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Ryga, 9.go marca. 

Ostatnie zamachy bombowe na 
redakcje czasopism prawicowych zro- 
biły wiele hałasu w kraju. Wciąż i 
wciąż mówiono o nich i rosły ro- 
zmaite wersje, jak grzyby po deszczu. 
Najusilniej kolportowano plotkę, że 
zamachów dokonała tajemnicza gru- 
pa, nie skonsolidowana w żadną ot- 
wartą organizacją, a stojąca blisko t, 
zw. „Kłubu Narodowego”. Członków 
tego klubu, zdawna już pomawiano 
o sprzyjanie monarchji.—Rzeczywiście 
bezpośrednio po kilku wybuchach w 
redakcjach, dokonano aresztów wśród 
członków klubu. Ale już po kilku 
dniach aresztowanych wypuszczono 
na wolność. Kto zatem są ci tajemni- 
czy teroryści? 

Qto pisra lewicowe a także blis- 
ko stojące obecnej koalicji rządowej, 
wskazują już nie na „Kiub Narodo- 
wy'*,a na organizację monarchistyczną, 
adnych poszlak w tym kierunku nie- 

ma, ale na kogoś przecie trzeba wi- 
nę zwalić, 

Stało się to w ten sposób, Socja- 
liści zrobili awanturę rządowi, iż nie 
przewidział on jakoby  szerzącej się 
akcji tajnej organizacji monarchistów. 
Jedni mówili, że monarchistami tymi 
są Rosjanie, dążący do restauracji 
monarchji carskiej w jej dawnych 
granicach, drudzy, że to Niemcy, 
wreszcie inni szukali ich pośród Ło- 
tyszów. Rząd w swej gorliwości po- 
czął szukać i znalazł ofiarę: 

W Libawie aresztowano niejakiego 
Dorkiewicza, b. oficera L, zamieszka- 
łego u pewnego pastora. Śledztwo 
rzuciło też podejrzenie na subjekta 
Pestela. U  Dorkiewicza znaleziono 
rzeczywiście mici, które wskazują na 
ślad poważnej organizacji monarchi- 
stycznej nad  Battykiem. Wszelako 
materja ten przedstawia się chaotycz- 
nie. U Dorkiewicza znaleziono mani- 
festy w. ks. Cyryla Włodzimierzowi» 
cza, sprawozdanie adresowane do 
centrali monarchistycznej w Buka- 
reszcie. Ale jeanocześnie korespon- 
dencje z niemiecką „Ligą Patrjotów ”, 
Między innemi list pisany przez <Li- 
gę» do pewnego pastora, ze ścisłemi 
instrukcjami, W liście tym znajduje 
się ustęp, że podczas wyborów do 
sejmu trzeba wystawić kandydaturę 
członka «Ligi», księcia Liwera, na 
deputowanego do sejmu. Każde pismo 
adresowane do pastora z „Ligi“ 
kończyło się słowami: „Do speł: 
nienia". 

Narazie więc zapanował jeszcze 
większy chaos w definjowaniu mo: 
narchistów bałtyckich. Niewiadomo, 
czy są oni Rosjanami, czy też Niem 
cami i w jakim kierunku zamierzają 
rozszerzać swą ideę. Niewiadomo 
też, czy pracują oni wspólnie, czy 
też każda organizacja na własną rękę. 
Jakoby najpoważniejszą jest organi- 
zacja do której. wchodzą solidarnie, 
bez różnicy narodowości: Łotysze, 
Niemcy i Rosjanie i zamierzają stwo- 
rzyć królestwo, na czele którego 
stanął by jakiś książe angielski, Cho- 
dzą w tej sprawie gadki, iż w pew- 
nych sterach Anglji projekt ten spo- 
tyka się z gorącem uznaniem. 

O ile dotychczas udało się w tej 
sprawie zasięgnąć informacji, organi- 
zacja monarchistyczna na Łotwie 
traktuje swe dążenia bardzo poważ- 
nie a w jej skład wchodzą również 
ludzie wybitni i poważni, Nie prze- 
jawiając narazie swej działalności 
otwarcie, organizacja nie czyni też 
żadnych wybryków  terorystyczno- 
demonstracyjnych, przypisywanych jej 
przez organa prasy lewicowej. Grup- 
ki młodzieży i bojówki nacjonalistycz- 
ne łotewskie, które w pierwszym 
rzędzie odznaczają się nienawiścią do 
Niemców, skutkiem złośliwości so- 
cjalistów często kompromitują odłamy 
monarchistyczne w kraju, ponieważ, 
jak i w danym wypadku, częstokroć 
różnego rodzaju niemądre ekscesy 
przypisywane Są właśniż monarchis- 
tom. 

Należy też zaznaczyć, iż wbrew 
twierdzeniom niektóryca pism, śledz- 
two w sprawie aresztewanego w 
Libawie  Dorkiewicza nie ustaliło 
żadnego koniaktu tego ostatniego z 
tajemniczymi i niewykrytymi jeszcze 
terorystami. Sprawcy zamachów na 
lokale redakcji jeszcze nie są wy- 
kryci, 
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Min. Skrzyński grozi dymisja zabinefu. 
Powtórny. gabinet Brianda opiera 

się na tym samym bioku, który po- 

pierał gabinet poprzedni. Są to rady- 

kałowie socjaliści (grupa. p. Herriota), 
republikanie — socjaliści (grupa sa- 

mego p. Brianda), lewica radykalna 
(p. Loucheur) oraz wreszcie lewica 

radykalna (p. Barthelemy) która rów= 

nież z poprzednim gabinetem zwykle 

głosowała. Wiócono więc spokojnie 
do stanu poprzedniego i pogłoski 

jakoby dojść miano do gabinetu Cail- 
laux — Malvy, których Action Fran- 
gaise a z nią i duża część Francu- 

zów nazywa dwoma zdrajcami, albo 
też do gabinetu centroprawa z p. 

Peincare—okazały się mylne. 
Kwestja więc stałych miejsc w 

Radzie Ligi nie będzie się decydowa- 

ła bez udziału rządu francuskiego. 
Póczekano z tą kwestją na utworze- 
nie rządu we Francji. Z tem razem 

muszą się wzmocnić nasze szanse. 

Tymczasem p. Siroński depeszował 
wczoraj z Genewy do Warszawy 
powtarzając telegram angielskiego 

swego kolegi korespondenia 7imesa: 

„Miarą tutejszyca nastrojów jest 

„doniesienie korespondenta — Ti- 

„mes'a bardzo niedobrze dla Polski 

„usposobionego, który w poniedzia- 
„łek telegrafuje: — Prognostyk wy- 
„Ścigowy handicapu genewskiego 0 

„Siaie miejsce daje Niemcom 100 na 

„100, Hiszpanji 1 przeciw 2, Poisce 

„2 przeciw 11, Brazyjji 8 przeciw 100, 
„Beigji i Czechosłowacji 1 przeciw 
„50, Cninom 1 przeciw 100, a Persja 

„biegnie jako Outsider“. 
Siosunek min. Skrzyńskiego do 

Ligi Narodów zmienił się radykalnie. 

Oto u nas w kraju podkreślałon wy: 
raźnie: «ja słowem Polski nie frymar- 
czę» co miało žnaczyč, że 

nawet w razie rekuzy nam danej co 

do stałego miejsca, Polska żadnego 

afrontu samej Lidze nie uczyni. Już na 

terenie genewskim p. Skrzyński zbli- 
żył się do taktyki hiszpańskiej. 

Oświadczył nasz premjer w wy- 

wiadzie z wiedeńskim dziennikarzem, 
że jakkolwiek on hr. Skrzyński, nie 
będzie proklamował wystąpienia Pol- 

ski z Ligi, to jednak jego gabinet za- 
pewne w takim wypadku zostanie o- 
balony.—jJest to oczywiście bardzo 
słuszne podkreślenie tej niebywale 
trudnej sytuacji w którą postawioną 

zastanie Polska w razie nieprzyznania 

jej żadnego miejsca. 
gPrasę franciiską obiegła kilka dni 

przed 8 marca pogłoska, że angielski 

minister spraw zagr. sir Austen Cham- 
berlain zaręczył hr. Skrzyńskiemu, że 
go wprowadzi do Rady „słowem 

szlachcica*. Pogłoskę te powtórzyliśmy 
także w Słowie, Dzisiejsza Sytuacja 

nie potwerdza tej pogłoski, jakko!- 
wiek nie wiemy nic o tem. żeby min. 
Chamberlain w sposób czynny starał 

się tę sprawę przesądzić na naszą 

niekorzyść. 
Aktualność dymisji gabinetu p. 

Skrzyńskiego, którąśmy przepowiadali 

w sonegdajszym Nr. Słowa, została 
potwierdzona ustami samego premje- 

ra. Coprawda premjer aie mówi je- 

szcze „ja ustąpię“ lecz „zostanę oba: 

łony*. Liczy się tu ze swymi koali- 
cyjnymi kolegami. Wiemy przecież, 
że koalicja nie tylko nie chce puścić 
władzy z rąk i zbytnio przejmować 

się wszelkiemi defetami, lecz nawet 

w ostatnich czasach część tej koalicji 
mianowicie stronnictwa robotnicze 
(P.P.S i N.P.R.) próbują usunąć z ga- 
binetu jedynego ministra bezpartyjne- 

go, aby go widać zastąpić jakąć fi- 
gurą partyjną (sprawa о tekę min, 
Raczkiewicza). 

Ale premjer Skrzyński, jak widać 
z wywiadu z wiedeńskim korespon- 
dentem, nie bardzo się ogląda na 

swoich kolegów. Zapowiada głośno 
akiualność obalenia jego gabinetu, W 
razie gdyby min. Skrzyński chciał 
istotnie w ten sposób demonstrować 
niezadowolenie Polski z niesprawie- 

dliwości ewentualnie jej wyrządzonej 

P*9*+*+6600609090%06 w Oenewie — to niewątpliwie krok 

taki nadałby tylko szlachetnych rysów 
jego karjerze dyplomatycznej i po* 

głębił jej znaczenie dla Polski. 

Min. Skrzyński jest jednocześnie 
na bezwartościowem przeważnie tle 

personalji koalicyjnego gabinetu siłą 

tak poważną, że osobista jego decy- 

zja w każdym razie przesądza losy 
gabinetu, 

* 

Wczorajszy Robotnik dwukrotnie 
atakuje nasze pismo ze względu na 

wstępny masz artykuł © „Neo - rusy* 

fikatorach Polesia*. Argumenty  jed- 

nak Robotnika są wyjątkowo słabe. 

Przedewszystkiem da. się zauważyć, 

że o ile pierwiej organ socjalistyczny 

stale pisał o Kuleniach i udziale w 

tem socjalistów utrzymując, że wia- 

domości nasze są nieprawdziwe, to 
teraz wobec oczywistości faktów; 

sprawę tę pomija milczeniem, a z 

kolei zaczął Się Oczyszczač z tak 

długo wobec swoich czytelników za- 
tajanej sprawy agitacji w języku ro- 
syjskim. Ale pisze Robotnik: «Rusiti- 
kacja zrobiła na Polesiu tak duże po: 
stępy, że musieliśmy wydawać pismo 

po rosyjsku». Czyż istotnie może to 
być argumentem. Czyż dlatego, że 
rusyfikacja zrobiła postępy, należy je 

dalsze postępy ułatwiać? 
Cat. 

DTS DESI PWRTAWOGSZZAWICA 

Drugi powrót do kraju. 

Z powodu przewiezienia do Pol- 
ski zwłok ś. p Arcybiskupa 

Ciepiaka. 

W „Warszawiance* w artykule p.Pta- 
szyckiego czytamy między innemi: 

<Dziwnem zrządzeniem losów o 
nominacji ś. p. Arcyb. Cieplaka na 

W ileńską . Stolicę Arcybiskupią dowie- 

dzieliśmy niebawem po wyjeżdzie Je- 
go do Ameryki. „Od tej chwili wycze- 

kiwano owego drugiego powrotu Ar- 

cypasterza do kraju. Wyczekiwała tej 
chwili Archidjecezja Wileńska, żądna 
ujrzenia swego pierwszego Metropo- 
lity. Znała go już dawniej jedynie z 
tytułu supremacji kanonicznej Archi- 
djecezji Mohyłowskiej nad djecezją 
Waiieńską, ściśle z Nim jednak do- 
tychczas mie zetknęła, a pomimo to 
miała Go powitać ze szczerą radością, 
jako zasłużonego Syna Kościoła i Oj- 
czyzny. Zbliża się ten dzień, który 'nie 
tak dawno ustalono dla uroczystego 
Jego ingresu. 

Inny jednak był wyrok Opatrznoś- 
ci: nie sądzono było $. p. ks. Arcybis- 
kupowi Cieplakowi doczekać się dru- 
giego powrotu do kraju, kiedy to 
niewątpliwie miałby sposobność po- 
nownego przekonania się, jak wów- 
czas przed dwoma laty. jak jest czczo- 
ny przez rodaków i szczególnie przez 
oddaną Jego pieczy Archidjecezję Wi- 
ieńską. i w tym właśnie czasie, gdy 
Bazylika Wileńska miała powitać Go 
radosnym okrzykiem: 

Ad multos annos, będzie tam roz- 
brzmiewać bolesne Requiescat. Ciężki 
smutek napawa serca, które jeszcze 
tak niedawno  przenikała wielka 
radość. 

Ś. p. Arcybiskup Cieplak odzna- 
czał się miłością, spokojem i skrom- 
nością, Na widowni było to czyste 
serce, z którego, wedle słów Toma- 
sza A Kempis, rodzi się owoc dob- 
rego życia. Gdy jednak wypadało wal- 
czyć © pogwałcone prawa i zasady, 
umiał również energicznie się sta- 
wiać. \ e 

Nietylko wymienione chrzešcijan- 
skie zalety cechowały ś. p. Arcybis- 
kupa, zalety cenne w pracy i ZWy- 
kłem życiu codziennem. Można było . 
przypuszczać, iż ś p. ks. Arcybis- 
kup Cieplak, przebywając w ciągu 
27 lat w murach Akademji Duchownej 
w Petersburgu, jako jej profesor musiał- 
by raczej należeć do tej kategorji ludzi, 
co są całkiem zasklepieni w swej pracy. 

Tymczasem już wtedy wciąż się intere- 
sował życiem swych rodaków, zespo- 
lił się z niem poważniej z chwilą, gdy 
został mianowany na stanowisko bis- 
kupa  Sufragana  Mohylewskiego. 

Czasy carskie wymagały od Arbp. 
Cieplaka wiele ostrożności i taktu: w 
ostatnich zaś czasach „republikań- 
skich“ już to nie wystarczało, aby 
módz spokojnie pracować. Dla religji 
i Kościoła nastały czasy terroru który 
wiemy jakie skutki pociągnął ze so- 
Ьа @@ duchowieństwa w Rosji, a 
przedewszystkiem dla ś. p. ks. Bud- 
kiewicza oraz obecnie zmarłego Arcy« 
pasterza. 

Wywiad z premjerem Skrzyńskim. 
WIEDEN, 10 III. PAT. 

swego  genewskiego korespondenta z premjerem Skrzyńskim, 
oświadczył: 

Przyrzeczenie dane Niemcom w Locarno nie oznacza bynajmniej, 
ażeby związano sobie ręce w stosunku do innych państw i nie widziałbym 
w tem. żadnego naruszenia układów locarneńskich, gdyby oprócz Niemiec 
także i Polska otrzymała stałe miejsce w Radzie Ligi. Polska domaga się 
go od szeregu lat i zawsze jej to przyrzekano. Powiadano nam jednak, 
że narazie Rada Ligi nie może być przekształcona i że winniśmy czekać 
do czasu przyjęcia Niemiec, wtedy bowiem nadarzy się sposobność do 
reorganizacji Rady Ligi. Z tego powodu sądzę, że nadeszła chwila, kiedy 
długoletnie nasze żądanie może być spełnione. 

Nię żądamy przyjęcia do Rady Ligi dlatego, aby występować  prze- 
ciwko Niemcom, przeciwnie— jesteśmy zdania, że Liga istnieje po to, aby 
można było wypowiedzieć się swobodnie i dojść do porozumienia. Angija 
stara się działać w tym kierunku, aby rozwiązanie trudności nie nastąpiło 
w sposób, któryby wywarł w Niemczech wrażenie stanowiska niežyczli- 
wego. Francja przyrzekła nam, że wystąpi zdecydowanie z żądaniem przy- 
znania Polsce stałego miejsca w Radzie. 

Nie jest naszem zadaniem szukać rozwiązania tych trudności. Roz- 
wiązanie znajdą przedstawiciele państw, które podpisały traktaty locar- 
neńskie. | 

Narażie co do pogłoski rozszerzanej w Genewie że Polska 
wrazie przyznania jej żądanego miejsca wystąpi z Ligi, mogę 
jedno powiedzieć, że pogłoska ta jest nieprawdziwa o wcho- 
dżi w rachubę moja osoba. ja nie będę proklamował wystą- 
pienia Polski z Ligi, muszę jednak oczekiwać, że gdy wrócę do 
kraju, nie uzyskawszy spełnienia żądania Polski, to gabinet mój 
będzie obalony. Kiedy domosłem, że nie otrzymałem okreśionego przy- 
rzeczenia spełnienia żądania Polski w sprawie stałego miejsca w Radzie 
Ligi, to wywołało już silną opozycję. Opór ten niewątpliwie się wzmocni, 
guy wrócę do Genewy bez rezultatu. 

Potwięrdzenie wiadomości o ewent. 
į х Skrzyńskiego. 

LONDYN, 10 Il. PAT. Genewski korespondent „Timesa* pisze 
między innemi: Hrabia Skrzyński niezmordowanie pracował dla Swego 
kraju. Jaknajlepiej wyzyskał on swą wybitną i sympatyczną osobistość a 
argumenty korzystne dia Polski wszędzie rozpowszechniał, Specjalny argu- 
ment, który podobno ooecnie wysuwa to niebezpieczeństwo jego Stano- 
wiska wrazie, gdyby żądania Polski zostały odrzucone. Polityczne i finan: 
sowe położenie w Warszawie—dodaje korespondent—nie jest zbyt usta- 
lone i obalenie obecnego rządu spowodowałoby jak twierdzą, przyjście 
rządu skrajnie lewicowego lub prawicowego jednakowo nieprzychylnych 
wobec Ligi. Mówią także, że Polska przesialaby ściśle ws„ółpracować z 
państwami zachodniemi a podpadłaby pod władzę naśladowcy Mussoliniego 
lub rzuciłaby się w objęcia Rosji. Dalej korespondent sądzi, że Briand 
lub Benesz napewno znajdą formułę wyjścia z trudnej sytuacji. | 

$kład gabinetu Brianda. | 
PARYŻ 10 3. PAT. O godzinie 1-ej mn. 45 w nocy gabinet 

został ostatecznie utworzony. Skład jego jest następujący: 
Briand — prezydjum rady ministrów i sprawy zagraniczne, 

Laval — sprawiedliwość. Malvy — sprawy wewnętrzne, Peręt — 
finanse. Painieve — wojna, Legues — marynarka, Daniel Vincent 
— handel, de Monzie — roboty publiczne, Lamoureux — oświa- 
ta, Durand — rolnictwo, Perrier — kolonje, Jourdain — renty, 
Durafour — praca. Podsekretarjaty stanu obsadzone zostaną 
dziś rano. Wymieniany jest Fall eres, jako podsekietarz stanu w 
ministerstwie finansów i Roustan — marynarki handiowej. 

O godz. 2ej w nocy Briand przedstaw ł prezydentowi Dou- 
mergue owi swych współpracowników. Dekrety nominacyjne о- 
głos:'one zostaną urzędowo w dniu dzisiejszym. Briand uda się 
do Genewy wieczorem, a najpóźniej jutro rano. Nowy rząd 
przedstawi się izbę prawdopodobnie 14 marca. 

Kiedy Niemcy zostaną przyjęte. 
BERLIN. 10. Ill. Pat, Prasa poranna, omawiając przebieg wczoraj- 

szych wypadków w Genewie, widzi w nim pewne złagodzenie koniliktu 
o rozszerzenie Rady Ligi. Trudności są jeszcze, ale — jak stwierdzają 
dzienniki umiarkowane—są jednak widoki na ich przezwyciężenie. Pisma 
spodziewają się pewnego przyśpieszenia procedury przyjęcia Niemiec do 
Ligi i nie wykluczają możliwości, że przyjęcie to nastąpi jeszcze w ciągu 
bieżącego tygodnia. 

«Neue freie Presse» zamieszcza wywiad 
który 

dymisji gabinetu 

„Niepokojące pogłoski, 

LONDYN. 10. lil. Pat, Jak donoszą genewscy korespondenci «Mor: 
ning Post» i «Times» w Genewie zaznacza się zwrot w kierunku rozwią- 
zania zagadnienia składu Rady w następujący sposób: 

Po przyjęciu Niemiec Rada Ligi poleci specjalnej komisji zbadanie 
sprawy rozszerzenia Rady, a ostateczne załatwienie jej przypadłoby wrze- 
śniowemu ogólnemu Zgromadzeniu Ligi. 

Niemcy odrzucają kompromisy. 53 

WIEDEŃ, 10.Iil (PAT). «Neue Freie Presse» donosi z Genewy z 
kół niemieckich, że Chamberlain usiłował wszystkiemi środkami presji 
wpłynąć na niemieckich mężów stanu, Wysiłki jego jednakże były bez- 
skuteczne. Niemcy nadal odrzucają wszelki kompromis. 

Teza angielska wobec stanowiska Niemiec. 

PARYŻ, 10.Ill (PAT). „Temps“ jest zdania, że teza angielska, žąda- 
jąca zwołania specjalnej komisji dla opracowania sprawozdania w sprawie 
rozszerzenia składu Rady Ligi w celu przedstawienia go wrześniowemu 
Zgromadzeniu Ligi może być traktowana poważnie tylko w tym wypadku, 
gdyby Niemcy już teraz wzięły na siebie zobowiązanie nie przeciwsta- 
wiania się temu, ażeby uczynić zadość słusznym żądaniom Brazylji, Hisz- 
panji i Polski, albowiem wszelki inny układ nie zawierający takich wy- 
dun zobowiązań rządu berliūiskiego byłby zdaniem dziennika tylko 
ikcją. 

TESTAI KT KITT RIO STOTIS У РС 

Po powrocie do kraju w r. 1924 
wnet udaje się Arcyb. Cieplak do 
Rzymu ad limina Apostolorum. Ро- 
wodowany chęcią przysłużenia się 
rodakom, zanim nie zostanie powoła- 
ny do kraju, udał się pośpiesznie do 
Ameryki, aby wśród rozsypanych tam 
Polaków krzewić otuchę, miłość i 
zgodę—wiózł więc ze sobą te dary 
moralne, któremi zawsze zjednywał 

sobie dusze i serca. 
Lecz tutaj nagle urywa się nić te- 

go zbożnego żywota, pobyt wśród 
rodaków na obczyźnie zapełnił osta- 
tnią piękną jego kartę. 

Nie dane Mu było wrócić za ży- 
cia do kraju, który tak miłował i dla 
którego tak gorąco pragnął pracować. 
Radosne wspomnienia chwili gdy 
Zmarły przed niespełna dwoma laty 

y jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 

za tekstem 10 zroszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
zenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

Sejm i Bząd. 

Zwyczaje parlamentarne stron- 
nictw koalicyjnych, 

WARSZAWA, 10.III. (tel.wł. Słowa). 
Na dzisiejszem posiedzeniu komisji 
budżetowej miał miejsce charaktery- 
styczny wypadek a mianowicie za wnio- 
skiem Wyzwolenia o skreślenie fun- 
duszu dyspozycyjnego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, co równa się 
Yotum nieufności dla min. Raczkie- 
wicza, gł sowały dwa stronnictwa 
koalicyjne P.P. 5 1 N. P. R. 

Walka z drożyzną i spe. 
kulacją. 

WARSZAWA, 10 Ill. (fel. wł,Słowa) 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
pragnąc przynaglić Magistraty do roz- 
poczęcia akcji obniżania cen na arty- 
kuły pierwszej potrzeby przystąpiło 
do opracowania pizepisów wykonaw- 
czych do ustawy o regulowaniu cen. 

W nadchodzącym tygodniu zbie- 
rze się komisja Rady spożywców, 
która ostatecznie ustali projekt prze- 
pisów o wypieku chieba. Komisja 
zajmie się również politykąłjcennikową 
syndykatów przemysłowych, 

Rada Ministrów. 

„- WARSZA WA. 10 IIL. (Żel. wł, Słowa) 
Jutro po południu odbędzie się posie- 
dzenie Rady Ministrów dla załatwienia 
szeregu spraw bieżących. Między in- 
nemi dyskutowany bęizie projekt 
ustawy O podatku wojskowym. 

Pożyczka angielska na kam- 
panję cukrowniczą. 

WARSZAWA. 10. Ill. (żel. wł. Słowa). 
Związek Cukrownictwa zwiócił się 
do rządu o udzielenie gwarancji Ban« 
kowi Oversee w Londynie, który ma 
udzielić związkówi pożyczki w wy» 
sokości 3.000,000 funtów na kampa- 
nję cukrowniczą. 

Walne zebranie akcjonarjuszy 
Banku Polskiego. 

WARSZAWA. 10 Iii. (żel, wł. Słowa), 
Dziś przed południem odbyło się 
walne zebranie akcjonarjuszy Banku 
Polskiego. Sprawozdanie z  działal- 
ności oraz sprawozdanie dyrektora 
naczeinego p. _ Miecznikowskiego 
zebranie zaakcepiowało poczem ш- 
chwaiono wypłacić dewidendę w wy- 
sokošci 11 proc. 

EASA STATE RI I DER RECZRZYWE ZE 

pierwszy raz wracał do Ojczyzny dzi- 
siaj musi zasłonić głęboka żałoba. 

Niechajże przynajmniej lekką bę: 
dzie ta ziemia ojczysta, w której nie- 
bawem mają spocząć Jego zwłoki a 
pamięci Jego niechaj wieczna pozo- 
stanie cześć. | 

Zwłoki ks. Arcybiskupa Cieplaka 
: w Gdańsku. 

We wtorek o godz. 12-е} w po- 
łudnie angielski parowiec „Smoleńsk” 
przywiózł do Gdańska trumnę ze 
zwłokami ś. p. Arcybiskupa Cieplaka. 
Około godz. 13:ej przybył na okręt 
komisarz Jenerainy Rzpltej w Gdań-. 
sku p. Strassburger z kierownikami 
wszystkich polskich władz i urzędów 
w Gdańsku. Po odprawieniu 
krótkich _ medłów przez ks. bi- 
skupa O'Rourke trumnę przeniesio- 
no na karawan i przewieziono do 
polskiego kościoła Św. Stanisława, 
gdzie wystawiona została na widok 
publiczny. : 

Uroczystości żałobne, urządzone 
we wtorek i w dniu wczorajszym 
przybrały charakter wspaniałej mani- 
festacji i hołdu dla zmarłego męczen- 
nika wiary. W manifestacji tej wzięły | 
udział, po za ludnością polską wol- 
nego miasta Gdańska i duchowień* 
stwem katolickiem obu narodowości, 
także szerokie koła katolickiej ludnoś- 
ci niemieckiej, pragnącej oddać 0$* 
tatnią posługę zmarłemu arcypasterzo« 
wi. Zwłoki Arcybiskupa umieszczone 
w trzech trumnach: dwuch metalowych 
i jednej dębowej. 

Cały kościół przybrany wewnątrz 
kirem i zielenią. 

Wczoraj o godz. 10ej przed po - 
łudniem odprawił biskup gdański ks 
O' Rourke przy zwłokach w asystene« 
cji licznego duchowieństwa  katolic= 
kiego, polskiego i niemieckiego uro+ 
czyste nabożeństwo żałobne. Po na- 
bożeństwie wyfuszył z kościoła ole 
brzymi kondukt, w którym uczestnie 
czylo 2 górą 5/00 osób. Pochód 
skierował się na dworzec we Wrzesz* 
czu. 

Po przybyciu na dworzec trumnę | 
przeniesiono do pięknie udekorowa- 
nego kiiem i zielenią wagonu, w któ: | 
rym urządzono też ołtarz z płonące: 
mi świecami, Po odprawieniu ostat 
nich modłów przez księdza biskupa 
O“ Rourke wagon odstawiono do 
Gdańska, skąd o godz. 13 min, 40 
nastąpił odjazd do Tczewa, 
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ECHA KRAJOWE 
Rada Opiekuńcza Kre-sowa. 

Dom ludowy w Mosarzu (pow.Duniłowicki). 2 
Jednym z środków pracy kultural- li użyć wyrażenia wojskowego, pun- 

no-społecznej Rady Opiekuńczej Kre- ktem oporu przeciwko rozkładowej 
sowej są domy ludowe. Szeroko roz- fali ciągnącej od wschodu. Rada 
rzucona na naszych Ziemiach Wscho- Opiekuńcza Kresowa pracuje w  kie- 
dnich sieć takich placówek kultural. runku zakładania domów na wsi pla- 

  

nych będzie stanowiła fpodstawę  or- 
ganizacji społeczeństwa, będzie, jeże- 

nowo i konsekwentnie. W ciągu za- 
ledwie jednego roku działalności ma 

Dom ludowy w Mosarzu pow. Duniłowicki. 

  

  

Wygląd domu od frontu. 

już za sobą szereg zorganizowanych 
placówek kulturalnych na wsi, które 
mimo trudnych warunków  materjal- 
nych owocnie pracują skupiając do- 
okoła siebie coraz szersze warstwy 
miejscowej ludności. 

Leży właśnie przed nami kilkanaś- 
cie protokułów i sprawozdań z dzia- 
łalności jednego z wzorowych do- 
mów ludowych ROK. w Mosarzu 
pow. Duniłowickiego. Tchnie z nich 
entuzjazm pracy, zadowolenie, że wy- 
siłki nie poszły na marne, że dom i 
praca miejscowej inteligencji przynosi 
rzetelną korzyść wsi. 

„Aż dusza się raduje—czytamy w 
jednem z sprawozdań — patrząc jak 
ta dziatwa i młodzież garnie się i 
spają się w jedną gromadę spędzając 
czas i jednocześnie kształcąc swoje 
uśpione umysły*, 

Dom Ludowy w Mosarzu rozpo- 
czął swą działalność w sierpniu u- 
biegłego roku. Pierwsze miesiące e- 
gzystencji poświęcono wyłącznie re- 
montowi budynku w celu przystoso- 
wania go do zadań jakim ma służyć. 
Koszt ogólny remontu wyniósł 2.275 
złotych,które w części pokryte zostały 
przez Radę  Opiekuńczą Kresową 
(700 zł.) resztę zaś pokryto dzięki o- 
fiarności pp. Kaliksta Piłsudskiego 
właściciela maj. Mosarz, Kazimierza 
Petaszewskiego, inż. Henryka Turskie- 
go właściciela maj. Leoszków, Wacła- 
wa Turskiego, Adama Korsaka i An- 
toniego Boczarskiego. 

Przeprowadzony remont najlepiej 
ilustrują cyfry. Oto na nową przy- 
budówkę wydano 237 złotych, na 
zrobienie podłogi na scenie oraz bu- 
dki suflera 38, naprawę drzwi 20 zł., 
dwóch ganków 31.50, na ramy de- 
koracyjne i obicia z płótna 34.50 zł. 
na drugą przybudówkę 100 zł, na 
wykonanie trzech pieców pokojowych 
180, otynkowanie ścian sali, frontu i 
przybudówek 180 zł. oraz cały sze- 
reg wydatków pomniejszych, których 
wyliczyć niesposób, związanych z 
wykończeniem sceny sali, wyglądu 
zewnętrznego domu, włącznie do za* 
kupienia podstawek do kwiatów i td. 
Pozatem dodać do powyższego nale- 
ży materjał jak wapne, blacha oraz 
rozmaite dodatki stolarsko slusarskie , 
czy to potrzebne na pokrycie dachów 
czy też na wzmocnienie fundamentów 

W estatnich dniach listopada u: 

biegłego roku roboty zostały ukoń- 
czone i Dom Ludowy otworzył swoje 
gościnne podwoje dla wszystkich, kto 
chce znaleść odpoczynek po znojnej 
pracy lub kulturalną rozrywkę czy 
zabawę wesołą. 

Scena i sala dobrze przystosowa* 
na pozwoli miejscowemu zespołowi 
amatorów wystawiać sztuki, w czy- 
telni znajdzie każdy książką lub dzien- 
nik, słowem Dom Ludowy  wszech- 
stronnie może prowadzić pracę kul- 
turaino-spoteczną. 

W dniu 8-go grudnia odbyło się 
zebranie członków Domu Ludowego 
na którem dokonano wyborów zarzą- 
du koła gminnego ROK. Na prezesa 
zarządu keła wybrano p. inž, Hen- 
ryka Turskiego a na vice-prezesow 
p. Kazimierza Petaszewskiego i Kon- 
stantego Szewczyka, kierownika szko- 
ły powszećhnej w  Mosarzu. Na 
skarbnika powołano p. Wrėblewskie- 
go, kierownika urzędu pocztowego 
a na sekretarza p. Eugenjusza Balce- 
raka, nauczyciela szkoły powszechnej 
w Mosarzu. Następnie w celu wcią- 
gnięcia do pracy społecznej jaknaj- 
szerszych warstw miejscowej „ludnoś- 
ci powołano komisję rewizyjną w 
składzie pp. Kaliksta Piłsudskiego, 
Jana Kowalskiego organisty, Lu- 
dwika Żamejcia, rolnika i zarządcy 
maj. Mosarz. 

Na tymże zebraniu postanowiono 
zorganizować uniwersytet powszechny 
i powierzyć jego kierownictwo _p.p. 
Szewczykowi, Balcerakowi i p. Peta: 
szewskiemu oraz uruchomić sekcje: 
teairalną pod przewodnictwem p. Pe- 
taszewskiego i p. Kowalskiego, gi- 
mnastyczno-sportową pod kierunkiem 
p.p. Petaszewskiego, Balceraka, Witko, 
Biernikiewicza, muzyczną-$piewaczą na 
czele z p.p. Zienkiewiczem, Ludwi- 
kiem Girstunem, Józefem Biernikiewi- 
czem i Janem Kowalewskim oraz 
sekcję bibljoteki i gier na czele z p. 
Balcerakiem i aptękę, kierownictwo 
której przyjął felczer p. Kazimierz 
Boczerski. 

Po zebraniu członków bezpośred- 
nio odbyło się posiedzenie. zarządu 
koła na którem postanowiono zwró: 
cić się do Zarządu Głównego R.O.K. 
z prośbą o zatwierdzenie fp. Kazimie- 
rza Petaszewskiego na stanowisku 
kierownika Domu Ludowego. Poza- 
tem dodać należy, że w ciągu ostat- 

Dom ludowy w Mosarzu pow. Duniłowicki. 
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Niania czy wychowawczyni. 
Wielka jest u nas liczba matek, ze 

sfer inteligencji pracującej, które, bę- 
dąc zmuszone, ze względów ma- 
terjalnych lub z innych pobudek, po- 
święcić część dnia pracy pozadomo- 
wej, staje wobec zagadnienia, komu 
powierzyć ma dzieci podczas nieo- 
becności swej w domu. Naturalnie 
zaczyna się poszukiwanie „dobrej i 
pewnej* niani. Ale czyż najlepsza nia« 
nia— prosta kobieta, potrafi dać dziec- 
ku to minimum opieki które ono po- 
trzebuje? Czy potrafi ona np. zaba: 
wić dziecko odpowiednio? Wszak za- 
bawa od najpierwszych przebłysków 
świadomości ma dla dziecka znacze 
nie pracy poznawczej, gimnastyki fi- 
zycznej i psychicznej. A pozatem jak- 
że często taka niania paczy charakter, 
przez nieumiejętność zrozumienia po- 
potrzeb dziecka, jego charakieru. 

Dużoby o tem pisać! 
Prawdą jest niezaprzeczoną, że zo- 

stawianie dziecka na opiece osoby 
obcej jest zawsze do pewnego stop- 
nia ryzykiem. A jednak nawet matki, 
nie pracujące poza domem, obejść się 
prawie nie mogą bez obcej pomocy. 

Trzeba więc jej szukać tam, gdzie 
daje ona najwięcej gwarancji umiejęt- 
nego ebchodzenia się z dzieckiem. 

Mamy w Wilnie (na Zwierzyńcu) 
zawodowe seminarjum ochroniarskie, 
dające przytem wykształcenie licealne. 

Dziewczęta po ukończeniu semi- 
narjum szukają posad, nietylko w 
ochronkach, lecz i w domach pry 
watnych. Mają za sobą kilka lat pra- 
cy, bardzo starannej, której celem by- 
ło zdobycie umiejętności opieki nad 
dziećmi, poznanie ich potrzeb, zrozu- 
mienie zasadniczych praw  psycholo- 
gji. Potrafią one dać dziecku to, cze- 
go ono potrzebuje: czystość, której 
tak bardzo brak naszym nianiom, sy- 
stematyczność i porządek, a przede- 
wszvstkiem, potrafią zająć dzieci przez 
cały dzień, zabawami nienužącemi, 
dostosowanemi do ich potrzeb, kształ- 
cącemi umysł i ciało. Przytem mają te 
młode dziewczęta skromne wymaga- 
nia a dużo zapału do pracy. 

Przed paru tygodniami odbyło się 
przedstawienie zorganizowane przez 
uczenice seminarjum ochroniarskiego. 
Widzieliśmy malutkie dzieci z ćwicze- 
niówki seminaryjnej, śpiewające, gi- 
mnastykujące się, karne i grzeczne. 
Osoby, które wiedzą jak wygląda ta- 
kie 4-0 5-0 letnie maleństwo w pierw- 
szych dniach pobytu w szkole, szcze- 
rze podziwiały wyniki paromiesięcz- 
nej pracy. 

Obecność przy dzieciach osoby 
kulturalnej ma olbrzymie znaczenie, to 
też każda r1atka, potrzebująca pomoc- 
nicy powinna skorzystać z istnienia 
instytucji tak bardzo kooczeh ja- 
ką jest seminarjum ochroniarskie, któ- 
re za parę miesięcy da nam nowy 
zastęp dobrze wyćwiczonych w swym 
fąchu wychowawczyń. W. 
ATA sRGB ORA ACO 

nich miesięcy zorganizowano orkie- 
strę z sił miejscowych. Instrumenty 
członkowie orkiestry posiadają własne. 
Brakowało jedynie kontrabasu, który 
R.0.K. zakupiła i wysłała. 

Jak na krótki przeciąg czasu, pół 
roku zaledwie, widzimy że tempo dzia- 
łalności Domu Ludowego jest wcale, 
wcale nie małe. Oczywista, zawdzię- 
czać to należy w dużej mierze lu- 
dziom, którzy myślą zorganizowania 
się zajęli i którzy nie szczędzą ani 
czasu ani trudu dla dobra ogółu. 
Przedewszystkiem więc zasługuje na 
uznanie praca p. Kazimierza Petaszew- 
skiego, który cały swój młody zapał 
i energję włożył aby w Mosarzu za- 
jaśniało ognisko kulturalne. 

Dom Ludowy w Mosarzu i jego 
działalność śmiało postawić można 

'za przykład dla innych placówek te- 
o rodzaju. 

B Przypisek Red. Podając szcze- 
gółowe sprawozdanie z działalności 
i sposobu zorganizowania Domu Lud. 
w Mosarzu, które mamy nadzieję za- 
interesuje sfery wiejskie społeczeństwa 
—wyjaśniamy, iż wszelkich informacji 
udziela zarząd R.O.K, Zygmuntowska 

22 od 6 do 8. 

Nowa prodokacja na odcinku Panie. 
Policja litewska usiłuje zamordować policjanta polskiego. 

PODGAJ, 10.1i, (7elefonem). Centralne władze kowieńskie za wszel- 
ką cenę postanowiły sprowokować straż pograniczną polską, wydając w 
tym celu straży litewskiej cały szereg instrukcji i rozkazów. Na odcinku 
od Kliszebłota do Podjeziorka naczelnik posterunków litewskich Szwiłas 
po otrzymaniu tych instrukcji w nocy z dnia 9 na 10 b. m. po ściągnię- 
ciu posterunków swych z granicy polsko-litewskiej zawiadomił oddziały 
znajdujących się w Krzyżówce 2-ch bataljonów szaulisów, że wszystko 
do prowokacji jest gotowe, Oddziały szaulisów przybyły forsownym mar- 
szem ku granicy polskiej i rozpoczęły nocne ćwiczenia poprzedzone licz- 
nymi strzałami rzekomo do celu, co nie usprawiedliwione jest wobec 
ciemnej nocy. Poprostu Litwinom chodziło o to by sprowokować straż 
naszą i po wciągnięciu sprowokowanych na swe terytorjum otoczyć  sil- 
niejszymi 10:kroć oddziałami szaulisów i zabrać do niewoli. Posterunki 
nasze nie zważając na zachowanie się Litwinów silnymi oddziałami patro- 
lowały przez całą noc odcinek Kliszebłocki, miejscami brnąc nawet po 
pas w nagromadzonej w znajdujących się przy granicy bagnach, wodzie' 

Dla charakterystyki pracy litewskiej należy tu dodać jeszcze jeden 
szczegół. Przed paru dniami mianowicie 6 b. m. zdarzył się tajemniczy 
wypadek, kióry ze względu na toczące się podówczas śledztwo nie mo- 
gliśmy podać do wiadomości. Jak się okazało nie mogąc sprowokować 
straży naszej na odcinku Podgajskim, władze kowieńskie wydały instruk: 
cje by straż litewska za wszelką cenę sprowokowała straż naszą na od- 
cinku Paule by w ten sposób choć częściowo nas skompromitować przed 
zagranicą. 

Podstęp się nie udał, posterunkowy litewski ze wsi Kiełbucie usiło- 
wał w myśl otrzymanego rozkazu sprowokować policjanta naszego Ma- 
ślińskiego na 28 kim. na odcinku granicznym Pauie, a gdy wymysły i po- 
gróżki nie pomagały i policjant nasz, mimo wszystko, spełniając swój 
obowiązek stał spokojnie na posterunku, policjant litewski zdjął karabin 
i celując w piersi Maślińskiego dał z zarośli w których się znajdował 
strzał, poczem począł umykać w stronę litewską oddalając się szybko od 
granicy. Na szczęście kula chybiła i posterunkowy Maśliński ocalał.. 

Nowa prowokacja jak widzimy zawiodła. Dalsze dochodzenie w toku. 

  

Charakterystyka „Szaulisów'. 
Sami o sobie. 

«Trimitas», organ <Szaulisów» w artykule niejakego «G.-S» «Stano- 
wisko szaulisów na prowincji» krytykuje działalność szaulisów pisząc: 

<W teorji szaulisi są wiernymi synami ojczyzny, w rzeczywistości 
jest jednak inaczej. Jedni z nich to sługusi policji, inni znów są wy- 
pędkami ze szkół lub uczniami o bardzo niskim poziomie moralnym. 
Chłopi zapisują się do związku dla tego, że mogą otrzymać broń i nie 
potrzebują na nią pozwolenia. Inteligencji zupełnie brak. Cała działalność 
zamyka się albo na urządzanych wieczorkach, albo kradzieżach i piciu 
wódki, co nie przynosi honoru dla związki», 

Jest to jeden z pierwszych artykułów mówiący prawdę o związku i 
dziwne, że został umieszczony w oficjalnym organie szaulisowskim. (t) 

Rozpaczliwy odruch obu rzenia, 
44 uwięzionych w Kownie Polaków ogłosiło głodówkę. 

Z Kowna donoszą: 44 politycznych więźniów Pojaków, zamkniętych w 
centralnem więzieniu Kowieńskiem, ogłosiło głodówkę, w znak protestu prze» 
ciw skazaniu na ciężkie więzienie generałowej de Bondy.] 

Pani de Bondy, zaskarżyła wyrok sądu okręgowego do Trybunału Naj: 
wyższego. 

Nowa djecezja poniewieska w Litwie, 
Z Kowna donoszą: W prędkim czasie zostanie utworzona ponie- 

wieska djecezja z rezydencją Biskupa przy kościele św. Stanisława w Po: 
niewieżu. Do nowej djecezji wejdą powiaty: poniewieski, birżański, ra- 
kiszkowski, jezioroski i uciański. Kto zostanie mianowany biskupem 
nowej djecezji jak dotąd nie wiadomo. 

centrali 
Wilnie. 

Sensacyjne aresztowania — Ajent płatny dolarami! 

W. Wilnie wykryto filję wielkiej organizacji szpiegowskiej, działającej 

na rzecz Sowietów, której centrala znajduje się w Gdańsku. ;* 

Przed kilku dniami aresztowano w Wilnie niejakiego Władysława 
Zacharzewskiego, podejrzanego 0 szpiegostwo. Podczas dochodzenia, 
Zacharzewski zeznał, że był płatnym ajentem — szpiegiem i zbierał wia- 

domości tyczące armji polskiej. Pieniądze i instrukcje otrzymywał od nle- 

jakiej Emmy Trakińskiej, zamieszkałej w Wilnie, przy ul. Zawalnej 50. 
Głównem zadaniem jego byłe utrzymywać jak najściślejszy kontakt z by- 

łymi wojskowymi, zwłaszcza zaś miał polecone nawiązywać stosunki z 
gen. Bałachowiczem, któremu miał się przedstawiać jako członek powstań- 

czej organizacji antybolszewickiej białoruskiej, działającą w Mińszczyźnie. 
Pieniądze otrzymywał od Trakińskiej wyłącznie w dolarach. 

Owa Trakińska, była mężem zaufania centrali szpiegowskiej w Gdań- 

sku. Cały zebrany na miejscu materjał, odsyłany był do Gdańska. 
Przeprowadzona rewizja u osób wskazanych, dała obfity materjał w 

postaci kompromitujących dokumentów.— Władze bezpieczeństwa aresz- 
towały wczoraj Trakińską. 

Aresztowanych osadzono w więzieniu na Łukiszkach —Z powodu to, 
czącego się śledztwa bliższych szczegółów brak. = 

Filja gdańskiej szpiegowskiej w 
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Wielka katastrofa 
w Pradze. 

Wybuch amunicji. — Ofiary w 
ludziach. — Wielkie szkody ma- 

terjalne. 

Praga dn. 6 marca 

Jak już donosiliśmy przed kilku dniami, 
w Pradze czeskiej nastąpił wielki wybuch 
amunicji na ulicy. Ooecnie w koresponden: 
cji, otrzymujemy następujące szczegóły ka- 
tastrofy: 

Od 24 godzin znajduje się Praga i cała 
Czechosłowacja pod wrażeniem strasznej 
katastroty. Dnia 5 marca przed 11 godz. 
eksplodowała większa ilość granatów ręcz- 
nych, systemu Janeczka, podczas transporiu 
na ulicy Truhlarskiej, znajdującaj się w naj- 
bardziej ruchliwej części miasia. Eksplozja 
była niezmiernie silna. Tumany czarnego 
dymu zapełniły wszystkie sąsiednie ulice, 
tak że w pierwszej chwili kompletnie nic 
nie było można widzieć, Panika, która wsku- 
tek wybuchu powstała, jest wprost nie do 
opisania. Kobiety i dziec: rozpaczi'wie wo» 
łały o pomoc, ludzie w strasznem zamiesza- 
niu ze wszech stron pędzil! na miejsce ka- 
tastrofy. Dopiero po pewnej chwili można 
się bvło zorjentować w sytuacji. 

Oczom zebranej publiczności przedsta- 
wit się straszny obraz. Prawie cała ulica zo« 
stałą zdemolowana, wszystnie okna i drzwi 
zostały powyrywane, latarnie rozbite, dachy 
zniesione. Ludzie, którzy przyjmowali udział 
w wojnie światowej, opowiadali, że podobne 
spustoszenia rzadko kiedy widywali. Szkody 
które zostały spowodowane jedynie w mie- 
szkaniach prywatnych, dosięgają mailjonów. 

Dwaj żołnierze, którzy wspomnianą 
amunicję trausportowali, zostali kompletnie 
rozszarpani. Trup jednego z nich został wy* 
rzucony do wysokości trzeciego piętra z ta- 
ką siłą, że odłamał kawałek gzymsu. Dru- 
gi żołnierz został wyrzucony jeszcze wyżej, 
Fasady domów są zbroczone krwią. W je- 
dnym z domów znaleziono serce zołnierza, 
które wpadło tu przez otwarte okno. Ranio- 
nych jest ogółem 69 osób. Dziwnym zbie- 
giem okoliczności, koniom, które były za- 
przężone do wozu wojskowego, nie się nie 
stało. 

Wiadomość o katastrofie z błyskawiczną 
wprost szybkością rozniosła się po całej Pra- 
aze, nie więc dziwnego, źe tłumy publiczno: 
ści już po kilku minutach dążyły na miej. 
Bce nieszczęścia. Wojskowi i policyjni leka- 
rze udzielili pierwszej pomocy ranionym, a 
strażacy ogniowi, wojsko i pracownicy miej. 
scy zajęli się usuwaniem gruzów. Stolarze i 
szklarze remontują drzwi i okna. 

EDEL ESAME EI UEI ЛИН 

Nowy napad na majątek 
W nocy z dn. 7 na 8 b.m. mają” 

tek Nowosiołki pod Wilnem był wi- 
downią napadu rabunkowego. W no- 
cy gdy mieszkańcy folwarku udali się 
na spoczynek, nieznani sprawcy us 
zbrojeni w rewolwery i granaty oto: 
czyli budynki folwarku. 

Czterech rzezimieszków zbliżyło 
się do domu właściciela majątku 
Rekmana i zażądało otworzenia drzwi, 
mówiąc że to policja przybyła by 
przeprowadzić rewizję P.  Rekman 
przewidując podstęp otworzenia drzwi 
odmówił, zatarasowując je jednocześ- 
nie sprzętami domowemi. Złoczyńcy 
nie chcąc widocznie alarmować do: 
bijaniem się i strzałami całej służby 
folwarcznej,  pozostawiwszy przy 
drzwiach jednego z napastników, udali 
się do stajni by zrabować konie. Na 
szczęście mocna żelazna sztaba nie 
dała się otworzyć odrazu, Na alarm 
p. Rekmana obudziła się służba, przy- 
tem jednemu z parobków udało się 
przemknąć przez otaczający majątek 
kordon bandytów i dotrzeć do znaj- 
dującego się nieopodal w Nowosiot- 
kach posterunek policji» 

Powiadomiony o napadzie poste- 
runek, natychmiast zorganizował od- 
siecz wysyłając siiny patrol policyjny, 
w celu ujęcia bandytów. — Niestety 
odciecz nadeszła zapóźno, bandyci 
zauważywszy brak jednego z parob- 
ków folwarku, wyłamali sztabę; stajni, 
uprowadzili 4konie i znikli w ciemno- 
ściach. Przybywszy na miejsce wy- 
padku policja podzieliła się na kil- 
ka drobnych oddziałków, rozpoczęła 
pościg, który nie dał jednak, ż powo- 
du ciemnej niepozwalającej na wy: 
krycie śladów przestępców nocy, żad- 
nych rezultatów. (w) 

*4+6444464444444+4444 

D rzy Bujalski, Obiezierski i Wasz- 
r lokują potožnice i z chorobami 

klewicz kobiecemi w nowym lokalu Za- 
kładu położniczego przy ulicy Wielka 

Pohulanka įd. Nr 31. 

  

Jubileusz romantyzmu. 
Piękno — to wspania« 

łość Prawdy. 

Platon. 

Pojmie każdy, że romantyzm nie 
przyszedł na świat z punktualaością— 
fizjologiczną. 

Nikt nie ekreśli ściśle dnia i go- 
dziny a chociażby tylko roku: kiedy, 
jak słońce o wschodzie błysnął na 
widnokręgu wszechświatowym готап- 
tyzm. Nie „urodził się* romantyzm 
lecz powstał, zakwiił.. Wyrażenia 
kryjące w sobie procedurę powolną. 
Między siedmiu miastami nie może 
być sporu, jak o Homera, gdzie „stała 
kolebka* romantyzmu. Stała we wszy- 
stkich siedmiu miastach, może nawet 
w siedmnastu i więcej. W powietrzu 
był przez długi czas, aż stał się — w 
poetyckich dziełach, w romantycznych 
dziełach sztuki wogóle, jak niemniej 
w romantycznych filozofowaniach i 
w romantycznych czynach. 

I podobnie jak powoli stawał się, 
tak powoli ustał — wyczerpał się. 
Dusze ludzkie zapragnęły czegoś in- 
nego. Tak zupełnie jak odwracają się 
dziś — powoli — ed teatru w utar- 
tem dotąd rozumieniu, ponieważ im 
potrzeba szybszej, pikantniejszej zmia- 
ny wrażeń. A był czas, że niebyło 
mocniejszego oddziaływania na tłum 
Judzki jak przez teatr! 

Święcąc rocznicę iurodzin Wiktora 
Hugo (26 lutego 1802) wystawiła w 
zeszłym miesiącu Comódie Franęaise 
jego dramat „Marion de Lorme*, Po- 
mimo, że heroinę interpretowała sama 
panna Cecylja Sorel, ręczyć meżna, 
że tylko pietyzm dla wielkiego imie- 
nia, no, i snobizm utrzymały w przy- 
stojnem skupieniu widownię. 

Lecz to tylko preludjum. Francja, 
z inicjatywy ministra oświecenia p. 
Dalodier'a, przygotowuje się odświę- 
cić z niepowszednią uroczystością i 
pompą: jubileusz romantyzmu. Kiedy? 
W tem sęk właśnie. 

Specjalny komitet jubileuszowy 
już ustalił datę. Jubileusz stuletni ma 
przypaść na rok przyszły 1927 my, 
ponieważ sto lat temu ukazała się 
słynna przedmowa Wiktora Hugo de 
dramatu „Kromwel*, Posypią się we 
wszystkich miastach Francji: galowe 
przedstawienia teatralne,fprelekcje, wy- 
stawy pamiątek etc. etc. Bo współ- 
cześnie mają być honory oddane 
wszystkim wogóle romantykom fran- 
cuskim, wśród których są nietylko 
pisarze, jak Hugo, Lamartine, Musset, 
Balzac, stary Dumas, George Sand, 
i inni, lecz malarze (Delacroix), rze- 
źbiarze (Dawid d* Angers), aktorowie 
(Fródćiick Lemaitre) i t. p. Zaś Co- 
mėdie Frangaise ma 26 lutego 1927 
wystawić nie „Hernani'ego a tembar- 
dziej „Kromwella* lecz komedję oby- 
czajową Balzaca „Mercadet* (z roku 

1851-go). 
Niech będzie rok 1827-y „pune 

ktem wyjścia” dla francuskiego ro- 
mantyzmu! Choć, Bogiem a prawdą, 
już dwadzieście kilka lat przedtem 
była go importowała z Niemiec (w 
słynnej swej książce) pani de  Stael 
i ona to pierwsza użyła wyrazu le 
romantisme, 

Lecz nie mówiąc o prekursorach, 
nie wspominając np. ani o Rousseau 
ani o Chateaubriandzie, pozostańmy 
przy manifeście romantyzmu jakim 
była rozgłośna, do nieskończoności . 
komentowana przedmowa do „Krom- 
wela*. Zadeklarował w niej Wiktor 
Hugo, liczący wówczas 25 lat, że 
jedność miejsca i czasu nie mają naj- 
mniejszego sensu, że przedewszy- 
stkiem prawda powinna pisarza obo= 
wiązywać, że w sztuce powinne pa- 
nować absolutna swoboda i wolność- 
Artysta może patrzeć na wszystko z. 
własnego punktu widzenia. Może pi- 
sać, malować, rzeźbić — co mu się 
żywnie spodoba. Ma najzupełniejsze 
prawo mieszać ze sobą: wzniosłość 
z groteskowością, tragizm z komiz- 
mem. Ba! Śmiały reformator nie uzna- 
wał nawet stabilizacji języka! Język. 
nie jest rzeczą martwą! — wołał. 
Wciąż się wyrabia, doskonali. Język 
francuski, dajmy na to, Montaigne'a 
to nie język Rabelais'go i Pascala. 
Słowem — libertć et uefitć, oto pod 
temi dwoma znakami ma stać artyzm 

wszelki, a przedewszystkiem literatura 
nadobna! 

W 1827 grano już Szekspira w 
paryskim Odżonie. Szekspir wywarł 
decydujący wpływ na Wiktora Hugo. 
Nie udał mu się „Kromwel“. Niesły* 
chanie jest długi; nie wytrzymuje 
sceny. Lecz już siadłszy 1-go czerw- 
ca 1829 przy biurku do pisania, już 
24-go „Skończył pisać pięć aktów 
dramatu „Marion de Lorme*. Akt 
czwarty „najszaleńszy* (z punktu wi- 
dzenia ówczesnej, paryskiej cenzury) 
napisany był bez wytchnienia od 
świtu 20 czerwca do Świtu następ- 
nego dnia, czyli we 24 godziny. Mi- 
nister spraw wewnętrznych p. de 
Martignac, nie chciał sztuce dać swo- 
jego placet, Poeta dobił się audjencji 
u króla. Karol X przyrzekł łaskawie, 
że sam odczyta „straszny* akt czwar- 
ty z przyniesionego mu rękopisu. 
Nazajutrz minister doniósł Wiktorowi 
Hugo, że król nie uważa za właści- 
we aby sztuka była wystawiona, zaś 
jako rekompensatę przyznaje autoro- 
wi pensję 4.000 franków. Wiktor 
Hugo nie przyjął — i zabrał się do 
pisania „Hernanitego*, 

Premjera „Hernani'ego“ stanowi 
istotnie jakby przełomową datę, Ma 
'w historji literatury własną kartę, 
.Burzliwa to była premjera. Hugo i je- 
go wyznawcy stoczyli w  Thóatre 
Francais formalną  batalję. Dopiero 
stał się romantyzm głośnym na Fran- 

cję całą. 
Wolno dziwić się, że wybór fran- 

cuskiej komisji. jubileuszowej nie 
padł na datę 28 lutego 1830, roku. 

‚ O wiele starszym niż francuski 
jest romantyzm niemiecki. Powstał z 
wpływów dzieł Góthego i Schillera 
tudzież z filozofji idealistycznej Fich- 
tego, Schellinga, Schleiermachera, z 
krytycznych prac i studjów obu 
Schleglów, z zainteresowania się 
wreszcie poezją ludową Achima von 
Armim i Klemensa Brentano. 

Wielki romantyk angielski Jerzy 
lord Byron wywarł olbrzymi wpływ 
na literaturę europejską, położywszy 
fundament pod romantyzm angielski. 
Z dzieł Byrona wionęło na świat cały 
umiłowanie wolności, wionęła walka 
o nią na arenie wszystkich stosun- 
ków społecznych i politycznych... 

„Lecz żadnego narodu nie przetra* 
wił tak wskroś romantyzm, jak prze- 
jął duchem swym naród polski i przez 
długie, długie lata znaczył przed nim 
drogi nietylko duchowego i kultural- 
nego rozwoju lecz i dla kierunków 
naczelnych myślipolitycznej. Wszyscy 
my przedwojenni ludzie—z roman: 
tyzmu polskiego; a i wielu powojen- 
nych... Remantyzm rozstrzygnął losy 
Polski porozbiorowej... 

Zaświtał — na grobie politycznym 
Rzeczypospolitej Piastów i Jagiello- 

nów. 1 doświecił aż do rozwalenia się 
tego grobu i wyjścia z niego Polski 
odrodzonej. A nawet zorze roman: 
tyczne zaczęły zapalać się wcześniej. 
Już w drugiej połowie XVIII-go wieku 
zaczęli być w Polsce znani — zagra- 
niczni poprzednicy romantyzmu, 

Mniejsza jednak o te pierwsze 
romantyzmu tętna we krwi naszej. 
Kiedyż pulsować zaczął na dobre pol- 
ski romantyzm? Kiedyż ujrzał go i 
odczuł naród nasz? Od jakiejże daty 
uważać można polski romantyzm za 
sformułowany zasadniczo tudzież w 
dziele konkretnem objawiony? 

Dlaczego to pytanie? Dlatego, że 
sądzę, iż wzorem Francji powinniśmy 
my, zwłaszcza my, Polacy, odświęcić 
możliwie najuroczyściej jubileusz stu- 
letni romantyzmu polskiego. 

Będzie to znakomita i bynajmniej 
nie bezpodsławna sposobność dla 
uczynienia generalnego rachunku Su- 
mienia:jak przeżyliśmy kilkudziesięcio- 
letnią epokę romantyczną, jakich mie- 
liśmy wówczas wodzów narodu, ja- 
kie przeświecały nam ideały, , które z 
nich „odpadły”, jako bądź nie do zre- 
alizowania bądź wyszłe z mody, a 
których realizacji dobiliśmy się mimo 
wszystko? | ai jeszcze, jeszcze o wie* 
le czem wypadnie podumać, o wiele 
czem podyskutować i wiele co u- 
stalić i zaregestrować ad aeternam rei 
memoriam na zakręcie dziejowym, 
w przełomowej chwili, do których
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Słowa obłudy 
Dojlidy!.. Z nazwą tą łączy się 

nazwisko jednego z ministrów, który 
obecnie dzierży w swym ręku los i 
przyszłość polskiego rolnictwa. 

Dojlidyl.. to zwierciadło, do któ- 

rege społeczeństwo przez siedem lat 
istnienia rządów parlamentarnych za- 
gląda od czasu do czasu, by stwier- 

dzić jak funkcjonuje „najlepszy z a" 
paratów demokratycznych *. 

* 

O „Dojlidach* powyżej wspom- 

nieliśmy tylke dla tego, by nie zer- 

wać z rzeczywistością... 

Duże rzeczy idzie w niepamięć, a 

ładne słowa służą niekiedy nietylko 

nadgrobkiem ku zapomnieniu lecz rów- 
nież wstępem do dalszych obłud... 

Ładne słowa spotykamy w arty- 

kule wstępnym ministra i d-ra p. Wła- 
dysława Kiernika w tygodniku „Prze- 
mysł i Handel" (nr. 10), ładne słowa... 

poprzedzone specjalnym  komunika- 
tem reprezentowanego przezeń mini- 

sterstwa. 

Z artykułu tego dowiadujemy się, 

że relnictwo odegrywa bardzo po- 

ważną rolę w naszym ustroju gospo” 
darczym. Uwaga nadzwyczaj cenna— 

bo kio inny mógł by pomyśleć, nie 
daj Boże, że jesteśmy krajem na- 

skroś przemysłowym... 

* 

Mniejsza o to jednak. Nie mówmy 
o tem jaki sens ma udowadnianie 

przez polskiego ministra rolnictwa 
znaczenia polskiego: olnictwa w kraju, 

gdzie 70 proc, stanowią rolnicy.. Te- 

go kto czytał wstępne słowo p. d-ra 
Kiernika w nr. 10. „Przemysłu i Han 

dlu* musi zastanowić następujące 
zdanie: „lm głębiej do powszechnej wia- 

domości przedostaje się przekonanie 
o konieczności wzmożenia wszelkiemi 
siłami produkcji krajowej—tem bliższy 
jest moment zauważenia, iż istnieją 

niewzruszone, podstawowe zasady, 

któremi się rządzi życie gospodarcze, 

a które nie tylko różnic, istniejących 
między najważniejszemi gałęziami wy- 
twórczości krajowej, nie pogłębiają, 
lecz przeciwnie— drogę do usunięcia 
sprzeczności torują*. | dalej: <Eks- 
port artykułów rolniczych może sta- 
nowić jedną ż najtrwalszych podstaw 

dodatniego salda 
wego wskutek wybitnych zdolności 
konkurencyjnych polskiej wytwórczoś- 
ci rolniczej». 

Po przeczytaniu tych ładnych 
słów powstaje pytanie: a jakież to są 
te „niewzruszone podstawowe zasa- 

dy". Wszak takowe nie konieczność 

lecz demagogja wprowadziła w po- 
staci reformy rolnej, w postaci zni- 

szczenia większej własności i zohy- 

dzenia pojęcia własności wogóle. I 

dalej: jak możną mieć czelność mó- 

wić o podstawach dodatniego salda 
bilansu handlowego wówczas,_a właś- 
ciwie po fakcie przeforsowania zmia- 
ny ustawy o zabezpieczeniu podaży 

przedmiotów pierwszej potrzeby i 
odnośnych rozporządzeń. 

H, 0. 

bilansu handlo- 8 

Informacje. 
Podatki w marcu: 

W marcu przypadają do zapłace- 
nia następujące podatki: do 15 go 
marca—podaiek od obrotu z miesią- 
ca lutego od przedsiębiorstw handlo- 
wych l-ej — 2-ej kategorji i prze- 
mysłowych 1 — 5 kategorji oraz 
przedsiębiorstwa sprawozdawcze; od 
15 marca—l-a rata podatku grunto- 
wego za 1926 r.; w ciągu 7 dni od 
daty wypłacenia uposażenia stužbo- 
wego, emerytury lub wynagrodzenia 
za najemną pracę— podatek dochodo- 
wy od tych uposażeń i t. p.; wszel- 
kie podatki, których termin płatności 
w marcu został wyznaczony w do- 
ręczanym podatnikowi nakazie płatni- 
czym. 

Rynek wołyński. 
(Cena za 100 klg. w hurcie) 

Żyto — 19 zł., owies — 20,50, jęczmień 
zwykły — 18,50, mąka pszenna Sieiwurcia 
0000 A 66, 0000 B -- 59, Kuznieca 0000 
A — 65, 0000 B 58, Kandelisa 0000 4 —64 
0000 B. — 57, otręby pszenne — 14. 

KRONIKA MIEJSCOWA 

Posiedzenie Rady Ekono- 
micznej. Dziś og.7 w. w lokalu Wo- 

jewództwa odbędzie się posiedzenie 
Rady Ekonomicznej. Porządek dzien- 
ny przewiduje: 1) sprawę uregulo: 
wania cen na. artykuły pierwszej 
potrzeby, 2) sprawę memorjału Rady 
do Ministerstwa Handlu i Przemysłu 
w przedmiocie stosunków i warun- 
ków handlu i przemysłu Wileńszczy* 
zny, oraz wolne wnioski. (t) 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 

10 marca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 1,60 1,62 1,58 
Belgja 34,77 3476 33,59 
Holandja 306.05 305,81 305 29 

Londyn 37,10 37.19 37.01 
Nowy-York 1.63 1.65 1.61 

Paryž 28,— 28,07 27.03 
Praga 22,60 22,65 22,55 
Szwajcarja 147, — 147.37 14663 
Stokholm 20475 20526 204,24 
Wiedeń 107 50 107,77 107 23 
Włochy 30,72 30,80 30,65 

Papiery wartościowe 
Pożyczka dolarowa 68,50 (w złotych 

0 
522,65 

a kolejowa 125,00 126,0 

5 pr. pożycz. konw. 39,35 40,25 — — 
4 pr. pożyczk. konw, — — — — 
4,5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw, 23,00 23,75 — 

ESU EINIKIS ESS NAT | ARTS ATI OT KASOS ES ERA 

Zorza pėlnocna w Wilnie. 
(Komanikat Obsermatorjum Astronomicznego Uniwersytetu Stefana 

Batorego). 

W piątek, 5 marca wieczorem widzialna była w Wilnie zorza pół. 
nocna. Piękne to zjawisko rzadko daje się obserwować w naszych szero- 
kościach geograficznych, pomimo to niedawno było widzialne na ziemiach 
polskich 26 stycznia w Gdańsku i Poznaniu. Jak wiadomo, częstość wy- 
stępowania i jasność zórz pozostaje w związku z działalnością słońca, 
która zmienia się okresowo w ciągu 11 lat i obecnie wzmaga się, jak 
to wykazuje wzrastająca ilość plam na słońcu. 

Niestety zjawisko to nie mogło być obserwowane w całej okazałości 
ze względu na znaczne zachmurzenie nieba, które tylko krótko rozjaśniło 
się między godz. 20 a 21. Już o godz. 19 widać było w przerwach 
chmur jasność w północnej stronie nieba. Około godz. 20 m. 30 niebo 
rozjaśniło się prawie zupełnie, ukazując na widnokręgu północnym zorzę, 
Rozciągała się ona szerokim pasem, sięgającym 30 stopni nad horyzon* 
tem, świecąc łagodnem, blado-zielonem Światłem. W ciągu kilku minut 
między godz. 20 m. 45 a 20 m. 50 widać było dwa 
w północno-zachodniej części nieba 
Cassiopea. 

Wkrótce potem natężenie zorzy 

jasne promienie 
przebiegające przez gwiazdozbiór 

poczęło słabnąć, choć w czasie 
chwilowych wypogodzeń nieba można było ją obserwować do godz, 23, 
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Wsch. sł, o g. 6 m. 43. 

  

Konst. i P. Zach, sł. 0 g. 4 m. 58 

Jutro 
Grzegorza 

x URZĘDOWA 
— [i] Lustracja mostu w Jan- 

kowszczyźnie. Dnia 10 b. m. w 
odz. popołudn. Vice - Wojewoda 

Wileński P. O. Malinowski w towa- 
rzystwie przedstawicieli Dyrekcji Ro- 
bót Publicznych p. Bronowskiego i 
p. Krukowskiego oraz p. pułkownika 
Fogla, dowódcy 3 pułku saperów 
dokonał lustracji mostu w  Janko- 
wszczyźnie, który w dniu dzisiejszym 
został ostatecznie rozebrany. 

Wilja pokryta jest obecnie po- 
włoką lodową niżej Wilna aż do 
ujścia rzeki Warki na przestrzeni 
około 18 klm. Istniejące zatory zwol- 
na rozmiękają. Patrole saperów w 
dalszym ciągu pełnią służbę na wy- 
brzeżach. 

[t] Dziennik Urządowy. 
Ukazał się Nr. 2 „49* Dziennika 
Urzędowego Województwa Wileń- 
skiego. 

MIEJSKA. 
— W sprawie budowy gma- 

chów dla szkół powszechnych. Do 
głodu mieszkaniowego, jaki obecnie 
panuje w Wilnie przyczyniają się w 
znacznej mierze szkoły powszecine, 
zajmując lokale mieszkalne, Lokale 

powyższe nie są przystosowane do 
potrzeb szkolnych, nie mogą być 
przeż szkoły całkowicie  wyzyskane, 
część bowiem mniejszych pokoi nie 
nadaje się na klasy i zostają prze- 
ważnie bez użytku, gdzie zaś jako 
lokale mieszkalne mogłyby być z po- 
wodzeniem całkowicie  wyzyskane. 
Na dowód służyć może fakt, że 51 
szkół powszechnych, składających się 
z 252 oddziałów zajmują lokale cał- 
kowicie nie przystosowane do po- 
trzeb szkoły w ilości 378 pokoi i 47 
kuchen. Mając powyższe na wzglę- 
dzie Magistrat m. Wilna uważa, że 
w celu zwiększenia ilości mieszkań 
w Wilnie należy niezwłocznie dążyć 
do usunięcia szkół powszechnych z 
lokali mieszkalnych do specjalnie na 
ten cel wzniesionych gmachów szkol- 
nych. 

W tym celu Magistrat opracował 
plany i kosztorysy budynku szkolne- 
go, zatwierdzonego przez Dyrekcję 
Robót Publicznych, który ma być 
wzniesiony na placu miejskim przy 
zbiegu ulic Rydza Śmigłego i Szep* 
tyckiego. Budynek ten jest przezna- 
czony na pomieszczenie 13 tu od- 
działów szkolnych, gdzie przy dwóch 
zmianach będzie mogło pobierać na- 
ukę 1418 dzieci szkolnych. Jednocze- 
śnie z wybudowaniem powyższego 
gmachu będą zwolnione lokale nie- 
szkolne, w których obecnie mieszczą 
się szkoły powszechne, a mianowicie: 

ARIA ĖS С КАМ i T MAT NEO WORECZEK ZEE ZE YET RYC Ka SE STM TYT ORAZ KICK EDO ZEN STALO ASN ЕЛИ уч 

nam Bóg dojść pozwolił. 
A jest przełomową chwila obecna? 

Bodaj że jest nią. Bodaj, że epoka 
romantyczna nasza dobiegła ostatecz- 
nie do kresu. Duch romantyczny (ten, 
dawny, z czasów mierzenia siły na 
zamiary) bodaj że chyba już tylko 
trzyma się gdzieniegdzie pe szczytach 
jakichś wyjątkowych intelektów jak 
pierzchające mgły porankowe w gó- 
rach czepiają Się jeszcze tu i owdzie 
jakiejś turni, jakiego skalistego cyplu 
AE świta dzień. Powtórzyć wolno 

za Wiktorem Hugo z jego przedmo: 
wy do „Kromwela*: «Une ćre nou- 
selle Фа commencer pour le monde 
et pour la poėsie». 3 

A jeżeli by powziąć zamiar od- 
święcenia stulecia romantyzmu pol- 
skiego, to—kiedyż? Na jakiej zatrzy: 
mać się dacie. : 

Stulecie ukazania się przełomowej 
rozprawy Brodzińskiego „O klasycz- 
ności 1 tomantyczności”, minęło, Uka« 
zala się ta słynna rozprawa w „Pa- 
miętniku Warszawskim* w 1818 tym. 
Brodzińskiemu odpowiedział Jan Śnia- 
decki w „Dzienniku Wileńskim* w 
rok potem („O pismach klasycznych 
i romantycznych*). A po tych obu 
rozprawach, jak nieprzymierzając na 
dwu gładkich a pochyłych deskach, 
stoczył się polski romantyzm do swej 
skolebki», lub jeśli kto woli, tam skąd 
miał wypłynąć na Polskę całą: do 
Wilna, 

I my, my tu w Wilnie, skąd ro- 
mantyzm wyszedł na Polskę, aby 
przez sto lat trzymać ją pod swem 
panowaniem, nie mielibyśmy odświę- 
cić, z całym nawet entuzjazmem, stu- 
lecia tego petężnego ducha, co bu- 
chał Odą do Młodości, kreślił obrazy 
«Lithuanii» i dwakroć z ziemi polskiej 
dobył legjony? + 

„Oda do Młodości* powstała w 
Kownie w 1820tym. Tom pierwszy 
poczyj Mickiewicza ukazał się u Za- 
wadzkiegć w Wilnie w 1822-gim. On 
też i zawierał przedmowę o poezji 
romantycznej, stanowiącej pendant do 
Wiktora Hugo przedmowy do „Krom* 
wela* Definicji atoli romantyzmu Mi- 
ckiewicz w niej nie dał—natomiast w 
pierwszym już tomie swoich utwo- 
rów dał znakomite romantycznej po- 
ezji — przykłady. Właściwie przeto 
czas wschodu romantyzmu polskie- 

go, okręślićóby można śmiało wedle 

daty powstania pierwszych  Mickie- 
wic.a ballad, Byłby to rok 1820. 

Spóźniliśmy się! Lecz nie tak już 
z kretesem, aby nie można było od- 
robić tego, czego Się nie zrobiło i 
nie można było dogonić romantyzmu 
naszego jeszcze na jego czołowych 
pozycjach. ; в 

Jeżelibyśmy nie zdecydowali się 
szukać podstaw dla jubileuszu mię- 
dzy powstaniem ballad a sonetów, 
jeżeliby nam nie dogadzat okres pi- 
sania „Konrada Wallenroda" lub 

pragnęlibyśmy trzymać się arcyściśle 
daty drugiej części „Dziadów*, to 
mamy datę 1826-go roku: pierwszego 
wydania, w Moskwie, „Sonetów Krym- 
skich”. 

Pozwalam sobie jednak mniemać, 
że zbyt skrupulatne szukanie „sto- 
sownego* punktu oparcia nie powin- 
no grać żadnej roli w tym wypadku, 
Dziesięciolecie 1820 — 1830 jest punk- 
tem, z którego wyszedł na Polskę 
romantyzm. Śmiało możemy stanąć 
ogólnikowo na tym punkcie, licząc 
się jedynie z niezbędnym czasem dla 
przygotowania tu w Wilnie pamiąt- 
kowej uroczystości godnej tej olbrzy: 
miej roli, jaką w całem życiu Polski 
porozbiorowej odegrał romantyzm. 
, Byłbym nad wyraz szczęśliwy 
jeśliby rzucona tu myśl podjętą zo* 
stałą przez miłośników i badaczów 
romantycznej epoki, a osobliwie jej 
początków. Światłych umysłów i 
gorących serc w Wilnie nie braknie. 
Akademja poświęcona np. roman- 
tyzmowi polskiemu (wszelkich od- 
cieni); w Reducie wieczór romantycz* 
ny; w prasie specjalne dodatki obra- 
zujące piórem i rysunkiem wielką 
naszą epokę romantyczną— wszystko 
to mogłoby złożyć się na piękny i 
szeroki gest — mickiewiczowskiego 
Wilna. 

Cs. J. 

Lowo 

szkoła Nr. 19 przy ul. Rydza Śmig- 
łego, Nr. 7 przy ul. Wielka Pohulan- 
ka 38, Nr. 47—Rydza Śmigłego—37, 
Nr. 31 ul. Koszykowa 6—7, Nr. 28 
W.-Stefańska 37, i Nr. 34—W. Po- 
hulanka 15, tak że po wybudowaniu 
gmachu szkolnego przybędzie w mie: 
ście 7 lokali mieszkalnych  składają- 
cych się 268 pokoi i 9 kuchen. Przy* 
stąpienie w bieżącym roku do budo- 
wy gmachu szkolnego da jednocze- 
Śnie możność zatrudnienia znacznej 
ilości robotników przy wyrobie cegły 
i robotach budowlanych, co będzie 
dla miasta z korzyścią, gdyż zamiast 
wypłacania zapomóg bezrobotnym 
da im się możność zarobkowania. 

W związku z tem Magistrat wniósł 
na posiedzenie Komitetu Rozbudowy 
m. Wilna, kióre odbędzie się dziś, 
memorjał z piośbą o przyznanie Ma: 
gistratowi długoterminowej pożyczki 
w kwocie 179500 zŁ na budowę 
wspomnianego gmachu szkolnego. 

‚ — (п) Czy znowu? Przed kilku 
dniami znikł urzędnik wydziału po- 
datkowego Magistratu Zygmunt Gau- 
dzis. Są przypuszczenia, że Gaudzis, 
jak narazie ustalono, nie złożył do 
kasy miejskiej kilkaset złotych. Magi- 
strat zarządził poszukiwania, zawia- 
domiona została policja. 

OPIEKA SPOŁECZNA PRACA. 

— (x) Zapomogi dla instytuc 
dobroczynnych w Wiinie. a 
trat m. Wilna wyasygnował w tych 
dniach dla instytucyj dobroczynnych 
w Wilnie, jako resztę zapomogi za 
mc luty 20475 zł. i A conto za- 
pomogi za marzec 17007 zł. 

. — Ściąganie wkładek ubez- 
pieczeniowych za pracowników 
umysłowych. Na podstawie ustawy 
o zabezpieczeniu na wypadek bezro- 
bocia rozpoczęta została na terenie 
Województwa Wileńskiego akcja u- 
bezpieczeniowa piacowników umy- 
słowych. 

Wobec powyższego wszystkie 
przedsiębiorstwa: górnicze, hutnicze, 
handlowe, komunikacyjne i przewo- 
zowe, oraz inne zakłady pracy, 
choćby na zysk nieobliczone a pio- 
wadzone w sposób przemysłowy, o 
ile zatrudniają powyżej 5 pracowni- 
ków (robotników lub pracowników 
umysłowych), obowiązane są: 1) za- 
rejestrować się w ciągu 14 dni t. j. 
do 20 marca w biurze zarządu 
Obwodowego Funduszu Bezrobocia 
w Wilnie przy ulicy Zawalnej Nr. 2. 
Przy kwalitikowaniu przedsiębiorstwa 
lub zakładu pracy ze względu na 
liczbę zutrudnionych pracowników 
brani są pod uwagę wszyscy pozo- 
stający w stosunku najmu pracy z 
tem przedsiębiorstwem lub zakładem 
pracy niezależnie od ich płci, wieku 
(osiągnięcie 18 roku życia), charakte- 
ru zatrudnienia (praca fizyczna lub 
umysłowa) oraz niezależnie od tego 
czy podlegają obowiązkowi zabez- 
pieczenia w razie uznania przedsię- 
biorstwa lub zakładu pracy za objęte 
mocą ustawy ubezpieczeniowej czy 
też nie, 2) zaprowadzić rejestry za- 
świadczeń wydawanych bezrobotnym, 
3) uzupełnić listy płacy stosownie 
do wspomnianego wyżej rozporzą: 
dzenia p. ministra pracy, 4) nie- 
zwłocznie po każdej dokonanej wy- 
płacie podawać do wiadomości za: 
rządu Obwodowego F. B.: a) ogólną 
liczbę wszystkich zatrudnionych w 
ostatnim okresie płatniczym w da- 
nym zakładzie pracy pracowników 
umysłowych z podaniem liczby tych 
z pośród nich, którzy podlegają obo- 
wiązkowi ubezpieczenia na wydadek 
bezrobocia i b) sumę należną F. B. 
wkładek zakładów pracy za dany 
okres płatniczy od zarobków wypła- 
conych pracownikom umysłowym, 
5) wkładki, należne F. B. z tego ty- 
tułu winny być wpłacone począwszy 
od 24 lutego 1926 r. do P. K. O. 
na konto Zarządu Głównego F. B. 
Nr. 9600 co miesiąc z dołu najpóź- 
niej do 20 następaego miesiąca za 
miesiąc ubiegły, 6) niewykonanie po- 
wyższych obowiązków pociąga za 
sobą odpowiedziainość karną z art. 
34 ustawy o zabezpieczeniu na wy- 
padek bezrobocia. 

Wszelkich informacji udziela Biu- 
ro Obwodowego F. B. w Wilnie 
ul. Zawalna 2. 

POCZTOWA. 

— (x) W sprawie zażaleń lu- 
dności na urzędy pocztowe. W 
celu umożliwienia indności przedsta- 
wiania swych potrzeb, życzeń i wszel- 
kiego rodzaju gzażaleń w sprawach 
dotyczących funkcjonowania poczty, 
inspektorzy pocztowi na mocy zarzą- 
dzenia Prezesa Dyr. Poczt i Telegr. 
p. Jana Popowicza mają w czasie 
swych podróży inspekcyjaych nawią- 
zywać kontakt z pewnymi czynnika- 
mi miejscowej ludności w _ siedzibie 
konirolowanego urzędu. Czynnikami 
powołanymi do przedstawiania dezy- 
deratów ludności przedstawicielom 
Dyrekcji będą oczywiście w pierwszym 
rzędzie urzędy gminne i parafjalne. 

— (w) Śledztwo w Sprawie 
katastrofy podczas burzy. Jak wia- 
domo po burzy która „Szalała na uli- 

cach miasta i spowodowała wywró- 
cenie się setek słupów  telegraficz- 
nych na ul. Mickiewicza, Pohulance, 
Zakretowej, w Zwierzyńcu i na An- 
tokolu, władze śledcze rozpoczęły 
energiczne dochodzenie mające na 
celu wykrycie rzeczywistych spraw- 
ców katasirofy, nie chcąc skutków jej 
dopatrywać się wyłącznie w  zjawis- 
kach atmosferycznych. 

  

A 
Panu Doktorowi 

MICHNIEWICZOWI 
czne podziękowanie za 

ną operację 

medycyny JANOWI 
składa  serde: 

wyleczenie przez umiejęt- 

Tadeusz Stuigiński 
inżynier 

  

  

od lizo do 15 marca r.b, 

na garnitury, kosijumy i palta 

D. H. „Btawat Wilenski“ 
Wilno, Wileńska 31 

Wyprzedaż towarów wełnianych 

z ustępstwem ой 10 д0 20 % 

Obejrzenie towaru nie obowiązuje do kupna. 

  

został otwarty Dział 

Ceny konkurencyjne: 
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Niniejszym шат zaszczyt podać do ogólnej wiadomości, iż przy 

Sklepie Meblowym 

polecam: gobeliny, drelichy, płótna jutowe, sienniki, 
firanki, szpagat i t.p. artykuły. 

Z poważaniem 

Dom Handl. w Wilnie, Wileńska 8, 

obić meblowych 
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Śledztwo powyższe dotychczas 
nie zostało jeszcze ukończone, ze 
względu na obszerny i bardzo obfity 
materjał, którym władze śledcze roz- 
porządzają, Obecnie zaznaczyć jedy- 
nie należy, iż wypadkiem powyższym 
zainteresowała się Państwowa |zba 
Kontroli i rozpoczęła specjalne do- 
chodzenie i prowadzi dalsze śledztwo 
w sprawie kaiastrofy, która koszto- 
wała państwo setki tysięcy złotych. 

— (x) Referat turystyczny przy 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów w 
Wilnie. Celem utrzymywania stałego 
kontaktu z towarzystwami krajoznaw- 
czemi, w tutejszej Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów stworzono osobny  refe- 
rat turystyczny, który ma być pod- 
porządkowany oddziałowi komunika- 
cji wspomnianej Dyrekcji. 

— (x) Dla uzgodnienia planu 
rozkładu jazdy kolejami z po- 
trzebami poczty. Celem uzgodnie- 
nia planu rozkładu jazdy kolejami z 
potrzebami połączeń pocztowych od- 
będzie się w Warszawie, w dniu dzi- 
siejszym, konferencja komunikacyjna. 
Z ramienia Wileńskiej Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów został wydelegowany do 
Warszawy, celem wzięcia udziału w 
tej konferencji naczelnik wydziału 
komunikacyjnego. 

WOJSKOWA. 

— Zmiany w D-twe Więzie- 
nia Wojskowego. Rozkazem d-cy 
Obozu Warownego został mianowa- 
ny komendantem Więzienia Wojsko- 
wego na Antokolu kpt. Tymański. 
Funkcję swą kpt. Tymański objął od 
por. Someckiego. [ab] 

— Nowy doradca prawny D. 
O. W. Dotychczasowy radca prawny 
D-twa Obozu Warownego kpt. K. 5. 
Olszewski Zygmunt przeniesiony 
został do Sądu rejonowego w Grod- 
nie. Na miejsce jego wyznaczony 

został kpt. K, S$. Bara Wacław. [ab] 

AKADEMICKA, 

— () Zniżki dla akademików. 
Sekretarjat U. S. B. ogłosił, że roz- 
począł wydawanie zniżek kolejowych 
dla akademików wyjeżdżających na 
ferje świąteczne. ; 

Zniżki ważne są w okresie od 
20/iil — 20/V. ‚ 

— [t) Tydzień społeczny. Za- 
rząd stowarzyszenia młodzieży aka- 
demickiej „Odrodzenie*" urządza w 
okresie od 14—21 bm, „Il katolicki 
tydzień społeczny”, х 

Na program tygodnia złoży się 
cykł wykładów z dziedziny katolic- 
kiej myśli społecznej. 

W niedzielę 14 bm. o 12 m. 30 
w Sali Śniadeckich słowo wstępne wy- 
głosi J. M. Rektor U.S. B. @-г 
Marjan Zdziechowski poczem prof. 
d-r Marjan Massonius będzie mówił 
o „Religji w wychowaniu spo* 
łecznem*: 

W poniedziałek 15 b. m. godz. 8 
wiecz.Sala V Ks. prof. d-r Aleksander 
Wóycicki— „Istota kwestji społecznej”. 

We wtorek 16 b. m. o godz. 
wiecz. sala V prof. d-r Stefan Oleser 
—,„Wartošė spoteczna kary košciel- 
nej, a kary państwowej”. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Posiedzenie T-wa Psychja- 
trycznego. W piątek dnia 12-go 
marca b. r. o godz. 7 min, 30 wie- 
czorem w sali Polskiego Towarzy- 
stwa Lekarskiego (Zamkowa 24) od- 
będzie się posiedzenie wileńskiego 
oddziału Polsk. Tow. Psychjatr. „dla 

członków i wpiowadzonych gości z 

następującym porządkiem dziennym: 
1. Prof. dr. J. Rettinger: Obserwa- 

cje nad metodami laboratoryjiemi w 
wypadkach psychjatrycznych i neu- 

rologicznych. 2. Dr. A. Falkowski: 
Pokaz chorego. 3. Dr. H. Jankowska: 
Pokaz chorego. 4. Dr. A. Wirszubski: 
Coma neoplasmatica. 

— Powszechne wykłady uni- 
wersyteckie. We czwartek, dnia 
11-go marca 1926 roku o godzinie 
T-ej wieczorem w sali Śniadeckich 
Uniwersytetu prof. Juijusz Kłos wy- 
głosi odczyt p. t. „Architektura go- 

tycka* z obrazami Świetlnemi. Wstęp 
80 gr.; dla młodzicży 20 gr. 

— Wileńska grupa Polskiego 
Towarzystwa Geolog'cznego. Dnia 
8 b. m. odbyło się w Zakładzie QOeo- 
logicznym U. S. B. pod przewod- 
nictwem profesora J. Łukaszewicza 
posiedzenie geologów _wileńskich w 
celu zawiązania grupy miejscowej 
Polskiego Tow. Geologicznego. Za: 
daniem nowopowstałej placówki nau- 
kowej będzie objęcie kierownictwa 
nad studjami geologicznemi Ziem 
Wschodnich. Grupa Wileńska Pol. 
Tow. Geolog. zamierza wejść w bliski 
kontakt zarówno z naszemi instytu- 
cjami samorządowemi, jak i społe- 
czeństwem wogóle, rozumiejąc, że 
postęp badań geologicznych możliwy 
jest jedynie przy wzajemnej współ- 
pracy geologów i społeczeństwa. 
Przewodniczącym został Prof. Dr. B, 
Rydzewski, sekretarką asystentka Zakł. 
Geol. p. A. Makarewiczówna. Na po- 
siedzeniu tem obecny był Dr. Lauge 
Koch, który przedsiawił zgromadzo* 
nym naukowe wyniki swych podró: 
ży po północnej Grenlandji. 

— Sekcja Sanitarna Tow. Wie- 
dzy Wojskowej. W piątek dnia 12 
b. m. o godz. 19 w sali Domu Ofi- 
cera Polskiego odbędzie się posie- 
dzenie Sekcji San. Tow. W, W. z po- 
rządkiem dziennym: referat mjra Ża- 
charskiego p. t. „Walka z chorobami 
wenerycznemi“, 

RÓŻNE. 
— Wieczornica na imieniny 

marsz. Piłsudskiego. Dnia 9 marca 
b. r. odbyła się w sali Domu Oficera 
Polskiego zwołane z inicjatywy Zwią- 
zku Legjonistów, Związku Strzelec- 
kiego, T-wa P. Z. P. oraz Związku 
pracowników miejskich — organiza- 
cyjne zebranie, na którem licznie re- 
prezentowane organizacje społeczne, 
związki i instytucje, uchwaliły urzą- 
dzić w dniu 20 b. m. „Wieczornicę* 
celem uczczenia Imienin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Organizacje na | 
czas o zebraniu nie powiadomione, 
mogą zgłosić swój udział —w Sekre- 
tarjacie Zw, Strz. ul. Dominikańska 
13 do dnia 18 b. m. między 0 —15. 

— [i] Odjazd Dowborczyków. 
W dniu wczorajszym o godz. 6 po 
poł. wyjechała do Warszawy na 
ogólnopoiski zjazd Zw. Dowborczy- 
ków delegacja Wileńskiego Okręgo- 
wego Związku Dowborczyków. 

Delegacja przybrana w tormę ga- 
lową powiozia z sobą Sztandar Zwią- 
zku. 

— (w) Jak kolportowane są 
pisma białoruskie. Nadzwyczaj cie- 
kawie przedstawia się sprawa kolpor= 
tażu pism białoruskich wydawanych 
w Wilnie. — Nikomu na myśl nawet 
nie przyjdzie skąd pisma białoruskie 
jak <«Sieianskaja Niwa», «Biełaruskaja 
Niwa» mają aż do 2 a nawet 3 ty- 
sięcy czytelników, — mimo nader 
skąpej i niewybrednej treści którą 
zawierają — Ciekawe światło na tę 
sprawę rzuca fakt następujący, który 
zdarzył się przed paru dniami. Do 

8 Komisarjatu Rządu w Wilnie zgłosił | 
się pewien gospodarz ze wsi Her- 
maniszki w pow. Lidzkim, nazwiskiem 
Łaszakiewicz Jan, i oświadczył, iż pra- 
gnie prosić władze Komisaijatu o 
opiekę od nasyłania mu pism biało- 
ruskich najrszmaiszego rodzaju, a 
głównie „Sielanskoj Niwy“ i „Bieta- 
ruskoj Niwy” przysyłanych mu staie, 
mimo że pism tych jako Poiak nigdy 
nie prenujnerował. Oczywiście cóż 
może w danym wypadku poradzić 
Komisarjat, jeżeli prośby p. Łaszakie- 
wicza nic nie wskórały w samych 
redakcjach wspomnianych pism  bia- 
łoruskich. „Na upór niema iekarstwa: 
«Sielanskaja Niwa» gwałiem chce 
zrobić z p. Łaszakiewicza Biatorusina, 

— Podziękowanie. Dowództwo Obsza: 
warownego i Komenda Garnizonu 

Wilno składa serdeczne podziękowanie tą 
drogą Zarządowi <Lutni» za łaskawy, bez- 
interesowny udział i pomoc w zorginizowa- 
nym na rzecz oibudowy Kościoła Garnizo* 
nowego w Wilaie, poranku muzycznym dnia 
7 Ill r.b. w Sal: Miejskiej. 

Jednocześnie gorące podziękowania 
składamy  Magistratowi m. Wilna za 
wypożyczenie za minimalną _ opłatą 
(zwrot kosztów światła) Sali Miejskiej 
Wszystkim zaś którzy przybyciem swym na 
kowcert zasilili fundusz na ten cel składamy 
«Bóg zapłać», 

ru
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TEATR i MUZYKA, 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

po trzydniowej przerwie spowodowanej wy- 
jazdem Zespołu na dalszy ciąg czwartej 
wyprawy artystycznej po czterech woje- 
wództwach kresowych, gra dzisiaj komedję 
w trzech aktach Jerzego Szaniawskiego <Ewę>, 
Jutro SZ będzie dramat St. Żeromskiego 
<Turoń>. sobotę stylowa komedja z epoki 
Stanisławowskiej Fr. Zabłockiego «Fircyk w 
zalotach», zakończony sceną operową Domi 
nika Cimarosa <I! matrimonio segreto» oraz 
scenką baletową Boccheriniego. - 

Bilety sprzedaje do przedednia każdego 
przedstawienia biuro <Orbis> Mickiewicza 11 
od 9—4,30 w dnie powszednie i od 10—12.30 
w niedziele, oraz księgarnia <Lektor» Mickie- 
wicza 4 od 4—7 popoł. w dnie powszednie i 
od 1—3 w niedziele. W dniu przedstawie- 
nia bilety nabywać można w Kasie Teatru 
od 11—2 i od 5—8 ppoł. 

— Wieczór uczn. Konserwatorjum 
wileńskiego. W piątek d. 12 marca w lo- 
kalu Konserwatorjum Wil. (pl. Orzeszkowej 
®) odbędzie się kolejny wieczór tercjałowy 
uczniów i uczenic tegoż Konserwatorjum z 
klas fortepianu, skrzypiec, śpiewu solowego, 
instrumentów dętych. Początek o g. 7 w. 
Karty wstępu w Sekretarjacie Konserwator- 
jum od 4 do 7 w. 

— Koncert Crawford w Teatrze Pol- 
skim, Niedzielny koncert znakomitej Śpie- 
waczki koloraturowej B. Crawford, oraz wy 
bitnego pianisty F. Szymanowskiego — obu- 
dził żywe zaiteresowanie. Obdarzona nie- 
zwykle pięknym głosem B. Crawford wyko: 
na szereg arji operowych oraz pieśni, F. 
Szymanowski znany jako doskonały piani- 
sta, da się poznać Wilnu wykonaniem sze- 
regu wybitnych kompozycji fortepianowych. 
Szczegóły programu podane będą niebawem. 

Bilety do nabycia codziennie w kasie 
teatralnej 11—1 i 3--9 wiecz. 

— Koncert Keniga w Teatrze Pol: 
skim. Na rzecz opieki szkolnej gimnazjum 
Zygmunta Augasta — odbędzie się w sobotę 
nadchodzącą koncert utalentowanego skrzyp- 
ka i kompozytora Włodzimierza Keniga ze 
współudziałem znanej i cenionej śpiewaczki 
Zofji « Bortkiewicz: Wyleżyńskiej. W. progra* 
mie: Pe:thoven, Couperin, Pugnani, Boche- 
rini, oraz pieśni Różyckiego, Keniga, Wert- 
heima, Kreisiera, Opieńskiego i in. 

„ Przy fortepianie — J. Guzewicz. Kasa 
czynna 11—1 i 3—9 wiecz. 

— Poranki muzyczne w Sali Miej. 
skiej. W niedzielę 14 b. m. odbędzie się 
Poranek poświęcony muzyce religijnej. W 
a między innemi Requiem Mozarta, 

aniaty Bacha, Stabat Mater Pergolesi'ego, 
Wstęp z misterjum Parsival R. Wagnera. 
Uczestniczy orkiestra 1 p. p. leg., chóry i 
soliści. Początek o godz, 12.30 popoł, 

Z SĄDÓW. 
Niefortunna kradzież i niedoszła 

podróż do Ameryki. 
W ubiegły wtorek sąd okręgowy rozpo* 

znawał sprawę Szymona Azarewicza, Mojź2- 
sza Aleksandrowicza, Abrama Czańskiego, 
Dawida Kapłana, Frumy Bezdańskiej, Ka- 
chel! Matelzon, Lejby Głaza, Judela Jawicza 
i Maszy*Aleksandrowiczowej—osk. z art. art. 
51 i 581 cz. 3 K. K. ° 

Akt oskarżenia stwierdza, že 1-g0 maja 
1924 r. z kasy ogniotrwałej, znajdującej się 
w mieszkaniu p. Bojomira Śtaniewicza, peł 
nomocnika Jana hr. Tyszkiewicza, pizy ul. 
Zygmuntowskiej N 6 skradzione zostały 15 
biletów po tysiąc rubli każdy Banku Ziem 
skiego Wileńskiego i złoty pierścionek z ru- 
binem. Rzeczy te należały do hr. Tyszkie- 
wicza. Oprócz tego kradzieży uległ w temże 
mieszkaniu błam lisi należący do p. Stanie- 
wicza. Łączna wartość skradzionych rzeczy 
wyniosła 5,000 zł. 

Podczas dokonania kradzieży p. Stanie" 
wicz był nieobecny w Wilnie a bawił w 
Białymstoku w interesach hr, Tyszkiewicza, 

Przed wyjazdem polecił lokajowi Szy- 
monowi Azarewiczowi doglądać kasy, uprze: 
dzając go, że są tam pieniądze. Wskazał mu 

ytem miejsce, gdzie był schowany klucz 
od kasy i zalecił mu spać w pobliżu pokeju, 
gdzie znajdowała się kasa. 

Po ujawnieniu kradzieży podejrzanym 
był o dokonanie tego Azarewicz, gdyż od 
lego maja wyszedł z domu i przez dłuższy 
cząs nie powracał, Policja wszczęła poszuki: 
wania sprawcy, którego ujęto dopiero w 
lipcu 1 r. w pow. Dziśnieńskim  Azare- 
wicz przyznał się do kradzieży. Przesłuchi- 
wany w ekspozyturze śledczej przez przo- 
downika Wasilewskiego, Ązarewicz zeznał, 
że w swoim czasie poznał się z właścicielem 
hotelu <Łódź» Mojżeszem Aleksandrowiczeim. 
Kiedyś przy szklance piwa siedząc z nim 
zwierzył się mu z zamiarem wyjazdu do 
Ameryki i ubolewał, że nie posiada na po* 
dróż środków jak również nie ma ludzi, 
którzyby mu podróż ułatwili. Aleksandro= 
wicz, dowiedziawszy się również od Azare- 
wicza © zawartości kasy ogniotrwałej —pora- 

   

dził mu, by skradł stamtąd pieniądze. 
Azarewicz kazał więc Ślusarzowi Czafi+ 

skiemu dorobić klucz do kasy na wzór załą: 
czonego. Czafński wiedział w jakim celu by+ 
ło zamówienie, to też zażądał za robotę 40 
dolarów. Po dokonaniu kradzieży, Azarewicz 
sprzedał bilety wartościowe w ten sposób, 
że cztery bilety spieniężył sam za 1,410,000,000 
mk, a 11 oddał Ajeksandrowiczowi, który 
z niemi poszedł na miasto i sprowadził nie' 
jakiego Kapłana. We trzech raczyli się oni 
wódką w hotelu i Azarewicz podpisał za- 
świadczenie, że sprzedaje swoje własne bi- 
łety. Nazajutrz otrzymał on oa Aleksandro- 
wicza 200 dolarów. 

Aleksandrowiczowa poznała Azarewicza 
“ze swoją siostrą, Bezdańską, która miała 

mu ułatwić podróż i przejście granicy litew- 
skiej w Podbrodziu w celu dałszej podróży 
do Ameryki, 

Podczas wojażu przez granicę Azare- 
wicz został doszczętnie okradziony przez 
«ułatwiających» mu drogę żydków. 

Pan prokurator Jankiewicz w mowie 
swej z całą bezwzględnością oskarżał win- 

  

Siedziba Rady Ligi 
Narodów. 

' lle razy wymawia się słowo Oe- 
newa, tylekroć czytelnik wyobraża so- ziemców, zwłaszcza Anglików i Ame- 
bie znakomity zespół złożony z naj- rykanów. Każdy turysta współczesny, 
wybitniejszych dyplomatów świata, 
który radzi nad losami państw i na- rodów. Niemal codziennie widuje się 
rodów, zasiadając we wspaniałym też w gmachu Ligi wycieczkowców,. 
gmachu Ligi Na.odów. Przypuszcze- 

" nie takie jest jednak z gruniu mylne, 
‚° Genewa bowiem ma swój charakter, lu, w którym mieszczą się urzędy Li- 

którego nie zataiła jeszcze kilkoletnia 
_ obecność instytucji międzynarodowej. 

Człowiek, który nie miałby spe- 
_cjalnego zainteresowania dla zaga- 
_dnień polityki międzynarodowej, przy- 
jęchawszy po raz pierwszy do Ge- 
newy, nie domyśliłby się, że jest w 
centrum wielkiego warsztatu  dyplo- 
macji światowej.  Różnojęzyczność 

   

nych. «Chłop strzela, a Pan Bóg kule nosi. 
hciał Azarewicz trafić do Ameryki, a trafił 

—na Łukiszki. Brudną zaś duszą tej kra- 
dzięży jest Aleksandrowicza. 

Sąd po naradzie skazał Azarewicza i 
Aleksandrowicza na 2 lata więzienia, Kaucja 
Aleksandrowicza, wynosząca 4 tys. złotych i 
kaucje mniejsze pozostałych winnych—poz- 
wolą na zwrot poszkodowanemu straty, ja- 
ką poniósł. 

E. Sch. 

O obrazę urzędników. 

‚ Znany jest cały szereg szykan ze strony 
Białorusinów, na jakie swego czasu naraże- 
ni byli urzędnicy polscy przy wykonywaniu 
zarządzonej na podstawie wyroku sądowego 
eksmisji ochrony białoruskiej mieszczącej 
się przy ul. Ostrobramskiej. Jedną z takich 
spraw rozpatrywał właśnie w dniu 104il b. 
r. Sąd Pokoju. Chodziło mianowicie o obrązę 
urzędników przy wykonywaniu przez nich 
czynności urzędowych, dyrektora Archiwum 
Państwowego Gizberta Studnickiego, urzęd* 
nika Okr. Dyr. Rob. Publ. Kuleszy i jednego 
z posterunkowych P, P. Oskarżeni dyrektor 
gimnazjum białoruskiego Radosław Osów: 
ski, żona jego Antonina Ostrowska, oraz 
insp ktor seminarjum prawosławnego Jóźwik. 

Jak się na rozprawie okazało dyrektor 
Ostrowski, oraz jego żona, w sposób nie» 
dwuznaczny nazwali urzędników oraz ów- 
czesnego Kierownika I Kom. P. P. Zaniew- 
skiego bolszewikami it, p. natomiast inspek* 
tor Jóźwik namawiał seminarzystów do 
stawianią oporu, nieopuszczania lokalu i 
przeszkadzania w przenoszeniu Archiwum 
Państw. do gmachu zajętego przez semina- 
rjum. Jak wiadomo doszło do tego, że poll- 
cja zmuszona byłą siłą usunąć opernych se- 
minarzystów podjudzonych przez Jóźwika. 
Na rozprawę dyrektor Ostrowski nie przybył 
upowaźniając do wystąpienia w jego imieniu 
miec. Rodziewicza, Ze strony insp. Jóźwika 
występował mec, Wiśniewski, 

Po wyświetleniu całego zajścia i stwiere 
dzeniu winy ze strony oskarżonych, wystą* 
pił z przemówieniem p. Gizbert Studnicki 
domagając się aby na zasadzie przytoczonych 
wyżej faktów z dn. 22.10.25 r. sprawę całą 
przekazać zastosowując art. 532 K.K. Čikas, 
za urzędnika przy wykonywaniu przez niego 
czynności urzędowych) Panu Prokuratorowi 
Sądu okręgowego, czego domagali się i po- 
zostali pokrzywdzeni. Sąd Pokoju przychylił 
się do wywodów p. Gizbert Studnickiego I 
rzeczywiście przekazał sprawę p. prokurator 
rowi Sądu okręgowego. 

Jak wiadomo art, 532 К, К. : przewidu- 
je zamknięcie w więzieniu. ^ 

Upadłość Wileńskiego Banku Rol- 
niczego. 

W dniu 9 marca b.r. Sąd Okręgowy 
w Wilnie na posiedzeniu I Wydziału Cy- 
wilnego rozpoznawał sprawę z podania 
<Hurtown1 Kresowej» Sp. z ograniczoną od* 
powiedzialnością o uznanie za upadłą w 
handlu Sp. Ak. +Wileūski Bank Rolniczo- 
Przemysłowy». Ze strony petenta, jako jego 
pełnomocnik, występował adw, Lucjan Hre- 
horowicz, który popierając podanie, podkre- 
Ślił takt zaprotestowania czeków na sumę 
przeszło 9.000 zł. i prosił o uznanie Wileński 
Bank Rolniczo-Przemystowy za upadły w 
handlu oraz o mianowanie kuratorów masy 
upadłościowej i sędziego Sądu Okręgowego 
dla pełnienia nadzoru nad niemi. Przyczem 
jeżeli chodzi o osoby kuratorów zdaniem. 
adw.  Horehorowicza, mogą być niemi 
adwokaci reprezentujący interesy jednej ze 
stron, t. į. bądź wierzycieli bądź dłużników. 
Kandydatur nie wystawia żadnych. uzaleźr 
niając osoby kuratorów — jedynie od uzna- 
nia Sądu. 

Żądanie adw, Hrehorowicza zostało po: 
parte żądaniami innych 8 adwokatów, repre- 
zentujących interesy pozostałych większych 
wierzycieli, pomiędzy którymi wielką sumę 
wierzytelności wyrużniały się banki łotew- 
skie w liczbie 6 — wierzytelność ich wynosi 
przeszło 180.000 dolarów, na czele nich stoi 
— państwowy bank łotewski, bank komers 
cyjny, bank libawski — wierzytelność któ: 
rego reprezentował adw. Achmatowicz, i 
inne banki prywatne. Większość wierzytel- 
ności ich posiadają zabezpieczenia hipotei 
czne, wówczas gdy inni wierzyciele ich nie 
mają, Adw. Achmatowicz popierając pre śbę 
ogłoszenia upadłości, prosił o wyznaczenie: 
2-ch sa raiorėi . 

Adw. Seifer, reprezentnjący wierzyteł-- 
ność Banku Cukrownictwa w Poznaniu na: 
sumę przeszło 270.000 złot. przyłączył się: 
do prośby adw, Achmatowicza. 

Adw. Polisier z Warszawy reprezento” 
wął wierzytelność 4 firm, jednej włoskiej i 
jednej trancuskiej i Żrch polskich na sumę 
przeszło 100 tysięcy dolarów. 

Jako i:eprezentant Banku występował 
adw. Bobiński, który popierał w imieniu 
Zarządu Banku złożoną juź na pišmie proš- 
bę o uznanie Bank Roln.Przem. za upadły. 

Po skoficzonem posiedzeniu, Sąd w skła- 
dzie przewodniczącego T. Pietkiewicza i 
sędziów Szawłowskiego i J. Piłsudskiego 
odroczył ogłoszenie decyzji do godz. 12:ej 
dnia następnego. 

Wczoraj została ogłoszona decyzja SĄ- 
du, mocą której Bank Rolniczo'Przemysłowy 
Wileński uznany został za upadłego w han* 
dlu i kuratorami masy upadłościowej wy- 
znaczeni zostali adwokaci Witold Abramo- 
wicz, Stanisław Bagiński i Aleksander Kre- 
stjanow, nadzór zaś nad niemi powierzony 
został sędziemu okręgowemu  Wincentemu 
Szawłowskiemu. Zaprzysiężenie kuratorów 
ma nastąpić 11 marca (c). 

O szpiegostwo na rzecz Litwy. 
W dnin wczorajszym odbyła się rozpra* 

wa przeciwko inz. Łewickiemu i towarzyszom 
oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Litwy. 
Po przemówieniu prokuratora p. Jankiewii 
cza oraz obroficów sąd ogłosił wyrok unie- 
winniający z braku dowodów. 

przechodniów ulicznych mógiby ze 
względów zrozumiałych przypisać 
właściwości  Szwajcarji i 
odwiedzanej mimo drożyzny powo- 
jennej, bardzo chętnie przez cudzo- 

zaczyna dziś w Genewie od Ligi Na- 

kiórzy obchodzą pracowicie wszystkie 
piętra gmachu, olbrzymiego ex hote- 

gi, gdzie obraduje Rada Ligi oraz 
niezliczone komisje międzynarodowe. 
Zwiedzanie to ma charakter bardzo: 
szczególny: chodzi o to, żeby się 
chyba <otrzeć» o mury, gdzie wszy- 
stkie rozumy świata radzą nad lep- 
szą dolą ludzkości. Gmach sam bo- 
wiem z zewnątrz ani wewnątrz nie: 
ma w sobie nię interesującego. Duży 

Genewy, 

ст ОМ 

Profesor Noakowski 

o Łazienkach. 

Wczoraj w przepelnioneį do O- 
statniego miejsca sali Śniadeckich 
wygłosił znakomity nasz gość prof. 
Neakowski, drugi swój z kolei od- 
czyt, ściśle związany z tematem po- 
przedniej prelekcji. Był to jakby prze- 
dziwnie przejmujący dwuśpiew  ilu- 
strujący na przykładzie przelotność 
choćby najwspanialszych czasów, po 
których jeno zostają martwe głazy, 
trwalsze niż wszelkie, nawet najbuj- 
niejsze życie na ziemskim padole. 
Fugit irreparabile tempus!—jak brzmi 
nieśmiertelna skarga  Wirgiljusza. 
Gdzież np. choćby tylko ślad w par- 
ku Wersalskim trzeciego, tak zwane- 
go porcelanowego Trianonu? Te oba 
uestigia temporis acti dzieli całe stu- 
lecie. Ludwik XIV-ty po raz pierwszy 
spał w Trianonie zwanym Wielkim z 
27 na 28 kwietnia 1698 roku; Sta- 
nisiaw August nie wcześniej niż w 
1790-tym odświęcił pierwszą w Ła* 
<enkach biesiadę, wówczas gdy by- 
iy już zupełnie wykończone. Ale z 
ped portyku Małego Trianonu wy: 
biega przecie styl Stanisławowski аК- 
by na spotkanie empire'u! Zastrzega 
się dobitnie piof. Noakowski prze- 
ciwko posuwaniu »»yt daleko ana- 
logji między wersalskim Małym Tria- 

nonem, powstałym w 1755-tym z fan- 
tazji Ludwika XV-go, a Łazienkami. 
Mówić tylko wolno © wpływie, który 
wywarł Petit Trianon na koncepcję 
Łazienkowską. Nie bylibyśmy tak 

powściągliwi. Królowa Marja Antoni- 
na otrzymawszy Mały Trianon w 
podarunku od królewskiego swego 
małżonka, nie przestawała dostoso* 
wywać pałacyku do najsubtelniejszych 
odcieni stylu Ludwika XVI-go i, właś- 
ciwie mówiąc, dopiero w 1780-tym 

stał się on skończonem jej dziełem. 

Król Stanisław August budował Ła- 

zienki niewątpliwie wpatrzony w u* 

kochany pałacyk Marji Antoniny = 

łecz czyliż w tychże Łazienkach nie 

znajdziemy i baroku z czasów Lubo- 

mirskiego i Saskiego roccoco, 1 аК- 

centów  architektonicznych © wiele 

mocniejszych niż w stylu Ludwika 

XVI.go? Przedewszystkiem nie wa- 
hajmy się rozpowić Łazienek z całego 
jakby namułu eklektycznej koncepcji. 

Znajdziemy przecie łatwo drogocenne 

jądro odrębnego, samodzielnego stylu 

Stanisława Augusta, co go niepospo- 

lity ten monarcha (oczekujący na re+ 
wizję dotychczasowych o nim sądów), 

dorzucił do skarbnicy artystycznej 
kultury wszechświatowej. 

Prof. Noakowski z  subtelnem 
znawstwem, pietyzmem ujmującym i 

precyzją niejwykluczającą bynajmniej 

przejrzystości wykładu dał kolejno 

rozkoszować się naszej wyobraźni 

wszystkiemi precjozami Stanisławow- 
skiego stylu, zaklętego na wieczne 
czasy w Łazienkowskie budowle. Za 
wytrawnym przewodnikiem, wsłucha- 
ni w jego porywającą narację, ргге- 
wędrowaliśmy sale i komnaty, z któ: 
rych okupacja zaborcza nie zdołała 
wygnać ducha, który je ożywił i co 

go pamięć ludzka na wieki do ścian 
tych i progów przywarła, Kai 

Z: przywotanie tu do wileńskiej 
sali Śniadeckich ducha Lazienkow- 
skiego i danie możności poobcować 
z nim choć przez krótki czas trwania 
niezmiernie interesującej i pięknej 

prelekcji, jesteśmy prof. Noakowskie- 
mu szczerze i gorąco obowiązani. 
Wiernem odbiciem wdzięczności słu- 

chaczy były oklaski, któremi osypano 
prelegenta. Usłyszał w nich nieza- 

wodnie pożegnalne „Dowidzenial“, 
które oby się corychlej dało zrealizo- 
wać. Byłoby. bardzo a bardzo do 
życzenia abyśmy, jeżeli nie w obecnej 
jeszcze porze to głęboką jesienią lub 
za rok o tej porze mogli doczekać 
całego cyklu takich jak prof. Noakow- 
skiego odczytów poświęconych naj- 
znakomitszym w Polsce  pałacom, 
zamkom a nawet wielkopańskim dwo- 
rom. Pod hasłem, nieco cierpkiem 
lecz arcyzbawiennem: Nie wiecie co 
posiadaciel 

М. 2. N. 

CY IATA CZLÓWKIEM 

9900000899 %0 

wygodny budynek hotelowy, jakich 
wiele spotyka się w stolicach euro- 
pejskich, wewnątrz biura, ruch nor- 
nalny, znacznie mniejszy niż w du- 
żym domu bankowym. Jedynie tylko: 
w okresie zgromadzeń Ligi, w czasie 
ważnych posiedzeń komisyj i—z re 
guły,—w czasie posiedzeń Rady pa: 
nuje tu niebywałe ożywienie. Nor: 
mainie jednak zwiedzanie tej insty- 
tucji nie przedstawia nic interesują: 
cego dla przeciętnego turysty. 

Opuszcza przeto gmach i szuka 
wspomnień przeszłości, szuka i od- 
najduje pamiątki po Rousseau, lor- 
dzie Byronie, czy Słowianach. Patrzy 
na cudowne jezioro i rzekę, na pię- 
kną panoramę gór, wśród której wi- 
dnieje zawsze biała Mont-Blanc. A 
pozatem Genewa jest dla każdego, 
kto choć trochę ją poznał, jednem z 
najpiękniejszych i najkulturalniejszych 

Gdy ciemność nocy zapada... 
Wyprawa trzech przedsiębior- 

czych młodzieńców. 

W dniu onegdajszym między go- 
dziną 11 a 12 w nocy trzech przed. 
siębiorczych młodzieńców, oddawna 
poszukiwanych przez policję, zaprag- 
nęło skorzystać z nastręczającej się 
okazji i w jednej chwili w sposób 
łatwy i prosty zapełnić pustki swych 
obszernych kieszeni, Okazja nadarzyła 
się: światło na przestrzeni od placu 
Lukiskiego do mostu Zwierzynieckie- 
go zepsuło się i lampy zgasły. 

Cała ta przestrzeń pogrążyła się 
w nieprzeniknione ciemności. 

Po cichej naradzie, jako punkt 
wyjścia dla działań, obrano sklep ty- 
toniowo-wódczany, mieszczący się na 
rogu ulic Mickiewicza i Sierakowskiego 
w domu „Zw. kupców i przemysłow- 
ców" wprost placu Łukiskiego. 

Sądząc że baczne oko wartujące- 
go stróża kamienicy nie zdoła prze- 
niknąć ciemności, przystąpiono do 
pracy. I wszystko poszłoby jak z 
płatka, lecz młodzieńcy mieli widać 
tego dria pecha: zauważyła dziwne 
ich zachowanie, przechodząca służąca 
i spostrzeżeniami swymi podzieliła 
sięz wartownikiem, Niebawem wszcze- 
to alarm. Spłoszeni złodzieje porzu- 
ciwszy swe dobre chęci, poczęli 
umykać placem Łukiskim, iecz prze- 
chodzący właśnie w tej chwili po- 
sterunkowy rozpoczął gonitwę, prze- 
nikliwem gwizdnięciem dając jedno- 
cześnie sygnał stojącemu na warcie 
przy sądach policjantowi. Na okrzyk: 
stój złodzieje nie reagowali. 
posterunkowy wydobył broń i oddał 
dwa strzały w górę, chcąc w ten 
sposob powstrzymać / uciekających. 
Strzały i nadbiegający równocześnie 
drugi policjant poskutkowały. Dwóch 
rzezimieszków ujęto, trzeci zaś mimo 
pogoni, zdołał ujść znikając w ciem: 
nościach. (w) 

  

Spółdzielnia Rolna | 
Kresowego Związku 

Zawalna I; 
bocznicy kolejowej 

producenci rolni! 
Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża. 
NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 
jęczmień i siemię lniae) producent osiągnąć może 

dostarczając ziarno jednolite, dobrze oczyszczone stano- 
cę, 

wiące przez to towar eksportowy. 

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a 
zarazem będąc ' stałym kontakcie z firm 
mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 
do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedni 

wysyłamy zagranicę. 

Zwracamy uwagę na: 1) Ulgi taryfowe przyznane 
przy eksporcie zboża przez Ministerstwo Kolei na łamane 

części Województw 
Wschodnich ze względów gieograficznych ku portow' w 
Rydze; 3) Niskie taryfy kolejowe na Łotwie. 

Wszystkie powyższe cz ynniki uwydatniają rolę Wilna 
jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie 

listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej 

linje kolejowe, łączące drogą najkrótszą 
Wschodnie z Bałtykiem. 

O warunkach dowiedzieć s 
Biurze Spółdzielni Zawalna 1. 

  

Miejski Kinemetogni$ Atis; 
KULTURALNOOŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 

Dzielny „ 

telef. I — 47 telef. 
4 — 62. 

Nr 57 (1067) 

  

usuwa radykalnie Zakł. * 

Jąkanie Leczn. dla jąkałów. 

Ś. Zyłkiewicza, Uwa, 
Prospekty wysyła kancelarja bezpłatnie. 

    

DEMANDEZ 
aujourd'hui móme un abonnement de 
trois mois ABSOLUMENT GRATUIT 
dune grande Reyue Polytechnique 

mensuelle 

INGENIEURS 8 TECHNICIENS 

Vous recevrez en móme temps franco 
la brochure „Le  Reque de 
L'Electricitć”, qui vous donnera le 
moyen d'occuper & brei dėlai une 
briliante situation dans le vaste 
domaine de |*Elegtrotechuique. Ecrivez 

aujourd'hui mėme A 

INGENIEURS 8 TECHNICIENS 

40, r. Denfart-Rechereau, PARIS.   

  

Pergaminowy papier 
Mirkowski. 

Ze względów hygienicznych wymagajcie 
wszędzie ząwijania produktów w pergamin, 
zwłaszcza mięsa, wędlin, śledzi, ryb, masła, 
Sera, Szmajcu, pieczywa, cukrów, herbaty, 
Zawijajce w pergamim posiłek szkolny 

dla dzieci. 

  

   

W Nowej-Wilejee 
Są do sprzedania place w malow.- 
niczej i zdrowej okolicy przy rzece i 
koło lasu, obszaru od 300 sążni kwadr. 
Dla życzących mogą być wybudowane 
tam domy stylowe w terminie do 
dn. 15 maja r.b., zdatne do zanie! 
szkania i w zimie, w cenie od 

4,000 zł. 
Dowiedzieć się: ul. Subocz Nr, 6-a 

m. 2. w godz. 10—14 i 17—19. 

Tamże letniska do wynajęcia. 

  

   
Pistolet-straszak 
53 Pugaczść 
daje kolosalnej siły wys! ) S ddoisiė 03 letnisku s bs na furman. na samoch, na rowerze, na scenie w ogrodzie ect. (bezpieczny). 
Cena zł. 650. 19 naboi 50 gr. 

futerał 1.50, 
od złodziei, Ostrzegacz „Grzmot” wiesza się w sklepach, skłądąch, obor., 2— w ogrod. owoc. Przy sia od okna lub zrob: kroku pada kilka strzałów (5 naboi zł. 1.75), Cena zl. 9.50, ' 

a (kastet, szpadryn) jed Goksery obrona od mach Roki da się na palec. Czarny zł, 3, alum zł, 4, niklow. zł. 5. ‹ Wysyłamy powyż. za pobraniem 
otrzymaniu 2 lub 5 złot, zadatku 

kopercie przy zamówieniu, Za przesyłkę nie dolicza się. Jeżeli towar nie podoba się pieniądze : zwracamy 
Żądajcie ceny na „przybory sport. i 

szermiercze, 
Adres zachować: Składnica Sportowa 

po 
w 

     
dn. 7-X1-25 r 

2 
fundamenty z kamienia 
17 ubikacji mieszkal- 
nych, ogród owocowy 
23 drzew przestrzeń 
360 kw. sążni Nowo: 
Wilejka ul. Lotna 4. 
Cena 6000 zł. Bliższe 
szczegóły; 

   

Ziemian 

Gołembiowski 10—12g. 
  

r r 

łym mu w 

$ 

menty na im, 
Karpowiczowej oraz 
ZŁ 10. Łask. znalazcę 
upra:za się o zwrot 
pod adresem: Antokol, 
Piaski 9 Wikt. Kurto, 
    

Ogrodnik 
z długoletnią 

praktyką posiadający 
chlubne świadectwa $ 

ami zagraniczne 

iem doczyszczeniu 

d. O V ora doSPRZEDANIĄ Od r. 1843 istnieje 

GILENKIN 

MEBLE 
W il no,jadalne, sypialne, sa- 

Wiwulskiego 3, m. 5. lonowe 

ю szafy, łóżka i 
Zw” w zesz- Wykwintne— Mocne— 

MARIA TV 

łody energiczny 
ziemianin z 
dyplomem 

Czeskiej Akademii składaj 
Rolniczej, posiadając a eko due IĄCY dzieci małych, matki 

bra w Poznańskiem i 
Wileńszczyźnie, 
konale obeznany z 

    „HERKULANUM* Т. Falkowskiego Warszawa, ul. Emilji Plater 20-101. EB 

  

Dom Handį, 

ži. SikorskiiSka 
Wilno, 

Zawalna Nr 30, 
Reprezentent fa- 
bryki mebli gię- 
tych johan Kohn 
i S:'ka w Radomiu 
podaje niniejszym 
do wiadomości 
Sz. Klśjenieii, iż po. 
siada na miescu 

Skład 
fabryczny, 

iłosierdziu Sz. 
Czytelników 

naszych pole 
camy bardzo 
biedną rodzinę, 

się: z 4 

ul. Tatarska 20. 

1 gabinetowe 
redensy, stoły 

t d. 

Niedrogo. 

PRZE DAŻ       

do-b. wątłej i ojca nieu- 
leczalnie chorego, Nę+ 
dza wyjątkowa. Adres: 
Antoko, Piaski 15, 

do 

poszukuje po sady.Prawem może przyjąć m, 6, Miklis. Składki 

nik». 

  

Akuszerka 

przyjmuje od' godz. 
do 19. Mickiewicza 

46. m. 6 
WZP Nr 63. 

Z ub. książ, wojsk. 
wyd. przez PKU 

"Bt 

  i najtańszą Ziemie 

1е można w 

skiego 
unieważnia się. u 

Pieśń 

  

* świetlany film; ” 

у iałow Oferty 
W. Smiało ska ty do Admini. 

  

` — Lida na im. pobremi 
Władysława Janczew 'mi poszukuje pracy 

rocznik 1897, Adres: 

Łask. oierty do Adm. Odpowiedzialny Zarząd przyjmuje Adm. <Sło- 
«Słowa» dla *Ogrod- dużych dóbr zlemskich, 7703 RE 

> oże 
kaucją kilkuset tysięcy 

wa». 
gwarantować 

OPONY i DĘTKI 

MICHELIN 
akcesorja samocho+ 
dowe na składzie. 
Dogodne warunki. 
Najlepszy towar. 
Najniższe ceny. 

J. Włodawski 
WILNO, 

Bakszta 4. Tel. 631, 

złotych.I 
uprasza się 

«Słowa» 
Nr 44, 
————— 

iania 
prakiyczna z 
świadectwa. 

racji pod 

Zamkowa 15 
dozorcy domu. 

  

44 dusz yta 
Nadprogram: Ridolini prowadzi śledztwo groteska w 3 aktach. 

Q 
Kasa czynna; w niedzielę od godz. 2 m. 3 

Początek seansu: od godz. 
CENA BILETÓW: Parter 50 

rkiestra pod dyrekcją p. W. Szczepańskiego. 
0. w powszednie dnie od godz. 3 m. 40. 
3-ej w powszednie dnie od godz, 4-€j. 
gr. Amfiteatr i balkon 25 gr 

©d dnia 27 lutego pobiera się dodatek na pomot bezrobotnym od biletów: na parter 10 gr., balkonu 5 g 

sė $ 
sę 

Kino Kamatsine sė 

„Polonja“ $$ 
ul. Mickiewicza 22 se 

Kino-Teatr 

„Melios“ 
dzieży wstęp wolAu, 

  

miast Szwajcarji. Nazywają to miasto 
„Paryżem Szwajcarji. W nazwie tej 
jest dużo pretensjonalności, ale mało 
treści. Tętno życia jest tu wyjątkowo 
spokojnie tak jak w przeważnej czę- 
ści miast szwajcarskich. 

Ze względu na swe położenie, Ge- 
newa odwiedzana jest przez najlep: 
sze siły artystyczne (Świata. Przyjeż- 
dżają tu w sezonie najlepsi aktorzy 
francuscy, niemieccy i włoscy, słyszy 
się najlepszych śpiewaków medjolań- 
skiej „Scali* i paryskiej „Opera - Co- 
mique*, najlepszych pianistów, skrzyp- 
ków i świetne zespoły orkiestrowe. 
Ale prócz tych elementów napiywo- 
wych, Genewa mia swe własne życie 
kulturalne. | jeśli się zważy, że jest 
to miasto liczące zaledwie 200,000 
mieszkańców, to trzeba stwierdzić, że 
poziom kulturalny miasta stei bardzo 
wysoko. Prócz uniwersytetu posiąda 

— ' 
Wydawca Stanisław Mackiewicz — Redaktor w/z Czesław Kar' vowski. —- Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński, 

Flonor czy 
MOTTO: Raczej śmierć niż hańba, Przebogata wystawa | 

Ceny zniżone. 
Najnowsza i najlepsza kreacja 

Pat I Palachon + „Miljanderzų“ 
Ceny miejsc od 80 gr. dziecinne 55 gr. 

miłość? © 
wspaniała wystawa, wspaniała gra artystów. 

Genewa szereg specjalnych szkół 
wyższych, ma własną operę, Копзег- 
watorjum, słynny instytut Jacques 
Dalcroze'a i całą masę szkół. Wszyst- 
kie zdobycze wiedzy i muzyki naj- 
nowszej uprzystępnione są dia naj- 
szerszych mas. Istnieje szereg towa- 
rzystw muzycznych i śpiewackich, 
które grupują wyłącznie niemal świat 
robotniczy. A cóż mówić o Frybur- 
gu, mieścinie, liczącej zaledwie 20 
tys. mieszkańców, która żyje na takim 
samym poziomie kulturalnym, jak Ge- 
newa. 

W tych warunkach, mimo drożyz- 
ny powojennej, ludzie czują się tu 
dobrze. Nie spotyka się skrzywionych 
i niezadowolonych twarzy, jak nie 
spotyka się wałęsających się bez celu 
i płacy włóczęgów. Dlatego chyba 
Szwajcarja jest najniewdzięczniejszym 
w Europie zakątkiem dla wszelkiej 

Drukarnia 

wywrotowej akcji 
Wszyscy pracują, wszyscy są równi. 
Prezydent 
zmierzający Spacerkiem na piechotę 
co rano do biura jest takim samym 
pracownikiem jak robotnik fabryczny. 
O tem się nie mówi i nię pisze, bo 
demokracja leży w naturze 
Każdy pracuje i nikt swej pracy się 
nie wstydzi, : 

szwajcarskim charakter 
dal i Genewa, będąca siedzibą Ligi 
Narodów. Jeśli komukolwiek zdarzy- 
łoby się ją odwiedzić, niech więcej 
patrzy w jej szwajcarskie oblicze, a 
mniej szuka wyrazu prądów między- 
narodowych, pozostawiając to zagad- 
nienie politykom zwodów. 

Precz z tęsknotą 1 smutkiem? 
królów śmiechu. 

Humorem  tryskająca 
komegja w 10 akt 
Perły humoru!Kaskady. 
wesołości. Dla mło- 

Seansy o 4, 6, 8 i 10 w. 

Salonowy dramat w 8 akt osnuty 
na tle kobiety zmuszonej do 
pożycia ze znienawidzonym mężem 
brutajem, W rol, głównej. Bajecze 

| na uroda Corinne Griffith, 

RECZ) 

komunistycznej. 

Federacji Szwajcarskiej 

narodu. 

Ten swoisty właściwy miastom 
posiada na- 

„Wydawnictwo Wilęńskie*, Kwaszelqa 23,


