuka możliwości mięsnych na rynku Łukiskim. Ko- poranki na tych samych warunkach Seget sj ieżko podkwe о пЕ ое че nią pzeibwć. słowo | Kedmienie W Tutak + Węwnętzty remont 4 ' ia swej niejako podšwiz- tego n | się nią przejmować. chowo i technicznie. W każdym razie — Wewnętrzny remont bu- misja gospodarcza uznała, że straga- orkiestry t-wa „Sokół* i iejskiej domie powstającej myśli muzycznej, Tylko takie utwory, które nie zatraci- wieczór 15 marca 1027 roku dłał się dynku Kom sarjatu Rządu. W ny mięsne na rynku Łukiskim Mółnz straży "ognifóweji” й Sonaty M 
nie troszcząc się . wcale 6 żadne a punktem zwrotnym w mym stosunku związku z prośbą p. Komisarza Rzą- pozostawić jeszcze na przeciąg jedne- _ — (0) Koncerty symfoniczne. ы К ły całkowicie łączności z muzyką do- 
Priori „powzięte systemy tonalne, gdy tychczasową przemawiały do mnie. do muzyki spółczesnej i za to mi- du na m. Wilfio, ;oraz naskutek oko- go roku. Miejska Komisja gospodarcza udzie- 
natomiast mało uzdolnieni naśladowcy, — (o) Sprawa wycieru komi: liła t-wu yleńikiemu * „Filharmośia” i i : l Mojem zdaniem najżywotniejszą jest strzowi Szymanowskiemu jestem szcze- liczności przeniesienia zarządu gma- 
de zacietrzewieni w swych „ciasnych muzyka „dzisiejsza*, będąca ciągiem rze wdzięczny. chów i placów państwowych w Wil- mów. Komisja gospodarcza postano- zezwolenie urządzać koncerty symfo- oktrynach fanatycy mozolnie koncy- dalszym muzyki „wczorajszej* i za- : ; nie z dniem 1 kwietnia r.b. do kom- wiła zmienić istniejące przepisy*o wy- niczne w ogrodzie” Bernardyńskim Tala swe pozbawione  ożywczego powiedzią muzyki „jutrzejszej“, jako Michał Józefowicz, petencji Komisarza Rządu, co pociąg- cierze kominów w tym sensie, że ko. 3—4 razy w tygodniu i nie więcej 
chnienia kompozycje. nie za sobą konieczność utworzenia menda straży ogniowej miejskiej nie niż 15 razy w Okresie sezonu letnie- 

będziemy na straży czystości metod ho- 
norowego postępowania, na tem sta. 
nowisku trwać będziemy aż do zwy- 
cięstwa tych ideałów, które stanowią 
kamienie węgielne naszej ideologji. 

- W imieniu Akademickiej Korporacji 
„KONRADIA»j 

Prezydjum: 
) Bernard Rusiecki — Marszałek 

(—) Dominik Popławski — V-Marsz, 
(—) Ryszard Puchalski—w/z Kancl, 
(—) Marjan Gąssowski — Bakałarz 
(-) Józef Łukaszewicz — Podskarbi. 

4 

kon naturalna ewolucja rozwojowa. Rewo- 
м Oczywiście, muzyka nowa, pow- lucja zawsze jest nietrwałą i daje tyl- nowego referatu — Dyrekcja Robót może nawiązywać właścicielom do- go za opłatę dla dorosłych 1 zł., dla 

ała na podstawach tak odmiennych, ko impuls do ewolucyjnego postępu. Publicznych przystąpiła w dniu wczo- mów swoich kominiarzy, a każdy wła- żołnierzy zaś i dzieci 50 gr. 
rajszym do koniecznego re- ściciel ma prawo wynająć do wycieru Jednocześnie uchwalono na prośbę 

nie może być odrazu zrozumiałą słu- Coraz częstsze obcowanie z mu- 
chaczom, wykształconym na zasadach zyką spółczesnych, prawdziwie wy- montu gmachu Komisarjatu przy ul. kominów kogo zechce. St. Namysłowskiego udzielić mu o: 

\



gród Bernardyński dla koncertów je- cję zarówno znaczkami lotniczemi jak 
go orkiestrzy na czas od 15 do 30 i poczty zwyczajnej, co dla publicz- 
maja r. b. ności było bardzo uciążliwe. 

WOJSKOWA. ' PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— Kursa instrukcyjne dla o: „;- Zarząd Kasy Chorych m. 
flcerów rezerwy. Zarząd Związku Wilna na posiedzeniu w dniu 21 
Oficerów Rezerwy komunikuje, iż z b. m. załatwił m. in. następujące 
dniem 24 b.m. zostają uruchomione SPrawy: przyjął do wiadomości spra- 

kursa Instrukcyjne dla oficerów re- wozdanie Dyrektora z wykonania 
zerwy, piechoty, jazdy i artylerji zor. Uchwał Zarządu i o wydanych okól- 
ganizowany przez Związek Oficerów nikach w sprawach administracji Ka- 
Rezerwy przy współpracy Towarzyst- Sy; wysłuchał komunikatu o wzmian- 
wą Wiedzy Wojskowej. kach zamieszczonych w prasie miej- 

Pierwszy wykład inauguracyjny Scowej, „a dotyczących spraw kaso- 
odbędzie się daia 24 b.m, punkiuai- wych i uchwalił umieścić odpowied- 
nie o godz. 19 w sali Kasyna Garni- nie sprostowanie i wyjaśnienie; roz- 
zonowego. Zarząd wzywa swych człon- patrzył petycję członków Kasy, za- 
ków, oraz wszystkich oficerów rezer- mieszkałych na Antokolu, w sprawie 
wy do wzięcia udziału w tych kur- pozostawienia Przychodni  Antokol- 

sach. skiej, przekazując sprawę tę do zała- 
Wykłady będą odbywać się raz twienia Komisji Świadczeń; przyjął da 

tygodniowo. wiadomości informacje Przewodni- 
— Ostatnia przed poborem czącego Zarządu w sprawie ubezpie- 

dodatkowa komisja przeglądowa. czenia pracowników Oddziału Wileń- 
Jak się dowiadujemy, w dniu 25 bm. skiego Banku Polskiego, polecając 
odbędzie się ostatnia przed poborem delegatom Zarządu złożenie konkret- 
dodatkowa komisja przeglądowa dła nego wniosku w tej Sprawie. 
osób z roczników od 1883 do 1905, — — l-sza w Wilnie chrześcijań- 
nieposjadających ustalonego stosunku Ska placówka grzebiąca bezinte- 
do wojskowości. W interesie tych resownie zmarłych, Katolicki 
osób leży, by zgłosiły się one do re- Związek Polek od dłuższego już cza- 
feratu wojskowego przy Komisarjacie Su prowadząc niezwykle ofiarną pra- 
Rządu, przynajmniej do przedednia cę w szerokich warstwach  miejsco- 
Komisji (25 marca) i zarejestrowały wego społeczeństwa, przystąpił ostat- 
swe nazwiska a następnie zgłosiły się nio do tworzenia sekcji samarytań- 
do przeglądu. W kwietniu komisja Skiej i w tym celu zwrócił się 
dodatkowa nie będzie czynna, a maj do _ odnośnych ' władz / admini- 
i czerwiec będzie przeznaczony dla Stracyjnych z prośbą o zezwolenie 
prac nad ogólnym poborem rocz. zorganizowania sekcji. _ Zadaniem 
1906-go. a e: pam opa A ais 

A posiadającymi rodzin, lu iskic 
: POCZTOWA | wych i urządzanie pogrzebów O- 

— (o) Duplikaty dowodów na- sób zmarłych pozostających bez ni: 
dania na poczcie. Wobec szeregu czyjej opieki. 
nieporozumień na tle gubienia dowo- Zaznaczyć należy, iż będzie to 
dów nadania rejestrowanych prze-- pierwsza na terenie Wilna chrzešci- 
syłek pocztowych (wartościowe listy jańska instytucja grzebiąca zmarłych 
polecone, przekazy i paczki), Min. bezinteresownie, gdy tymczasem ana- 
poczt i telegrafu zarządziło, aby u- logiczna instytucja żydowska istnieje 
rzędy pocztowe wydawały powtórne już oddawna. | ! 
zašwiadczenia nadania za pobraniem Władze administracyjne żadnych 
normalnej opłaty taryfowej. W  wy- przeszkód w utworzeniu sekcji robić 
padkach jednak, gdy nadawca” nie nie będą i można mieć nadzieję, Że 
może wskazać dokładnych danych pożyteczna ta nowa placówka wkrót- 
(data, adres, wartość i t. p.), i urząd ce przystąpi do intensywnej działal- 
zmuszony jest do dłuższego poszu. ności. 
kiwania pozycji w księgach, nadawca ŻYCIE BIAŁORUSKIE. 
rłaci zaliczkę w kwocie 1 złoty za każ- — (n) „Zaranka”. W tych dniach 
dą godzinę zużytego na ten cel czasu. ukazał się w Wilnie Nr 1 _ białoru- 
Należność ta nie może przekraczać skiego miesięcznika dla dzieci p. t. 
10 zł, Rozliczenie następuje według „Zaranka” (Gwiazda poranna). Pismo 
jej zasady nawet w razie bezskutecz- to rozmiaru Ósemki posiada 16 stron 
ności poszukiwań. druku, ozdobione jest licznemi ilu- 

— Jednolite znaczki dla poczty stracjami. Wydaje je T-stwo bialoru- 
lotniczej. Ministerstwo Poczt i Te- skiej szkoły; jako redaktor odpowie- 
iegrafów wydało ostatnio podwład- dzialny podpisuje £Ł. Wojcikowa. 
nym sobie Dyrekcjom zarządzenie w Treść pierwszego numeru, złożona 
sprawie wprowadzenia dla pocztylot- z odpowiednio dobranych  wierszy* 
niczej jednolitych znaczków. ków, opowiadań i artykulików przed- 

Dzięki temu zniesione zostały stawia się dość sympatycznie i jedy- 
trudności wysyłania korespondencji nie okładka w stylu „hromadowskim“ 
drogą powietrzną, gdyż jak dotąd razi swemi najzupełniej zbędnymi ko- 
trzeba było frankować koresponden- minami fabrycznemi i warsztatami. 

  

ю L 

Literatura i Sztuka, 
«© Zespół Reduty, pod przewodnic- 

twem dyr. Osterwy daje przedstawienia w 
Białymstoku, Tamże uruchomiono, nieczy n- 
ne od diu/szego czasu, wszystkie trzy  ki- 
nematografy, które będą opłacały magistra- 
towi ryczałt rocznv w wysokości 120000 zł. 

co Wystawę Niezależnych (malarzy 1 
rzeźbiarzy) otwarto w Krakowie. Znajduje 
Bię też na niej gościnnie zbiór prac grafi- 
cznych artystów jugosłowiańskich, niezmier” 
nie interesujący. 

„0 Jubileusz 30-letni Wł. Orkana od- 
święcono w Krakowie. Malarz wsi góral- 
skiej, z jej dolą i niedolą urodził się Smre- 
Czyński w ojczystym zakątku Podkarpacia. 
Przybrawszy pseudonim literacki <Władysław 
Orkan», zasłynął jak autor wielu nowel i po- 
wieści, z których naczelne miejsce zajmują 
<W roztokach» (1903) i <Drzewiej» (1912). 
Po uroczystej Akademji na cześć jubilata, 
odegrano w teatrze epilog jego dramatu 
«Franek ZM 

w Artur Rubinszteja koncertował w 
Krakowie. 

© Do Muzeum Narodowego w Kra- 
kowie przybyły ostatniemi dniami nader 
cenne dary. Między niemi: średniowieczna 
znajduje się statua Matki Boskiej, portret 
SŁ Ign. Witkiewicza malowany przez Mal- 
czewskiego, obraz Fałata <Kompanja w dro- 
dze przez las» 1 In. В 

© Polkę, dr. Alicję Simonówną, zaj- 
mującą wśród  muzykologów wybitne 
miejsce, delegował aszyngton na uro- 
czystości Beethovenowskie do Wiednia. 

— (n) Nowe towarzystwo bia- 
łoruskie w Grodnie. Temi czasy 
odbyło się w Grodnie zebranie oiga- 
nizacyjne grupy inicjatorów T-stwa 
białoruskiego „Abjednańnie* (Zjedno- 
czenie), które stawia swym celem ze- 

spolenia całego społeczeństwa biało- 

ruskiego Grodzieńszczyzny na grun- 
cie pracy kulturalno oświatowej. 

T stwo to zamierza zorganizować 
w Grodnie stały teatr białoruski i 
chór. Pozatem zostanie założoną pierw- 
sza w Grodnie bibljoteka białoruska 
i czytelnia, oraz będą wydawane: 
własne pismo i książki białoruskie. 

T-stwo „Abjednańnie* jest orga- 
nizacją całkowicie apolityczną. Skład 
personalny tej organizacji n'e jest na- 
razie bliżej znany; stwierdzić jedynie 
można, że jest to grupa odrębna, nie 
mająca nic wspólnego ani z grupą 
A. Pawlukiewicza „Biełaruskaje Słowa* 
ni też F, Umiastowskiego „Biełaruski 
Dzień*. i 

Niebawem ma się odbyč uroczyste 
otwarcie T-stwa, ścisła jednak data 
nie jest narazie ustalona. 

— (n) „Biełaruskaja Dola*. 20 
bm. ukazał się w Grodnie pierwszy 
numer nowego pisma białoruskiego 
p. n. „Biełaruskaja Dola". 

Pismo to jest organem śŚwieżopo- 
wstalego „Abjednańnia”; jako redaktor 
odpowiedzialny podpisuje niejaki 
A. Bruszko. 

Pierwszy numer prezentuje się 
dość skromnie pod względem szaty 
zewnętrznej i wcale mizernie co do 
treści. Wnioskując z zawartości pisma, 
reprezentuje ono kierunek polonofil- 
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ski i poświęcone jest przedewszyst- 
kiem sprawom kulturalno-oświatowym 
i ekonomicznym. 

Zaznaczyć tu należy, że Grodno 
od kilku już lat nie posiadało własne- 
go pisma białoruskiego, jest to więc 
swego rodzaju ewenement. 

AKADEMICKA. 

— Wybory na ogólny zjazd 
Zw. Nar. Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej. Naczelny Komitet Akade- 
micki w Warszawie na podstawie 
$ 17 statutu Zw. Narodowego Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej; na mo- 
cy uchwały swej z dn. 17IIlrb. ogło- 
sił w dniu 21 bm. wybory na zwye 
czajny ogólny zjazd Zw. Nar. Poi. 
Młodzieży Akademickiej. Termin prze- 
prowadzenia wyborów wyznaczony 
został od 21 III do21 V. rb. 

ZEBRANIA | ODCZYTY. 
— Posiedzenie T—wa lekarskiego. 

Dnia 23-go bm. o godz. 20-ej odb,dzie się 
zwyczajne posiedzenie Towarzystwa Lekar- 
skiego w lokalu własnym (Zamkowa 24). 
Porządek dzienny: 1. Dr. Sedlis — Nowe 
sposoby rozpoznawania i leczenia niepłod- 
ności m xobiet (pertubacja, salpinografja, 
salpingotomja, transplantacja). 2.. Prof. Dr. 
Eiger, inż. Grossman i Dr. Klemczyński a) 
pokaz interferometru b) Interferometryczne 
badanie krwi w ciąży i raku. 3. Sprawy ad- 
ministracyjne. 

— Zarząd Towarzystwa popierania 
przemysłu ludowego zawiadamia, że dnia 
3 koisteiy 1927 r. o godz. 6tej po południu 
w lokalu przy ul. św. Annv Nr 7 odbędzie 
się doroczne Walne zebranie członków tego 
Towarzystwa. 

Porządek obrad: | Wybór przewodniczą- 
cego i Sekretarza, Il Sprawozdanie Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej, Ill Plany działania na 
przyszłość, IV Wybory Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej V Wolne wnioski. | 

— Zarząd T-wa Opieki nad 
Źwierzętami zawiadamia swych 
członków 0! wyznaczonem Nadzwy- 
czajn. Walnem Zebraniu na dzień 
27 marca b. r., w pierwszym terminie 
o godz. 4,oraz drugim term. o godz. 
5, po południu tegoż dnia, mającem 
się odbyć w sali posiedzeń Magistra- 
tu m. Wilna, przy ul. Dominikańskiej 
4. Porządek dnia: odczytanie spra- 
wozd. kasowego, wybory zarządu i 
wolne wnioski. Przy tem się radmie- 
n'a, że na zebranie zaprasza się tylko 
członków rzeczywistych za legity« 
macją, opłaconą za rok 1927. 

: RÓŻNE. 
— (ut) Było to pod Wołoży- 

nem.. Powoli traktem 'jedzie auto. 
Dwóch w niem panów. *Rozmawiają. 

— Oczy wypatrują. Nigdzie do- 
okoła ani jednej starożytnej budo- 
welki do zainwentaryzowanial Jak tu 
wrėciė do Wilna,.. do urzędu!.. Go- 
towi zredukować za bezczynność... 

— Śpójrz pan. Tam na prawol 
Jakieś zwaliska, 

Podježdžają. Wysiadają. Drewnia- 
na rudera nic sobiel Pan z urzędu 
wali siebie dłonią w czoło. 
F4 — Meczetl Dalibóg, meczet! Zkąd 
się tu wziął? Niezaregestrowany... Ho- 
zannal Szesnasty wiek... Erekcja Furc- 

    
  

ALBORIL 
samodziałający 

da 4е RAM 

Giraja.. а może — Кага - Achmato- 
wiczów... 

— Co ma pan naczelnik żałować? 
Proszę zapisać... stulecie piętnaste 
i pół. A 

Mierzą, wymierzają. Fotografują 
od wschodu, od zachodu, od siedmiu 

nów jadą. Rozmawiają. Spoty- 
kają na trakcie babę. ! о 

— Hml... A żeby tak pobadać ży- 
we tradycje? Co? 

Zatrzymują auto. Wołają babą. 
— Ten tam... widzicie ztąd, na 

prawo?... meczet, to stawił Furc-Giraj? 
Co? Jakże ludzie mówią? Najstarsi 
u was ludzie... Co? 

— Nic, panoczku, nie mówią. 
— To może stawili Achmatowi- 

cze, co? 
— Niemcy, panoczku, stawili. 
— Niemcy?! 
— Anijuż. 
— A cóż to była za budowla? 
— Kanton ichnij był, panoczku, 

kanton... ‚ 
Obaj,panowie popatrują na siebie. 

Chwila milczenia. Pan naczelnik od 
zabytków robi minę jakby śledzia w 
całku przełykał, ‚ 

— Zgin ty przepadnij, babo prze- 
klętal Umykaj! : 

Nieudało się, Uda się innym ra- 
zem. Nie wszędzież stoją przy kreso- 
wych drogach same tylko niemieckie 
porozwalane kantyny? 

— Pan Remer zostal stabili- 
zowany. Dekretem Ministerstwa W. 
R. i O. P. konserwator Województw 
Wileńskiego i Nowogródzkiego p. 
Jerzy Remer stabilizowany został w 
służbie państwowej. 

— Znowu zapadnięcie się jezdni. 
Wileńskie bruki stanowczo się zawzię- R. 
ły na nasz Magistrat. Powodem jest 
widocznie to, że Magistrat nie bardzo 
o nie dba a jeżeli reperuje to bylejak. 
Ale wszelka cierpliwość ma swoją 
granicę. Mimo że bruk jest twardy i 
znosi wszelkie dziury od góry, nie 
może znieść gdy u podstaw jest coś 
nie w porządku i raz wraz przypomina 
się Magistratowi zapadnięciem się 
jezdni. Ostatnio przypomniał, że jest 
mu bardzo źle bruk z ulicy Św. 
Magdaleny z przed domu Nr. 4, któ- 
ry zapadł się onegdaj na przestrzeni 
1 i*pół metra. Na szczęście wypadków 
z ludźmi nie było. Podobno powstają 
w mieście zakłady, kto dłużej wyirzy- 
ma czy Magistrat nie reperując lub 
reperując na „aby zbyć” jezunie, czy 
bruki? Są podobno ludzie, którzy 
twierdzą, że Magistrat tu osiągnie re- 
kord. : 

= — Wieczór artystyczny. Staraniem 
Nar. Org. Rob. odbędzie się dnia 2-go kwie- 
tnia raut w salach hotelu S. Georges. Kie- 
rownictwa działu artystycznego łaskawie 
podjął się prof. Stanisław Matusiak, 

— Z Tow. Przyjaciół Francji. Czytel- 
nia Tow. znajduje się obecnie w lokalu ła- 
skawie udzielonym przez Zarząd Stow. Urz. 
Państw. (Mickiewiezą 9). Otwarta jak zwy- 

kle we środę od 6—8. 

  

TEATR i MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance. <Sen>. 

Dziś o g. S'ej w. w 7-miu obrazach «Sen» 
Felicji Kruszewskiej. Wobec wielkiego zain- 
teresowania, jakie wywołało wystawienie w 
<Reducie> tej sztuki, «Sen» będzie grany do 

m włącznie, Ceny miejsc zwykłe od 
gr. 
Bilety nabywać można w biurze podrė- 

ży Orbis» (Mickiewicza 11); w dzień zaś 
przedstawienia od g. 5-ej w kasie Teatru.* | 

— Teatr Polski (gala <Lutniav). Dziś 
ze sceny Teatru Pojskiego przemówi po raz 
drugi Molnar w świetnej swej komedji «Je- 
dyny ratunek». 

„ Obsadę tworzą: E. Frenkiówna, K. Wyra 
wicz-Wichrowski, L. Detkowski, Z. Opolski, 
T. Piwifski, S. Brusikiewicz i L. Wołłejko. 

— Premjera <Niny> — Kampfa. Ju- 
„tro w czwartek Teatr Polski po raz pierw- 

szy wystawi sztukę Kampfa «Nina» (Żądza), 
«Nina» w tryumialnym pochodzie obie- 

gła wszystkie sceny europejskie. 
— Wielki Koncert w setną rocznicę 

śmierci LL. v. Beethovena w Teatrze Pol- 
skim. W dzień stulecia Śmierci genjalnego 
muzyka, w sobotę 26 bm. odbędzie się w 
gmachu Teatru Polskiego (<Lutnia») uro= 

czysty „Koncert symfoniczny z udziałem Wi- 
leńskiej Orkiestry Symfonicznej i wybitnych 
solistów. * 

_ Początek o godz. 5-ej pp., 
dzinie zgonu Beethovena. 
będzie lil Symfonja «Eroica». 

Sobotni koncert przybierze specjalnie 
uroczysty charakter hołdu dla prochów nie- 
$miertego kompozytora, którego stulecie 
śmierci cały świąt obchodzi w tym dniu 
solennie. Moment, w którym przed stu laty 
genjusz zakończył życie w Wiedniu, uczczo- 
ny b i w specjalny sposób. 

ilety sprzedaje kasa Teatru Polskie 
od g. 11 r. do 9 w. bez przerwy. śą 

. RADJO 
rogram stacji. warszawskiej. 

„  18.00—15.25. Komunikaty— L obedakas: 
i meteorologiczny. 

ae R De nieczynna. 
.45—17.10. Program dla dzieci, (p. 

Wanda Tatarkiewiczówna). Е 
17.15—18,40. Koncert. popołudniow 

Muzyka rosyjska. Wykonawcy: Orkiestra? 
|. pod dyr. Józefa Ozimińskiego i Zotja 

Pinińska (śpiew). 2 
18.40—19 00. Rozmaitošci. а 
19.00—19.25. «Skrzynka pocztowa» — 

korespondencję bieżącą omówi Dr, Marjan 
Stępowski. 

19.30—19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45—20 10. Odczyt pt. «Sieć wodna».. 

wygł. prof. Aleksander Janowski, (z cyklu 
«Co każdy o Polsce wiedzieć powinien»). 

20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie: 
komunikaty, 

-20.30. Koncert wieczorny. Muzyk 
retkowa i taneczna. у у RE 

2200. Sygnał czasu. Komunikaty. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Zatrucie denaturatem. Dn. 22 bm. 

o godz. 4 w domu noclegowym przy ul. Po- 
łockiej 4 otruł się spirytusem skażonym 45- 
adj eż D pogotowie od- 
wiozło do szpitala św. Jakóba, gdzi: > 
6 chory zmarł. ore: 

— Zamiast wódki esencja octowa. 
Dn. 22 bm. bezrobotny Juljan Biedulski 
(Rozbrat 38), będąc w stanie nietrzeźwym 
napił się zamiast wódki esencji octowej. 
Pogotowie odwiozło go w stanie |ciężkim 
do [1] ooh 0. > 

— «Кос!к»! Оп. 21 bm. aresztowa- 
no M. Kocika (Wileńska 6), który sida. 
wał fałszywe bilety do teatru żydowskiego 
niestemplowane przez Magistrat. 

— Samobójstwa. W nocy na 22 bm. 
w celu pozbawienia się życia otruła się e- 
2 „2 Wiktorja Galinowska (Wileń- 

s Е 

„czyli w go 
Osią programu 

  

ku. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 3-Ill 27 r. pod Nr. 5968 wciągnięto, 

„ „ R. H. А. 1,—5068. «Kremer Dwejra> w Kurzeńcu, pow. 
Wilejskim. Sklep spożywczy, bakalji i galanterji. Firma 1stnie- 
je od 1921 roku. Właścigielka—Kremer |Dwejra, zam. tamże. 

4626—VI » 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 3-11 1927 r. pod Nr. 5069 wciągnięto: 

„R. H. A. 1.—5969. <Kiwielowicz Leja» w Iwju pow. 
Lidzkim. Sklep spożywczy i bakalji. Firma jstnieje od 1922 ro» 

Właścicielka—Kiwelowicz Leja, zam. tamże, 4627—VI 

;ł * Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 3-lll 27 r. pod Nr..5970 wciągnięto: 

i R. H. A. 1—5970. <Magid Nachama> w Iwju pow. 
Lidzkim. Sklep towarów łokciowych. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel —Magid Nachama, zam. tamże. 4628—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu okr. w Wilnie 

a Kino. D ją * «4 dramat erotyczno - obyczajowy w 8 akt. z życia z 
R Ie: „Polonia $ „Grzechy Kawalerskie młodych mężczyzn i dody piękności. T я 

icza 22 > W rolach głównych MARY PREVOST i NORMAN KERRY. Ą а 
p ul. A. Micklewicza 22, 2 „ANONS: We czwartek 24 marca Uioczysta prewjera <BEB — HUR». Ni oja 

- A т 

Kino- inę“ Wielki podwėjny program: 1) <NIEBIESKI PTAK> salonowo sensacyjoy dramat w 8 akt W iol 
Si „Helios sł Richard Dox 2) *RATUNKU, ZOSTAŁAM MILONERKĄ> szampańska komedija w 6 ak'ach. 
sė ul; Wileńska 38. W. roli gł. słynna gwiazda BEBE DANIELS. Na scenie: Fenom. Jasnowidzący WŁ ADZIO ZWIRLICZ. 

Miejski Kinematograf ANONS: Od dnia 30 marca do 10 kwietnia A O: ras ka $ 
66 ramat z dzjeów walk narodu polskiego c i Kulturalno-Oświatowy „GRACZ W SZACHY Ro niepodlEGIOCE LR, $ 

4 Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). ‘ Scenarjusz podług powiešci H..DUPUY —MAZUEIA, ė 

i t esa 6 będą wy- › T Ф 
$ Miejski Kinematograf Paie int» „Samochód Nr 131313" armat w 8 aktach. Ф 
і Ais PA AA MA Ir S groteska w 2 ac ASY i $ 

у oczekainiach koncerty Radjo. Ork estra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepafńi- 

.  Kulturalno-Oświatowy sklere Ostatni seans alina 10. Cena biletów: PI: 1-60 gr., Balkon — 30 gr. © 
: Początek seansów: W SJ święta o BZ ka NEO, S i pr > 8 t 

iej 0 godz. 5. Kasa czynna: w niedzielę i święta od godz. 2 m. 50, w soboty od godz, 
AA M GrpomaaeS AE oki iuue dnie od-godz. 41m. 30. RU 4     
  
  

  

SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, która 

16 d. Kto chce poznać przyszłość, 
niech pośpieszy do 1 maja. Ponieważ 

staje wróżyć. Ui. Młynowa 21 m. 6, 
(Zarzecze) naprzeciw Krzyża, schody 

na prawo. 

    

Złobione z falcem 

   

     
    

С 
(DAWNIEJ MAX FALCK i SKA)    

  

      

ROCZNA PRODUKCJA: 

Rzymska 
2falcami 

Dachówki palone naturalno czerwonego koloru, odporm ||| 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 

potem wyjężdża lub zupełnie prze- 

POMORSKIEJ 

15000 000 SZTUK 4 

ь Z Bank Liemiański „ Warszawie , 

| m a w w лее 

9 CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore-- - Wydział Agrarno-Parcelacyjny 

' Przedstawicielstwo w Wilnie 

+
0
 

4
6
6
6
4
 

     
    

spondencyjne prof.  Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Кигва wyu- 
czają listownie: KA REA $ ul. Mickiewicza 8, tel, 4—43, 
wości kupieckiej, orespondencji Dębrowadzi: arcelację nierucho- 

handlowej, stenograffi, nauki handlu, © mości nikici, w województwach 

) prawa, kaligraf, pisania na maszy” Wileńskiem i Nowogródzkiem — па 
4 nach. Po ukończeniu świadectwo. 3 $ dogodnych dla właścicieli warunkach 9 

) _ ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! ® gp udziela zaliczek na parcelację, WY- g 
я ajednywa pożyczki w FaŃWOWZIE 

; * © Banku Rolnym, dokonywa pomiarów * 

Kupuję % przeprowadza likwidację sinžebnošoi. 4 

różne używane meble. == - : - 

„Wileńska 8m.6. Lekcyj francus- Po diugim pob 
- kiego udziela ruty: Paryżu i w ——— Н SSR н 

  

  

  

na wszelkie woływy atmosferyczne, wiekowej trwałości. 
  

Ztotemi medalami wielokrotnie premiowane ^ 

Prospekty na żądanie gratis. 
  

  

cie w 

nowana, nauczycielka, Udzielam lekcji języka 

- Rejeste Handlowy. | 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

*w dn.l-lll 27 r. pod Nr. 5959 wciągnięto: | 
R. H. A. 1.—5050. <Alperowicz Mowsza» w Kurzeficu 

pow. Wilejskim. Sklep towarów skórzanych Firma istnieje od 
1923r. Właściciel—Alperowicz Mowsza, zam. tamże. .4617—VI 

: Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 1-Ill 27 r. poa Nr. 5960 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5960.: pay ską Mendel» w Kurzefńca, 
pow. Wilejskim. Skup zboża. Firma istnieje od 1922 reku. Wła- 
ścicie—Alperowicz Mendel, zam. tamże. _ 4618—VI | 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu.Okr. w Wilnie 
w dn. 2-lil 1927 r. pod Nr. 5961 wciągnięto: | P 

R. H. A. 1.—5961 <Anszelewicz Chaja» w Krzywiczach, 
ow. Wilejskim, sklep spożywczy, galanterji i bławatu. Firma 
istnieje od 1922 roku. Właścicielka—Anszelewicz Chaja, zam. 
tamże. 4619—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
'w dn. 2-111 27 r. pod Nr. 5962 wciągnięto: A 

R. H. A. |.—5962. <Cukierman Oszer-Jankiel> w Le- 
biedziowie, pow. Mołodeczańskim. Sklep spożywczy i drobnych 

  

  

  

į ZELDOWICZ Midiewicka dg m. 4” francuskiego L“ me R roku. Mesa A 

* od godz. 1—3. - i : е ganė 22 х 
chor.WENERYCZ- — angielskiego Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

) NE, MOCZOPŁC. : 1,&…3„}„2 31_%‚ м в; 241 2 r. pod Nr. 5903 wciagnieto“ 

aubkańće «| PLETTSNA, Wos Sig. Sue Šatas es a A j О у w. FLE niedrogo Ciasnej. Sklep drobnych towarów. Firma istnieje od roku. Właści- 
J — wiadomość cieika— Dolińska Roza, zam. tamże, | 4621 —VI 

/ | DOKTÓR ul. Antokolska 74—8. | BA Sa он - 
‹ $ | |d WiczoWa Dąbrowski. . Poszukuję Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

J ' 8100 dwóch kol bez w dn, 2-Iil 27 r. pod Nr. 5964 wciągnięto: | 
' КОВЕСЕ, \ЕМЕ. | —- mebli Szyadjnić pia: _. В Н. А. 1.—5964. <Ejszyski Pinchus> w Kurzeńcu pow. 

„ Holenderka RYCZNE i chor. IANINO D Wal oatyiska "Wilejskim. sklep spożywczy, bakalji i galanterji. Firma istnieje 
z falcemi Di nocie 5 p Miz dc 16, m. 2 od 1923 roku. Właściciel —Ejszyski Pinchus, Зн, л, 

rz. 12 46 | AM w bardzo dobrym. —— r 
ElMiekiewicza24 stanie okazyjnie do iewažnia | się = 

tel. 271. sprzedania. W. Pohu- ОМОа - ksią: Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w. Zdr Nr.3l, lanka 17 m. 28, WU zEuje wojskową, w dn. 2-11l 27 r. pod Nr. 5965 wciągnięto: | : 
Uma. S a о zerka ‹ i almanowicz Abram, Epsztejn Gutel, Portnoj Pinchus, De 

Wi Smiałowska PA Jeża. oi. pol Chaim i Kotlarski I be Ska w Lidzie, ui Suwalska 26, 
  

    
    

   

    

4 wszystkich bez wyjątku 
% cych się życiem kolejnictwa 

, Prenumerujcie. ża 
«Ruch», na wać 

o 9 

Express Kolejowy Wyszedł z druku, $ 
) Pierwszy w Polsce kolejowy tygodnik ilustrowany dla 

dajcie w księgarniach „kolejowych * › 

ich stacjach * kolejowych oraz w $ 
kjoskach i księgarniach. 4 

Cena 40 groszy za egzemplarz. 
Prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy pocztowe, | 

poszukuję 
dwóch pokoi z kuch- 

przyjmuje od godz, 
Kato 19. Mickiewicza 

46 m. 6 ejszagoły. 

  

   

  

Sztuczne zęby. Porce- 
lanowe korony. 

duża do ubrania 
sprzedam zaraz nie- Vy, zam. 

raty. 
  

Wydawca Stanisław kashiewiz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogoszenia Zenon Ławiński. 

chiewicza, zam. we wsi 
Podjeziercach gm. 

na imię Macieja Kro: 
Kuclelniki 

Mickiewicza 11 — 8. drogo, wiadomość: i Wojskowym i urżęd nį. Asokolska 748 POW. Oszmiańskiego. 

nikom zniżka i na Dąbrowski; IS 

łabryka wody sodowej i lemonjady. Firma istnieje od 1905 r. 
Wspólnicy: Abram Radziwoniszski, Abram Kalmanowicz, Gutel 
Epsztejn, Pinchus Portnoj, Chaim Goiempol i Lejba Kotlarski, 

` : iadomość w zam. w Wilnie. Spółka firmowa, przyobleczona w umowę pi- 

i i obywateli i $ —M na «Słowa» В —— gemną w dniu 1 stycznia 1927 r. na czasokres do i stycznia 

Sea a w Polce. OSSM © Dr Cz. KONECZNY gubiono ksią” 1981 r. Zarząd należy do wszystkich wspólników. Do podpisy- 
w Polsce. Godz aedtów BD RARE Ku ot RAT wania w imienia Ia P i innych O Y UpraV: 

chirurgja jamy ustnej, SZAFA = Wilno idea 150% Ё niony jest Lejba Kotlarski, ы 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 3-ill 27 r. pod Nr. 5966 wciągnięto: 
R 

w. Wilejskim. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel—Gurewicz Noson, zam. tamże. 4624—V1 

w dniu 3-11 1927 r. pod Nr. 5971 wciągnięto: 
„ , R. H. A. 1.—5071. «Sokhobenson Rocha-Leja> w Le- 

ciedziowie pow. Mołodeczańskim. Sklep skórzanych wyrobów. 
Firma istnieje od 1926 roku. Właściciejka—Sokhobenson Rocha- 
Leja, zam. tamże, | ' 4629—VI 

Do kejestru Handlowego Dział A $; kr. ini 
w dn. 3-III 27 r, pod Nr. 5072 wciągnięto: HURON "lnie 

„‚ В НА, 11—5972. <Szczucką Stanisłąwa-Wiktorja> w Wilnie, ul. Portowa 6. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku, Właścicielka—S;czucka Stanisława-Wiktorja, zam. 
tamże. { * 4630—V1 

Do Rejestru Handlowego Dziat A Sądu Okr. w Wilnie 
„w dn.3-1l 27 n pod Nr. 5973 wciągnięto: 

| | R.H. A. 1—5973. <Wygodzki Lejba» 
Lidzkim. Przedmiot—sklep skór. 
Właściciel —Wygodzki Lejba, 

1 ‹ w Iwjū pow. 
Firma istnieje od 1927 roku. 

zam. tamże. 4631 

" Do Reiestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 8-IlI" 27 r. pod Nr. 5988 wci. adi © 7 3 

R. H. A. 1.—5988. «Łaban Chaja» w Wilnie, ul, Sawicz 
1—9. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1910 roku. Właści- 
ciel-Łaban Chaja, zam. tamże, 4632. | 

- Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wil- 
nie w dn. S-lll 27 r. pod Nr. 5989 wciągnięto: 

ё R. H. A. 1. 5989. <Pilnik Izaak» w Wilnie, ul. Zawal- 
na 36. Sprzedaż galanterji i dodatków krawieckich. Firma ist- 
nieje od 1926 roku. Właściciel—Pilnik lzaak, zam. tamże. 

$ ! | 4633—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
„84127 r. pod Nr. 5990 wciągnięto: 
„R: H. A, 1.—5990. «Inżynier Rozwadowski Konstanty: 

w Wilnie, ul. Tomasza Zana 5. Roboty budowlane. Firma ist- 
nieje od 1927 roku. Właściciel— Rozwadowski Konstanty, zam. 
tamże. X 4634 — V] 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 

-w dniu S-lil 27 r. pod Nr, 5991 wciągnięto; 
R. H. A. 1.—5991. <Wolfson Chaim> w Wilnie, ul. 

Szeptyckiego 24. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1919 ro- 
ku. Właściciel—Wolfson Chaim, zam. tamże, 4635—Vł 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie: 
w dn. 9-Ill 27 r. pod Nr. 5992 wciągnięto: r 

„R. H. A 1.—5092. «<Gutalewska Pasią» w Iwiu pow. 
Lidzkim. SE spożywczy i manufakiury, Firma istnieje cd 

ku. Właścicielka—Gutalewska Pesia, zam. tamże 1926 ro! Viašcicielka 3 esia, Z AC 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
  

-w dn, 9-Iil 27 r. pod Nr. 72 wciągnięto wpis dodatkowy: 

H. A. |. — 5966 « Gurewicz Noson» w Kurzeńcu, - 

R. H.B. Vi.—72. <PAPIER—spółka akcyjna» Na mocy 
plenipotencji wydanej w dniu 3 pażdziernika 1922 roku przez 
członków Zarzadu Zygmunta Rewkowskiego i Józefa Kudre- 
wicza, Antoni Żukowski upoważniony jest do samodzielnych 
działań w imieniu spółki i reprezentowania takowej 4637—VI. 

V 
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