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od 9 do 3. Telefony:

4, otwarta

z Genewy

Stałe dążenia Rosji

Ja-

minister spraw

zagranicznych Estonji prof. Piip: Spotykali go na dworcu
przedstawiciele
dyplomacji łotewskiej i poseł estoński.

Między

innemi

wkręcił

się gdzieś

dziennikarz i zadał kilka pytań;
Przedewszystkiem dowiedział się,
że... w Genewie też panują
chłody,
Następnie zapytuje
współpracownik
<Siewodnia», czy, osiągnięto w Genewie zupełną koordynację
pomiędzy
delegacjami łotewską i estońską.
— Obie
delegacje — oświadcza
minister—wystąpity najzupełniej zgodnie we wszystkich sprawach.
— Jakie stanowisko pizyjęły dele-

gacje w

sprawie

rozszerzemia

W

Sowieckiej

do

Rady

Ligi Narodów.
— Narazie żadne” Z tego prostego
powodu, że nie zdążyły tego uczynić.

jaskrawo ostatnie zarządzenia Sowietów, przeprowadzane 'w organizacji
«Towarzystwa Wiedzy
Wojskowej»

(WNO).
Instytucja ta była dotychczas czys*
to wojskową organizacją, mającą
na

celu pogłębienie oraz popularyzowanie
wiedzy

wojskowej,

w

środowisku Sa-

wie,

kółka

wiedzy

początkach

bm. l-szy ogólno związkowy
Zjazd
Towarzystwa
Wiedzy
Wojskowej

wanych

we

wszystkich

miejskich

i wiejskich

i pod

ogólną

za

z przedstawicielem

prasy

Premjer

Ulmanis

poruszył

jeszcze

szereg zagądnień tyczących
obecnej
doby poliycznej.
Przedewszystkiem

strasznę spustoszenia czyni ciągła
obsirukcja sejnowa socjalsiów. Naj-

ŚWIR

— ш. 3-g0 Maja 5

WiLEJKA

TO TR

TNS

wytrwałą pracę, naszym Władzom Cywilnym
i Wojskowym
oraz Organizacjom
za żywy współudział, wszystkim Osobom
i . Firmom,
które przyczyniły się do
uświetnienia żałobnego obchodu lub okazały bezinteresowność w wybudowaniu
krypty, gdzie spoczęły zwłoki

ś. p. Metropolity,

—

„Bóg zapłać”.

| Kazimierz

ośrodkach
władz

Oświadczenie

Stressemanna.

„Niemcy nie nalegaty na przyjęcie ich do Ligi“,
BERLIN. 22.11. Pat. Dziś o godz. 11 ej Reichstag rozpoczął dyskusję
nad

buażetem

ministerstwa

spraw

zagranicznych.

Po odczytaniu referatu
komisji zabrał
głos Stresemann,
który wygłosił
półtoragodzinną mowę
motywującą politykę
delegacji niemieckiej
i rządu Rzeszy
w Genewie.

Stresemann

zaznaczył

na

wstępie,

że

Niemcy

nigdy

nie naiegały

na

przy-

jęcie ich do Ligi Narodów,
i że przeciwnie podanie Niemiec zostało złożone na skutek życzenia wyrażonego
przez Zgromadzenie
Ligi w roku

1924 i takiego życzenia mocarstw które podpisały traktat locarneński.

Kandydatura

Niemiec—przedewszystkiem.

tej dnią nazwę np. „Towarzystwo

Pizy-

budżetowe we Francji.

od obywętelstwa, podwyższenią podatku od obrotu o 1.3 proc. zaś opłat
pocztowych telegraficznych i telefonicznych o 2 proc.,wreszcie podniesie:

pracy — jest to moje głębokie prze- jaciół Obrony Kraju“,
nia ceny tyton'u. Z kolei rada przyjęła propozycję Pereta,; aby wprowadzić
konanie — są bardzo i bardzo
niCzyż nie więcej
odpowiednią, do projektu budżetów miesięcznych postanowienie upoważniające
rząd do
kłe.
Dlaczego? dlatego,
żeśmy nie harmonizującą z obecnemi nastrojami przyjmowania od podataków dobrowoin,ch danin, które będą służyły na
O Litwie mówił premier jedynie wychodzili po za obręb armji i przez politycznemi Sowietów była by па- spłatę długoterminowego długu.
ogólnikowo, napominając na konie- to nie wnieśliśmy nic do sprawy o: zwa „Towarzystwo Przyjaciół Propaczność zawiązania
bardziej Ścisłych brony kraju*. Przeio, kończy
swą gowania Wojen”.
stosunków na
polu
gospodarczem. myśl Woroszyłow:«Organizacja WNO
Trudno przeio przypuścić, by pod
Jednakże sprawy te natrafiają na cią:
tym wielkim
wojennym
namiotem,
może
egzystować
i
rozwijać
się
jeWIEDEN. 22.lll. Pat.«Neues Wiener Tageblatt» donosi z Lublany,
głe przeszkody.
że
na soboię przyszło
do krwawych
zajść między strażą
Obecnie Łotwa przygotowuje się dynie, jako szeroka organizacja spo- rozbitym nad całą Rosją, wśiód bezu- w nocy z piątku
mogły
się celną włoską, a jugosłowieńską na granicy włosko jugosłowiańskiej,
do trakiatu handlowego
@ S.S.S.R, łeczna, która musi wciągnąć w krąg stannego szczęku broni
pod
Sprawa unji celnej z Estonją, która swej pracy masy roboiniczo-włoś- rozwijać pomyślnie
niejednokrotnie Rakek, według reiacji jugosłowiańskiej włoscy strażnicy przekroczyli granicę i skierowali się do restauracji położonej
na terytorjum Jugosławii,
winna już być dawno rozstrzygnięta, ciańskie całego kraju»,
proklamowane pokojowe
tendencje Strażnicy jugosłowieńscy ostrzegii Włochów,
że znajdują się na terenie
również nie może być załatwioną zę
Widzimy więc, że dotychczasowe Sowietów.
ich do cofnięcia się po za granicę.
Jugosławii i wezwali
względu na obstrukcję.
Wywiązała się
KS.
Wiedzy
Wojskowej
sprzeczka, w czasie której Włosi dali ognia na co Jugosłowianię odpoPewne tarcia, pomiędzy Polskąi Towarzystwo
wiedzieli również ogniem.
TESIAYTNREUAI
TTSES TNN
I|
W -wyniku strzelaniny jeden urzędnik celny
Łotwą z powodu bałtycko sowieckiej zostało zreformowane w organizację BEST
i jeden chłop zostali ciężko ranni. Poseł Jugosłowiański w Rzymie otrzykiauzuli, zdaniem prezesa ministrów, wojs kowo społeczną o szerokim promał polecenie przedstawienia sprawy rządowi włoskiemu i, żądania zadość
już zostały zalagodzone.
gram.€ mobilizacyjno-wyszkoleniowym,
uczynienia,
Na zakończenie jeszcze
wywiad,
tym razem
z przedstawicielem
emi- który ma gwarantować opór zbrojny
Posiedzenie Izby Poselskiej.
„gracji rosyjskiej wybranym na zjazd całego ńarodu przy realizowaniu przez
ważniejsze sprawy
państwowe
nie
mogą być decydowane
z powodu
zbrodniczej obstrukcji.

Krwawe

starcie na granicy wloskojugoslowiańskiej,

w Paryżu, z ramienia tutejszych

Ro-

sjan.

Opierając

Książe Liwen oświadczył co

się

na

Sejmu

Przed porządkiem dziennym wc70-

Rosję jej planu «samoobrony».
powyższem

rajszego posiedzenia Sęjmu złożył ślubowanie poselskie pos Sochacki (Komiunista), który wszedł
na miej:ce

na- przemówieniu Woroszyłowa można
stępuje: Zadaniem zjazdu jest przede_ wszystkiem zjednoczenie całej €mi- stwierdzić, że organizacja WNO. bę- posła Łańcuckiego.

Marszałek doniósł nasiępnie, że
gracji rosyjskiej, bez względu na jej dzie polegać na gruntownem . pizeprokurator
sądu wojskowego w Przekierunek, do walki z bolszewizmem, kształceniu dawnych pododdzizłów,
ij.
myślu,
zwrócił
się do niego z pismem,
oraz wybranie odpowiedniego
Orga- wojskowych kół naukowych (WNK.
w
kiórem
zaznacza,
że jeden z ponu reprezeniacyjnego, który by mógł — Wojenno Naucznyje Krużki) i kósłów przytoczył
w interpelacji treść
rokować z Ligą Narodów
i mocarłek
Wiedzy
Wojskowej [KWZ,— tajnego akiu wojskowego sądu okręstwami europejskiemi.
Krużki
Wojennych
Znanij] w aparaty gowego. Ponieważ akt ten mógł dojść,
Nie uiega
wątpliwości — mówił

dalej książe Liwen, — że cały

zgrupuje się

wokół

osoby

Mikołaja Mikołajewicza,
„dnokrotnie

oświadczył,

kióry
iż w

Ks.

organizacji przysposobienia
nieje- wego, a mianowicie:

obecnej

| Kółka Wojskowo-Naukowe (W.N.K.)

chwili nie reprezentuje jedynie idei
monarchicznej, ale usiłuje zjednoczyć będą
wszystkich

typie do wiadomości publicznej tylko wskutek nadużycia służbowego,
prokurawojsko- tor nakazał dochodzenie i zażądał

zjazd społeczno-państwowe © nowym

W.

organizowane

specjalnie

przy

walki oddziałach wojskowych, a zwłaszcza

Rosjan do wielkiej

dywizjach terytorjalnych i będą miały

z bolszewikami.

za zadanie podirzymanie stałej łączno-

FRANCUSKA MĄCZKA
M L E,.C Z N.A EDBr

ści pomiędzy kadrami armji

czynnej,

może
jest lekko strawna,

«ią

inne

tego

EDBr

MLECZNA

przewyższa _pożywnoś-

rodzaju

miączki

i

dzięki

swemu wyboriemu smaąkowi jest chętnie
Starszych.
i
póz, dzieci
spożywana
Sprzedaż w aptekach i większych składach

aptecznych

1

winno-kolonjalnych.

W.Z.P, Nr 13. Wilno, dn, 15-11 1926,

|02240000099900900000

|BACZEGSKIEGO
LIKIER ANTIQUE

terjału na
zadaniem

wypadek

wojny,

tych kółek będzie

przelo i sprawę odesłano do komisji reguia-

również

doskonalenie dowódców rezerwy zarówno

w zakresie

otrzymanego

szkolenia, jak również w
z ciągłemi postępami nauki
wej.

O ile

jednakże

teren

wy-

wojskowych kółek naukowych (W.N.
K.) pozosiaje nadał w ośrodkach woj:
| skowych

minowej.
Przystąpiono

ustawy o sędziach

t. j, w armji czyńnej
i rezer-

do

rozpatrywania

i prokuratorach.

Ustawę tę zreferował pos. Chełmoński. Omówiszy poszczególne
posta.

związku
wojsko- nowienia ustawy

działania

Straszna klęska w Azji Zachodniej.
Amu-Darja

grozi zalaniem

setek

kilometrów,

Z Moskwy dnnoszą że rzeka Ąmu Darja w zachodniej Azji, w pewnym
skręcie swego biegu. grozi zmianą koryta dotychczasowego. W ostatnich dniach

zmiana koryta pizybrała rozmiary wprost katasirofalne i zagraża zatopieniem
olbrzymiego stepu
na przestrzeni kilkuset wiorst,
W celu zapobieżenia katastrofie, zmobilizowano 25000 robotników, którzy prącują dniem i nocą.

Według dalszych info: macji, zmiena koryta stałaby się prawdziwą klęską
dia całego kiaju. Podczas gdy niektóre miejscowości uległy zupełnemu zniszczeniu wsku ek zatopienia wodą, innym zagrażałaby kompieina posucha,
z powodu odpływu wody z kanałów sztucznych
е
UTI TTK
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Sejm
Rozdźwięki

i ząd.
w łonie koalicji.

WARSZAWA. 22.iI. (żel. wł.Słowa)
Zgodnie

z wynikiem wczorajszej kon-

ferencji ministrów
mięckiege

Barlickiego i Zie-

z premjerem

przebieg jutrzejszej
jest w ten sposób
zagajeniu
narady
Skrzyńskiego min.

swój punkt
gospodarcze

Skrzyńskim,

Rady

Ministrów

pomyślany, iż po
przez
premjerą
Barlicki zreferuje

widzenia na potrzeby
kraju. Oprócz kwesiji

uposażenia
urzędników
p. Barlicki
wysunie także postulaty
doiyczące
unormowania

na

życia

przeciąg

gospodarczego

najbiiższych

miesięcy.

Potem niewątpliwie zabierze głos min.
Zdziechowski powiadomiony już na
wczorajszej konferencji, w której częściowo

brał udział, i wyłuszczy swóję

„stanowisko

sowego

z punktu

Obraz

widzenia

sytuacji

finan-

uzupełni

nister Osiecki przedstawiając

mi-

zagad

nienia
chwili
obecnej
pod
kątem
przemysłu i handlu. Referaty te będą
iłem dia dalszych rozważań, których
wynikiem będzie ustaienie czy jest
rozdźwięk pomiędzy programem P.P.S,

a stanowiskiem p. Zdziechowskiego
oraz czy ca się ten rozdźwięk usunąć

i osiągnąć porozumienie
czy też
przyjdzie
do
innego
rozwiązania

ewentualnie kosztem min. Zdziechow=
skizgo. Zaznaczyć należy, że wczorajsza konferencja
ministrów
nie
usunęła możliwości porozumienia się
z min. Zdziechowskim,
jakkolwiek
narazie
żadnych | kompromisowych
wniosków
załatwienia
sprawy
nie
wysunięto.

‚ Со do zmiany na stanowisku Mi.

nistra Spraw Wewnętrznych ustalenie
kandydalur wymaga jeszcze kilku dni
czasu. Wśród kandydatów wymienia*

ja w dalszym ciągu

nazwisko p. Ur-

posta

którego

banowicza, którego popiera
Piast a
przeciw koktóremu z całą sianowczo*
ścią opowiedziała się
P. P. S, oraz
Chaciūskiego,

ście popiera

Ch.D.

Dalsze oszczędności

oczywi-

są _ nie-

zbędne.

WARSZAWA. 22JII. (żel, wł. Słowa)
W
kołach sejmowych utrzymują, - że
litycznych. Komisja
zadowoliła
się wstępie,
że komisja
składała się z zrównoważeni
e budżetu pomimo. wy
postanowieniem, że sędzia powinien przedstawicieli
wszystkich siłków
niemal
rządu
stoi stanowczo
przed
unikać takich wystąpień o charakte- stronnictw i wszystkich narodowości
znakiem
zapytani
a. Niezbędne są dal.
rzę politycznym, które mogłyby osła- zamieszkujących Polskę, dokonała 19
sze oszczędności,
Między

innemi
bezstronności, wyjazdów i tyleż posiedzeń. Naogół lansowa
ny jest projekt zredukowania
Co się tyczy prokuratorów
komisja oświadczył
"pos.
Thugutt
trzeba wszystkich urzędniczek
mężatek, któ»
usunęła określenie, że prokurator jest stwiezdzić, że w. więzieniach polskich
rych
podobn
o
jest
aż
12
tysięcy. |
przesłuchania za naruszenie nietykal- organem rządowym
niema
i podporządko”
systemu
bicia i brutalnego
ności poselskiej.
Prokurator
prosi wała go tylko ministrowi sprawiedli- obchodzenia się z więźniami. Wśród Strajk w gazow
ni miejskiej w
więc o poinformowanie jak Sejm in- wości jako naczelnemu prokuratoro- zgłoszonych rezolucyj i wniosków
Łodzi.
terpretuje art. 21 konstytucji,
który wi, uniezaležniając go tem od innych są rezolucje wzywające
rząd
do
WARSZAWA, 20 li. (żel. zoł. Słowa)
zlikwidowania więzienia Swiętokrzymówi o nietykalności poselskiej.
członków rządu.
Poseł ów zapytany przez inarszałNastępnie zabrał głos p. minister skiego, do wniesienia projektu usta- Z Łodzi donoszą, że sirajk w ga-

przesłuchania posła. Poseł jednak od:
mówił wskazania osoby, od
której
uzyskał maieijał, uważając
żądanie

a rezerwą. W obowiązkach W. N.K.
ka poiwierdził, że uznaje to ża naruleżeć będzie przeto propagowanie i
szenie nietykainości, a domaganie się
popularyzowanie wiedzy
wojskowej przysięgi uważa
za ubliżenie dla
śmienity środek odżywczy dla _niemo- wśród byłych oficerów i byłych żoł- posła. Artykuł 21 konstytucji już nie
Ozdrowieńców, nierzy za pomocą odczytów, pegada' poraz pierwszy nastręcza takie trudkarmiących,
siek
więć,
starców i ludzi osłabionych wskutek dłu- nek, ćwiczeń pokazowych i t. p.
ności, a ponieważ maiszałek sprawy
gotrwałych chorób przewodu pokarmowego.
Woroszyłow zaznzcza, że krótkie tej sam nie chce rozstrzygać, propo”
nuje odesłanie sprawy
do komisji
terminy wyszkolenia oficerów rezerwy regulaminowej dla rozstrzygnięcia zanie mogą gwarantować dobrego ma- sadniczego.
Zgodnie z tym wniosek
być bardzo szybko przygotowana,

MĄCZKA

Wileński.

pośrednict-

kontrolą

Obrady

Michalkiewicz

Biskup Sufragan

Kapituła Metropolitalna.
Wilno, dnia 22 marca 1926.

Nowe projekty

Rezultaty

TIENOSA

Podziękowanie

ny program
„Wojenizacji*
kraju i
wtłaczając się wprost
w
codzienne
LONDYN. 22 III. Pat. Korespondent dyplomatyczny
«Daily Teleżycie mieszkańców, mają widocznie
graph» dowiaduje się: rząd niemiecki ma domagać się od wszystkich:
ną, działalność której nie może się na ceiu zmilitaryzowanie ducha na- członków Rady Ligi Narodów pisemnego przyrzeczenia
w tym kierunku,
mieścić w ramach Komisarjatu Woj. rodu.
że kandydatura niemiecka omawiana
będzie na sesji jesiennej niezależnie
ny. — W szerokie masy ludności —
P. Woroszyłow twierdzi, że w od wszystkich innych kandydatur,
to będzie hasłem WNO».
związku z nowemi zadaniami,
jakie
Myśl ię rozwija dalej Woroszy* obecnie stawiane będą „Towarzystwu
łow, mówiąc:
„egzystowališmy
do- Wiedzy Wojskowej”,
insiyiucja ta
PARYŻ, 22 ll PAT. Rada ministrów aprobowała projekt Pereta, doty:
tychczas sześć lat, jako Organizacja musi otrzymać inną więcej odpowie- czący nowych dochodów. Projekt ten przewiduje wprowadzenie podatku

Wojskewa.

— Nowy Świat 46—14

POWIATO w A—ul. Mickiewicza 24

skłaniają nas do wyrażenia Jej najseideczniejszej
podzięki za tak harmonijny i niczem nie dający się zamącić
podniosły nastrój — dowód
powszechnego uznania
i hołdu
pamięci
nieodżałowanego _ Arcypasterza.
Komitetowi Pogrzebowemu za

organizo

Na Zjeździe tym
przewodniczący
WCIK'a Kalinin zaznaczył: «że WNO
sieje się obecnie organizacją społecz-

Naukowo

19

Zgodne i gorące zamanifestowanie uczuć żalu
i żałoby
w dzień pogrzebu
ś. p. Arcybiskupa Cieplaka przez całą Ludność miasta Wilna, bez różnicy wyznań,

w ofi

nia i cele tej nowo sformowanej
in- wojskowych.
stytucji, która z naukowego
stowaStowarzyszenia te mają być rozrzyszenia wojskowego ma się prze- bite na specjalne sekcje, jak to: strzerodzić w potężną
organizację
$ро- leckie, chemiczne,
lotnicze
i t. p.
łeczną, mającą na celu nie tylko pro* gdzie pod postacią ćwiczeń spórtonie miały. Można śmiało powiedzieć,
wśród wych będzie przeprowadzane wyszkoże nieudana Osiatnia sesja Ligi, jest pagowanie wiedzy wojskowej
szerokich
klas
ludności
cywilnej,
lecz lenie wojskowe z zakresu danei spesprawą
wyłącznie
wewnętrzną
tej
Ligi. Oto wszysiko
co dowiedział również
organizowanie kółek woj- cjalizecji, przez insuuktorów, wyłąsię dziennikarz Od ministra spraw za- skowych
o konkretnym
programie cznie w tym celu szkolonych.
granicznych Estonji.
wyszkolenia,
Zarządzenia te wchodzą w ogólNatomiast
premjer
Ulmanis,
w

rozmowie

”

wojskowej

taty osiatnich narad genewskich,
w
stosunku do spraw tyczących
pań:
stwa bałtyckie?
— Poruszane
sprawy
bezpošredniego wpływu na sprawy bałtyckie

oświadczył, że po ostatniej sesji
w
Genewie, idea
związku
bałtyckiego
winna być pogłębiona i wejść ponownie na forum rozważań
polityków
bałtyckich. W sprawie tej nie wypo
wiedział się wszakże konkretniej i nie
zaznaczył w jakim kierunku
mianowicie ten związek
ma
posiępować.

Rynek

CENA GGŁODZEN: Wiersz milimetrowy jedaoszpaliowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
za tekstem 10 groszy
Kronika reklamowa iub nadesłane 40 er. W n-ch świątecznych
oraz z prowincji o 20 proc. drożej
Ogłoszenia cyfiowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

|

I

Wszystkie koszta, związane z organizacją tych kółek obciążać będą obecnie miejscowe budżety
komunalne,
Gając możność wykazywać Sowietom

sportowych,

— ul.

262

wania sobie jaknajwięcej wyszkolo:
nego elementu w pośiód ludności
cywilnej, nie zwiększając tem kontygeniu armji czynnej i nie obciążając
oiicjalnego budżetu wojskowego.

stowarzyszeń

POSTAWY

WARSZAWA

mi, oraz działalnością WNO. były a- cjainych cyfrach, podanych
w budsygnowane przez Komisarjat Wojny, żecie Komisarjatu Wojny.
jako koszta ściśle związane
z budKółka te stanowić będą rodzaj
żetem wojskowym.
klubów, lub korporacji o charakierze

Zwołany jednakże w

-— ul. Ratuszowa 1

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9
ST. SWiĘCIANY — ui. Rynek 28

KOSZYRSKI — Związek Ziemian
ul. Majora Mackiewicza 63

(AT

mej armji. Koszta, związane z praca- nadal ich tendencje pokojowe

NIEŚWIEŻ

KAMIEŃ
LIDA —

(K. W. Z.) stanowią te nowe poczynania Sowietów w celu zagwaranto-

rezul- rzuca zupełnie inne światło na ;zada- wem

— Jax ocenia pan minister

fo

172

NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wiłeńska 28

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru I5 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

„Wojenizacja“ Z. S. S. R.

_ wykorzystywania
kież wnioski wyciągają politycy ło- maksymalnego
tewscy z ostatnich wypadków na te" wszystkich resursów państwa na wyrenie Ligi Narodów?...
padek przyszłej wojny charakteryzują
Powiócił

228, drukarni

redakcji 243, administracji

ao domu lub z przesyłką pocztową 4 zł.
w
P, K. 0. Nr. 80259

Ryga, 25 marca.
A zatem już po «Genewie»...

23-70

— ul. Szosowa

BRASŁAW — ul. 3-ga Maja 64
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8

bić zaufanie do jego

sprawiedliwości
jac wniesienie

Piechocki zapowiada-

do

projektu komisyjne-

go pewnych zmian, podyktowanych
odmiennem zapatrywaniem na niektó
re przepisy konstytucyjne.
Z kolei pos. Sommerstein

Żyd.) stwierdza z zadowoleniem,

(Kolo

wy, regulującej

kwestję

przedtermi-

gania, aby

okóiniki

i zarządzenia

za-

że braniające bicia więźniów w aresztach

ustawa rozpoczyna serję ustaw
uni: policyjnych i śledczych
były ściśle
tikacyjnych i staje w obronie poprze: wykonywane.
dniego przepisu zakazującego
udział
W
dyskusji
przemawiał
pos.
sędziów w życiu
politycznem.
Pos. Jaremicz (Białorus) który bronił swe-

Matakiewicz (Kat.-Lud.)

braniający

sędziom

tyj politycznych

przepis

należenia

i brania

za- go wniosku

do par:

udziału

licyjnych

w że w

w sprawie

i domagał

urzędach

aresztów po-

się stwierdzenia,

policyjnych

życiu politycznem uważa za Огакой- system bicia celem

panuje

wymuszenia zedalszą dyskusję odro-

ski i uniemożliwiający
uzyskanie znań. Na tem
mandatu poselskiego. Dalszą rozpra- czono,
‚
i przystąpiono
do
trzymał się dłużej nad kwesiją udzia- wę odroczono
Po odczytaniu interpelacyji wniołu sędziów
w
życiu
politycznem. sprawozdania specjalnej komisji po sków, wśród których jest
wniosek
Komisją zmieniła przepis projektu wol nej do zbądania stosunków w klubu ZLN w sprawie zmiany ordyrządowego, który opiewał, że sędziom więzieniach.
nacji wyborczej do Sejmu i Senatu
nie wolno należeć do
Żadnej partji
W. imieniu tej komisji zabrał głos posiedzenie
zamknięto
wyznaczając
politycznej, ani do stowarzyszeń po-pos.
Thvgut,
stwierdziwszy
na następne na dziś.
Sprawozdawca

za:

zowni miejskiej rozszerza się. Robot-

nowego
zwalniania więźniówi zali: „NA na wiecu postanowili
opływ gazu do mieszkań
czania aresztu
prewencyjnego,
do
ustawowego
uwzględniania
- praw nych.
więźniów politycznych, do przestrze-

Kongres

przerwać

prywatpe

«Wyzwolenia».

Dn. 21 b. m. w szli t-stwa hi jenicznego rozpoczęły się obrady kongresu StiOn=
AC
A aa
„
Rada pDaczelua stronnictwa na
posiedze
nia w dn. 20 b m. przygotowała Kia kon-ya az
nii
domagających
się
že any ordynacji Ji wybor
czej
wyborc
zej i rozwiązania
czoroj uchwałono
ponadto rezolucj

domagającą

skiego

się powrotu

w Szałka Paso"

do czynnej służby w armji,

Doiar — 7,90,
WARSZAWA, 22 [il. (fel.
Dolar w Warszawie
Bar
RS
Bank Polski piacił 7,90,w obrotach
międzybankowych
płacono za dolara tyle
samo
jednakże
tran:
ienie
były
anzakcje
A

ECHA

KRAJOWE

Przemysł chemiczny

Dom
Dom

Ludowy

Ludowy

w

Daniuszewie

R. O. K. w Daniu-

Świę:
Żodziskiej pow.
gm.
szewie
ciańskiego rozpoczął swoją. egzysiencję w d. 6 sierpnia
ub. r. i w dniu
tym odbyło się uroczyste jego poš:

więcenie przez miejscowego proboszcza ks. S. Kuderewskiego.

Przy

licznym

ludności,

udziale

kiórej

okolicznej

zjechało się

około

„Szczęść

ze

wsi

Hlorodzimont,

w wa”

SR.
Przypisek Red. Podając sprawozdanie z działalności
Domu Ludowe-

inteligencję

Wilna — wyjaśiiamy,

— Budowa szkoły w W. Lisicy.
Ludność wsi Wielka Lisica
w
gm.
Horodzimonty i bibljotekarka Lucyna Horodziejskiej, dawno
stara się o
Daniuszewa budowę
maj,
z
Kiersnowska
szkoły u siebie, obiecując
ze udzielenie pomocy w dostarczeniu
wreszcie skarbnik Jan Sxrobut
Lo komisji rewi- materjału
wsi Daniuszewa.
i części robocizny. PoAndrzejewski z niewaž Wielka Lisica upatrzona jest
Fabjan
zyjnej weszii
Starej — Rudni, Wacław Muraszko na stworzenie wsi wzorowej, przeto
ze wsi Zabłocia i Izydor Muraszko Wydział postanowił okazać daleko
ze wsi Markowców.
idącą pomoc i ze skromnych swych
Na zebraniu w diužszem przem6- funduszów wystawić szkołę. W tym
wieniu ks. Sopoćko scharakteryzował celu uchwalony
został” zwiększony
Ludowego w dodatek
Domu
do państwowego
podatku
dążenia i cele

i odremontowany

gruntowego; z tego
Źródła
pokryte
miały być koszta budowy
szkoły.—
Ponieważ przez dłuższy czas Wydział

kosztem

około 1000 złotych.

poświęcenia, aż do
chwili
Od
kierowchwili obecnej pod cennem
ks. Kuderewproboszcza
nictwem
skiego prowadzi się cicha wytężona

praca nad «uprawą dusz»
wej ludności.
Co niedzielę w «Domu»

miejsco-

na miejsce

zbierają

Urząd
Wojewódzki
nie zatwierdził
wspomnianej uchwały
0 pobieraniu
dodatku do podatku gruntowego, wobec czego niema
budżetowego po-

Lud.

książki.

gazety lub otrzymania

budowy. —

Tymczasem

krycia na budówę szkoły. Pociągnie
ność miejscowa przeważnie składa się
z wygnańców, którzy. w czasie woj: to za sobą znaczne straty materjalne
przy likwidacji zebranego już materja:
my ewakuowani zostali w głąb Rosji
łu,
a prócz tego skrzywdzi
i zrazi
ojczysty
swój
na
powrocie
i dziś po
ludność
z
niecierpliwością
oczekującą
zagon wielu z nich nie posiada jesz- budowy
tak upragnionej
szkoły. Z
cze zabudowań. Dla takich ludzi stetych
powodów
Wydział
Powiatowy
cuwycieraniem
i
ranych wygnaniem
prosić Urząd Wojewódzdzych obcych kątów, a pizyjeżdżają: postanowił
ki
o
zwrócenie
się do odnośnych
do koścłoia często z wiigotcych

«Dom» w Daniusze- władz celem

okopów

nych

przy
jest ogniskiem rodzinnem
wie
i sił do
nabierają otuchy
które

pracy.
Po zatem w «Domu»

22

więc

Ludowego»:

«Domu

człon-

przez

odegranych

teatralnych

przedstawień

się szereg

skim odbyło

%ów

Daniuszew-

«Pan Chciwski» i odśpielistopada
Obecnych
narodowe.
pieśni
'wane

przeszło 100 osób.
Na trzeci dzień

decyzji

w

strzygnięcia sprawy

ladnik»,

Od 15 listopada do Bożego Naro-

doros-

dla

kursa

się

łych na które uczęszczało 30 asób.
«Dom»

z bibljoteki przy-

korzysta

"słanej przez Centralę z Wilna. Podając sprawożdanie z działalności «Dow

Ludowego»

mu

korespondencję

ludność

czuwa

jaką od:

z zaimiereso-

wiejska

Wilno.

przez

życiem

ich

się

to wielkie

i wdzięczność

zadowolenie

wania

przyfronto-

z terenu

podkreślić

chcemy

wego

jako

Daniuszewie

Uczucie to zrozumieć może tylko ten

kto pozriał nastrojei przygnębienie
które cechowały wygnaficów naszych

po powrocie z Rosji.

ży:

Wilnie od nas

Przyjmijcie w

MENRZANZARKASDAZE
Każda

matka,

dbająca o

bezpłatnie
zdrowie dziecka, otrzyma
książeczkę, zawierającą wskazówki, jak

karmić i odżywiać
wskazaniem

ze

Żądania

dziecko.

dokładnego

adresu

należy przesyłać pod «E. D. Br.» do
* Centralnego Biura Ogłoszeń Metzi i
S-ka, Warszawa, ul. Jasna 17.

EBEZEZSEZEZGEJ
Upadek Zakopanego.
nie, wyczerpująco.
Oto zaś niejako kwintesencja jego

poglądówi wniosków. Wobec ogrom:

niej popularności Zakopanego w całej
że

zainteresujemy

czytelników „Słowa* i tym rzutem
oka na podtatrzański okaz — niestety
-

„polskiej gospodarki*.
a
Nad Zakopanem,
tylekroč opie-

waną

„letnią stolicą Polski“ zachodzi

słońce świetności,

lat

opromieniało

które

tę

przez

tyle

górską

wieś.

rozOdkryte przez Chałubińskiego,
rosło się Zakopane gwałtownie
w

ciągu dziesięciu lat poprzedzających
wielką wojnę, a na specjalną, wyjątkową jego popularność złożyły się
dziś

powody, — które niestety
działywać nie mogą.

od/

Zakopane — poza Krakowem —

było tą drugą

miejscowością,

się skupiała emigracyjna

gdzie

mteligencja

Królestwa Polskiego, dokąd dążyli
literaci, poeci, pracownicy społeczni
ze wszystkich zaborów Polski, by tu,

w swobódnych

budowa

warunkach

galicyj-

skiego życia, nie Ścigani przez wszę-

dzie obecną żandarmerję

Kierownik

szkoły

а
BIAŁYSTOK.

ekspozytury

ś edczego — fałszerzem
dokumentów. Wielką sensację wy:
wołało ostatnio w
Białymstoku aresztowanie na polecenie władz prokuratorskich niejakiego
Bunueta,
kierownika ekspozytury urzędu śledcze:
go, ostatnio przeniesionego
na sta-

nowisko

zastępcy

kierownika

ekspozytury w Grodnie.

rosyjską —

do

zydenta

republiki

i uniezależnia armię od

Na

pre*

zasadzie tej ustawy

wojennych. Tymczasem wia- ministerstwo wojny będzie mogło uchwalić szereg statutów, które nie
że baw.łna słu ży do wyrobu będą podlegać rozpatrzeniu na forum sejnowem, a które zatwierdzać bę:

pyroksyliny, a tłuszcze do fabrykacji
dzie jedynie sam prezydent republiki.
gliceryny, a z niej nitrogliceryny, t. j.
Przy prezydeńcie utworzona zostanie specjalna „Wyższa Rada Obrony
najważniejszych środków. wybucho-

wych. Oto drugi przykład. Profesor
Sabatier opracował na początku wojny

Republiki Litewskiej“, która rozpatrywać będzie sprawy tyczące obrony
państwa. Przewodniczącym Rady zostanie prezydent republiki, członkami

nową metodę
otrzymywania
fenolu
(kwasu ka.boloweso) niezbędnego do

ząś poszczególni ministrowie, szef sztabu i d-ca armii.
Opracowany projekt nowej ustawy wojskowej, przewiduje obowiązfabrykacji ważnej substancji wybuchowej — melinitu, otóż francuskie Mi- kową
i ochotniczą służbę w wojsku, zarówno
w armji czynnej
jak też
nisterjium Wojny : zaproponowało mu Kadrach specjalnej milicji.
Służba w wojsku
stałem
trwać będzie,
dla
złożyć ofertę na swój produat w wy- wszyskich rodzai broni—18 miesięcy, w rezerwie do 50 roku życia.
dziale... sanitarnym.
W celu zwiększenia kadr oficerskich,
wprowadzony. będzie stopień
Przy teraźniejszem masowem
zu- t. zw. „aspirantow“, o który ubiegać się będą mogli mężczyźni
z atestażyciu materjałów wybuchowych jedtem u kończenia 6 klas średniego zakładu naukowego. Aspiranci ćwiczeni
nem z podstawowych zagadnień pań:
po ukończeniu
których,
otrzymują rangę
stwowych jest sprawa związków azo- będą na specjalnych kursach,
towych. W techsice środków wybu- podporucznika (lejtenanta) rezerwy.
chowych najważniejszą rolę odgryPrócz tego młodzież podlegać bę dzie przymusowemu szkoleniu wojwają:
nitrogliceryna,
nitroceiluloza, skowemu przed odbyciem służby rekruckiej,
trėjnitro-toluol,
trójnitrofenol
i t. p.
Wielką rolę w wyszkoleniu armji odegrywać ma też związek strzelJuż
sama nazwa wskazuje na obec-

który

wprowa-

ogrzewanie saletry czylijskiej

z kwa-

sem siarkowym.
Złoża saletry znajdują się w Ameryce Po udniowej i—
rzecz ptosta — odcięcie dowozu tego
surowca w czasie wojny mogło wy-

CÓW, czyli t. zw. popularnie „szaulisi*.

Jak słychać, rząd kowieński,

zamierza

jednocześnie

znacznie zwię.

kszyć kentygens armji stałej»

Nuncjusz

postaje w

Według wiadomości otrzymanych

Rydze.

z Rygi, nuncjusz papieski w Kow-

nie, msngr. Zecchini, przeciwko któremu
swojego czasu
urządzano
w
Kownie demonstracje, został mianowany internuncjuszem w Rydze. Rząd
łotewski wyraził zgodę na nominacją. Jak wiadomo sfery kowieńskie po-

tworzyć sytuację bez wyjścia, W ta- mawiały nuncjusza o uprawianie polityki
kiej sytuacji znalazły się właśnie lickim.
Niemcy w czasie wielkiej wojny i

filopolskiej

na pociąg

pod

w

kościele

kato-

Rygą.

dlatego obliczano opór tego państwa
na miesiące, a potrwał on cztery lata
Z Rygi donoszą: Dn. 18 b. m. koło sta cji kolejowej Mejten, w kierunku granicy
i został złamany na skutek braku po- iłtewskiej, nieznani sprawcy usiłowali dokuaać napadu na pocą; osobowy. W tym ceżywienia
a nie środków wybucho- lu na szynach ułożone zostały barykady z kamieni i podkładów kolejowych. "W czas
wych. Jak Niemcy zarądziły brakowi dostrzeżone niebezpieczeńsiwo udało się usunąć. Sprawców nieudatego nana doazotu?—Przedewszystkiem
zwrócono tychczas nie wyśjedzono.
uwagę na takie surowce krajowe jak
węgiel kamienny, torf, łupki smoło-

Nowa

panem, t. j. do powietrza.
Wiązanie
jednak
atmosferycznego azotu
jest
sprawą niezmiernie skomplikowan
odbywającą
się w specjalnych
„>

cach elektrycznych przy temperaturze

około 3000 stopni. Metody te zostały
opracowane na kilka lat przed wojną
i urzeczywistnienie
ich na
wielką
skalę wymagało niezmiernych wysiłków. Ten sgzamin sprawności iechnicznej i organizacyjnej zeożyli Niemcy celująco.
Metody
wykorzystania

takiej azotu atmosferycznego były trzy,

1) Przepuszczanie powietrza,

Jak

ofiara teroru

oddano

„jeńców*

Uniemożliwienie
Niedawno

podawaliśmy

wiado-

mość o ostatniej próbie
prowokacji
litewskiej, podczas
wydania
Litwie

funkcjonarjuszów

litewskiej

granicznej, wziętych

do

<

półnecnej części oceanu Loiowa'ego,

na zachód od wyspy Wrangla leży prawdopodobnie ziemia, na którą nie dostał się dotychczas ani jeden Buropejczyk. Na ostatniem

towarzysiWo

ograłicznego podał o ziemi tej ciekawe

góły

N.

J. Jewgienow,

ge-

Szcze-

uczestnik

każ

wyprawy Wiłkickiego, k'óra w latach 191
—1914 po raz pierwszy przepłynęła z oceanie
Wielkiego przez ocean Lodowaty do oceanit
Atlantyckiego.
Już w roku 1913 starał się
okręt <Tajmyr» przedosiać się z oceanu Wiełkiego do oceanu Atlantyckiego, ale napoty-

kał tu

za każdym

razem

na wielsie

ilości

nagromadzonego lodu, kióry w tym miejscu
nawafiał prawdopodobnie na stały ląd. |

Pierwsze

wiadomości

o nowej ziemi na

północy pochodzą od pewnego Audrejewa,
który w r. 1764 pracował na Wyspach N edźwiedzich
(na północ od Kołymy).
Sierżant
Andrejew
oŚwiadczył wówczas,
że podcząs
swej podróży na północ od wysp Niedźwie*
dzicn
spostrzegł na lodzie,
prowadzące na

północno wschód, ślady sanek.
dowiedz ał się,

že

w

Od iubylców

miejscach

tych

leży

nowa ziemia.
Na skutek opowiadań And ejewa zorganizowana została wyprawa geogr.fów, jednakże nie odniosła ona pożądanych skutków.
W/ latach 1821—23 udał się Wrangiel w tym

samym

kierunku,

odkryć

tajsmniczej

ale i jemu

nie udsło wię

ziemi

bacząc: na to,

Nie

opowiadanie Andrejewa

nie poszło

pamięć

Е

G.P.U.

straży

niewoli

w

lesie Podgajskim. Obecnie wiadomość

kowieńskich.

prowokacji.

wadził się dzięki taktownemu zachodo parogowaniu się naszej strony
dzinnej zwłoki w
wydaniu
jeńców
litewskich. Lejtenant Wiciunas nie zdo-

ławszy sprowokować
powiadomił o

żądaniu

naszej

strony

kom.

Kaptur-

|

w nie-

.

Liczni geografowie i nadal żywo interesowali się tą sppawą a w swoim Czasie
pojawiły się nawet konkretne twierdzenia, że
ziemia ta nazywa się ligiken, i ze jest za- |
mieszkała przez

naród

Chrachat.

W

r. 1914

usiłował Tajmyr ponownie przedostać do
tej tejemniczej części oceanu Lodowatego,
i
Т
3|
г|

ale i tym razem
nie
osiągnięto
żadnego
eelu.
Naczełnik wyprawy
Wilkicki
oznaczył
wówczas na mapie wszystkie
znane
drogi
podróżników, którzy pizedosiali się do tych
części oceanu Lodowatego, pizytem skonsta-

|

tował Wilkicki, że żaden z pouróżniiów nie

|

|

gazow“.—iperyt, sternity i t. p.
Walka z ociekających krwią frontów zaczęła się przenosić do zacisza
pracowni chemicznych.
Zaczęły
się |
zmagania

nie

tylko

żołnierzy lecz rów=

|

nież chemików, techników i uczonych
w poszczególnych krajach. Niewątpliwie w zeszłej wojnie mieliśmy dopiero pierwsze

próby

w

tej

dziedzinie,

a dalsze wysiłki w tym kierunku przy-

niosą znaczne udoskonalenia, Ale na*
wet najlepszy gaz bojowy wypróbowany w pracowni chemicznej dopiero wtedy może stać się groźnym na
polu walki, jeśli go
można
będzie
masowo produkować w fabryce chemicznej, co jest możiiwe tylko przy
dostaiecznym rozwoju przemysłu -w
kraju. Ten przemysł chemiczny
musi
już istniećw czasie pokoju i nie można stworzyć go na poczekaniu w 'ra-

|
|
|

zie wojny.

Najiepszym

wyrazem

przemysłu chemicznego

rozwoju

w kraju

jest

produkcja barwików
syntetycznych.
Rozkwit fabrykacji barwików
powo- |
duje ożywienie i udoskonalenie prze„mysłu koksowniczego i gazownicze*
go, co przyczynia się zaów do wzrostu hutnictwa 1 metalurgji. Równocześ- |
nie wzrasta zapotrzebowanie na kwas
siarkowy, azotowy, solny, sodę, chlo!
kwas ociowy, acetoni t. p. które
wymagają całego szeregu wytwórni i
stwarzają nowe cenne gałęzie fabry-

się. Po muwiadomieniu skiego naczelnika Szekasa.
O godz. kacji. Otóż w tej, tak ważnej dziedzistraży litewskiej o przybyciu jeńców 22 wzybył do Pobłędzia naczelnik nie, Niemcy posiadały przed wojną
„na odcinek w Pobłędziu przybył lej- Szi 5 i po zaznajomieniu się z tre- prawie wszechświatowy monopol. Na
ta potwierdza

|

!|

dostał sę do tych miejsc

Żecchini

Zamach

W

posiedzeniu moskiewssiego

Sejmu.

Ti-

bę- tenant Wiciunas— Komisarz Kapturski ścią protokułu natychmiast

go poddowiadujemy

tym gruncie wyrosła potęga niemiec
ka i możliwy był tak długi opór
w
piece elektryczne, gdzie nia protokułu. Po zorjentowaniu się władze litewskie udzieliły surowej nar
czasie wojny. Znanym jest fakt, że
W toku dochodzeń pokazało się, następowało połączenie tych pierwia- w sytuacji lejtenant Wiciunas odrmó- gany lejtenantowi Wiciunasowi, któ: rząd angielski już w czasie wojny |
iż ów rzekomy
Mieczysław
Bunuet stików i tworzyły
się tlenki azotu, wit podpisu na protokule napisanym: rego zachowanie się mogło uniemozmuszony był udzielać
poufnie
po”.
jest żydkiem z Podgórza i nazywa które po rozpuszczeniu w "odzie da- w języku polskim.
ю
żliwić odzyskanie jeńców.
zwoleń na przywóz pewnych produk
sę „Menasze“.
waly kwas azotowy.
Nałychmiast po tym oświadczeniu
Protokuł podpisany przez naczel- tów chemicznych z Niemiec.
Wtedy |
Bunuet był znany na białostockim
2) Ogrzewanie
azotu
i wodoru
Szekasa
przesłano
w tych zrozumiano należycie znaczeniei ware
zakomunikował iż z nika
kom. Kapturski
bruku i zwracał na siebie uwagę ży- metodą Habera w specjalnych
pie- por, Wiciunasem pertraktować nie bę: dniach do urzędu
yi
i
tość przemysłu chemicznego dla bez* |
ciem nad stan, usiłując się wkręcić cach pod ciśnieniem 200—300 atmo- dzie i zażądał zewezwania. naczelnipieczeństwa kraju. Wszystkie najwięk: .
w]
do najlepszych sfer towarzyskich w sfer i przy temperaturze
700
stopni;
ka
lil
rejonu
Szekasa.
Incydent
sprosze państwa
Świata
podjęły usilną Białymstoku.
powstawał przy tej reakcji amonjak,
walkę o emancypację własnego prze*
Bunuet w. ciągu
kilkuletniego który na stępnie utleniano na kwas GABMESEUBAMYCARNDEMRZZNA
I III
ITT
mysłu chemicznego, który w krytycz
urzędowania
wysiępował
jako klaNiemcy po raz pierwszy użyli teg? nej chwili może być z łatwości przy”
azotowy.
mie
zapotrzebowanie
kwasu
azotosyczny Świadek w licznych procesach
3) Z węgla i wapnaotrzymywano wego w Niemczech podczas
wojny środka walki. Ich znakomicie zorga- stosowany do celów wojny. Na
dro”
i składał w nich zeznania pod przy»
w. piecach elektrycznych węglikwapnia zostało pokryte
przez
własną
pro- nizowany przemysł chemiczny pozwo* dze tej powinna być i Polska, która
sięgą chrześcijańską.
czyli-karbid, a przepuszczając
przez dukcję, a obecnie Niemcy
nie tylko lił im wyprodukować olbrzymie ilości posiada wielkie bogactwa węgla ka“
W więzieniu
/śledczem,
gdzie
rozgrzany karbid czysty azot z po- nie sprowadzeją
ani cetnara
saletry chloru, który był użyty w pierwszych miennego, ropy naftowej, soli kamień*
obecnie ma
możność rozważania wietrza oirzymywano cyjanamid wap- czylijskiej lecz posiadają olbrzymi nad- atakach gazowych. Dzięki olbrzymie- nej, drzewa i t. d.
swej
przeszłości — Випие!
zażądał rija czyli azotniak. Azotniak pod dzia- miar związków
azotowych,
któremi mu wysiłkowi wkrótce sprzymierzeni
Należy tylko pamiętać, że rozwi
przywołania księdza '/ katolickiego, bo łaniem nań pary wodnej wytwarzał zasilają obficie własne rolnictwo.
mogli się odwzajemnić Niemcom ga- zarówiio gospodarczy jak i politycz
chce się ochizcić...
amonjak, z kiórego
przy utlenieniu
Nowym
czynnikiem
w
wojnie zami za gazy i w ten sposób zaczęły ny kraju zależy od wytrwałej i twór”|
powstawa: was azotowy.
współczesnej są gazy trujące. Nie bardzo szybko zjawiać coraz to sku- czej pracy narodu.
W ten sposób całkowite i olbrzy- est to prosty przypadek, że właśnie teczniejsze „gazy trujące" jak „król
Inż. E, Michalski,

Bunuet pozostaje

sfałszowania

pod

dokumentów

zarzutem

osobistych.

ącego

mieszaniną 4 cz. azotu i icz. zażądał

tlenu przez

niemieckich

przyjęcia

uzdrowisk, południowej

jeńców i podpisa-

Francji,

a

każdy

kto

pisał. Jak się

obecnie

Zakopane, tie przewidując bliskiej przywykli, Sytuacja ciężka i zła. Zakopane—

po- zmiany warunków nietylko nic nie rotak licz- stamtąd wracał, głosił hymny
i społeczną. Zakopane ściągało pod nych rzesz pragnących odpoczynku chwalne na temat taniości, komfortu, biło, by inwestycjami, rozbudowąkomTatry ludzi z całej Polski, pragnących wybrzeże polskiego morza wszystkich uprzejmości i wygód zagranicznych fortu przyciągać gości, lecz naodwrót
nietylko odetchnąć
cudownem
gėr- nie mogło obsłużyć, te. ««ów_ cały uzdrowisk.
wykorzystując swój monopolowy chaskiem powietrzem i wypocząć,i orzeź- wielotystęczny ruch watacyjny, SezoZakopańe. ziało pustką...
rakłer niejednokrotnie przez mało kulwić się duchowo wśród tego nastro* nów zimowych czy leinich, skierowyturalny stosunek do gości, narażało
*
ju, jaki wytwarzał się
wokół naj- wał się ku Zakopanemu, tworząc dia
ich na liczne przykrości i wywoływawspanialszych nażwisk polskich.
niego nowy, potężniejszy jeszcze тоNajcięższy, fatalny wręcz dla niego „ło niezadowolenie.
To tło wyjątkowe, które Zakopa- nopol uzdrowiskowy niż przed wojną, sezon stanowił rok ubiegły. Chmurne
No, i przyszedł - nieunikniony—
nemu obok Krakowa
nadało
sławę zapełniając od strychów
>
do _ piwnic łato, zima bez śnieżnych opadów, kryzys.
drugiej, duchowej stolicy Polski, dzia: pensjonaty i wille, Były wreszcie w ucieczkę od Zakopanego jeszcze wyłało przez szereg lat, wpływając zna- latach 1919—1924
sezony, że Zako- datniej powiększyły tak, że pensjonakomicie na jego gwałtowny rozwój, pane miewało ponad 30.000 kuracju- ty stały pustką, właściciele ich włosy
Oto kilka
wymownych
rysów
na niewiarygodną szybkość rozbudo- szów, ruiewało i więcej, bywało że rwali sobie na głowie.
przytoczonych przez dra W, L,
wy, na zaanektowanie sobie wreszcie przyjezdny nieraz cały dzień spędzaRok obecny nie wiele polepszył.
Górale, bezapelacyjnie dyktujący
niemal zupełnej wyłączności, przywi- jąc na furce w poszukiwaniu
locum sytuację. Przedewszystkiem daje się de tej pory
ceny
za swe furki,
leju monopoł owego wśród tylu innych, z wściekłością odjeżdżał wieczornym zauważyć upadek mniejszych pensjo- jeżdżą już do Kuźnic
i Kościelisk
szukać
miejsca
gdzie- natów, Silna konkurencja, poszukiwa* poniżej taksy, a przyjeżdżającego goniemniej pięknych uzdrowisk polskich. pdciągiem
Po wojnie — gdy
odpadł urok indziej.
nie gości siłą rzeczy. obniżyły ceny w ścia wita na stacji rój pensjonatowych
„zagranicy" odhoś ie do Zakopanego . Zakopane zaś rosło, tyło, pęczniało, pensjonatach pierwszo i drugorzęd- chłopców, którzy gwałtem ciągną go
— pizez dłuższy jeszcze czas jeździli zbierało dolary i franki... Wreszcie się nych, niwelując prawie zupełnie róż- do swych
chlebodawców
i chlebotam gremjalnie ci wszyscy, którzy ze to skończyło i skofczyło
fatalnie. nicę cen między niemi a pensjonatami dawczyń, nierzadko na ucho szepcąc,
słyszenia znali przedwojenną
śŚwiet- Stabilizacja pieniądza, zrównanię cen trzeciorzędnemi.
Stąd więc gdy już iż u nich i „gospodyni ładna...*
ność
Zakopanego,
a _ sposobności krajowych z zagranicznemi, wywołało jaki gość przyjeżdża do Zakopanego,
Pensjonatów, will, domków jest
ujrzenia go nie mieli. Ciągnęli
wre- w 1923 roku i 1924 masowy wprost płaci złoty czy dwa dziennie
więcej do sprzedania
w Zakopanem
coraz
szcie wszyscy ci, dla których Tatry ruch wyjazdowy inteligencji polskiej ma natomiast w większych pensjona* więcej, Wśród ogromnej ich ilości,
były jedynem miejscem wypoczynku, za granicę. Polak — lubiący zawsze tach i towarzystwo
liczne (co jest Dr. W.L. wymienia cyfrę 120! Wśród
gwarantującem jaki taki komfort, jakie podróżować—po tyloletaiem zamknię- walorem dla wielu kuracjuszów niee tej podaży znajdziemy takie pensjotakie wygody.
ciu w kraju wyrwał się poza Zbąszy* mało znacznym) ma również i względ- naty zaofiarowane
па sprzedaż
jak
Powiększający się z dnia na dzień nie i Cieszyny, jak ptak z odemkniętej ny komfort, którego małe, ciasne, do np. Sanato lub Morskie Oko, cały
przez tyle lat spadek polskiej
marki, klatki.
8
niewybrednych potrzeb przystosowa- szereg najpiękniejszych i najmodniej:
odcinał nas chińskim
murem od zaZaroiły się od Polaków uzdrowiska ne trzeciorzędne pensjonaty
dać nie szych hoteli i will. Niedają już dziś
chodu,
od
włoskich,
austrjackich, nad
Adrjatykiem, we
Włoszech, w mogą.
dochodu, do jakiego ich właściciele—

formować

miejscowych, dr. W. L. w krakowskiej „Nowej Reformie*. Pisze obszer-

sądzimy,

wywiadu
nowej u-

„Musimy — oświadczył
minister — utworzyć
bardziej sprężystą
tych problematów, od których rozorganizację
dla
kierowania
armią.
W
tym celu ministerstwo wojny
opra:
wiązania zależy obecnie byt wielkiego
i
państwa. Tą ignorancją zjawisk che: Cowało projekt ustawy, który
został przyjęty
przez
Radę Wojenną
Micznych tłomaczy się fakt, że rząd
tzedstawiony do dyskusji gabinetowi ministrów.
angielski „w pierwszych m esiącach
Nowy projekt przewiduje ustawę o organizacji wojsnnych
sił
re-

"snuć sue plany, rozwijać zamierzenia, czeskich czy

Pisze o nim jasno i dobitnie a z
doskonałą
znajomością . stosunków

Polsce,

rewizji

i uzyskania

w Lisicy musi być wstrzymaną.

«Majster i cze- urzędu

i

udzielił
sprawę

we, z których przy suchej destylacji
choć zmniejszonego dodatku do po- można
Polak rozstrzelany w Charkowie,
otrzymać amonjak,
a następnie
daiku gruntowego na ten cel.—Spra- przez utlenienie
amonjaku kwas azoWedług wiadomości nadeszłych z Mińska, w Charkowie rozstrzelawa jest pilną i ważaą.
Chyba więc
tow;.
Pomimo
jednak
największych no Polaka, niejakiego Makarzyńskiego, podejrzanego
o : wnrawianie
lejrzś
szpiewładze nadzorcze nie zechcą brać na
wysiłków źródło to nie mogło pokryć gostwa na rzecz Polski. Cały proces
zainicjowany
54 przez ajentów
"siebie roli hamulca
w rozwoju
tak
Trzeba więc GPU.
ważnej dziedziny życia publicznego, zapotrzebowań wojny.
było zwrócić się do jeszcze jednego
jaką jest oświata. — Do czasu roz- źródła azotu o bogactwie niewyczer-

«Brzytwa
komedyjkę
nia odegrano
stycznia —
swatem» i śpiewy, 24

dzenia odbyły

spowodowania

'iej sprawie

Bołego Narodze-

«Brzytwa swatem»

Z Kowna donoszą: Minister wojny, dr. Bistras
przedstawicielowi pisma „Kardas“, w którym poruszył

ziemia

giken.

doceniano

Wojewódzki,
przeto
korzystając
z
dzamy
do związków organicznych,
najodpowiedniejszego sezonu
zimodziałając na nie kwasem
azotowym,
wego dla wywozu i obióbki materW tej produkcji głównym surowcem
jału drzewnego, poczynił odpowiedjest kwas azotowy, otrzymywany przez
nie zakupy, obrobił drzewo i przewiózł

dla odczytania

się ludzie po kościele

nie

Zagadkowa

wojsk owych.

w czasie ostatniej stawy o naczelnych władzach wojskowych.

wojną

wy- nie miał odpowiedzi odmownej
od
władzy nadzoiczej, którą jest Urząd ność w nich azotu,

K. w Wilnie został

mocy

kończony

Przed

kraju uwidocz-

iż Miec, Uważając że one nie służą

NIEŚWIEŻ.

wice-

kościelnym, który przy materjalnej po-

się dopiero

informacji udziela zarząd Celów
Zygmuntowska 22 od66 domo,

prezes Michał Dyro ze wsi Zabłocia,
sekretarz Michał Acnromowicz z folw.

jego pracach kułturalno-oświatowych.
Dom Ludowy mieści się w budynku

wojny.

kowieńskiej.

go w Daniuszewie, które winno zain- wojny zapomniał wydać zakazu do- publiki litewskiej w czasie pokojowym, która rozszerza kompetencje
teresować sfery wiejskie jak również WOzu bawełny i tłuszczów do Nie-

w nastę:
— Piotr

na którem wybrano zarząd
pującym składzie; prezes

mito

Boże”

szej zbożnej pracy!

200 osób, odbyło się organizacyjne wszelkich
R. O. K,
zebranie Parafjalnego
Koła R. O. K. do
8.
ulicki

Wam

dla obrony

reorganizacja armji

Nowa ustawa o naczelnych władzach

Wielkie znaczenie przemysłu chemicznego

(pow. Święciański).

czenie:

Znamienna

a wojna.

Rada Opiekuńcza Kresowa.
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оао
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Sw

polską ideologję polityczną

nieprzygotowane

do gościny

upada.

A tymczasem, nie mówiąc

dalekich

włoskich,

już O

francuskich

czy

niemieckich uzdrowiskach, dość prze”:
cie latem przejść przez Rysy lub,

Poiski Grzebień aby po czeskiej—do
niedawna

po

węgierskiej

sironie—

ujrzeć w porównaniu do Zakopanego
formalny raj na ziemi,

Czystość, komfort, znakomite roz*
planowanie architektoniczne
np. |
Szameksie, w Czerbie, w Tatrzańskigą

Łomnicy.

Wspaniałe

ścieżki turystyczne,

szosy,

drogi,

imponujący

tram-

waj wzdłuż całego pasma Tatr połud„niowych, górskie kołejki—wszystką/
to budzi zazdrość, zachwyt, stanowią
zarazem przez porównanie fatalny dl
Zakopanego nastrój, w którym wszys
ko krzyczy 0 inwestycje. Narciarzt
których

tysiące przez sezon

muszą

stale

się przez
Kuźnic

Zakopane,

przewija

narzekają,

„Odwalać*

4 km.

bO

do

lub 25 km, do Chochołow-

skiej czy Kościeliskiej Doliny

wobec

braku tramwaju. Latem, trzeba 35 km.

zrobić by z serca gór, z wysokich
Tatr Morskiego
Oka dostać się
do Zakopanego, gdy Szosa poprostu
prosi
się o tramwaj,
któryby miał
prąd tani, wszędzie gdzie okiem rzucić, w sile wodnej górskich
a
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Sąi

notowania rynku
zbożowego,

inne

wypadki —

na

rynek

dla szagospolicznych rolników
— i żylo np. sprze- darstw rolnych przy wymiarze
(Wywiad
u' dyrektora
Spółdzielni daje się tego dnia drożej — i znowu podatku dochodowego za rok
Rolnej Kresowego Związku Ziemian notowania oficjalne jbędą wyższe niż
1926
p. Michata Obiezierskiego).

dawania
potrzebę
Odczuwając
czytelnikom «Kurjera Gospodarczego»
odpoktóreby
takich cen na zboże

zwróciliśmy

rzeczywistości,

wiadały

się do p. Michała Obiezierskiego dyrektora Spółdzielni Rolnej o udzielenie
nam informacji w tej. kwestji. Sprawa
p. Obiezier=

nam

nie, zakomunikował

Wil-

w

rynku zbożowego

notowań

ski, jest oddawna— palącą. Wilno nie

Normy

orjentacyjne

oko- cowania dochodowości

w rzeczywistości. Przy
orjentowaniu
się w cenach rynku
zbożowego
w
Wilnie— trzeba pamiętać, iż Wilno jak
obecnie tak i przed wojną nigdy nie
mogło przeżyć z urodzaju najbliższych

Dążąc do zachowania równomierności
w opodatkowaniu
Ministerstwo Skarbu poleciło władzom

wymiarowym

posługiwać

również w 1926 r. przy szacowaniu

się

dochodu

z gospodarstw rołnych
normami o'jentacyjnem,
zakomunikowanemi
w okólnikach
z

dn

11.IV 1924 r. L. DPO 244.II i z dn. 10.V

okolic.
.
1924 r. L- DPO 569.II,
te podają następujące wskazówPrzywóz zatem żyta z innych dal- ki doOkėlmki
obliczenia dochodu.
szych dzielnic czy to w postaci ziar.
Na dochód oospodarstw rolnych składa
na czy teź mąki stanowi i będzie stanowił dla Wilna decydujący
motyw

się renta gruntowa,

t. j. dochód,

.powst jący

wskutek naturalnych siź przyrody, Ora

war-

tość pracy, t.j. dochód, powstający wskutek
pracy

w notowaniach cen. Żaden z młynów

około

uprawy

roli,

miejsce

tylko w wypadkach

myślnej

konjunktury gospodarczej,

wyjątkowo poco winno

po potrąceniu ko-

sztów produkcji.
Ustawa o podatku dochodowym

gospodarczego
(a więc w bież roku podatkowym według wyniku
roku operacyjnego
1924. 925)—ubytek w zbiorach wskutek nie-

urodzaju w roku
wymiarze

1924

znajdzie wyraz

podatku dochodowego

przy

za bież, rok

podatkowy.
W razie, gdy zostanie stwierdzone, że
nieurodzej w danem gospodarstwie nabrał
charakteru

klęski,

być zwolnione

gospodarstwo

to

od opodatkowania

winno

pod wa-

runkiem,
że straty,
powstałe w gospodar
stwie rolnem,
przewyższają dochody
z innych źródeł dochodowych płatnika.

Gdy chodzi

o gospodarstwa

uprzemy-

słowione,
względnie g spodarstwa,
oparte
przeważnie
na kulturze
roślin okopowych,
władze wymiarowe
mają unikać stosowania
przeciętnych norm i dotożyć starań, ceiem
usiąlenia rzeczywiście osią niętego dochodu.

Mumisterstwo Skarbu

stawie

urzędowych

określiło

danych

na pod-

statystycznych

przeciętną csnę za 100 ke. żyta w wysokości
16 zł. zarówno z okresu gospedarczego
1924:25— jak i z roku kalendarzowego

1925.

Wediug tych cen należy przeliczyć na złote
dochód, określony w kwinialach żyta na pódstąwie norm otjeatacyjnych.

ograniją wileńskich nie będzie się zaopatrycza dociód z 1 ha gruntu
do,4 q żyta dla
wał
w
żyto
ani
na
rynku
Łukiskim
mieć będzie. Tymczasem urzędy pańgospodarstw o obszarze nia wyżej
15 ha,
KRONIKA MIEJSCOWA
ani innym,a więci płacić za żyto bę- położonych w odległości 15 km. 0d miast
za
płacąc
dosiawach
przy
stwowe,
— (w) Uigi przy wykupie
pa:
kalkulacji tego ponad 100.000 mieszkańców. Na zasadzie
żyto, owies, kartofle
czy
inne pro- dzie rolnikom podiug
obliczeń rzeczoznawców można przyjąć, żetentu. lzba Skarbowa otrzymała obecrynku
na
którym
zakupy
będzie
czynił.
we wspomnianych wyżej gospódargtwach z nie połecenie zmieniające
się oijentowač i
dukty rolne muszą
zarządzenie
dochodu w wysokości 4 q żyta z J ha przy
Jeżeli
chodzi
o
wybór
rynku
przez
patentów
handlopłacić podług nojowań oficjalnych.
pada
na renię gruntową. 2,5 q żyta, a na poprzednie co do
młyny wileńskie, to zależnie od uro- wartość pracy 1,5 q żyta,
wych dła kupców
posiadzjących w
Roinik który przyjeżdża do Wilna
Bla gospodarsiw rolnych o większym skiepie 2 pokoje, obowiązanych
dzaju danego roku — zakupy czyniodoaby sprzedać żyto lub Owies jest jak
obszarze,
położonych również w odległ ści
tychczas do wykupywania petentów 2
ne
będą
na
takim
rynku
który
dając
15 tm. od miast ponad 100.000 mieszkańców,
tabaka w rogu-—gdyż faktycznie nie
w m'ejicowościąch, w których czynsz dzier- kategorji. Obecnie kupcy posiadający
najlańsze
zboże
jednocześnie
daje
wie gdzie ma zasięgnąć informacji.
jeden
żaway,
stanowiąc
naogół
70 proc.
renty 'w sklepie 2 pokoje, z których
gwarancję największych zakupów
w gruntowej, wynos! 1,75 q żyta z 1 ha, do- przeznaczony jest na skład artykułów
„Tygodnik Rolniczy*, jedyne pisczasie.
Ten
ostatni chód oraz rozdział dochodu pomiędzy rentą handlu, będą mogli się ubiegać o urolniczym najkrótszym
sprawom

ma

prędko

i nie

giełdy zbożowej

poświęcone

mo

i wartością pracy przedstawia
wzgląd odegrywa decydującą rolę gruniową
niższa taoela (w kwintalach żyta):
Ziem Wschodnich. wychodząc raz na
najtańszej kalkulacji.
dwa tygodnie, podaje „Cóny w WilRenta
Wartość Dochód
W. myśl powyższych wymagań najmie* —nazywając je „oficjalnem.* Po
Ga
oka PZA
razem
wileńskie poważniejszym rynkiem— rynkiem któcodziennie |pisma

za tem
podają
tygodniowo
stale dwa razy
jakiego
wileńskiego—z
ceny rynku
czerpią
te się
jednak zródła ceny
—jest dła maie tajemnicą—muszę jewkraczają
dnak zaznaczyć, iż często

15 ha
20 ,
NA
36,
60 „
180 „
500 „
5,000 „

ry decyduje o cenach w Wilnie
jest rynek wołyński. Równe, Łuck i
Dubno jako cenira żyznych obszarów
rolnych dają możność zakupu dzien-

nie od 5—10 wagonów żyta, bez kospecjalnego
one w sferę fantazji. jeżeli chodzi o nieczności „wysylania
W
agenta.
Manim
czynsz
źródło „oficjalne*—to jast
gistrat wileński, który wiSekcji

za-

prowadzi regularne

ni i rynków

tygodniowo

razy

cen dwa

pisy

rzeźw

dnie targowe (wtorki i piątki). Odbywa się io w sposób bardzo prymidat ziem'opłodów i innych artykulów

tych

1,50
1,36
1.08
0,90
0,75
0,50
0.43
0,07

z

na znajduje się drugi rejon zbożowy
Lubelszczyzna. Po za temi dwoma
rynkami

—

idzie cały

szereg

1 ha

w

dostarczających

do Wilna—więc
(st. Nowo-jelnia

siadłości gruntowych
beli mtarodajny jest

Żyto wego

rynek nowogródzki
i Motczadź),
rynek

(role,

podatkowych

©

myśl

wyższy,

wszystkich

gruntów

Podstawę

do

rentę

z po-

według powyż-zej taobszar gruniu użytko-

łąki,

pastwiska),
płatnika.

ustalenia

lzbę Skarbową w
uprawnieniach in-

Spektorów i dyrektorów
izby Skarbowej w prolongowaniu zaległości

których

jest

powiednio wyższą, względnie niższą
gruntową.
О1а ustalenia wysokości dochodu

mniej-

a nie

ilość

dochodowości

gospodarstw rolnych stanowi czynsz dzierżawny,
od którego wysokości
zależy podwyższenie,
wzzlędnie zaiżenie renty, poda-

za

tych

1 kwartał rb.—W

iż prasa wileńska po za -notowanias
firma mi Magistratu — które w tensposób

dostarczone

za

sią urzędów

też
czy
Rolnk
przypuśćmy wagon
mając
do
udaje się
sprzedania

produkty.
zbożowa,
owsa do

a nie inny nazywać

należy,

winna notowania rynków

podawać

wołyńskie-

go i lubelskiego, po za tem
baranowickiegoi nieświeskiego, a dla
orjentowania się w cenach
prowincji

wiarę ZANO OACYCh zapisków, a władza wy-

uprawnień

normy orjentacyjne

winny być

różniczkowane i posiadać
możliwą elastyczność, odpowiedn'o do miejscowych konjunktur gospodarczych, stanowiących o dochodo-

inspektorzy

Porównanie cen prowincjonalnych
szych niż dobry owies z rynków zarynków
z cenami wołyńskiemi i luchodnich—gra rolę drugorzędną. Tabelskiemi
da możność rolnikom orniema
to
notowanie—na
jest

kie

23 Dziś

Wach, eł, o g. 5 m.53.

Wiktorjana

Zach. sŁ

Jutro

prawda i na

„obejścia prawa"—można
rachunku pozycję za używalność worków, dostawę do magazynu
danego

się w

wyborze

rynku

o g. 5 m. 39

х

Gabrjela M.

pobytu

w

dniach

19 i 20 b. m.

i

kach

glowne

same

a

drogach,

Krupówki, przedstawiają obraz nędzy
i rozpaczy.

Niema

*

w

Wilnie Dyrektor Departamnntu Sztu*
ki p. Jan Skotnicki po złożeniu wizy-

więc nic coby

uprzyjem-

nilo pobyt kuracjuszom, coby. wytliu. maczyto potrzebę ściągania wysokich
opłat klimatycznychi gminnych. Nie-

łu, archiwum i bieżącemi
sprawami,
a zwłaszcza
z inwentaryzacją zabytNaszem zdaniem—wyrażonem już. ków. Następnie na zaproszenie „Dzieparokrotnie na tem miejscu—powinno
Wydziału
Sztuk Pięknych
być Zakopane upaństwowione i rząd kanatu
U.
S.
B.
zaznajomit
się z obecnym
powinien zająć się postawieniem Zastanem
Wydziału,
jego
pracami
i
kopanego na odpowiednią sto 4

prolongować

Skarbowej

spłatę

złotych. .
GIEŁDA

meximum

500

3

Skarb państwa łoży przecie, nawet
znaczne, sumy na walkę z gruźlicą
szerzącą

się w

Polce

jąco. I patrzy: zarazem

wręcz zastrasza”

ma. kolejek, tramwajów, niema ślizga- marnowanie się jedynej
sportowych,

znakomitej

leczniczej

bezczynnie

w

na

Polsce a

p. Dyrektor Departameniu był obecny na Uroczystemi przedstawieniu ku

uczczeniu

152,20

skiego

W

miejscowości,

w

Reducie.

sobotę

trzymać

otwarte

od

dnia 29

temu

powołin>=i

(x)

zaś w niedzielę

28

bm.

WOJSKOWA.

marca do 3 kwietnia do godz. 9 wieczorem,

od

że w li komisarjacie P. P. m. Wilna
zostali mianowani honorowymi kurapp. Mikołaj Saltorami sanitarnymi

nicki,

Dogel,

Kazimierz

Romuald

Gintowt,

Mateusz

Juchniewicz, Szymon

Juchniewicz,

Borysowski,

Zygmunt

—

(w)

Zawieranie

przez osoby

małżeństw

podiegające

obo-

wiązkowi służby wojskowej. Minisiersiwo spraw
wewnętrznych
w
porozumieniu
z ministerstwem
Spr.
wojskowych wydało
zarządzenie regulujące sprawę zawierania małżeństw
przez osoby podiegające obow'ązkowi służby wojskowej.
W myśl tego
„zarządzenia osoby te pragnąc wejść
w
stosunek
małżeński
winne
оtrzymać od władz administracyjnych I
instancji (komisarz rządu) zezwolenie.

Jan Umia- Komisaijat

Jan Zabłocki,

32,02

315,96
38.36
788

2803
2334

15162

21303
111,67

21202
1'1,13

3180 _ 3488

31,72

Par ery wartościowe
uoiarowa

75—
128,00

(w z łotych

rządu

pizyjmuje podanie

Tomaszewicz,

Michat

Teofil

Kern,

Malinow-

kunów

osób

prawnej,

nie mających zdo!ności

zwłaszcza

zdolności

128

23,— 22,95

Władysław

Niewiardowski,

3]

świadectwo

moralności

4] wyczerpujące

zezwolenia na

[w] Odmowa

—

Ka*

Aleksander Pace- narzeczonych;

dowody

koniecz-

ności zawarcia małżeństwa

w. termi-

nie przez petenta oznaczonym.
Zezwoleń udzielać będą odnośne
_przez związki PKU. po otrzymaniw od władz admi:
na urządzenie wiecu
zawodowe na temat „Prawo do -pra- „nistracyjnych powyższych dokumency*. Wiec ten przeznaczony był dla tów i po porozumieniu się z niemi.
organizatoDoręczenie zezwoleń przeprowarobotników żydowskich;
rzy wiecu dali prawo głosu osobom, dza policja.

na których przemówienia wiadze pod
A pozorem zgodzić się nie mogły,
— (w) Kino „Lux* pociągnięto

podań © odroczenie służby
wojSkowej. W związkuz przyjmowaniem

raz już piąty pociągnęły do odpo:
wiedzialności sądowej administratora
„kina „Lux“ za wpuszczanie
p
dzieci na

podaje się do wiadomości, że poda:
Kia o odroczenie winni składać również ci poborowi, którzy odroczenia

— []

W

sprawie

składania

podań o odroczenie służby

wojsko-

przedstawienia dla nich niedozwolone.

już otrzymali, bez względu

PRACA

-którym

zostali

otrzymaniu

decyzji.

i OPIEKA

Francji.

SPOŁECZNA.
robotników

Dziś pociągiem

rannym

do
wy*

jechała na granicę grupa robotników
rolnych, którzy zostali

zarekrutowani

w

Termin
podań

placów

„pływalni,

logiką! Zakopane, gdzie niewątpliwie
radium wywiera wcale nawei silny

*
A konkluzja, a rada?
Ratowaniem, tak, ratowaniem Za
kopanego powinne zająć się — zda-

go

p. Skotnicki przyjął w

Konserwatorjum

Muzycznego,

m,

na termin

powiadomieni

składania

upiywa

ub.

tego

o

rodzaju

20 czerwca r. b.

tym terminie podania nie będą

Pa

roz-

Patrywane, a poborowi zostaną wcie-

towane na pierwszem
plenum sejmików,

z posiedzeń

— (t) Stan bezrobocia poprawia się nada!. Staa bezrobocia w

mendantom

garnizonów

przestrzegać

następujących zasad:
Orkiestry
wojskowe

w
czasie
m. Wilnie w dniu 20 bm.
wynosił
mogą grać na balach do
5525 osób, t. j. o 192 osoby mniej zwykłym
godziny 4 ej rano, zaś w czasie wiel— (x) Posiedzenie Rady Miej- niż w dniu 10 bm.
bezrobot- Kiego postu t. į. od godz. 0 min. 01
skiej. We środę, dnia 24 b. m. o
Niewykfalifikowanych
godz. 8'ej wiecz. odbędzie się w Ma- nych mamy aż 1366, umysłowych środy popielcowej orkiestry wojskowe
nie mogą być używane
do Оprzygrygisiracie posiedzenie Rady Miejskiej.
aa
2 skórników 688.
oi
> aka ста
Na posiedzeniu tem rozpatrzone będą
— (x)
Dwadzieśca tysięcy doR 213, 0A
185
„godz.

MIEJSKA.

macyjny
munikat
dynków
1926. 3)

sowania

datku od

_infor-

komisji rewizyjnej.
2) Kow sprawie
podatku od bu:
na obszarze m. Wilna na rok
Komunikat w sprawiezasto-

podwyższonej
widowisk

stawki

Dodatkowy

dla bezrobotnych i ak.

po- rodzin w Wilnie,

kinematograficzbezrobotnych, 4) Wniosek w sprawie
umorzenia drobnych zaległości
podatko-

5)

sce

preliminarz

nadzwyczajny na rok 1926. 6) Podania instytucji dobroczynnych o zwol-

18-ej pierwszego dnia świąt Wielkiej

Żydowski komitet
dla bezrobotnych Nocy.
w Wilnie otrzymał dotąd z zagranicy
— [x] W
20.000 dolarów,
jako zapomogi
dla
bezrobotnych biednych
żydowskich graficznych.

Przewidziane

>

POCZTOWA
sprawie słupów teleWobec

stwierdzenia

jest, przy odbiorze słupów, dostarczanych

że powyższy komitet
jeszcze przed
świętami żydowskiemi otrzyma
wię:
ksze sumy z zagranicy tak, że każda
biedna
rodzina
żydowska otrzyma

przez zainteresowane
gminy,
jako
Świadczenia na budowę linji telefonicznych, słupów nieodpowiadających
wymogom
technicznym,
Wileńska
zapomogę świąteczną.
Dyrekcja
Pocztowa
w zarządzeniu
— (w) Święta WielkiejiNocy u wystosowanem do wszystkich nadzożydów.
Jak się dowiadujemy, w rów i oowodów technicznych polecizwiąęku z tradycyjnem i przewidywa- ła zwracać
szczególną
uwagę, by
nem
przez rytuał żydowski
spoży- przyjmowane słupy
były odpowied-

Oddziale Sztuki interesantów między nienie od dodatkowej opłaty za enerdeptaków, placów do gier, niema prawdziwej retorty zdrowia dla cierpią: innymi p. Dyrektora Wyleżyńskiego i gję elektryczną na fundusz zatrudnieśrodków lokomocji, niema dobrych cych na płuca i nerwy!!
macy podczas świąt Wielkiej: nich wymiarów, zimowego
przedstawiciela zarządu Towarzystwa nia bezropotnych. 7) Podanie stowa: ciem
Toż przecie mija się z elementarną Lutnia w sprawie
dróg...
rzyszenia
kupców
i
przemysłowców
nocy
w
Wilnie wpłynęło
do gminy tylko sosnowe lub dębowe.
potrzeb Wileńskie-

wek,

obu

wiec. Władze administracyjne w ostatniej chwili odmówiły zezwolenie

— (i) Wyjazd

wydzały powiatowe bę-

praw-

ski, Fel.ks Żebrowski, Józef Leszczew- nej zawarcia małżeństwa;

502,50 do odpowiedzialności. Władze po wej, rozpoczętem z dnia 15

34,50

22,75

Włodzimierz

zimierz Kozłowski,
wicz.

Kupno.
7,88

15258

. 213,45
111,40

Pożyczka

Sol- wych.

|]ubiłeuszu Ludwika

ku

Wielkiej Nocy. Skiepy dozwo»

lono

ski,

WARSZAWSKA,

Szwajcarja

4

mogli

Wieczorem tegoż dnia nych na rzecz zatrudnienia

urządzeniami.

świętem

Popławski,

lzby

urzędu—i naciągnąć do ceny takiej, rynek wileński, gy obok posiada ty- ty p. Vice-Wojewodzie Wileńskiemu
dokonał szczegółowej inspekcji Odnek bardziej popłatny.
aby i wilk byt syt i koza cała.
działu Sztuki Urzędu Wojewódzkiego,
zapoznając się z organizacją Oddzia- następujące sprawy: 1) Referat

Spacerowicze, kuracjusze (a tych. jest
„ najwięcej) wykręcają nogi na ścież-

mie

eni do szeregów.
dą mogły otrzymywać z przyznanych na roboty rolne we Francji. — ®
— Orkiestry wojskowe nie modotąd kredytów bezpośrednio:pożyczZ ogólnej ilości 90 osób przyję:
ki na
pomoc
siewną.
Pożyczki te tych przez komisję wyjechało
74, a gą grać do tańca w poście. D'ca
OK. Ill rozkazem
swym polecił kobędą musiały być uprzednio zaakcep- w tem siedem kobiet.

;

przez gołosłowne notowania gazet od
kosztownego transportowania żytajna

ekono-

НЫ
stwo Pracy powiadomiło Urząd Wo= EEE
jewódzki o zezwoleniu na przeiłuże- płac.
W razie nieuwzgiędnienia iego
nie godzin handiu w zakładach
han- żądania pracewnicy cmentarzy żydow*
dlowych, skiepach i t. p. w dniprzed skich zagrozili strejkiem.

dyrektorzy

nisterstwem,

URZĘDOW
—
fi]
Pobyt
p.
Dyr.
Skotnicto sposoby często uchroni rolnika z |pood „Molo- kiego w Wilnie.
W
czasie
swego
lub Połoczan zachęconego
dodać w deczna
jentowania

sady.
Są co

:

rosyjskiej w Wilnie

Antoni osób zainteresowanych
Kazimierz Osiński,
w godzinach
Feli- urzędowych.
Zawadzki
Antoni
Jakubows
,
ki,
Do podań należy załącej.1000 zł., natomiast dyrektorzy Izby
mogą
czyć:
odroczyć
płatność: sumy do cjan Wołk, Albin Parafjanowicz.
W VI komisarjacie P. P, m. Wilna
10.000 zł. Jak
wiadomo
1) metrykę narzeczonego
wraz ż
dotychczas
inspektorzy nie mogli udzielać
;
pre: zostali mianowani honorowymi kura- metryką narzeczonej;
longaty płatnikom podatkowym obo- torami sanitarnymi pp. Benjamin Le2) zezwolenie na zawarcie małDjonizy żeństwa od rodziców względnie opiewiązanym do płacenia podatku, zaś win, Leopold Wróblewski,

KRO NIKA

WTOREK

stanie

terinin zapłaty sumy nie przekrac_a,ą- stowski,

urzędu który ogląda towar—potem
kolejowa
wości gospodarstwa rolnego.
5 pr. poźycz konw.
na mocy oficjalnego cennika komuniW wypadkach stosowania norm docha: 4 pi. pożyczk, konw,
dowość 1 ha gruntów zasadn'czo nie powine 4,5 proc, listy zast.
kuje, iż za owies tea zapłacić może
okreśiana wyżej nad 4!/2 q.
Ziemskie przedw,
tyle to a tyle nie więcej, gdyż takie „ceny Oszmiany, Głębokiego i Wilejkie na być
Przekroczenie
tej granicy
może mieć
Posiadając
ceny
rynków
wo/yńnotowanie
oficjalne
ostatnie
było
tynku. To, iż np. na rynek wileński skiego i lubelskiego po dodaniu 3,25
okoliczni rolnicy gr. za przewóz koleją 100 klg.—otrzybieżącym
w roku
wskutek _ długotrwałych deszczów mamy cenę kiórą płacą młyny wilen-

przywożą
owies
nawpół
zgniły
i skie, ten największy odbiorca w mieśniże cie regulujący cenę.
znacznie
sprzedają po cenach

2 walnego zabrania emigracji

ko:

— (w) Godziny handlu przed
świętem Wielkiej Nocy.
Minister-

Jan Żyłło,

miarowa nie rozporządza konkretnemi ma Stokholm
terjałam:i, potrzebnemi
do ustalenia podsta» Wiedefi
wy wymiaru
Włochy

Nadto

t.j.

W niedzielę dnia 21 bm. w gmachu gimnazjum Welera (ul. Dabrowprzewoimicznym są trudne do urzeczywistnie- skiego 5) odbyło się, poi
nia, o tyle budowa kanału
Warta— nictwem b. pułk. armji carskiej ZubGopło (części składowej kanału węg- kowa, walne zebranie emigracji raWilowego) przy pomocy
bezrobotnych syjskiej, zamieszkałej na terenie
może być natychmiast podjęta i po- leńszczyzny. W powyższem zebraniu
udział przedstawicieł
wiurma być wykonaną
ze względów brał również
emigracji rosyjskiej w Warszawie p.
ekonomicznych i politycznych.
— [x] Zwolnienie więzień 1 Siemionow. Głównym celem i zadaiego zebiania, jak zaznaczył
aresztów
sądowych
od komu- niem
był wybór
delegatów
nalnego podatku od lokali. Zgod- Siemionow,
mający
się odbyć
w dniu 14
nie z wyjaśnienem
Ministerstwa na
zjazd
Skarbu,
więzienia i areszty
sądowe kwietnia rb. wszechrosyjski
Siemionow
w
wołne są w myśl art. 23 ust. z dnia emigracji w Paryżu.
17 grudnia 1921 r, od komunalnego przemówieniu swem podkreślił, iż na
podaiku od lokali. Powyższa ustawa całym Świecie znajduje się obecnie 3
z której
nie dotyczy
lokali miesz«alaych w mil. emigrantów rosyjskich
budynkach więziennych i aresztowych, to liczby 75 proc jest monarchistów.
zajętych przez funkcjonarjuszów pań: Po wygłoszeniu szeregu innych przewydelegować z
stwowych,
którzy winni są opłacać mówień uchwalono
ten podatek bezpośrednio
i z włas- Wiina 1—2 przedstawicielina wspom*
niany zjazd do Paryża,
wybór
któnych funduszów.
rych zależny będzie od kom sji specjal-

wodne przy obecnym

skarbowi są prawomocni prolongować

22 marca 1926 r.
baranowicki,
rynek nieświeski (st.
spożywczych przez okolicznych rolni:
Dewizy i waluty:
w rezultacie Horodziej, /Lachowicze). Mniejsze ryn” nej w tabeli.
ków noiują ceny, które
Tranz.
Sprz.
Obecnie Ministerstwo Skarbu, wskazując Dolarp * *
ki wymagają
siałego
utrzymywania
7,90
7,95
spe
w
Magistracie
w
się
układają
na normy, podane w okólmiku z dn, 11:IV *Ве\2
32,25
32,10
agenta
na
miejscu
dia
doglądania
na*
ofi<cen
miano
i 10.V 1924 r. wyjeśniło, że obliczanie о- Holandja _ 315.75 _ 317.54
cjałną tabelę noszącą
ładunku i przez to są kosztowniejsze chodowości gospodarstw rolnych na zasadzie Londyn
33,45
38 54
cjalnych».
norm oijentacyjnych powinno mieć m.ej:ce Nowy-York
7.90
792
ceny i mniej dla młynów dogodne.
notowane
tylko w tych wypadkach,
gdy płatnk
nie Paryž
W ten . sposób
2810
28,17
prowadzi
ksiąg
gospodarczych
lub
też
na
Reasumując
powyższe
uważam,
Praga
2340
23,46
stanowią oficjalną podstawę przy rozliczaniu

czenie Wisły z Dniestrem

godziny 1 popołudniu
do godz. 6
WIĘCZO! eM.
zyskanie paientu nie 2 lecz 3 kate— Honorowi kuratorowie sategorji.
— (w) Prolongowanie zaległoś- nitarni. Komisarz rządu na m. Wilci podatkowych. Ministerstwo Skar- no poceje do wiadomości ogólnej,
bu powiadomito
Wilnie o nowych

4,00
3.87
358
340
3,25
3,00
293
2,57

miejscowościach,

dzierżawny

po”

Po za rynkiem wołyńskim— pra- względnie niższy od 1,75 q żyta, celem usia*
normalnego osiąganego dochodu z go:
wie w tej samej odległości od Wil- lenia
spodarstwą rolnego, należy pizyj nować od-

na szych rynków

Gelegowania
tywny za pomocą
śledząc sprze.
którzy,
gynki agentów

2,50
2.50
250
2,50
250
2,50
2,50
2,50

Przeciwgazowej.

(Obrony

munikacji Ukrainy z Poiską. c) Dniepr:
być wyczerpująco uzasadnione w protokuie
Wisla t. j. przebudowa drogi Prypeć
posiedzenia komisji szacunkowej0 ile chodzi o gospodarstwo rolne, któ. — Kanał Królewski — Bug. Tow. to
re opodatkowywa się według wyniku
roku utrzymuje, że
o ile wielkie
diogi

WSCHODNICH

wskutek bezdroża zjedzie mniej

o

W

Towarzystwa

członków

na

się

Zapisujcie

O

#

p.

Bułnaka w sprawie, propagandowych

chrześcijan, oraz wileńskiego związku

kupców żydowskich

о

wpływ na kurację, jest niezbicie dia zdjęć fotograficznych oraz p. Nemet- godzin handiu w czasie
To istna perła na- tiego w sprawie inwentarza
›
teatrów tecznym”

żydowskiej 20 tysięcy podań z proś-

przedłużenie bą

Polski potrzebne.

przedświą-

udzielenie

na

—

(x) Nowe

zbliżające się komunikacji

święta darmowej macy.
Wątpiiwe
czy gmina

będzie

w

udogodnienia

teletonicznej.

w

Przy

uskutecznianiu połączeń
międzymiastowych bardzo wiele czasu zajmuje
porozumiewanie
personelu
central

majątku narodowego,
— [x] O poparcie Magistratu. stanie zadośćuczynić tak więlkiemu
wiieńskich. Następnie dokonał szczeKto daje Zakopanemu upaść, kio gółowych oględzin
Towarzystwo
propagandy budowy, zapotrzebowaniu.
telefonicznych. Wpływa to ujemnie
teatru na Pohunajdalszych granic energicznie tudzież pozwala aby odstraszało
od siebie
Poisce
-— (x) Na rzecz bezrobotnych. na podwyższenie
dochodów, płynąjance, zaznajamiając się z ręzuitatami dróg i budowli wodnych w
ofiarnie: gmina i klimatyka, Powinne gości, kto pozwala aby ieżało niejako robót prowadzonych przez Redutę. z siedzibą w Warszawie zwróciło się Jak się dowiadujemy, Chrześcijański cych z eksploatacji szszególnie na

niem

dr. W. L,

niezwłocznie

i

do

szego

o

cięcia i

odłogiem, kto mie eksploatuje dla
Po- zdrowia
narodu,
dia
bezcennego Wreszcie zwiedził ważniejsze gmachy
zabytkowe
w Wilnie, które ostatnio
winne wykopać wreszcie
i zrealizo- skarbu narodu,
wręcz wyjątkowych
podlegały
konserwacji bądź
restauwać monumentalne piany regulacyjne właściwości leczniczych Zakopanego racji, jak gmach
Kuratorjum
na
ui.
inż. Stryjeńskiego, powinne doprowa- — ten popełnia patijotyczne prze- Woiana, kościoły Św.
Kazimierza
dzić przepiękną górską miejscowość stępstwo.
oraz św. Piotrai Pawia.
do
poziomu
zagranicznego uzdroRąd nasz zdaje się tego, niestety,
wiska.
Wówczas i kuracjusze przy- nie rozumieć... :
SAMORZĄDOWA.
zająć się na wielką skalę rzeczy wistem

zeuropeizowaniem Zakopanego.

jeżdżać będą i zagranica

nas

odwie-

dzi i Zakopane nie będzie stało usta-

wicznie

przed

uwiądu

i ruiny,..

groźną

perspektywą

—

(x)

W

siewnych
„towych.

sprawie

dla wydziałów

W

pożyczek

powia-

myśl ostatniego. porozu-

w tych dniach
Wiiną z prośbą

do Magistratu m. związek piekarzy na ostatniem swem linjach o znacznym ruchu telefoniczo czynne poparcie zebraniu uchwalił samoopodstkowanie nym. Celem podniesienia dochodo-

jego zamiarów. Towarzystwo to ma
na celu uporządkowanie
i budowę

dróg wielkiego
wego

znaczenia

i międzynarodowego,

państwoa miano-

się na bezrobotnych w sumie
2
miesięcznie od każdego członka.

— —

(w]

cmentarza

Strejk

żł. wości tego rodzaju linji w
najbliżSzym czasie znajdą
zastosowanie w

pracowników komunikacji

żydowskiego.

Pracow-

Warszawą

telefonicznej

Wilna—z

t. zw. „brzęczki*,

umożii-

wicie: 2) kanału t. zw. węglowego
od Śląska przez Zagłębie Dąbrowskie,

nicy cmentarza żydowskiego w Wil- wiające porozumiewanie się za ponie wystąpili z żądaniem wypłacenie mocą specjalnych skrótów i znaków.

Częstochowę,

im należności

Łódź, Łęczycę

z odga-

łęzieniem na Warszawę, Koło, Konin,
Gopło - Wisła

z

odgałęzieniem

saienią się władz wojewódzkich z mi- Konina do Poznania i t. d.

od

b) połą-

z tytułu

prac związa-

Na

kurs

wspomnianych

nych z pogrzebem itp. w czasie świąt czków”, który się odbędzie
Wielkiejnocy

nej

w wysokości

w porównaniu

podwój-

szawie

Wileńska

Dyrekcja

„brzę*

w War:
Pocztowa

z dotychczasow ązamierza delegować kilka telefonistek.

4

S

Obrona w osobie adw. Jasinskie— (x) Wzmożony tranzyt paezek pocztowych z Frarcji i Nie- go i adw.
Wernera
nie może się
incymiec przez
Polskę.
Od paiu ty- dopatrzeć w inkryminowanym
gconi czje się zzuważyć wzmożony dencie lekceważenia
czy Oporu wotranzyt paczek pocztowych z Fiancji bec służby bezpieczeństwa. Możnaby
i Niemiec
co Łotwy. Skierowanie ostatieeznie
mówić
0 zaklėceniu
uznzyia
pizez Polskę
odbywa się spokoju.
Na ten tematodbyła się obszerna
dzęki stosunkowo
niskim opłatom
przewozowym i uprzywilejowanej do dyskusja.
pewnego stopnia taryfie należności poOstatecznie sąd
skazał obu na
bieranych pizez zarządy pocziowe w karę grzywny po 100 zł. każdego.
Polsce w odniesieniu do Łotwy.
— [|] Zbłońscy przed Sądem.

SĄDOWA.
— (San.) Nieostrożny

strzał—

W dniu dzisiejszym sąd apelacyjny w
Wilnie rozpozna szereg spraw, pomię:

dzy któremi

jest sprawa

powodem smierci. W sądzie okre- małżeństwa, brata i siostry Stanisława
gowym rozpatrzono wczoraj w trybie Zbłońskiego i ldy vel Janinv Zbłońvrproszczonym sprawę Wacława Gierwaiowskiego, posterunkowego. Gierwatowski ogiądając | karabin spowodował wystrzał, Kula ugodziła kolegę
jego,

posterunkowego

Zakrzewskiego,

skiej, vel Marji Sapieha, vel Germanidy Szykow cz skazanych
wyrokiem
sądu okręgowego na karę śmierci przez
rozstrzelanie za zamordowanie :Siost-

ry Miłosierdzia,

obrabowanie

zwłok

i podpalenie comu.
Zbrodnia dokonana
została
w
roku
1921
w pobliżu
Sąd po długich debatach skazał
Brześcia
n/B.
Gierwatowskiego na 4 miesiące więOboje Zbłońscy niejednokrotnie
ziemia za nieostrożne obchodzenie się
już
skazani
zostali na karę Śmierci,
z bronią.
jednak
ze względu na cały szereg

który

zmarł,

— (sch)O zgiełk w Cielętniku. nieukończonych jeszcze spraw wyrok
Wczoraj w Sądzie Okręgowym roz- nie może być jeszcze wykonany.

0MWO

„Helios“
Kino

Kameralne
й

sė
$$
S$
s2

Dziś

Człowiek
Zakończenie dramatu

Jadwiga

— kiero-

wniczka sekcji skrypt;
Falewicz Sianisław—kierownik sekcji wycieczek i
praktyk; Trzaskowska
Marja—kronikarz.

ZEBRANIA

i ODCZYTY.

— (sch) Tatry i Beskidy.
Pan
Stetan Jarosz opowiedzieł
nam w soboię w sali Śniaceckich U S. B. ©

Tatach.

Żywo i barwnie odmalował

se

22

paryskiego

całe

Lucrezia

Bor

Monumentalne

—

ODRODZENIA p.t.

sė

w rolach

| Dziś

będzie

|

tlany flim

2 serje

12 aktów

razem.

grała poloneza Szopena.
—

d'amt

KME

M

SPÓŁDZIEL

B BB

NIA

MM

życiowy

przyjaciół

„Les nouveau-riches
chez Le Sage*,
Wstęp wolny dla członków Towarzystwa i gości,

Posiedzenie

wil.

KARTOFLE
OTRĘBY

pszenne

OWiES
żYTO
PSZENICĘ
JĘCZMIEŃ
SERADELA
KONICZYNA

i

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD
od 160 kl.
Z DOSTAWĄ
do DOMU,
. NAJTANIEJ- GDYŻ WPROST OD.PRODUCENTÓW

wpis

Okr. w
Nr; 167

m Olwieszczenie

sprzedaż

Franciszek

DO

en mėine

temps

„Le

qui

vous

moyen d'occuper A bref
brillante
situation
dans

w trzech aktach

Al.

Ucznia"

orga-

przyjmie

L. O.

P.

współpracował z Za-

P.

oabędzie

się

się
z - przedstawicieli
opiek biorących udział w

organizacji

„Tygodnia

Ucznia*,

oraz

komisji 1) Hygjeny Szkolnej i propagandy,
2) Teairalno-Widowiskowej,
3) Faniowej, 4) Kwesty ulicznej.
Oabyło się już jedno
ogóine zebranie
wszysikich
komisji w celu
ujednostajnienia
i podziału
pracy.

społein Reduty nad wiłeńską
inscenizacją
swej sztuki, która w ostainiej wyprawie artystycznej Reduty zdobyła
sobie
wszędzie

teiu

składający
wszystkich

Ooiecały przyjąć udział

rownież po-

krewne
organizacje
państwowe
i
społeczne,
, W „Tygodniu
Ucznia*
łaskawie
biorą
udział
prezes
Czerwonego
krzyża p. L. Uniechowsk,
p. Komi»

w

gmachu Lutnia w soboię nadchodzącą 27 b. m. wielce interesujący

Sarz

Rządu

Wimbor

z

małżonką,

p. Delegat
Prokuratorji
Generalnej
A. Koptć, naczelnik Opieki Społecznej p. Jocz z małżonką, dyrekiorowie
gimnazjum, nauczycielstwo ji inni. W
oiganizacji przyrzekła
wziąć
udział
również młodzież
akademicka. Lista
osób biorących
udział w organizacji
„Tygodnia Ucznia* będzie ułożona i
zamieszczona

we

wszystkich

dzien-

Obecnie już ż pozwolenia

odnoś-

nikacli.

na rzecz Polski

MALARZ

Pokojowy

INGENIEURS

cukrów,

Uwadze

przyjmuje

herbaty,

boty

posiłek szkolny

dzieci.

>

оее

w

telefon

la

Fabryka

Przetworėw

gatunku
Ё

Chemicznych

|

w Łodzi,

ul. Kilińskiego 99.

|
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—
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Z

Domy, wilie w

Lida na imię Jana
Holaka syna Antonie-

Wilnie i podĘ
Wilnem,

go. zam. w m. Įewju | Zz wolaemi miesz- |.
k Lidy przy ul. Nowo-] kaniami i ogrodami
gródzk.ej 16, unieważ.| posiada @о вргае-

82.

nia się.

daży

Okazyjnie
Dom

Hardl. Kom.

|

ŻIEMIANIET7
najkorzysiniej

Upraszam
uczciwego
znalazcę
© zwiot zał

Legiecki,

w

m,

Nr.

w

Wilnie,

46 — odbędzie

(>) F. Legiecki.

w

Wilno,

odbę-

i będzie

ważne

niezależnie

ilości przybyłych członków.

od

NA ŚWIĘTA

ul. Zamkowa

UAB

g

ara

Žž

towarowe

Biurze
Niemiecka

Ogłoszeń

a:

Polska»

szawa, Jasna

War-

twarzy,

ORYGINALNE SZWEDZKIE
WIROWKI

do

oraz

różne inne maszyny
poleca

i

S

L
przybory

ui, Zawalna

Placówka
Zawaina

Meblowa

!

mieczarskie

©

15

gwarantuje za ich trwałość.
Polecam: także szafy,
kredensy,
stoły
jadalne i t. p. oraz przyjmuję obstalunki.

Jutana,

Z poważaniem

Sługa

Ławiński.

wyd. przez P.K.U+
—

Wilno

zam.
we
Panieńska

na

Centrum

w,
gm.

Kiena
Rukej.

yrzybłąkał się

pies

«Doberman» do
odebrania N.'Wie
lejka zaułek Gimnazjamy 7. W razie nie

i

iesi

miesięcznie

tanich

AST
Akai

NE
iai

NEISSSIA

„ Wydawniatwo

własność

||, Qseka a

M

W. Smiałow

"do 14

IE

por.

| wamamwanom

przyjmuje

z

cenach.

TI

woją

miasta
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im,

ńskiej, unieważnia się.

KEREREETJ

Pokoje — luksusowo umeblowane
B

tedralnego.

: „Palace“ [iii
Dudek.
Telefon

po

Elektrys

na im. Albina Bastyka,

różn
i tdk

odremontowany

Winda, Centralne ogrzewanie

RES

4, Tel. 222.

Wycawca Sianisiaw Mackiewicz —Redskier w/z Czesław Karwowski. — Oopowiedzialniy Za ogioszenia Żenoń

Makowski.
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Fa:bowas
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R. H. Sp. 167. — ili. Firma: Spółdzielcze Siowarzyszenie Spożywców
«Šilas W
Nowo-W'ilejce z odpowiedzialnością udziała:
mi. Na mocy uchwał walnych zgromadzeń
z dnia 22 bstopada 1925r. i 17 stycznia
1926 r. postanowiono spółdzielnię zi kwidować i powołać Komisję Łikwid.cyjną. Na
cłonków Komisji Likwidaeyjnej zostali po-
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że opi Owali

INGENIEURS

Ugłoszenie.

wołani: Alired Poziemski, Józef
wicki 1 Kazimierz Wysocki,

CZERWONA

pozwolenia

na

nych
władz
z.stały
wypuszczone
przez Centrale Opiek Szkolnych iisty
dla zbiórki fantów,
przeznaczonych
na wieiką loierję fantową
ROŻNE. Polski Kaladinowa Michalina z sy: dnia Ucznia* i listy na zbiórkę„Tygopieprze: nem i córką, oraz Specjusz Piotr z niędzy. Listy sią wszystkie opat:zone
— Tydzień propagandy
rozpeczął się wczoraj rodziną. Wysiedionymi zaopiekowały podpisami
ciwga:owej
osób
upełnomocnionych
używalności się władze administracyjne
wojskowym
pokazem
przez
Centralę
i
na listach tych
— Deporiowani z Rosji. Wła.
masęk przeciwgazowych przez wojwskazane
imiona i nazwiska
osób
sko wobec aiaku gazów. Na ulicy dze „aóminisiracyjne Sowieckie wy» upełnomocnionych
do
zbórki, już
szwadion sadziły przedwczoraj na nasz
teren jest otrzymane
Mickiewicza przedeflował
pozwolenie
od p.
Hejna
i Lipmana Wojewody na urządzenie „Tygodnia
żołnierzy w maskach. Węgrowskiego
i kompanja
J:nkiel
a, Wysiedleni zostali rzekomo
Liczna publiczność żywo dyskutująca
Ucznia* na caią ziemię Wiłeńską.
ałatego,

6 aktach.

wciągnięto

t

z

ucznia,

mika*—, Tydzień

koncert z udziałem artystów wźrszawskich
wybitnej
Śpiewaczki Heleny
artysiki
marca r. b. w lokalu własnym, Zam- Osiaszewskiej - Kozłowskiej,
ze swych
kowa 24, o godz. 20-ej oobędczie się opery pozneńskiej, znanej
Warszawnaukowe
posiedzenie
Wilen. Tow. wysiępów w Fiihermonji
skiej, ciaz utalentowanego pjamisty i
porząd
Lekarskiego z następującym
kiem dzennym: 1. Ouczytanie proto- kompozy:ora Aleksandra Wielhorskieposiedzenia. 2. go, prot. szkoły Tow. Muzyczregow
kółu z poprzedniego
Dr. M.
Mienicki—pokaz
chorych z warszawie. Bilety do nabycia
za.
S. B. — wczasu w sekretarjacie L. O. P, P.
U.
kliniki Dermatologicznej
W. sprawie leczenia wilka pospolitego Wielka 34 od g. 9 m. 15.
koagulacją. 3. Dr. Szacowski — z II
WYPADKI ł KRADZIEŻE,
klin. Wewnęt. U. S. B. — Przypadek
naO
Kosiński,
Di.
4.
—
(x) Wysiedieni
wodonercza.
z
Litwy
uczaniu anatomii we Francji i Anglji. Kowieńskiej
W dniu 18 marca rb.
i wolne na odcinku 3 ciej komp.
administracyjne
5. Sprawy
Straży granicznej wysiedieni zostali z Litwy do
wnioski.
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arcydzieło z epoki

|

na

PA

ROLNA

przez

Francj. Na zebraniu tygooniower
Towaizystiwa w lokalu Klubu Szia- wielkie uznanie.
checkiego (Mickiewicza 19) we środę
— Koncert na rzecz Komitetu
24 b. m. o godz. 8 m. 30 p. Alfred Ligi Obrony
Powietrznej
Pańna temat stwa. Staraniem Wiieńskiego Komiodczyt
wygłosi
Enrman

„Z CAŁEGO ŚwiATA Nr 22* aktualność w 1 akcie.
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wysłany

Polecamy bardzo gorąco
rodzinę 2е wzgędów hygienicznych wymarajele
inteligentną, zam w Wilnie, czworo wszę zie zawijania produktów — му per: amin,
zwłaszcza mięsa, wędlin, Śledzi, tyb, masła,
Seansy o 4, 6, 8 i 10 w.
z nędzy, sera.
ginie
osób bez ratunku
szmajcu, pieczywa,

ia

głównych.
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wyświe

eerowi

z dypiomami wszysikica pp. członków honorowych mieszkających poza. Wijnem.

DOPEREPJJ
Ostatnie

«PARYŻ z LOTU AUTOBUSA»
szkic w 1 akcie
«KTO POD KIM DOŁKI KOPIE..» groteska w 2 aktach
MIEJSKA (ful, Ostrobramska 5)
‚
«PRECZ z KOLEJĄ» w 1 akcie.
Kasa czynna: w niedzielę od gouz. 2 m. 30. w powszednie dnie od godz. 3 m. 30.
Ё
Początek seansu; w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 4-ej.
Par'er 60 gr Ammiiteatr i balkon 30 gr
CENA BILETÓW: wraz z dodatkiem na pomoć bezioboinym,
Oikiesira pod dyrekcją p. W. Szczepańskiego.

fabryka

chóru oficerskiego 5 pp. leg. a na
zakończenie
orkiestra
tegoż
pułku
pod batutą kap. Sledzińskiego
ode-

sercu
wyszediby
„ 2 serje
ze łzą w
niedoli,
u
przybytk
12 akt.
razem
datki przyjmuje Aum.
kawe
Liana Haid, Conrad Veidt, Aibert Basserman, Wegener, Anita Berber, Salmonowa
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EEE

wskrzeszeniu uniwersytetu
i oswobodzeniu Wilna. Z kolei krótko przemówił Dca Ob. War. generał Pożerski. Ostatnie
dłuższe
przemówienie

Wilnol

bruku»

reżysera O>OWĄLDA

ejst" Kinenatuoni]
SALA

i wzruszył

6 dol toarzach

« Dziecko

Tydzień

Tydzień
w teatrze na Pohuiance udział całe społeczeństwo.
Do komisji rewizyjnej
weszli: wyzłos'ł inspektor aimj: gen. Rydz jutro — o Reduta
godz. 8-ej wiecz. p. Adam
Grzy- ucznia zaczyna się 9 go i kończy się
Śmigły
porównując
rok
1830/1
zostaGrabowiecki |Jan
— prezes, Jebūski
mała Siediecki, literat i publicysta,
będzie 15
maja. Obecnie już
rozpoczął
Władysiaw, Czajkowski Franciszek — tną wojną polsko-sowiecką. Przemó mówił o Fredrze i «Dożywociu». Dzisiaj Re- swcją pracę „Komitet Organizacyjny",
wienia były przeplatane
śpiewami duta nieczynna. We czwartek po raz trzeci
członkowie.

Dziś! Genjalny twór znakomitego

„Polonja“ 82
ul. Mickiewicza

Film, który zaintrygował

(1617

Wiedzy Wojskowej,
z inicjatywy puik.na temat obrony przeciwgazowej
groPopowicza ku czci Marszałka Piłsud- madziła się tłumnie
u zbiegu
ulic
pracy oświatowej na ierenie Kółek skiego. W pierwszych rzędach zasie- Mickiewicza i placu Katedrainego.
Rolniczych.
dli wice Wojewoda p. O:gierd Mali.
— Czyja zguba? W dniu 12—lil Pod
łaskawym
protektoratem
ks.
prof. Maijan 26 r. zosiat znaleziony zegarek złoty bisknpa Bandurskiego, p. wice woSkład nowego
zarządu: kol. kol. nowski, J. M. Rektor
generałowie
Edward damski, który znajduje się w Ill. Ko: jewodziny
Malinowskiej, p. kurato*
Tarasiewicz Oigierd—prezes; Kulikow- Zdziechowski,
ski Witold—wice prezes administra- Rydz Śmigły, Oigierd Pożerski, grono misarjacie, gdzie prawy właściciel mo- rowej Ryniewiczowej i generałowste
i przedstawi- że zgłosić się po odb'ór.
wa Rydz Smigtych.
cyjny; Poczobutt-Odlanicki Stanisław profesoiėw i oficerów
— frezes Wil. T.wa
Lekarskiego
inteligencji wileńskiej. Publi— wice
prezes
naukowy; Cyw'ński ciele
Centrala
Opiek Szkolnych śred
- prof. Opoczyński prosi nas o zaznzczenie
Tadeusz— sekretarz;
Symonowicz czność szczelnie wypełniła salę.
że Dr. Szwajcer został obrany członkiem nich zakładów nzukowych w Wilnie
Akademię zagaił |. M. Rektor prof. honorowym Wileńskiego Towarzystwą LeStanisław — skarbnik;
Łabanowski
w celu zdobycia środków na kolonie
Witold — bsbijotekarz;
Czerniewski Marjan Zdziechowski pełnem jak za- karskiego nie pized paru dniami, lecz na i organizację uzdrowiska
dla chorej
dorocznem
wainem
zebianiu
T-wa
w
roku
Jan—kierownik
sekcji samopomocy; wsze głębokich, myśli przemówieniem,
gruźlicą
młodzieży
na początku k'órego wspomniał
© ubiegłym. Dyplom został doktorowi Szwaj- i zagrożonej

słuchaczom piękno naszych gór, ich
florę
1 faunę, scharskieryzował ludność
patrywano spiawę Bowgierda i Szer'Podczes ostatniej rozprawy
sądo- podksrpacką, dzielnych górali, przediota, ciekawą nie tyle może ze strony wej
Zbłoński
prosił Sąd o śmieić, stawił ich życie i obyczaje,
na skrzy- bowiem,
merytorycznej, ile z uwagi
jak mówi, sprzykrzyło mu
Wszystko ilustrowane było przeretorycznych p. pro- S'ę oczekiwanie na nią. Zbłońska jakżowanie szpad
kuratora Halickiego z obiońcami pp. kolwiek chora i sparaliżowana broni zroczami. Widzieliśmy w kalejdoskopie przepiękne
widoki górskie poJasiūkim i Wernerem.
się jak iczem może.
kryte
śniegiem,
lasy
świerkowe, dumne
O cóż iam poszło? Ot, poprostu
AKADEMICKA. Świerki, kiórych jeno wierzchołki wysię
misia
© opór władzy. Sprawa
tak: w Cielęiniku p. Bowgierd w
— Walne zgromadzenie Koła stawały z pod białego całuna, szereg
wieczór Rolników przy U.S. B w Wilnie. rośiin górskich i zwierząt. Opowiepod
sierpniu ub. roku
wszczął sprzeczkę z kolegą Oo zwrot Dnia 13 b. m. odbyło
się walne dział nam dalej p. Jaros. zasługi hr.
długu. Od sprzeczki posżło do klčt- zgromadzenie
Koła Rolników. Na Zamoyskiego nad rozwojem TowaNie pominął
Usłyszał przewodniczącego
ni, od kłótni — do bójki.
został
wybrany rzystwa Tatrzańskiego.
zgiełk policjant i bieży. Przychwycił kol. j. Grebowiecki, na zastępcę prze- też nazwiska wielkiego dr. Chałubińobu. Hardo się jednak stawiali, nie wodniczącego—kol. O.
Tarasiewicz, skiego.
W drugiej części swej prelekcji
władzy, na sekretarza—kol. T. Cywiński. Przeprzedstawiciela
uszanowali
p.
Jarosz
zaznajomił słuchaczów
z
Ale bo też policjant był po cywilne- bieg zgromadzenia
miał
charakter
„iiteraturą*
góralską,
opowiadając
mu. Hier legd der Hund begraben... rzeczowy. Przeprowadzono
szereg
że policjant bez munduru.
wniosków, dotyczących wewnętrznych gwarą podhałańską legendy i przyUrozmaicił też odWobec nieposłuszeństwa i oporu spraw Koła. Między innemi założono powieści górali.
czyt
odśpiewaniem
rzewnych
lub
obu skrzyknął posterunkowy innych sękcję
samopomocy
koleżeńskiej,
i pełnych temperameniu
Odpiowadzili też kiófa liczy na
poicjaniów, którzy
materjalne i moralne skocznych
winnych zgiełku do
kaiceru. Po poparcie ze strony starszego Społe- piosenek.
Następny odczyt mający się odposte- czeństwa w przeprowadzaniu imprez
kiopnął
nich
z
któryś
drodze
Beskidyskretne a bolące dochodowych, óraz w ewentualnych być dziś, poświeci p. Jarosz
runkowego w
dom,
które
przeszedł
samotnie
przez
miejsce. Awaniura...
wsparciach pod postacią podręczni40
dni.
W pięknej przemowie prok. Ha- ków i dzieł naukowych treści
rolnilicki przytoczył przykłady, jak to w czej. Sekretarjat i bibijoteka są czyn„ — Akademja
Twa
Wiedzy
Ameryce i w Azgiji szanowane jest ne podczas ferjj
śwętecznych
w Wojskowej
ku
czci Marszałka
stanowisko policjanta, jak to święty soboty od 4—6 g. pp. Zakrelowa 1, Piłsudskiego. W niedzielę
w auli
oma! jest jego żawód, jak to... a u Zakład Uprawy Rol : Roślin.
Poza kolumnowej"
uniwersytetu
Stefana
nas? Pożal się, Boże... Dlatego też iem, na wniosek ustępującego zarzą- Batorego odbyła się, uroczysta akastaraniem
T wa
p. Prokurator oskarżenie popierał.
du zostało przyjęte jako dyrektywa demja ” urządzona
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