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Moskwa, 21-go marca. 

Stolica Związku socjalistycznych 
Republik Rad wyglądem zewnętrznym” 
przynajmniej w centrum miasta, па 
pierwszy rzut oka, nie robi wrażenia, 
jakoby coś się zmieniło. Jedynie kie- 
dy się przyjrzy baczniej, lu i owdzie 
widzimy zmiany, jednakże nie zasad- 
nicze, a coś, co dałoby się porównać 
z nowym tynkiem na starym domu. 
W centrum miasta tak samo jek 
przedtem kursują tramwaje i jeżużą 
„izwoszczyki*. Sklepy pełne są naj- 
rozmaitszych artykułów i o chwilach 
głodu i braku tych lub innych przed- 
miotów zapomniano. Lecz kiedy 
przyjdzie komuś ochota coś nabyć, 
zwłaszcza materjał jakiś lub to co 
Sowiety długo jeszcze nie będą mogły 
wytwarzać u siebie, odrazu znać, że 
przeszła tu rewolucja, która zniszczyła 
warsztaty pracy i na długo skazała 
mieszkańców na drożyznę i wskutek 
jej na obywanie się bez koniecznych w 
każdem kuituralnem środowisku ar- 
tykułów i przedmiotów. AEO 

Tak mniej więcej przedstawia się 
centrum miasta. Zgoła inaczej wy* 
glądają przedmieścia. Rząd Sowietów 
nie obawia się, że zejrzy tam ciekawe 
oko cudzoziemca i wobec tego nie 
wysiia się na doprowadzenie do po- 
rządku zniszczonych jezdni, chodni- 
ków, obszarpanych domów i wyzie- 
rającej z każdego kąta nędzy. Za: 
równo centrum miasta gdzie mieszczą 
się wszystkie urzędy centralne jak i 
ogromne przedmieścia Moskwy mają 
jedną cechę wspólną. Oto gdy się 
wejdzie na schody prowadzące do 
pierwszego lepszego domu, uderza 
ucho dziwny jakiś szum. Są to go- 
tujące się w każdym niemal pokoju 
maszynki „Primus”, na których oby: 
watele czerwonej Moskwy przygoto: 
wują sobie obiady, śniadania i „czej*. 
Szum gotujących się maszynek jest 
pierwszym sygnałem strasznego kry- 
zysu mieszkaniowego, jaki panuje w 
Moskwie i który niewątpliwie długie: 
jeszcze lata będzie plagą jej mieszkań- 
ców. 

Moc nowych biur rządowych, in- 
stytucyj politycznych sowieckich, naj- 
przeróżniejszych kół, klubów i t. p. 
wszystko to zajęło prawem pariji co 
łepszei wygodniejsze lokale, Mieszkań- 
cy miasta siłą rzeczy musieli w po- 
korze ustąpić przed wszechwładnym 
„orderem* i oddać swe mieszkania 
dla dobra „publicznego”. Jeżeli do 
tego dodamy znaczną iłość zrujno- 
wanych domów wskutek walk, braku 
remontu oraz nadwyżkę ludności w 
porównaniu do czasu przedwojenne- 
go, — obraz kryzysu mieszkaniowego 
będzie dokładny. 

W czasię kiedy przybyłam do 
Moskwy odbywały się tam czwarta 
z kolei sesja Kominternu i Profin- 
ternu. Dzienniki przepełnione długie- 
mi sprawozdaniami. Na sesji Komin- 
ternu której rezultaty niewątpliwie są 
w Polsce znane stwierdzono, że Eu- 
ropa przechodzi obecnie okres stabi- 
lizacji kapitału. Stan ten podtrzymują 
drogą udzielania pożyczek Stany 
Ziednoczone Ameryki Północnej. 
Wszyscy bez wyjątku mówcy wypo- 
wiadali się przeciwko Anglji, która 
od chwili zerwania rokowań za rzą- 
du Mac Donalda dała się dobrze w 
znaki Sowietom. 

Na sesji Profinternu „przemawiał 
między innymi „przedstawiciel Polski 
Witkowski. W sprawie Międzynaro- 
dówki Amsterdamskiej Witkowski 

* twierdził, iż nie można jej znaczenia 
nie doceniać, stanowi ona poważną 
konkurencję dła Ill Międzynarodówki 
i niejednokrotnie się zdarza, że na- 
wet jej zacięci wrogowie po pewnym 
czasie wstępują w jej szeregi. Sta- 
nowi ona jakby arystokrację robotni- 
cz: 

sesję zamknął Łozowski /przemó- 
wieniem, będącem niejako repliką na 
wszysikie wygłoszone mowy. Co do 

Międzynarodówki Amsterdamskiej, 
Łozowski wyraził pogląd, że siły jej 
są bezwarunkowo przecenione. 

BEBEZUSEKEBEWA 
Dia osób zmuszonych 

przestrzegać djetę. 

FRANCUSKI CHLEB 
ODŻYWCZY  EDBr, 

jako lekkostrawny, zalecany jest cierpiącym 
na niestrawność i inne choroby przewodu 
pokarmowego, ozdrowiefńcom i osłabionym. 
U cierpiących na cukrzycę stosuje się 
w przerwach wolnych od djety. Oddaje 
znakomite usługi cierpiącym na otyłość. 

Dla cięrpiących na artretyzm i białkomocz 

stosuje się chleb odżywczy EDBr Nr 2 
bez chlorku sodu. 

Sprzedaż w większych składach winno- 

kolonjalnych. 

W.Z.P. Nr 12 m. Wilno, dn. 15-II 1926 r. 

а z odnoszeniem co domn lub 
Konto czekowe w 

z pizesyłką pocztową 4 sł. 
P, K. 0. Nr. 80259 

W sprzedaży detal. 
R Opłata p. 
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BRASŁAW — ul. 3-go Maja 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

pojetyńczego n-rn 15 groszy, 
towa uiszczona ryczałtem. 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 

DUKSZTY — u! Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

64 

POSTAWY — 

80 

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

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

s 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 pr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z-prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

Brazylikie liberum veto. Referat ministra Skrzyńskiego 
Budżet roczny „parlamentu Świata”, 

jak utarło się nazywać Ligę Narodów, 

wynosi sto miljonów franków w zło- 
cie. Sto miljonów franków dla zapew» 
nienia światu pokoju—to nie za wie- 
le. Tyleż  kosztowałaby dziennie 

pierwsza lepsza wielka wojna... Stały 

sekretarjat Ligi zatrudnia przez rok 

okrągły przeszło 86 urzędników nale- 
żących do trzydziestu narodowości 
a dobrze muszą być płatni bo życie 

w Genewie droższe jest obecnie na- 

wet niż w Warszawie—lub w Wilnie. 
Parlament świata liczy 200 miejsc 
(czyli foteli, zgoła niewygodnych bo 

nawet niewyściełanych, dlatego aby 
nieustannie przypominały jak twardą 
jest—poltyczna rzeczywistość). Nie- 
ma miejsc pierwszych, czołowych, 

wyższych; wszystkie są sobie równe; 

zasiada jak par inter pares Albanja 
lub Luxemburg lub jakie państewko 
południowo amerykańskie  płacące 
składki na Ligę sto tysięcy franków 

obok Anglji, której składka wynosi 
dziewięć miljonów lub Francji, którą 

Liga kosztuje ośm miljonów. 

Tyle co do organizacji zewnętrz- 

nej. Co zaś do możliwości rządzenia 

światem za pośrednictwem uniwersal- 

nego parlamentu, to, po rozegranej 

na remis (wyrażając się najogiędniej) 

dziesięciodniowej, w Oczach naszych, 

ostatniej partji genewskiej—coraz pro- 

blematyczniejszą zdaje się wydawać 

ta utopijna możliwość. Osobliwie 

bez zaprowadzenia gruntownych zmian 

w statucie Ligi. P. Arystydes Briand, 

pomimo swych sześćdziesięciu pięciu 

lat, nie ostygł w wierze niezłomnej, 

że „braterstwo ludów" da się, nieja- 

ko mechanicznie osiągnąć, wysmażyć, 

jakby w retorcie alchemickiej, w łonie 

„parlamentu świata; poświęca też uko* 

„chanej idei resztki swego entuzjazmu, 

energji i wielkich zdolności dyploma- 

tycznych. 

— Często wypominano mi— wyraził 

się w przemówieniu zamykającem 

niefortunną sessję marcową Ligi—że 

jestem niepoprawnym optymistą. Je- 

stem mim w samej rzeczy. Bo zda- 

niem mojem, panowie, nawet wśiód 

tak ważkich okoliczności i poważ- 

nych, w których znaleźliśmy się, Liga 

Narodów bynajmniej szwanku nie za- 

znała. 
P. Briandowi do tego stopnia cho- 

dziło o to aby Niemcy weszły do 

Ligi przy jaknajwydatniejszem popar- 

ciu ich sprawy właśnie przez Francję, 

że nię zawahał się w swojem prze- 

mówieniu twierdzić, iż rezultatem se- 

sji genewskiej było przyznanie Niem- 

com czierech foteli w parlamencie 
świata... _ moralnie, anticipando. P. 

Briand użył wyrażenia: une adoption 
morale anticipee, 

Uchwała zaś—w redakcji Brianda 
—jednomyślnie zaaprobowana na ©- 

statniem  genewskiem posiedzeniu 

brzmi właśnie: 

„Zgromadzenie Ligi wyraża ubo- 

Iewanie, że przeciwieństwa, na które 

się natknięto, nie pozwoliły osiągnąć 

celu, dia którego było zwołane. Zgro- 

madzenie wyraża życzenie aby trud- 

ności rzeczowe były usunięte do 

wrześniowej dorocznej sesji dlatego 

aby możliwe było—afin de rendre 

possible — wejście Niemiec do Ligi 

Narodów *. . 
Jest to oczywiście dyplomatyczna 

forma gojącego plasterka położonego 
na silne, bardzo silne  draśnięcie... 

Uprzytomnijmy bowiem sobie: jakaż 
* to niemożliwość nie pozwoliła p. p. 

przedstawicielom i peinomocnikom 
Niemiec zająć czterech foteli, które, 

stojąc pustką wśród natłoczonej sali, 
tak przez pełnych dni dziesięć zda- 

wały się drażniąco wyciągać ku nim 
ramiona. Czy uda się tę niemożli- 
wość usunąć we wrześniu? Czy, jak 

chcą niektórzy, niema tego złego, co- 
by na dobre nie wyszło i dobrze się 
stało, że sesja genewska nie...' zeska- 
motowała trudności, że nie zatuszo- 

wała ich w byle jaki sposób, ponie- 

waž te same „trudnošci“ ožylyby nie. 

wątpliwie podczas wielkiej dorocznej 

sesji wrześniowej i wówczas—niewie- 

dzieć co by mogło się stać! Nam się 

widzi, że w statucie Ligi jest orga- 
niczny błąd, o kióry nie przestaną 

rozb'jać się największe nawet wysiłki 

pacyfikacyjne, jak to się świeżo stało 

w Genewie. 

Już się było wszystko jaknajpię- 
kniej ułożyło. Już Szwecja i Czechy 
zadeklarowały przez usta swoich peł- 

nomocników pp. Undena i Benesza 
gotowość ustąpienia swych miejsc 

Polsce. P.p. Luther i Stressemann, 
którzy przez bitych ośm dni wiedi 

z całem zgromadzeniem istną que- 

relle d' Allemand, gotowi byli zgodzić 

Się na zajęcie przez Polskę miejsca 

niestałego w Lidze. Niemcom w grun- 

cie rzeczy nie chodziło o Polskę, cho- 

dziło o wypróbowanie własnych sił 

wobec.. zwycięzców z 1918-:go. Wy- 

starczył im, na razie, wywalczony 

kompromis. Gdy wtem nagle—istny 
coup de theatre! Siedzący dotąd ci- 

cho peinomocnik Brazylji, p. de Me- 

lio Franco, szczupły, suchy, nerwowy, 

zgłasza swoje veto—przewidziane w 

statucie Ligi. Jeżeli Brazylja nie otrzy- 
ma stałego miejsca w Lidze, głoso- 
wać będzie przeciw wejściu Niemiec 
do Ligi. Nie będzie wówczas jedno- 
myślności. Sparaliżowana akcja cała 
Tableau. 

Diaczego by w samej rzeczy nie 
miała mieć Brazylja stałego miejsca 
w Lidze Narodów? Polsce chodzi o 
bezpośrednią ingerencję w politykę 

europejską; Brazyijj—we wszechświa* 
tową. Brazylja ma obszar ogromny; 

posiada też inżynierów i lekarzy nie 
gorszych od niemieckich; posiada 
ostatnie na kuli ziemskiej dziewicze 
lasy i— i stoi na czele wszystkich 
państw Ameryki Południowej, z ich 
dziesiątkami miljonów ludności. Drzwi 
stoją otworem dla Niemiec; rzeczą 
jest honoru narodowego aby je nie 
zamykano Brazyljj przed nosem. 
Zresztą wcześniej niż Niemcy preten. 
dowała Brazylja o stałe miejsce w Lidze. 
Biazylja! Żaden z dziesięciu augurów 
Ligi niebyt w Brazylji. Nie zdaje so* 
bie sprawy co to jest Brazylja. 
__ 1 Żachnęły się państwa i; państew- 
ka południowo-amerykańskie. Wolały 
by, każde samodzielnie, mieć miejsce 
choćby niestałe w Lidze niż żeby... 
reprezentować je miała po wieki wie- 
czne Brazylja rozpierająca się na sta- 
łym swoim fotelu. Delegat Uruguaju, 
p. Guani, zwołał swoich kolegów po- 
łudniowo-ame.ykańskich. Po naradzie 
trwającej kilka godzin zaprotestowa- 
no przeciwko arogancji brazylijskiej. 
Na nic się nie zdało, P. de Mello 
Franco stał twardo przy swojem. Pro- 
test pana Guani'ego i towarzyszy 
ma być wniesiony na sesję wrześnio- 

o przebiegu spraw w Genewie. 
Na wczorajszem posedzeniu  Sej- 

mowej Komisji Spraw Zagian. zabrał 
głos minister Spraw Zagranicznych 
p. Skrzyński, celem złoźenia referatu 
o przebiegu spraw w Genewie, Mini- 
ster oświadczył: Wiadomo, że w Ge- 
newie zebrały się równocześnie Rada 
Ligi i Zgromadzenie Ligi Narodów. 
Zgromadzenie zebrało się pod zna- 
kiem przyjęcia Niemiec do Ligi Na- 
rodów w następstwie układów za- 
wartych w Locarno. Zanim zjechali 
się _ reprezentanci poszczególnych 
państw wytworzyły się dwa prądy: 
jedni twierdzili, że Zgromadzenie ma 
sę zająć tylko przyjęciem  Nięmiec, 
drudzy zaś uważali, że łącznie z tem 
należy dokonać reorganizacji składu 
Rady Ligi Narodów, nie wyłącznie 
dlatego że mają wejść Niemcy iecz z 
powędu tego, że od szeregu lat skład 
Rady Ligi pozostawał niezmieniony 
i wszelkie zmiany odkładano na póź- 
niej. Więc w mniemaniu wielu państw 
termin ten właśnie nadszedł z chwilą 
kiedy ma się dokonać tej ważnej 
zmiany jaką jest przyjęcie Niemiec. 
Obrady rozpoczęły się w warunkach 
najbardziej niekorzystnych. W opinii 
publicznej wielu państw, już przed- 
tem odezwały się akcenty nader wo- 
jownicze i nastroje te zakończyły się 
tem, że niektóre państwa wysłały do 
Genewy „delegatów z instrukcjami 
wiążącemi. Pierwsze veto stało na 
Stanowisku nie powiększania składu 
Rady Ligi, drugie — na stanowisku 
powiększenia. Ta kwestja składu Rady. 
Ligi stała się punktem centralnym 
dyskusji, a kwestje tego, co należy 

zrobić ażeby szanse pokoju w Euro- 
pie zostały zwiększone, aby uniemóż- 
liwić konflikty a jeżeli są nieuniknio- 
ne — nadać im najiagodniejszy prze: 
bieg, odsunięte były na plan drugi. 

Myśmy reprezentowali tę zasadę, 
że główną rzeczą, jeżeli się zastana- 
wiamy nad pewną zmianą, musi być 
to czy służy ona rzeczywiście iniere- 
som pokoju czy też jest tylko wy: 
konaniem jakiejś doktryny Czysto 
teoretycznej. Debaty rozpoczęte przez 
veto doprowadziły do wiadomych 
rezultatów. 

Postulatem naszej polityki było 
równoczesne wejście do Rady Ligi z 
Niemcami, nie ze względów prestiżu 
lecz dlatego, że nie wierzymy, aby 
zabezpieczenie pokoju i przygotowa: 
nie rozbrojenia moralnego było moż: 
liwe bez wspólnego zasiadania z 
Niemcami przy stole Rady Ligi. 90 
proc. narodów zebranych w  Gene- 
wie uznało słuszność tego naszego 
uzasadnienia. Widać to z faktu, że 
były wysuwane różne koncepcje 
przyznanią Polsce miejsca. Mówiono 
o rezygnacji dwuch państw. Opróż: 
nionemi przez nich miejscami oczy- 
wiście nie mogłaby dysponować Ra- 
da a ogólne Zgromadzenie, a więc 
rozumiało się to jako zrobienie miej- 
sca Polsce przez Zgromadzenie. W 
jednomyślności w tej sprawie widzę 
bardzo wieiką korzyść i dorobek na- 
szej polityki zagranicznej, gdyż 90 
proc. narodów rozumie konsekwen- 
cję, ugodowość i pokojowość poli- 
tyki polskiej. 

Dyskusja nad referatem ministra. 

Następnie przemawiał pos. Stroń- 
ski (Ch. N.), kióry po dłuższem omó- 
wieniu szczegółów obrad genewskich 
stwierdza, że w Genewie zostało za- 
rzucone to żądanie, które zgodnie po- 
stawił cały Sejm, aby postawić moc- 
no sprawę stałego miejsca Polski w 
Radzie Ligi i musiało być zarzucone 
nawet dążenie do zdobycia dla Pol- 
ski chwilowo niestałego miejsca od: 
danego z pewnem zabezpieczeniem 
co do jego zmiany po pewnym cza: 
sie na stałe. W Genewie okazało się, 
że Locarno nie było nowym etapem 
do pojednania lecz nową groźbą dla 
pokoju na wschodzie Europy. Ocali- 
ło nas nie Locarno lecz veto Brazylji, 
która uważała, że nie należy dać peł: 
nego zwycięstwa Niemcom. 

„W odpowiedzi na wywody posła 
Strońskiego p. minister Spraw -Zagra- 
nicznych oświadczył, iż sprawa po- 
większenia ilości stałych miejsc w 
Radzie Ligi Narodów podniesiona 
formalnie przez Hiszpanię i Brazyiję 
została w pierwszem stadjum narad 
genewskich odroczona do wrześnio- 

wego Zgromadzenia Ligi Narodów. 
„Linją wytyczną Polski w tej chwili“ 
musiała być jednoczesność wejścia do 
Rady wraz z Niemcami, 

„Poseł Seyda (ZLN) stwierdza, że 
objektywnie rzecz rozpatrując, musi- 
my powiedzieć że Locarno zbankruto- 
wało. W umysłowości narodu nie- 
mieckiego nie się nie zmieniło. Sejm 
powinien upierać się stanowczo przy 
żądaniu stałego miejsca w Radzie Li- 
gi tembardziej iż Niemcy okazały, :że 
duch Locarna jest tylko fikcją. ; 

Po przemówieniach posła Reicha 
(Koło Żyd.) i Dąbskiego (Str, Chi.) 
zabrał jeszcze raz głos min, Skrzyń- 
ski odpowiadając na zarzuty podnie- 
sione w czasie dyskusji Pan minister 
podkreślił z naciskiem, 
przyznania Polsce prawa zasiadania 
w Radzie Ligi została definitywnie 
uznaną i niejako uświęconą w debacie 
między państwami locarneńskiemi о- 
raz w przemówieniach końcowych 
Chamberlaina i Brianda. Dalszy ciąg 
dyskusji odroczono do następnego 
posiedzenia, 

Reichstag aprobuje i ubolewa 
Wniosek partyj należących do koalicji 

BERLIN, 23.1 (PAT). W wyniku wczorajszej debaty w Reichstagu 
partje należące do koalicji rządowej zgłosiły wczoraj wieczorem wniosek 
sformułowany w sposób następujący: Reichstag aprobuje deklarację rządu 
o zachowaniu się delegacji niemieckiej w Genewie, wyraża natomiast ubo- 
lewanie z powodu wyniku rokowań genewskich niedających tego czego wą. Tymczasem jednak uchylono go Niemcy mogły się słusznie spodziewać. Reichstag oczekuje od rządu uzy: 

wobec oświadczenia Brazylji, że wy» 
stąpi z Ligi jeśli, na równi z Niem- 
cami, miejsca stałego nie otrzyma, 

Rezultat wiadomy. Wystarczyło 
jedno veło poszczególnego państwa 
aby udaremniė osiągnięte wszystkich 
państw porozumienie. Bardzo nie w 

skania gwarancji że skutki polityczne 
prowincjach okupowanych staną się 
oświadczenie złożone wspólnie w Genewie przez uczęstnikóm 
locarneńskich, 
do Ligi. 

trakiatów locarnskich zwłaszcza w 
widoczne w najbliższem czasie i że 

traktatów 
stanie się rzeczywistością jeszcze przed wejściem Niemiec 

Dr. Stresseman otrzymał zaufanie. 
BERLIN, 23 Il, PAT. Wniosek partji rządowych aprobujący genewšką 

sa е politykę gabinetu, został dziś w Reichstagu przyjęty 
ciemię bity genewski korespondent umiarkowanych socjalistów oraz części partji 
paryskiego dziennika „Le Journal*, p. przez niemiecko-narodowych wniosek nieufności 

«również głosami 
gospodarczej. Zgłoszony 
przeciwko  kanclerzowi 

de Walefie, pierwszy uderzył piórem i d-rowi Stresemanowi, odrzucono 259-ciu głosami przeciw 141. 

Kanada wobec polityki metropolji, 
swojem w samą główkę „gwoździa”* 
całej. konferencji genewskiej. 

— Na takie liberum veto —pisał=— 
umarła niegdyś Rzeczpospolita Pdlska. 
Twórcy Ligi Narodów nie - czytali, 
jak widać, dziejów Polski, A szkoda! 
Jeśliby nasi panowie politycy mieli 
czas na studjowanie tego, co robili 
ich poprzednicy, nie zajmowali by się 
z pewnością polityką. Sadzili by ka- 
pustę. Ils planteraient des chaux, 

Opinja publiczna we Fraricji, na- 
zywając bez ogródek ur ćućnement 
deplorable odroczenie, na które zde- 
cydowała się Rada Ligi Narodów, u- 
siłuje pocieszyć się tem, że wola 
Europy była przecie jednomyślną a 
sparaliżowało ją veto... amerykańsniel 
Siaba pociecha. Sądzimy nawet, że 
tem gorzej] Więc pierwsze lepsze 

OTTAWA, 23 III. PAT. Członek partji pracy wniósł w Izbie Gmin 
rezolucję oświadczającą, iż Kanada nie bierze na siebie żadnej odpowie- 
działności za zawikłania jakie mogłyby powsiać obecnie 2 powodu kursu 
polityk) angielskiej, Kanada—głosi rezolucja—mioże załatwiać sama swe 
sprawy zagraniczne. 

SET NOTE TENS ITT ARTS POETA CO AOS POKER: 
zamorskie gdzieś państwo może „spa- 
raliżować” lub obalić lub zwekslowač 
najżywoiniejsze interesy polityczne 
Europy! Dziś Brazylja, jutro Persja, 
pojutrze... jaki inny Siciński. Ziemia 
święta, podobno do dziś dnia nie- 

chce przyjąć zwłok fatalnego posła 
upickiego a Parlament Świata ma й- 
berum veto! 

Polska, co prawda, dobrze wyszła 

na tem brazylijskiem liberum veto 
lecz nie wynika stąd abyśmy mieli 
zasady tak niebezpiecznej nie nazy- 

wać—po imieniu. Jest to absurd. W 
dodatku nieobliczalny w _ ewentual- 
nych skutkach. 

Najświeższe doświadczenie ge- 
newskie powinno dać Lidze Naro- 
dów cenną naukę praktyczną, Oto 
widać już teraz jak na dłoni, że na 
arenie Ligi nieomieszkają popisywać 
się—nacjonalizmy, mogące w każdej 
chwili bronią ueła zadawać polityce 
pokoju arcydotkliwe a może nawet i 

śmiertelne ciosy. 
Jacz, 

  

Sejm i Rząd, 

Wniosek Z. L. N. o zmianie 
ordynacji wyborczej. 

Klub Z. Ł. N. zgłosił wniosek w 
sprawie zmiany *art. 9 ordynacji wy- 
borczej do sejmu i art. 4 ordynacji 
do senatu. 

Art. 9 ordynacji wyborczej sej- 
mowej ma opiewzć; Wyborcy z całe- 
go obszaru Rzpliej wybierają 224 
posłów, z których 188 przypada na 
listy okręgowe, a 36 na listy pań- 
stwowe. 

Art, 4 ordynacji wyborczej se- 
nackiej ma opiewać: Wyborcy z ca- 
łego obszaru Rzpltej wybierają 56 
senatorów, z których 47 przypeda na 
listy okręgowe, a 9 na listy państwo- 
we. : 

Art. 5 ordynacji wyborczej do se: 
natu ma opiewźć: Każde wojewódz- 
two stanowi jeden okręg wyborczy, 
z wyjątkiem województwa wołyńskie- 
go, poleskiego i nowogródzkiego, 
które wybierają łącznie; miasto War» 
szawa stanowi oddzielny okręg wy- 
borczy. 

Sprawy wojskowe. 

Prezes ministrów p. Al. Skrzyń- 
ski odbył dłuższą konferencję z pa- 
nem „ministrem spraw wojskowych 
gen. Żeligowskim w aktualnych spra- - 
wach wojskowych. M, in. omówiono 
sprawę organizacji najwyższych władz 
wojskowych, ustalając odpowiedź 
rządu na pismo p. Prezydenta Rze« 
czypospolitej. ё 

Rada Naczelna N. P. R. 
W niedzielę w sejmie obradowała ra- 

da naczelna Narodowej Partji Rovotniczej, 
Reterat o sytuacji politycznej wygłosił P. 
Popiel, a relację ze swej działalności jako 
członka gabinetu koalicyjnego złożył min, 
kolei p. Chądzyński, Nad reierątami toczyła 
się obszerna dyskusja. 

W. dyskusji, głosy delegatów, domaga, 
cych się wystąpienia z koalicji nie znaia 
TORY. ; jed 4 

ё chwalono jednak rezojucję, nzalešnia- jącą dalszy udział N.P.R-u iu od 
wytworzenia programu w spiawie walki z kryzysem gospodarczym i walutowym. 

» R. wysuwając szereg postula'ów, 
wa e zaa 1006t publicznych 

owlanych, niezmniejszani. 
majątkowego i t/ d. ; AT 

W_ dziedzinie polityki zagranicznej за jęto krytyczne stanowisko wobec Locarna 
i przebieg ostatniej sesji Ligi Narodów. 

Redukcje w policji. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych 

postanowiło z dniem 31 marca zwol. 
nić 1500 funkcjonarjuszy policji pań- 
stwowej, w tem 180 oficerów i 927 
szeregowców. Zwolnieni funkcjonar* 
jusze otrzymają trzymiesięczną ode 

Ww 2е газада PIAWĘ 
Z liczby tej przypada na woje- wództwa poszczególne: 135 na war- szawskie, 26 na łódzkie, 126 na kie- 

leckie, 76 na lubelskie, 13 na biało- stockie, 55 na miasto Warszawę, 76 
na krakowskie, 106 na Iwowskie, 32 
na tarnopolskie, 25 na stanisławow- skie, 30 na poznańskie, 47 na po- morskie, 75 na wołyńskie, 55 na po- Jeskie, 20 na nowogródzkie į 

wileńskie. 5 acz: 
Koncesje dla firmy Harrimana. 

WARSZAWA, 23 Iil. Pat, Sejmo- wa Komisja Skarbo wa rozpatrywała 
w daiszym ciągu projekt ustawy o popieraniu przemysłu cynkowego. Obecny na komisji minister skarbu Pp. Zdziechowski podkreślił znaczenie 
ustawy dia zasilenia życia gospodar- czego kapitałem zagranicznym. Rząd 
uważa uchwalenie tej ustawy za nie- 
zbędne dla przeprowadzenia zamie- rzonej tranzakcji z firmą Harrimana i przywiązuje do tej ustawy jaknaj- większą wagę, gdyż jest ona ko- nieczna dla możności wykonania р1а- 
nu ministra skarbu w zakresię poli- tyki kredytowej państwa. Dyskusji nad sprawą tą nie ukończono. 

WEMROPYWOACZS 

    

Ё ы Kupuję 
| potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 
w jęzvkach: polski. rosyjski. je cuskim 1 ш'етіес]‹і% 1\\!“{1:1":…’ Bing kuię książek wydanych przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, przez Kasę Mianowskiego w Warsza- wie szczególnie zaś: 
1. W. James <Pragmatyzm» 2:3. aaa chowski «Filozofja i je> 
3, Im, Kant <Prolegomena> do wszel- у икі:_і рги›дйеіш metafizyki.,.»> * . teg <Uzasadnieni izyki Moralnošcis, UWM 
oraz polskiego przekładu Schopen- hauerą <O poczwórnem źródle twier- dzenia o podstawie dostatecznej» , 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
nistracji SŁOWA”. nistracji 

ME 
   



ECHA KRAJOWE 
  

Macierz Szkolna w Duniłowiczach. 
— Korespondencja Słowa — 

Działalność koła Polskiej Macie- 
rzy Szkolnej w  Duniłowiczach w 
roku ubiegłym szła poza pracą kultu- 
ralno oświatową  przedewszystkiem 
w kierunku dożywiania ubogich dzie- 
ci szkolnych. Rezultaty pracy Koła 
przedstawił na walnem zgromadzeniu 
członków i przyjaciół koła P. M. Sz., 
które odbyło się w dniu 7 b. m. 
przewodniczący p. insp. szkolny W 
Sierakowski. 

Dochody koła PMS. w r. 19025 
wynosily 2.995 zł, 56 gr., wydatki 
1520 zł 60 gr., saldo kasowe na rok 
1926 1474 zi. 96 gr. W roku sprawo- 
zdawczym wspieralo“ kolo prywatne 
szkoły PMS. w powiecie, prowadziło 
akcję dożywiania ubogich dzieci 
szkolnych i utrzymywało internat dia 
12 chłopców z najwyższych klas 
szkoły powszechnej. subwecjonowało 
też pokiewne programem pracy Tow. 
kulturalno-oświatowe w  Dauniłowi- 
czach. 

Po przyjęciu sprawozdania zarzą- 
du do zatwierdzającej wiadomości i 
po reieracie p. insp. Sierakowskiego 
o celach i zadaniach Polskiej Macie- 
rzy Szkolnej obecni goście zapisywali 
się do koia PM$., które obecnie li- 
czy 250 członków. 

Następnie przeprowadzono wybór 
15 członków nowego zarządu i 4 
członków komisji kontrołującej. 

Wybrany zarząd ukonstytuował 
się na posiedzeniu dnia 19 bm. w 
sposób następujący, Zarząd ścisły sta- 
nowią: 1] pp. Wincenty Sierakowski 

inspektor szkolny przewodniczący; 2] 

ks. Stanisław Bobel zast. przewodni- 
czącego; 3] Maijan Doboszyński ko- 
misarz ziemski—skarbnik; 4] Marja 

Ejsmontowa kier. szkoły—sekretarka 
i zast, skarbnika; 5] Józef Pawłowicz 

sekretarz gminny— zast. sekretarza; 6] 
Djonizy Szułowicz nauczyciel—bibljo: 
tekarz. 

Członkowie pełnego zarządu: pp. 
f] Leon Huszcza Nad.eśniczy, 2] Ja- 
łukowicz Ferdynand rolnik, 3] Kur« 
kozowiczowa Anielą z Worop.jew- 
4] Makowiecka Marja z Jaśniewicza, 

5] Mołczanowa Marja wł. maj. w Ła- 
sicęy, 6] Okurowski Bolesław organi. 

sta, 7] Zieliński Jan kowal, 8] Ko- 

złowski Kazimierz urzędnik bankowy, 

Komisja kontrolująca: pp. 1] Bud- 
nik Lucjan naczelnik poczty, 2] Po- 

krzewiński Edward dyr. Cnrzescijań: 
skiego Banku W spółdzielczego, 3] 

Siettyłło Piotr sekr. nadieśn. 4] 
dowski Cezary sędzia śledczy. 

W roku 1026, staraniem koła PMS. 

w  Duniłowiczach odbyły się dwa 
wieczorki muzykalno-wokalne, jedna 
zabawa towarzyska i jeden odczyt 

popularny. Przed dwowa tygodniami 
otwarło koło PMS. we własnym 10- 

kalu [dawny klub urzędniczy] piękuą 

wypożyczałnię książek, zdobyią czę- 

ściowo drogą kupna a częściowo z 
darów. - Książki wypożycza się dla 

członków. i nieczłonków trzy razy w 
tygodniu: we wiorki od godz. 3—4 

po południu, w czwartki od godz, 
5—7 po południu i w niedziele od 
godz. 2—4 po południu, Czytelnia 
PMS. otwarta cały dzień od godz. 9 
"rano do 10 wieczór. Pzy Czytelni 
znajduje się stały bufet dla członków 
i wprowadzonych gości. 
.. Z początkiem kwietnia otworzy 
koło PMS. w Duniłowiczach kinoteatr 
naukowy, który stale 3 razy w ty- 
godniu będzie wyświetlał piękne i po- 
uczające filmy za drobną opłatą wsiępu. 

27е względu na ogromne zapo: 
trzebowanie książek apeluje koło PMS. 
do przyjaciół polskicj oświaty o dal- 

sze dary w książkach i gotówce па 
bibijotekę. 

| Zaryhek karpin 

  

    
Ruch wydawniczy. 
X. Dr. I; Świrski: „O palinge: 

nezie słów, kilka". (Odbitka z „Wi- 

o. Kwartalnika Teologiczne: 
rok 1925). Wilno. Str. 24. 

'Rozprawa Ściśle naukowa, 5Кге- 
ślona przez profesora uniwersytetu 

wileńskiego. Bardzo „ciekawa; przej- 
rzyście, pięknie napisana. || 

Ks. profesor oczywiście nie uzna- 
je palingenezy. Utrzymuje, że powo- 

ływanie się prof. Lutosławskiego w 

jej obronie na Ewangelję jest bez- 
podstawne; twierdzi, że prof. Luto- 
słąwski staje w sprzeczności z do- 
gmatem, że «dusze grzeszników na- 
tychmiast po Śmierci zstępują do 
piekła»; przypomina co powiedział 

Chrystus o sądzie ostatecznym («Ci— 
po lewicy Pana stojący — pójdą na 

mękę wieczną, a sprawiedliwi do 
żywota wiecznego»); opinjuje, że pa- 
lingeneza nietylko godzi w niektóre 

dogmaty Kościoła iecz i „podważa 
moralne zasady katolicyzmu*. Gdyż 
nietylka „barbarzyńcy” skłonni są do 
wyciągania z palingenezy wniosków 

praktycznych. Ks. prof. Świrski przy- 
facza wiersz «Credo» drukowany w 

„le 
go* za 

    
   

Dunitowicze, 21-go marca. 

Najniższa wkładka członka koła 
PMS. w Duniłowiczach wynosi 70 
gr. miesięcznie i jednorazowe wpiso- 
we 50 gr. 

N. J. 

GŁĘBOKIE. 
— (kw) Posiedzenie sejmiku 

powiatowego. W dniu 15—11 'od- 
było się posiedzenie sejmiku powia* 
towego poświęcone rozpatrzeniu dzia- 
łalności byłego wydziału powiatowe- 
go. Prezes komisji rewizyjnej p. Józe- 
fowicz przedstawił rezuliaty rewizji 
kióra niestety skonstątowała dyle- 
tantyzm wyrażający się w szeregu 
wydatków poczynionych bez pod- 
siaw prawnych. W rezultacie dysku- 
sji nad sprawozdaniem komisji re- 
wizyjnej ogólne zebranie wyraziło żal 
z powodu gospodarki wydziału po- 
wialowego, która była wskutek 
braku fachowego przygotowania nie- 
celowa i nie dała tych rezultatów ja- 
kich należało oczekiwać. Nielepiej przed- 
stawiała się również gospodarka w 
banku sejmikowym i spółdzielai rol- 
niczo-handiowej pod zarządem 
wydziału powiaiowego. 

Obrady sejmiku byty bardzo burz: 
liwe i przeciągneły do późna w nocy. 

NOWOSWIĘCIANY. 
— (kz) Teatr amatorski. Dzięki 

pracy kierownisa szkoły powszechnej 
p. Pawła Krzeczkowskiego mamy u 
nas teatr amatorski. Niedawno wy- 
stawiono <«QGwałtu co się dzieje» 
które będzie powtórzone w. Czasie 
świąt Wielkiejnocy. Dookoła szkoły 
powszechnej skupia się coraz więcej 
młodzieży, która znajduje godziwą 
rozrywkę kształcącą serca i umysły. 

ESET TKO TS 

Nowcści wydawnicze. 
— Konstanty Wojciechowski: «Dzie- 

je Literatury Polskiej» ilustrowane. Wy- 
danie drugie pod redakcją dr. I Balickiego. 
Przejrzane i wstępem poprzedzone przem 
prof. len. Chrzanowskiego. Str 360. Lwów— 
Warszawa, Książnica Atias 1926, 

Najiepszy do dziś dnia popularny wy" 
kład dziejów iteratury polskiej, Taka jest 
opinja prof, Ch'zanowskiego. Zasadniczych 
zmian w wydaniu drugim nie wprowadzono. 
Uzupełniono tylko je tem, co przyniosło 20 
lecie, edyż pierwsze wydanie ukazało si 
w 1906 tym. Dopełnienia wyszły z pod pióra 
całego szeregu wybornyca znawców i nie« 
jako zawodowych znawców litefatury naszej, 

Autor dzieła, Wojciechowski, umarł w 
lipcu 1924-go. Jego prace krytyczne, jego np. 
badania nad powieścią polską, a nadewszyst- 
k em jego podręcznik do nauki języka ojczy- 
stego stanowią trwały i znakomity nabytek na- 
uki polskiej Osobliwie cenne są Wojciechow: 
s<iego <Wskazówki metodyczne do nauk: ję- 
= polskiego i literatury w szkołach śred» 

ch», 
„ Co do «Dziejów Literatury Polskiej» to 

pisane, jak wyraża się piof. Chrzanowski 
«jasno, przystępnie, żywo, z ujmującą pro- 
stotą i gorącą miłością literatury ojczystej», 
książka jakiej niema drugiej tak doskonałe 
i jasne dająca pojęcie szerokim  warstwom 
społeczeństwa 0 bogactwie naszej literatury 
— zdaje się jednak być nieco przeładowaną 
nazwiskami w przeglądzie najnowszego na* 
szego pismiennictwą a nieco już za bardzo 
powściągliwą choćby tylko w drobnej 
wzmiance o pisarzach drugorzędnych, którzy 
np. tworzyli w najtrudniejszych warunkach 
literaturę polską w t. zw. dobie pozytywi- 
zmu. 

— Skarga: «Kazania Sejmowe» (wy- 
bór). Objaśnienia prof. Ign. Chrzanowskie- 
go — dość pobieżne, przeważnie lingwisty: 
czne. Tomik 52-gi Bibljoteczki uniwersytetów 
ma Warszawa. Gebethner i Wolff. 

— <Muzyka». Zeszyt za marzec. Po- 
święcony w znacznej części Mieczysławowi 
Karłowiczowi. Zawiera własny Karłowicza 
komentarz poetycki do poematu muzyczne- 

o <Powracające fale», O Karłowiczu piszą 
t. Zahorowski, Ad. Chybiński, Barcewicz, 

Znakomity, przedwcześnie zgasły tragicznie 
kompozytor urodził się, jak wiadomo, w 

Wiszniewie, w pow. Święciańskim z ojca 
Jana i matki Ireny z Sulistrowskich, i w 
Wiszniewie dziecięce spędził lata, Ankieta 

za rip jak zt isać nazwisko naj- 
większego muzyka polskiego, nosi odpo- 
wiedź BoyarŻeleńskiego Akiai Bro 
pen), Zdzisł. Jachimeckiego i prof. B. de 
Courtenay (można pisać 1 Chopin i Szopeng 
otaz Ferd. Hoesicka (stanowczo: Chopin. 
tylko dla mniej oświeconych mas—Szopen)) 

zeszycie 3 wydawnictwa „Alma Mater 
Vilnensis“, 

Nader stabo broni prof, Lutosław- 
skiego wyrażenie się kardynała Mer- 
cier'a, że palingeneza nie jest formal: 
nie potępiona przez Kościół. Ks. prof. 
Świrski przytacza bardzo ciekawą 
gradację błędów przeciwko wierze 
na podstawie teologicznej kwalifikacji 
dogmatów (5 jakby kategoryj). 

A w zakończeniu pisze: 
„ Jednak nie o to chodzi; czy teotja 

reinkarnacji będzie herezją czy błędem 
przeciwko wierze (error in fide) czy 
też otrzyma jakąkolwiek łagodniejszą 
kwalifikację — jest to kwesja drugo- 
rzędna. Z reinkarnacją łączy się sze- 
reg innych kwestyj, z których  pier- 
wsze miejsce zajmuje zagadnienie 
losu duszy po śmierci, Co dzieje się 
z niemi? Jeżeli prof. Lutosławski ża- 
przeczy, że idą natychmiast 
ba, albo do piekła, albo też do czyść: 
ca — stanie w sprzeczności z pra- 
wdą formalnie orzeczoną i, będzie 
musiał wyciągnąć wypływające stąd 
konsekwencje. jeżeli nie zaprzeczy i 
zechce szukać tych miejsc lub  sta- 
nów duszy na ziemi, wzgłędnie w 
doczesnem życiu — wówczas nasurą 
się inne pytania: czy stan potępienia 

SK 

Obrady Sejmu 
Posiedzenie Izby Poselskiej. 

Na wczorajszem posiedzeniu Sejm 
przystąpił do dałszej rozprawy nad 
projektem pragmatyki dla sędziów i mołd 

poseł 
że klub 

mówcy będzie głosował za ustawą 

[CH. D] 
jest 

prokuratorów. Pierwszy ks. 
Kubik [CH. N.] oświadcza, 

w brzmieniu komisyjnem. 
Pos. Miecznikowski 

stwierdza, że  niestusznem 
zupełnie udsunięcie sędziów od życia 
politycznego, gdyż sędziowie nie 
mogliby być wówczas posłami a 
udział ich jest pożądany. 

Nasiępnie dłuższe przemówienie 
wygłosił pos. Marek [P.P.S.] wypo- 
wiadając pogląd, że sędziowie ze 
względu na stanowisko jakie piastu- 
ją powinni trzymać się zdala od walk 
politycznych. Sprzeciwia się również 
sposobowi mianowania sędziów dro- 
gą wyborów, gdyż sposób taki 
uwolniłby wymiar sprawiedliwości 
od wpływu ministra, który jestza ten 
wymiar przed Sejmem odpowiedzial: 
nym. Byłoby to sprzecznem z konsty- 
tucją. 

Pos. Bitner (Ch, D.) zwraca szcze: 
gólną uwagę na kwestję niezawisłoś- 
ci sądów i dowodzi, że z dwóch pro- 

о* CC 

Akcja pacytikacyjna 6. & ® В, 
Zwiększenie armji mołdawskiej. 

MOSKWA, 23 LU PAT. Ukraiński rząd sowiecki zezwolił republice 
awskiej na powiększenie armji z 10 na 15.000. Dn. 14 kwietnia roz- 

poczną się w pobliżu granicy rumuńskiej manewry tej armji, 

Rozbudowa floty sowieckiej. 

MOSKWA, 23 ill, PAT. Rokowania w sprawie budowy wojennych 
okrętów dla floty sowieckiej w dokach włoskich już się rozpoczęły. W 
bliskim czasie komisja sowiecka z admirałem Kryłowem na czele wyjedzie 
do Włoch w celu ustalenia szczegółów budowy. 

Nowa linja strategiczna Lepel—Orsza. 

MOSKWA, 23, Ill. PAT. Na Białej Rusi zakończona została niedawno 
budowa nowej linji kolejowej łączącej Lepel z Orszą. Nowa linja prze- 
chodzi przez najbardziej zapadłe zakątki Białej Rusi. Daia 22 marca па 
nowej linji rozpoczął się ruch pasażerskich i towarowych pociągów. 
TNS TENISAS TTT T TTT TI ITT EST TT IN NASA KINO 

Brazylja nie działała na własną rękę 
oświadcza senator Borah. 

WASZYNGTON, 23 II. Pat. Senator Borah oświadczył, że podczas 
narad genewskich, Brazylja miała poparcie ze strony kilku potężnych 
mocarstw, Senator zaznaczył, że w Locarno po za znanemi układami 
toczyły się jeszcze rokowania nad układami tajnemi, które związaly ręcę 

hamberlaina, albowiem przewidują one, że Polska ma otrzymać miejsce 
w Radze Ligi narodów. Wprawdzie na pozór — mówił sen. Borcah — 

pozycyj. bardzej odpowiada cielowi ta, Nie kto inny tylko Brazylja sprzeciwiła się przyjęciu Niemiec do Rady 
która zmierza do ograniczenia kom: Ligi Narodów, ale nikt przecie nie wierzy na serjo w to, iż Brazylja 
petencji ministra sprawiedliwości w działała w danym razie tylko na własną rękę i że była w tej akcji 
mianowaniu sędziów drogą upoważ* 
nienia samych sędziów do przedstą- 
wiania kandydatów z liczby których 
minister wybiera. Pos. Łypacewicz 
(Wyzw.), uważa że stan sędziowski 
wymaga sanacji, którą muszą prze: 
prowadzić albo sami sędziowie albo 
Sejm. Dalej mówca oświadcza, że je- 
żeli lewica dojdzie do władzy, to 

odosobniona. 

Układ franko-jugosłowiański. 
PARYŻ, 23.Iil (PAT). „Petit Journal“ donosi, iż rokowania mające na 

celu zawarcie układu 
przyjaźni nie zakończyły 

podobnego do włosko jugosłowiańskiego paktu 
się jeszcze, gdyś Włosi chcą -aby układ ten łączył 

tylko te dwa państwa, podczas gdy Jugosławja domaga się uczęstnictwa 
w niem Francji. W. konsekwencji tego, Briand zaproponował Nineziczowi będzie musiała zawiesić niezawisłość Zawarcie francusko jugosłowiańskiego układu któryby odpowiadał ewentu- 
alnemu układowi pomiędzy Rzymem a Białogrodem. Jeśli traktat ten, któ* 
rego projekt Ninczicz złożył w Białogrodzie, zostanie zawarty, to stosunki 
francusko-jugosłowiańskie staną się identycznemi do stosunków francusko- 

sędziowską i wielu pousuwać jak to 
zrobiono we Francji z rojalistami, 
gdyż nie można się pogodzić z tem 
aby sędzia był prezesem  monarchi- 
stów. Na tem dyskusję ogólną zakoń: 
czono i przystąpiono do dyskusji 
szczegółowej. 

Po przemówieniach paru mów- 
ców zabrął głos sprawozdawca pos. 
Chełmoński, który zaakceptował 
wszystkie poprawki rządu wypowia- 
dając się natomiast przeciw popraw- 
kom mniejszości. Z pośród zgłoszo- 
nych poprawek przyjęto przedewszy* 
stkiem poprawki posłów Marka, Po- 
znaūskiego i Sommerstejna o przy- 
wrócenie art. 4-g0 projektu rządowe- 
go wprowadzającego zakaz należenia 
sędziów do partyj politycznych, sto: 
warzyszeń, zrzeszeń lub związków o 

4 celach politycznych, z tem zastrzeże- 
niem, że zakaz ten nie stosuje Się do 

czechosłowackich i 
wzajemnej pomocy. 

pomiędzy temi państwami powstanie zobowiązanie 

Pakt bałkański jeszcze nie dojrzał, 
BIAŁOGRÓD, 23 ill, PAT. W przejeździe z Genewy zatrzymali się 

tu wczoraj ministrowie spraw zagranicznych Grecji.i Bułgarii. W rozmowie z przedstawicielem dziennika „Politika* 
że rozmowy jego z jugosłowiańskim 
miały przebieg tak zadawalający, 

grecki minister Rufos oświadczył, 
ministrem spraw zagranicznych 

iż wkrótce należy oczekiwać zupełnego 
porozumienia we wszystkich sprawach interesujących oba kraje. Sprawa 
pakiu bałkańskiego jest—zdaniem ministra —niedojrzałą, т 

Fatalna prėba bombardowania. 
PARYŻ, 23 Ii. PAT. Journal donosi 2 Tokio, iż olbrzymi samolot 

do bombardowania podczas dokonywania 
znacznej wysokości na ziemię. Cała załoga składająca się z 3-ch 
i mechaników poniosła śmierć na Lieka ” В 

loi6w ėwiczebnych, spadł ze 
oficerów 

sędziów nieczynnych, emerytowanych ROMEA OPS) 

Ujęcie szpiega na po graniczu polsko sow. 
lub piastujących mandat poselski lub 
sanatorski, 

Przyjęto także w imiennem gło- 
sowaniu 162-ma głosami przeciw 142, 
poprawkę posła Marka dotyczącą 
sposobu mianowania sędziów, we 
dług której minister sprawiediiwości 
przedstawia do mianowania prezy- 
dentowi Rzeczpl'iej jednego kandy- 
deta bądź z liczby kandydatów przed 
stawionych przez właściwe Sądy bądź 
też z pośród kandydatów posiadają- 
cych warunki usiawowe dla przyjęcia 
na stanowisko sędziowskie. Na tem 
zakończono głosowanie i całą usta- 
wę w 2-em czytaniu przyjęto. 

Przystąpiono io dalszej rozprawy 
nad sprawozdaniem komisji sejmo- 
wej wyłonionej do zbadania stosun- 
ków w więziennictwie. Zabrał głos 
pos. Insier (Koło Žyd.), który w dłuż- 
szem przemówieniu omawiał Szcze- 
gółowo sprawozdanie przedstawione 
Sejmowi przez wspomnianą komisję, 
oraz wnioski tej kornisji. Mówca pod- 
kreśla, że odróżniać należy więzienia 
od aresztów policyjnych. W  więzie- 
niach niema systemów bicia, jednak 

Dnia 21 b. m. w godzinach ran- 
nych patrol 5 B, O. G. przechodząc 
wzdłuż granicy koło miejscowości 
Ziabki, zatrzymał podejrzanego osob- 
nika, który usiłował przekroczyć gra- 
nicę. Osobnik ten ujęty został tuż 
koło słupa granicznego. Przyprowa” 
dzory do D:iwa Kompanii został pod: 
dany badaniu, w czasie którego +22- 
nał, że się nazywa Józefowicz Abram, 
jest mieszkańcem Warszawy i że stęsk- 

niony do rodziny chciał przejść ni 
krótki czas do Sowdepji. dai a 
konana' rewizja wykazala co innego. 
Mianowicie znaleziono przy nim 18 
dolarów,f,otografje rozmaitych objek- 
tów wojskowych oraz dokumenty 
stwierdzające jego przynależność do 
Kom. Partji Polski, 

Józefowicz oddany został do dy- 
spozycji polic. polit. celem paišzych 
dochodzeń. [k]. 

Uznanie dia policji polskiej 
wyrażone przez dyrektora firmy Ulen E. Co, 

Dnia 29 stycznia r. b. w po- 
ciągu Zemgale— Warszawa na stacji 
w  Turmontach został zatrzymany 
przez kierownika Kotmisarjatu kolejo- 
wego, aspiranta F. Kalkusa, dyrektor 
naczelny firmy Ulen E. Company, p. 

. Dubois z powodu braku wizy 
wjazdowej do Polski. 

P. Dubois po nocy przespanej w 
nie należy z tego wyciągać wnioski, gabinecie kierownika _ Komisarjatu 
że stosunki w więzieniach panują do- Udał się do Dynaburga i załatwiwszy 
bre. Chodzi tu 6 warunki hygjeni- formalności paszportowe w tamtej- 
czne, które — zdaniem mówcy — są Szym Konsulacie Polskim udał się 
wprost opłakane. Szczególnie daje już bez przeszkód do Warszawy. W 
sit we zuaki szczupłość pomieszczeń. następstwie amerykanin wystosował 
Na tem dyskusję odroczono i posie- do policji w Turmontach  podzieko- 
dzenie zamknięto do dziś godz. wanie, które brzmi: pragnę podzięko- 
15-ej. wać wielmóżnym panom za ich goś- 

cinriošė, za grzeczność okazaną mi 
w czasie mego przymusowego poby- 

trwa wiecznie i czy człowiek żyjący skiego) dokonał dla zbawienia dusz 
na ziemi ma możność zbawienia. Je- a przez to i dla cywilizacji Świata. 
żeli zaprzeczy, znajdzie się również Jest to nader pociągająca i poucza- 

do nie-- 

'w formalnej niezgodzie z nauką Ko- jąca 
ścioła. Krótko mówiąc, teorja reinkar- 
nacji, chociaż nie jest formalnie po- 
tępiona, to jednak obstawiona jest 
dogmatami formalnie określonymi tak 
mocno, że dla człowieka, stojącego 
na gruncie katolickiej nauki wypro- 
wadzenie z niej jakiegokolwiek wnio- 
sku jest rzeczą niemożliwą. Logika 
wymaga obrać jędno z dwojga, albo 
nię liczyć się z dogmatami katolic- 
kiemi, albo wyrzec Się takiej teorji, 
która potencjalnie zawiera w sobie 
wyraźnie i formalnie potępione przez 
Kościół. błędy, 

X. Nikodem Cieszyński: „Roczni- 
ki Katolickie* na rok 1925. Poznań 
1926. Str. 536, 3 

Czwarty to już kolejny swój ro- 
cznik wydaje ks. Cieszyński, Jest to 
w pszystępną formę ujęty, pisany 
stylem iekkim i jasnym obraz .cało- 
kształtu wszechświatowej działalności 
Kościoła w roku ubiegłym. Wszystko 
w takim, dużym tomie, ilustrowa- 
nym, znajdziemy, co Kościół w ro- 
zimaitych krajach Świata (że użyjemy 
wyrażenia się ks. biskupa Nowowiej- 

ja jakby apologija Kościoła katolic 
ego. : : 

Ks. Cieszyński umie pisać, umie 
zaciekawić czytelnika, ,umie, aby tak 
powiedzieć «zredagować» obfity, ró- 
żnorodny materjał. Nie bagatela: ująć 
w poszczególne rozdziały wszystko 
to, co w ciągu roku, na całej kuli 
ziemskiej zdarzyło się takiego, w co 
Kościół ingerował, co dotknęło žy- 
wotnych Kościoła interesów! 

„ Pojęcie o. szerokości i wszech- 
stronności temaiu dadzą choćby tylko 
tytuły niektórych poszczególnych roz- 
działów np. «Meksyk w ogniu walki 
kulturneje — «Katolicy w kraju do: 
jłara i drapaczy chmur» — <Hus re- 
divivus» (w Czechach) — «0 amba- 
sadę w Rzymie i nuncjaturę w Pa- 
"ryżu» — «Czy Francja jest jeszcze 
katolicką», — «Wśród serbskiego 
prawosławia» | — _ «Konstantynopol 
Schizmatycki» — «Z pielgrzymki do 
Wiecznego Miasta» — «Odrodzenie 
germańskiego» poganizmu — «Kon 
kordai» [polski] —«Porażka masonerji» 
[we Włoszech] etc. 

O tem, co zaszło w 1925 tym np. 

tu w Turmontach. Choć przyznać 
muszę, że stratą tych 24 godzin by- 
ły dla mnie bardzo ' dotkliwą, rad 
byłem mieć sposobność poznania 
bliżej funkcjonarjuszów państwowych 
"policji polskiej, z której kraj wasz 
ma słuszne prawo być dumnym. - 
Dziękuję raz jeszcze za uprzejmość 
wielmożnym panom. 
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na Litwie pisze ks. Cieszyński jako 
o «rokoszu Litwy przeciw Watykano- 
wi». Chodziło o sprawę znienawi: 
dzonych Polaków, o polsko watykań- 
„ski konkordat stanowiący  najwyraź- ' 
niej że żadna część Rzeczypospolitej 
Polskiej nie może być zalcbnń. Ša bi. 
skupa, którego stolica znajduje się 
po za granicami państwa polskiego. 
Stało się to dla Litwinów.. kamie- 
niem obrazy! Rząd litewski wysłał w 
grudniu delegację do Rzymu zabie- 
gając aby pod względem kościelnym 
«wszystko zostało «po dawnemu». 
Oczywiście Watykan nie mógł iść 
wbrew konkordatowi. Nastąpiły zna- 

"ne ekscesy antiwatykańskie w Kow- 
nie. Doszło do zerwania stosunków 
dyplomatycznych między rządem Ii- 
tewskim a Stolicą Apostolską. Rząd 
litewski w maju 1925 odwołał swego 
przedstawiciela przy Watykanie, p. 
Józefa Macewicziusa | Pielgrzymka nie 
wyruszyła z Kowna do Rzymu na 
Miłościwe Lato. „Spodziewać się na- 
leży — pisze ksiądz Cieszyński — 
że biskup wileński ks, Jerzy Matule- 
wież, mianowany w grudniu 1925 
arcybiskupem tytularnym i z ważną 

"misją delegowany do Kowna, ukróci 
liiew- swawole  hipernacjonalizmu 

Nr 68 (:078) 

Z Sądėw. 
Strzat. 

Sąd apelacyjny rozpatrzył wczoraj 
sprawę p. Michała Kotowicza, oby- 
watela ziemskiego z pod Pińska. 

Pewnej nocy na dwór jego  na- 
padło 20-stu chłopów. Kiedy p. Ko- 
towicz wyszedł na ganek usłyszał o- 
krzyki: „my mu wsypiemy!* 

Podczas interwencji właściciela, 
jeden z fornali Matronicz uderzył go 
uzdą. Pan Kotowicz wyciągnął wów- 
czas rewolwer i wystrzelił. Strzał 
chybił. Kotowicza pociągnięto do od- 
powiedziałności. Sąd Okręgowy ska- 
zał go na 1 rok domu poprawcze- 
go. 

Sąd apelacyjny w składzie sę- 
dziów: „rzew. Bochwica, Sągajłło i 
Dmochowskiego przychylił się do 
wniosku obrony w osobie prof. 
Peirusewicza, żądającego uniewinnie- 
nia. 

Strzał według obrony nie stano- 
wił zamiaru zabójstwa. Wątpliwe 
również czy był spowodowany nieos- 
trożnościa,Pan Kotowicz strzelał bo- 
wiem, mając broń w lewej ręce, pod 
lewą pachą duży klucz, w prawej rę- 
ce trzymając kij. Rusznikarz i lekarz 
zeznali na przewodzie sądowym, że 
wystrzał mógł być spowodowany 
wstrząsem, jakiego doznał Kotowicz 
po uderzeniu uździenicą. Broń nale- 
żała do niezmiernie subtelnego ga- 
tunku i najlżejszy 1uch mógł spowo- 
dować wystrzał, 

Oskarżony był na przewodzie 
nieobecnym. 

Sch. 
* 

Wyrok Śmierci na Zbłońskich. 

Wstrząsające wrażenie sprawiła 
wczoraj w sądzie apelacyjnym sprawa 
Stanisława i ldy Zbońskich. Oskarże- 
ni o 52 morderstwa, do których się 
przyznali! 52 morderstwa! Tyle ile 
kart w talji.. i każdą Śmierć kładli na 
jedną kartę... 

Idę Zbońską w wieku lat 30 for- 
malnie wniosła straż więzienna do 
sądu. Zbłońska jest sparaliżowana. Z 
ponurym wzrokiem wszedł za nią 
skuty kajdanami mąż jej Stanisław, o 
pięć lat od niej młodszy. 

Sąd w składzie przewodniczącego 
p. Bochwica i sędziów pp. Sągajłło 
i Dmochowskiego przystąpił do prze- 
wodu. Rozpatrywano sprawę mor- 

„derstwa siostry miłosierdzia Anny 
Wróblewskiej. : 

Oskarżeni tym razem do winy się 
nie przyznali. Powołano 3 ch Świad- 
ków, z których najciekawsze rewela- 
cje wniósł św. Dubaniewicz. 

Świadek będąc w r. 1922 w Ba- 
ranowiczach siyszał o całym szeregu 
tajemniczych zbrodni, jakie rozgiy- 
wały się powszędy na Ziemiach 
Wschodnich. W związku z temi zbrod- 
dniami zairzymano kobietę. Była to 
Zbłońska. Świadek służbowo badał 
ją poraz pierwszy w więzieniu woł- 
kowyskiem. 

Później świadek dowiaduje się o 
nowej zbiodni. Zbłońscy od dłuższe- 
go czasu krążyli po peronach dwor- 
ców kolejowych, szukając ofiar. Wy- 
patrywali bogatych. Raz ujrzeli sio- 
Strę miłosierdzia, wychodzącą ze sta- 
cji. Zbłońska podeszła do niej i za- 
wiązała rozmowę. 

Po niejakim czasie w pobliżu wsi 
Małe Kosicze znaleziono trupa sio- 
stry miłosierdzia Antoniny Wróblew- 
Skiej, W Sądzie okręgowym w Piń- 
sku oskarżeni nie przyznali się do 
winy. Sąd jednak skazał zbrodniczą 
parę na karę śmierci. 

Wczoraj sąd apelacyjny w Wilnie 
wyrok sądu okręgowego zatwierdził, 

Zbłoński przyjął wyrok spokojnie 
z sarkastycznym uśmiechem na u- 
stach. Wzruszające było ostatnie sło- 
wo Zbłońskiej, która skutkiem chrypy 
mówiła szeptem, pomawiając męża 

o MŁ że zmuszał ją do zbrod- 
ni, że bił ją po głowie, noszącej do 
dziś ślady 4 Z 

Karetka więzienna odwiozła oboje 
winnych do „więzienia  Łukiskiego, 
przeprowadzana tłumem ciekawych 
widzów. 

Sch. 
/ 

skiego“. 
„Na imnem miejscu podnosi ks. 

Cieszyński wysoko zalety i zasługi 
ks. biskupa łomżyńskiego Romualda 
Jabtrzykowskiego. Liczy obecnie za- 
ledwie 58 lat. Urodzony w Łomżyń- 
skiem ze średniozamożnej szlachec- 
kiej ziemiańskiej rodziny, kształził się 
w seminarjum w Sejnach i w Akade- 
mji petersburskiej. W 34 roku życia 
był kanonikiem katedralaym i wice 
regensem seminarjum w Sejnach. W 
czasie wojny opiekował się klzrykami 
w Mohilowie, później „pramieniował 
gorliwością  duszpastersko-spoleczną 
w Mińsku*. Wrócił do Sejn. Prześla- 
dowanego przez Lilwinów jednak ks. 
„biskup  Karewicz mianował wikarju- 
szeim generalnym dla polskiej |części 
rozległej djecezji. Zostawszy łomżyń* 
skim sufraganem, aczkolwiek — pi- 
sze ks, Cieszyński — wybierał się 
na stolicę arcybiskupią do Wilna, bu- 
dował gorliwie w Łomży pałac bis- 
kupi dla swego następcy. Jest pierw- 
Szym honorowym obywatelem miasta 
Łomży, 

|
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| KURJER GOSPODARCZY 
ŻA zip T EC ы 

> ° robociznę O przestana do Min. Handlu i Przemys 

Minister bez programu. 20 proc., lecz u nas wydatki na ro- z załączeniem poszczególnych zda”: 

Minister Zdziechowski rozjeźdża bociznę stanowią mniejszy procent Treść opinji podamy w jednym z 
> 2 ., najbliższych numerów «Słowa» (5). 

po Polsce. Był w Krakowie, był na- wydatków niż w Anglji: w  Angiji s. Projekt ustawy O aa 

stępnie w Poznaniu. Swymi rozjazda- naprz. w przemyśle górniczym sta- Handlowo Przemysłowych. We 

mi przypomina komiwojażera, lecz nowią 75 proc., u nas 50 procz po- środę odbędzie się w Siowarzyszeniu 

różni się od niego tem, że komi- chodzi to siąd, że drożyzna procentu w TS sese 

wojażer przyczynia się do zbytu to- wywołuje zbyt wielki odsetek na ka- <-> Už dedżwyia precz ki "Hud. 

warów, natomiast p. minister — nie. pitał. P. minister wspomina o swych ju i Przemysłu projektem ustawy o 

Wygłasza tylko mowy, które przy- nieuwieńczonych powodzeniach, pró- izbach  Handiowo - Przemystowych. 

czyniają się do spadku waluty pol- bach pożyczki zagranicznej, opartej o Niezałeżnie od tego porządek zebras 

skiej. Rzecz charakterystyczna, że po monopol tytoniowy. Jest to konty+ zd sk wo ok 

mowie krakowskiej spadł złoty, toż nuowanie metody Grabskiego poży- Zafząd 1 Radę Stoły Kdpośw i 

ame zjawisko nastąpiło po mowie czek zagranicznych. Trzeba całkiem przem. Chrześcjan w Wilnie, oraz U: 

oznańskiej. Rzecz naturalna kurs co innego, trzeba przejść do polityki stalenie dnia i programu poświęcenia 

otego zalęży między inaemi od inwestycyjnej, szukać SEP obcego Z ae Ars w A 

czynników psychologicznych, od zau- na inwestycje, szukać porozumienia gowiądojemy się, sprawcy nadużyć ode 

dania do polityki gospodarczej i fi- z Niemcami dla przeprowadzenia ka- dziale apc Banku Handlowego w War- 

nansowej danego państwa. Tego nałów, kolei żelaznych i elektryfikacji z a Oo OO pe 

zaufania nie może wzbudzić swemi Polski, tymczasem mamy w dalszym wolność za kaucją. Sąd zabezpieczył siraty 
х А ы . $ ; La Ž banku na hipotece nieruchomości winnych, 

mowami p. miaister Zdziechowski. ciągu najzupełniejszy marazm w na- tay że strat efektywnych bank nie poniesie. 

Mówiliśmy uprzednio o mowie Szej polityce gospodarczej. Mamy PZ 0 ©) 

krakowskiej Ministra Skarbu. Mowa obcinanie wydatków na bezpieczeń: żyo Basiai A 

poznańska też nie zawiera żadnego stwo państwa, na armję, wydatek na 

programu. Minister Zdziechowski wy: te ostatnią spadł z 38 do 32 proc. 

kazuje, że nie orjentuje się w sytuacji wyglatków państwowych. Podniesio- 

gospodarczej Polski. no wydatki socjalne, przeciw którym 

Minister Zdziechowski przypisuje przemawia p. minister. Prawdziwie 

załamanie się w naszej walucie tej tragikomiczną jest pozycja ministra 

owies 29—30, jęczmień browarowy 27—30, 
na kaszę 23—24, otręby żytnie 18 i pół—19 

zwyżce cen, która nastąpiła wskutek przemawiającego przeciwko wydatkom 

i pół, pszenne 20 i pół—21 1 pół, groch bia- 

KRO 
    

   

ŠRODA 

/ mieurodzaju 1924 r., lecz zwyżka Cel na politykę społeczną w Poznaniu i 24 Dziś Wsch. si, o g, 5 m.53. 

była wywołana: głównie z powodu Krakowie, a akcepiującego te wydatki |opriela M. | | Zach, si. o g. 5 w. 39 

tego, ześmy przeprowadzili reformę w Radzie Ministrów. Jutro 

Wł. Studnicki. Zw. N.M.P , 

INFORMACJE. 
Rokowania handlowe z 

Rosją. 

monetarną bez zasilenia kraju w о4- 

powiednią ilość środków obiego- 

wych, że inflacja zniszczyła kapitał 

7 obrotowy. Nieurodzaj 1924 r. bezwa- 

runkowo wpłynął ujemnie na bilans 

handlowy Polski. Mieliśmy, jak słusz- 

KOŚCIELNA 

— Rekolekcje dla młodzieży 

akademickiej pod kierownictwem 
ks. Kucharskiego T. J. rozpoczną Się 

dnia 25 b. m. o godz. 7-ej po po- 

Sprawa rokowań handlowych z łudniu w kościele św. Jana. Następne 

mie zaznaczał Minister, 500 miijonów Rosją znajduje się dotychczas w sta- nauki dn. 26 i 27 b. m., a 28.g0 

złotych deficytu, iecz złoty polski djum przygotowawczem. W Minister- rano zakończenie. URZĘDOWA 

do- stwie Handiu i Przemysłu odbywają ĘDO" 
— (0 Dziennik Urzędowy ku- 

ratorjum szkolnego. Od kwietnia 

rb. Kuratorjum  Oxręgu Szkolnego 
wydawać będzie swój dziennik w 

rodzaju Dziennika Wojewódzkiego, 

w którym umieszczane będą najgiów- 

niejsze rozporządzenia i zmiany per- 

sonelu Kuratorjum. 
—(x) Zatwierdzenie statutu t-wa 

hodowli koni i popierania spor: 
tu konnego. W tych dniach Urząd 

Wojewódzki w Wilnie zatwierdził 
statut nowopowstałego towarzystwa 
hodowli koni i popierania sportu 

Койлеро. 
SAMORZĄDOWA. 

— (w) Medale pamiątkowe 

3-go maja. Starostwo pow. Wiłej- 

skiego rozesłało do wszystkich gmin 

i magistratėw powiatu pismo, poleca- 
jące tym gminom i magistratom uło- 
żenie listy osób, wyróżniających się 

w służbie publicznej lub społecznej, a 
także w pracy zawodowej. Lista ta 
ma być przedłożona starostwu naj: 

później do dnia 1 maja rb, gdyż o- 
soby wymienione w  liścię zostaną 

udekorowane medalem pamiątkowym 
3.go maja. Medale te rozdane zosta: 
ną w dniu uroczystości 3-cio majo- 
wych w Wilejce. 

trzymał się aż do lipca 1925 r., t 1 
: к ; Р _ 5е обесте przedwstępne konferen- 

R Ma Eeiną >, Niegyait PO b idac pizygotowu- 
liła naszą walutę. Gdy 52 proc. NA” jące materjał dla przyszłych rokowań, 
szego wywozu szło do. Niemiec i które prawdopodobnie będą prowa- 
około 40 proc. przywozu (1-sze pół: dzone w Moskwie, Trudno jest jed- 

rocze 1925 r.), gdy przywóz z Nie- nak mówić dziś kiedy się rozpoczną 

miec był kredytowany, a wywóz do z ZEE ZA 
: 3 «rmin pierwszych dni marca uległ 

Niemiec przez nich zaliczkowany, tO zwłoce. 

zatamowanie handlu zewnętrznego Z Udział kupiectwa w rokowaniach 

Niemcami musiało wywołać wstrząś- handlowych z Rosją będzie znaczny. 
i i . Szczególnej kupiectwo Ziem Wscho- 

PE bz ŻYCIA SA dmc zato ięteczokać jest poważnie. 

darczem, spolęgowač brak gotówki I Rzaq polski zdaje sobie z tego spra- 
pociągnąć za sobą upadek naszych wę, w tej mierze bawił niedawno w 
banków. jesienią zaczęliśmy się leczyć Wilnie prezes polskiej delegacji do 

łekarstwem  potęgującem chorobę, i: handłowych z Rosją, p. Hi- 

wprowadziliśmy reglamentację przy* P VAGA 
wozu. Na przywóz z Niemiec przed- Oprócz tego Naczelna Rada Zrze- 

° ! szeń Kupiectwa Polskiego rozsyła о- 

miotów niezbędnych dla naszego becnie do stowarzyszeń kupieckich 
przemysłu, barwników, maszyn, obra- większych miast odnośne memorjały, 

biarek i t. p. przemysłowcy nasi mu- prosząc © nadsyłanie dczyderatów i 

szą wyczekiwać całemi tygodniami wskazówek, które przyczynić się mo- 

pozwoleń, częstokroć nie otrzymują gą do pogłębienia rokowań. 

i nt dane 
aż poroże cE> * :і'.еге с\ц!‹і Projekt zabezpieczenia wolnego 

sprawy jest zdania, żę takiż pro wywozu zboża, wyprodukowa- 
można sprowadzić z innego państwa, nego przez stosowanie nawo- 
Częstokroć jednak zmiana barwnika zów sztucznych. 

zepsuła by markę towaru na rynku Onegdaj Kg = w. Ministerstwie 
Ё _ Rolnictwa i D. P. konferencja w sprawie 

moe Niepodobna znaleźć fachów uzgodnienia stanowiska ia ik 
ca, któryby mógł ocenić, czy dany Ministerstw w ma T wniesionego 

н i rz osłów ze Związku Ludowo-Narodo- 

towar móże być zastąpiony E IO Krojektu ustawy o zabezpieczeniu woł- 
inny. Wiem, że papiernia sprowadza nego wywozu A Prokowascco 

i iani. rzez stosowanie nawozów sztucznych, 

jąca nożyki z Niemiec dla krajania pożęć SSR“ brali udział przedstawioicie Mi- 
tektur potrzebowała kilkakrotnie wy- nidderstws gkachu, Przemysła а Handlu, Rol- 

2 „ nictwa 1 0. Р., oraz delega stwowej 
sylač swego przedstawiciela, aby UŻY- papryki Zwi ti Azotowych w <Chorzawie 

skać pozwolenie; fabryka mebli pod i T-wa Eksploatacji Soli Potasowych w Ka- 
Stb USZU. 

Krakowem zawiesiła swą działalność, Stwierdzono, že obowiązujące KG 
bo nie mogła otrzymać pozwolenia o reglawentacji „wywozu produktów roln 

„ dla sprowadzenia pokostu z Niemiec. 5% rozmaicie komentowane, a to w związku 
z brzmieniem art. 12 ustawy skarbowej z 

Jeżeli porównamy przywóz do dn, 25 czerwca 1925 r. па rok 1925, art. 7 

+ 

4 

| 

MIEJSKA. 

— [x] Dodatkowy preliminarz 
budżetowy m. Wilna na rok 
1926. Na posiedzeniu Rady Miejskiej 

1 

! 

+ 

narz budżetowy 

sum z podatków od budynków roku 

lizacji m. Wilna. 2) przekazania otrzy- 

) : к „„, Ustawy z dn. 31 lipca 1924 r. o uregulowa- i cji jem- 
) Polski rzeczy produkcyjnych w stycz” niu asa „en: 1 BOY zdn. wa ie ah a 

niu 1925 i 26 r. to zobaczymy, jak 29 towary 1925 r. CA Y 3 p 
W Wi 1eg0 użytku, 

on zmalał: Rr AS i w fojbliżozym czasie 
towar 1925 r. 1926 r. wyrazić swoją opinię, jak nałeży powyższe 

t łot. Przepisy komentować autentycznie, | 

tale i wyrob: A Alis k DE metale a ol zującą, u: eni 3 į ma wyroby usiks sie wek zboża, wyprodukowenego sioso- — (w) Widowiska w Wielki drożej. 
- О\пі . + . Adi 4653 = Lines E Ar Czwartek Piąteki Sob otę wzbro- 

si : ; };‘:в?:'іе'г‘;&';,.:ё art. 4 ustawy skarbowej NiIOre. W z 

Nasz przemysł obecnie odnawia stracił moc obowiązującą, wówczas uchwale. się świętami 

się słabiej przez potrzebne maszyny, waz. аь widowisk publicznych, jak przedsta- 
wskaza- aparaty i zakupuje obecnie muiej su- W projekcie ustawy uznano za wiekowych? tekttlntch t/t kę 

; Y i i wozu ych, i€au< „1 pe: 
rowca, niż przed rokiem. Nasz wy- bule Ola i Garis as Wielki  Czwariek, Piątek i Sobotę. 

wóz ostatniemi miesiącami był aktyw- nych, a to w ten sposób, aby zużycie nawo- [)ozwolone wyłącznie odczyty 0 tręś- 

ny, lecz dzięki zwiększonemi wywo- zów krajowych było uprzywilejowane w sto- cj poważnej, religijaej i t. Sutku do nawozów zagranicznych, Ponadto : SIA P 
zowi produktów spożywczych wsku- uznano sa połądane, aby zaświadczenia o — (w) Komisja okręgowa zw. 

dzaju. Sztuba podat- zużywaniu nawozów sztucznych były wyda- zawodowych skarży się na 
tek dobrego urodzaju. : POL“ wane nie, jik przewiduje projekt, przez urzę- vice-prezydenta. Okięgowa komisja 
„kowa zniewoliła do szybkiego (reali- dY asi a Kaze do związków zawodowych postanowiła 
zowania urodzaju i w najbliższych. 65° РЕННЕ ОТВалНаЦе R „ wysiąpić ze skargą na vice+prezydenia 
miesiącach 6z ten ustanie. Naiw= : m. Wina p. Lokuciewskiego, za 

nótóą jest Nabówić na zwiększony AE Ca. pizyjęcie 12 pracowników nie сал- 
‚ —W sprawie projektu ustawy ków związku. 

lgt: oe zu i 5:$obOfachi dostawach nai rzecz — (x) Przetarg ną budowę i 
jak to czyni minister Zdziechowski, Skarbu. Komisja wytoniona przez wydzierżawienie kiosków. Ma- 
mówiąc że spadek naszej waluty daje St.nie Kupców i Przem. Chrz.w Wii- gistrat m. Wiina ogłasza w dniu 29 

nam premję eksportową. Przy dro- nie ukończyła już pac swoje nad marca rb. O „godz. 12 2 o prze- 

żyźnie kredytu niepodobna jest zaopinjowaniem o projekcie ustawy o, targ na budowę i wydzierżawienie 
У A y hociaż PS ro oo! i dostawach na rzecz Chat kiosków do sprzedaży gazet, według 

wytwarzać i chociażbyśmy nasze wy- ; RES 2 danai Mabiśt 

datki socjalne, nadmiernie wysokie, DU państwa. Pracy tej komisja po- planów gpodanyca „przez Sa 
A RO A : ysokie, święciła 3 zebrania. Skład komisji na- Przetarg ten odbędzie się w wydziale 

zmniejszyli 3-kiotnie, moglibyśmy gtepujący: pp. T. Miśkiewicz (prze- domów miejskich pok. Ni. 45, Zain- 

uzyskać przez to nie więcej nad 3 wodniczący) M. Obiezierski, J. Win- teresowane osoby mające zamiar 
do 4 procent focznie, gdybyśmy cza, T. Szopa, Z. Hartung, Łęczykow- wziąć udzieł w posyczym prZESA 
rzedłużyli z tydzień roboczy, Ski, M. Żejmo, L. Sumorok, |. Sie: powinne w celu obejrzenia pin i 

p użyli woz : pa ё dzi wiorek, Wł. Milkiewicz, Urbanowicz, złożenia na piśmie swojej propozycji 

który ma najmniejszą ilość godzin Sjąwiński i Cylewicz. ) zgłosić się do Magistratu pok. Nr. 

pracy, w całej Europie, moglibyśmy / Uzgodniona opinja komisji została 45. ) 

© 

  

które się odbędzie w dniu dzisiej- tyczną dła dzieci szkół powszech- 

szym Magistrat m. Wilna przedłoży nych. Ministerstwo oświaty wydało 
Radzie Miejskiej dodatkowy prelimi. rozporządzenie w sprawie opłaty przez 

na rok 1926 z uczni szkół powszechnych kosztów 
prośbą o zatwierdzenie. Prełiminarz leczenia zębów u dentystów i lekarzy 
ten dotyczy: 1) zużycia powstałych szkolnych. 

ubiegłego na rzecz rozbudowy kana- na została w sposób następujący: 

manych subsydjów od poszczegól- 2 zł. amalgamatowa 1.50 gr, cemen- 

wileńskiej straży ogniowej. 3) wy- konywuje się bezpłatnie. W wypad: 
asygnowania pewnych sum na po- kach kiedy pomocy udziela lekarz nie 

krycie wydatków związanych z orga- szkolny! a tylko opłacany przez szko- 

A jednodniowego spisu ludności łę i to u stebie w gabinecie prywat- 
m. Wilna. mym, wolno mu pobierać o 25 gr. 

wiązku ze zbliżającemi bowania, należy w pierwszym rzędzi 
Wielkiej-Nocy, włądze uwzględniać dzieci niezamożne, któr 

mienionej usiawy należałoby administracyjne zakazały urządzania zresztą mogą być wogółe zwalniane 

z usług dentysty lub lekarza szkolne- 

owo 

ły 31—35, szary 38—30, groch «Victoria» stwierdzonem zostanie że społeczeń- 

ZA 45—50, Ea: Pt RE 5 stwo żydowskie w Wilnie rzeczywi- 
—14, czerwona koniczyna nasienną kak + Ti | s ° 

zł. za pud, masło 7 — 7 półszł, za 1 kg. ście robi wysiłki w celu ać 

Tendencja zwyżkowa na owies. pomocy zagrożonym materjalnie je- 

Mąka i kasza bez zmiany. dnostkom żydowskim lecz zadaniu 

Rynek mięsny: mięso wołowe 1,50—1.70, swemu nie jest w stanie podołać. 
cielęce 1.10 —1.20, wieprzowe 1.60— 1.76, bo- s : 

opek 2 О0оауниа: бинова Тиа AD 200 | rok 'Сеш 5‘“".3"11°"'Ё_!Р°"'У1Ё"8: 
Il gat 170—180, wędzona 2.70. przybył właśnie wybitny człone 

Tłuszcze: sadło 3.20, słonina 2.80—3.00, „Dżojntu* amerykańskiego dr. Kahan, 

szmalec wieprzowy 3.80—4 20: .. który zabawi w Wilnie prawdopo- 
Nabiał: mleko 25—30 gr. za 1 litr, śmie- Gobnie przez czas dłuższy. 

tana 16)—1.70, twaróg 70—80, ser śmietań= Żydzi leń świa baro 

kowy 1.60—1.70, twarogowy 1.40. ydzi wiłeńscy przywiązują ba 
Jaja: 1.35—1.50 gr. za 1 dziesiątek, dzo wielkie znaczenie wizycie dr. Ka- 

Ryby: okonie 350 za 1 kg., sielawa 300, hana w Wilnie i mają nadzieję uzy- 
stynka 1.50, płocie 1.00—1.50, drobne 60. (8) skania Od Dżojntu poważniejszych 

: subsydjow па ротос, К!бга przezna- 

GIELDA WARSZAWSKA, czona by była dla zrujnowa- 

23 marca 1946 r. nego przez warunki ekonomiczne 
Dewizy i waluty: żydowstwa wileńskiego. 

na AUR w ROŻNE. 
RE ja s 32, 4 8 Ra —(w) wach WA Kiaso- 

olandja : 317.5 x we przygotowują si o wystą- 
OŚ ZA SĄ A pień Lo melodic G posiedze 
Paryś 2795 2802 2788 Niu Komisji Okręgowej Związków 
Praga 23,40 23,46 2334 Zawodowych Klasowych w Wilnie, 

Szwajcarja _ 15220 15258 15182 postanowiono między innemi przygo: 
oe A 21203 towač się do manifestacji w dniu 1 
Włochy 31,85 3103 3177 , maja. W tym celu na piątkowem po- 

siedzeniu Kom. Okr. Zw. Klas. wy* 
brano specjsiną komisję, kióra mą 
się zająć przygotowaniem na dzień 
1-go maja imponującej manifestacji. 

— (] Towarzystwo żydowskie 
й pożyczkowe. Władze wojewódzkie 

Ziemskie przedw. zarejestrowały Statut towarzystwa 
dobroczynnego wydawania bezprocen- 
towych pożyczek przy synagodze na 
Zarzeczu. Towarzystwo w  najbliż- 

N i 4 A szych dniach rozpocznie działalność. 
— (w) Pogłoski wśród żydów 

wileńskich. Wśród członków i sym- 
— (x) W sprawie defraudacji patyków żydowskiej partji demokra- 

popelnionej przez Gajdzisa. Jak tycznej w Wilnie rozeszła |się pogło- 
się dowiadujemy sumy sprzeniewie- ską o rzekomej rezygnacji z mandatu 
rzone przezurzędn'ka Magistratu rach: poselskiego posła Priłuckiego, na 

mistrza Zygmunta Gajdzisą wyno- którego miejsce miałby wejść dr. Sza- 
szą według obliczeń do dnia wczo: pąd z Wiina. 4 

rajszego 852 zł. 90 gr. W dniu 1l | — (sci) Patronat Stow. Kup- 
marca Magistrat sprawę  Gajdzisa ców i Przem. Chrz. w Wilnie 
przesłał do prokuratury, w celu po- nag szwadronem pionierów. Na 
ciągnięcia go do odpowiedzialności gtatniem zebraniu w Stowarz. Kup: 
karnej. ców i Przem. Chrześcijan prezes 

WOJSKOWA. Miśkiewicz odczytał pismo od Do- 
wództwa szwadronu pionerów 3-ej 

— (x) Oficerowie armji czyn: samodz. brygady kawalerji, w którem 
nej mogą należeć do orcanizacji Dowództwo prosi Stowarzyszenie o 
Hailerczyków i Dowborczyków. objęcie patronatu nad szwadronem. 
W. myśl ostatniego zarządzenia DOK. P. Krassowski zobrazował zebra- 
Ill, oficerowie armji czynnej mogą nym stosunek Stowarzyszenia do 
być członkami związku Hallerczyków szwadronu. Już w roku ubiegłym 
i Dowborczyków. Stowarzyszenie przyjęło na siebie 

@ — (0 Meldowanie się rezer- Opiekę nad szwadronem. M. inn, 
wistów. W myśl art. 73 Ust. o urządziło szwadronowi w r. z. wie 
powszech. obow. sł. wojsk. D. U. czerzę i šwigcone. Na wniosek prez. 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 74,— (w złotych 584,60 
kolejowa 128,00 128— — 

34,50 5 pr. pożycz konw. 
4 pr. pożyczk, konw, 
4,5 proc. listy zast. 

22,75 23— 22,95 
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504 Rozp. Wykon. władze wojewódz- Opieki nad szwedronem, do którego 
k'e poleciły Komisarzowi Rządu uregu- weszli pp: Tomasz Krassowski, 

Edmund Kowalsk, Jozef Wincza, lować sprawę meldowania się rezerwi- i : ef. 
Žejmo i Wojciech Go- stów (oficerów i szeregowych) oraz po- Mieczysław 

spolitatów w reteracie wojskowym Ma- tębiowski. 
gistratu m. Wilna każdarazowo ze — Centralny Zarząd Polskiej 
zmianą miejsca zamieszkania, co Macierzy Szkolnej Z. Ws. powia- 
obowiązuje niezależnie od meldowa- damia że w niedzicię dn. 21/lil—nie 
nia się policyjnego. | było żadnej zbiórki ulicznej na Pol. 

Niestosujący się do powyższe- ską Macierz Szkolną.  Kwestarze 

go rozporządzenia rezerwiści będą mający przepaski z napisem „Macierz 
pociągani @0 _ odpowiedzialności Pozaszkolaa*,  najzupełnej bezpra- 
administracyjnej. wnie przywłaszczyli sobie nazwę To- 
"E— Licytacja wybrakowanych warzystwa, które na obszarach Rze: 

koni. W dniu 26 b. m. o godz. 9. CZYpoSpolitej szerzy Oświaię szkolną 
rano na rynku Kalwatyjskim w Wil. i pozaszkolną—Nie wiemy kio,.i na 
mie odbędzie się licytacja wybrako- jaki cel urządzoną była powyższa 
wanych koni wojskowych. Z ogólnej KWesta, zwracamy jednak uwagę, że 
ilości 120 podlegających sprzedaży w grubą nieprzyzwoltością I nietaktem 
dmach 23 i 26 b. m. koni 80 prze- jest przyswajanie sobie nazwy inne- 

znaczonych zostało do wydania go Towarzystwa. 
osadnikom pow. Wileńsko-Trockiego 
na kredyt do jesieni. 

SZKOLNA. 

— Pomoc lekarska i 'dentys- 

      

Chrześcijański związek krawców i 
krawczyń uruchomił w dniu wczoraj- 
szym spółdzielnię dla swoich człon- 
ków. Spółdzielnia mieścić się będzie 
w lokalu Centrali Związków. 

— |] Sekcja prelegentów przy 
Wileńskiem towarzystwie rolni- 
czem. Wobec wziastającej wciąż 
liczby zgłoszeń do sekcji kółek rolni- 
niczych przy Wileńskiem twie rolni- 
czem w sprawie wydelegowania pre- 
legentów z odczytami na zebrania 
kółek, co najlepiej świadczy o tem, 
że odżyła potrzeba oświaty i chęć 
zdobycia niezbędnych fachowych 
wskazówek i rad dla podniesienia 
kultury, a co zatem idzie i wydajno- 
ści warsztatów rolnych — wileńskie 
t:wo rolnicze ażeby zadość uczynić 
życiom kółek postanowiło w najbliż- 
szym czasie przystąpić do zorgani- 
zowania Sekcji Z 

Н д 5 > Narazie towarzystwo zwrėcilo się' 
Przy kwalifikacji chorych do Rot: do Zaiządėw poszeregėinych "kėlek 

e 0 częstsze zwoływanie zebrań, na 

których wygłaszane byłyby odczyty. 
Jednocześnie z tem towarzystwo 

prosi Zarządy kółek o wyszukanie 
z pośród najdzielniejszych i cieszą: 
cych się ogólną sympatją członków, 
tak zwanego „organizatora”, który 

Wysokość tych kosztów oznaczo- 

Plomba krzemowa (porcelanowa) 

75 gr. 
Usuwanie zębów oraz osadu do- 

od tych opłat. 
Personel szkolny może korzystė 

go w godzinach urzędowych przyjęć, 
jedynie w wypadkach nagłych po ma- > : : 

; , zajmie się organizowaniem odczytów, tychmiastowem opłaceniu kosztów apiiacją ustną i piśmienną, wyszuka” 

PRACA i OFIEKA SPOŁECZNA, niem lokalu, będzie starał się o pre- 

— (x) Zatrudnienie bezrobot- IEgentów, bądź w R bądź w 
nych umysłowo-pracujących. Jak sekcji prelegentów z chwiłą jej že: 

nas informują chrześcijański związek wstania, oraz w ads sb z raj 

bezrobotnych umysłowo pracujących rządem o dobór odpowiedniego s 
w Wilnie udzielił w ostatnim czasie matu przez podpatrzenie najżywot- 
swym członkom 8 wolnych posad. niejszych bolączek miejscowej iud- 

Związek powyższy та nadzieję, iż ności, a który (temat) mógłby wzbu: 
w najbliższym czasie uda mu _ się dzić zainteresowanie i odpowiedzieć 

zatrudnić większą ilość bezrobotnych NA palace rolników zagadnienia, 

swych członków. SPORTOWA. 
— |w] Przedstawiciel «Dżojn- —. (1) Turniej o mistrzostworw <Ping- 

tu» w Wiinie. Do Wilna przy: b ubiegłą Ek mę 2 

był w tych dniach dr. Kahan przed- niej <Ping—Poug u>. 5, Makabi. 

stawiciei t. zw. „Džojniu“ t jest Sa fama iw | przedstawiał się nastę: 
Amerykańskiego Komitetu Ratunko: pyjącę: AZS. pp. pri. Weyszenhoti, Grabowie: 

wego dla żydów. Komitet ten mieści cki i Achmatowicz, Makabi: pp, Albin i bracia 
się w New-jorku, zadaniem jego jest Zyskowicz. Po szeregu rozgrywek, w których p. 

niesienie ротосу  žydom—,„Džojni“ Grabowiecki nie odniósł ani jednej porażki, a 

. OE pozostali dwaj przedstawiciele AZS/u po 

obiecał żydom wileńskim wydatną jednej, ostateczny wynik da się określić sto- 

pomoc tylko w tym wypadku, O ile sunkiem 7:2 na korzyść AZS. 

— (i) Spółdzielnia krawiecka. \ 

— () Wyniki zawodów bokserskich. 
Pierwsza tego rodzaju impreza sportowa 
w Wilnie zgromadziła na ringu cztery pary” 
Wyniki spotkań były następujące: 

<Jasiulis — Nielubszyc (waga Średnie) 
trzy rundy'po 2 minuty Walką uznana'zo- 
stała za nierozstrzygnię'ą. 2) Wajsow — 
Wróbel (waga jekka) — nierozstrzygnięta. 
2) Andrzejkowicz — Wiikiew'cz (w. lekka)— 
zwyciężył na punkty Andrzejkowicz. 4) Kło- 
czkowski Il — Grygalis (w. średnia) zwy- 
ciężył na punkty pierwszy. 

Ze wszystkich par ostatnią wykazała 
najlepszą technikę. 

— () Walne zebranie sekcji wioś: 
larskiej AZ5.'u. W ubiegłą niedz ele odby- 
ło się walae zebranie członków sekcji wio- 
ślarskiej AZS.'u. Ukonstytuował się nowy 
zarząd w osobach: przewodniczący p. Dow« 
bór, członkowie pp. Niemczynowicz, Jasień - 
ski i Dąbrowsk!, Kierownictwo sportowe: spa- 
cznie w rękach pp. inż. Aleksandrowicza, 
Dowbora ! Langa. 

TEATR i MUZYKA. 
— Koncert na rzecz LO.P.P. So- 

botni koncert w gmachu «Lutnia», organi- 
zowany staraniem Oddziału Wsleńskiego Li- 
gi Obrony Powieirznej Państwa — wywo- 
łał żywe zainteresowanie. 

Udział pierwszorzędnych sił artystycz- 
nych z Warszawy. jako teź bogaty i dobo- 
rowy progrem, — składają się na prawdzi- 
wie artystyczną całość. 

Po raz pierwszy usłyszymy w Wilnie 
wybitwą śpiewaczkę Helenę Ostaszewską- 
Kozłowską, artystkę opery poznańskiej, zna- 
ną z wysiępów w ilharmonji Warszaw- 
sk'ej, oraz wysoce utalentowanego pianisty 
i kompozytora Aleksandra Wieihorskiezo 
prof. szkoły Tow. Muzycznego w Warsza- 
wie, 

W. progratnie: Pachulski (Sonata Nr. 2), 
Rachmaninow, Skrjabia Różycki, Padere- 
wski, Wielho ski, Arje z op. <«Weriher», I 
«3amson i Dalila», oraz szereg pieśni. 

„, Bitety do nabycia w sekretarjacie LOPP . 
Wielka 34 od godz. 9 do 15. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE, 
— Kradzież biżuterji W dniu 

wczorajszym 'w godzinach rannych 
dokonano kradzieży biżuterji z mie- 
szkania p. Krasowskiej, żony adwoka- 
ta, zamieszkałśj przy ul. Ad. Mickie- 
wiczą 19. Wartość skradzionej biżu- 
terjj poszkodowana oblicza na sumę 
od = do 20.000 zł. 

— Tajemnicze zaginięcie. 
Uzielio I Benai 8) E makina 1 
zorca jego Jan Wysocki (Antokol 23) wy- 
szedł z domu dn. 14 b. m i dotychczas nie 
powrócił. Poszukiwanią w toku. 

— _ Okradzenie bożnicy. W no- 

cy na 23 b. m. ze szkoły żydowskiej przy 
uł. Koziej 8 skradziono 2 dziesii rzyk: 
wartości 4 000 zł. siokia 

— Kradzieże. Z garbarni Nelkina (al. 
St. Szłąchturna) za pomocą oderwania kłód: 
ki skradziono niewyrobionych skór chromo- 
wych wartości 3 000 zł. : 

= si udało się, W nocy ną 22 b. m. 
nieznani sprawcy za pom oderwania 
kłódki skradli towaru ME ze skiepų 
Kałmana Alperowicza (Straszuna 12) na su- 
mę 4000 zł. 

: Złoczyńcy usiłowali go wywieźć ocze- 
kującymi przed domem 4 dorożkami jednak- 
że w porę spłoszeni zbiegli pozostawiwszy 
towar w sklepie, naładowany do worków, 

— Tajna gorzelnia. Dn. 20 b. m. o g. 
18 m. 30 przez wywiad, Ekspoz. Śledczej 
została wykryta potajemna roz ewnia. wódek 
w mieszkania Michela Józefowicza (Miłoster- 
na 6)  współwłaściciela gorzelni Białowieża. 

Józefowicz stawił czynny opór zamyka- 
jąc się w mieszkaniu i utrudniając. wkrocze: 
niu policji przy pomocy swej żony i sąsiada 
А, Спарчега, й 

K.rgystając ze žwloki spowodowanej 
potrzebą usunięcia zamknięć przez policję 
ózefowicz zniszczył część dowodów rzeczo- 

wych i zbiegł wyskakując z okna 1 piętra. 
Podcząs rewizji zuałeziono 17 butelek stałe 
szowanej wódki, 2 spirtomierze i blaszankę 
z lakiem. 

. — Pożar od iskry lokomotywy. We 
wsi Glerdziuny gm. Rymszańskiej spaliły 
się dom mieszkalny, dwa chlewy, Spichrz, 
inwentarz martwy i żywy Wincentego Bog- 
danowicza oraz dwa chlewy, wozownia, dwie 
stodoły, dwa spichrze, łaźaia, inwentarz ży- 
wy i martwy ną szkodę Alfonsa i Nikode- 
ma Duwaków. W ogniu poniosła Śmierć, 
ratując rzeczy 5OJetnia Domiceła Duwakowa. 

Straty wynoszą około 200 000 zł. Pożar 
powstał od iskty tokomotywy kolejki wą 
torowej. 

0222000020000000000700000004400000 

Ostrożnie z Argentyną! 

Ujęcie sprytnych oszustów. 

Od dłuższego już czasu . policja 
zauważyła, iż w pow. Wilejskim gra" 
suje banda sprytnych oszustów, na- 
mawiająca ludność miejscową do 0- 
puszczania swych stron rodzinnych 
w celu uzyskania rzekomo łatwego i 
dobrego zarobku zagranica czy to we 
Francuskiem Marókko czy też w Ar- 
gentynie i t. p. 

Banda ta jak się okazuje w więk- 
szości złożona z żydów, wydawała spe- 
cjalne pokwitowania z otrzymanych od 
chcących udać się zagranicę kwot pie- 
niężnych, pobieranych jako zaliczkana 
przyszłe koszta podróży. —Sprawę za- 
łatwienia formalności paszportowych, 
uzyskanie wizy i t. p. banda obiecy- 
wała wziąść na siebie.—Między inne- 
mi padł ofiarą oszustów niejaki Jó- 
zef—W., od którego sprytni oszuści 
zdołali wyciągnąć z górą 100 złotych 
z dnia na dzień obiecując dostarcze- 
nia paszportu do Argentyny, — Znie- 
cierpliwiony 6 miesięcznym  oczeki- 
waniem, W. zgłosił się do policji któ- 
rąo wszystkiem powiadomił. Natych- 
miast przedsięwzięte kroki ze strony 
policji doprowadziła do ujęcia 2-ch 
oszustów. Reszty wspólników dotych 
czas nie udało się ująć. 

Komornik defraudan= 
tem. : 

W tych dniach. został przyłapany 
przez władze bezpieczeństwa jakiś 
osobnik, usiłujący przekroczyć grani- 

cę do Rosji sowieckiej. Zatrzymanego 
odprowadzono do Wołczyna. Jak się 
okazało był to niejaki Szajuk stale 

przebywający w Jewju i pełniący tam 
obowiązki komornika wileńskiego 

sądu okręgowego. Dochodzenie usta- 
Ito iż Szajuk korzystając z. pełnomo* 
cnictw jakie mu przysługiwały z racji 

jego urzędu jako komornika przed 

kilkunastu dniami pościągał znaczniej-



x 

sze sumy pieniężne z miejscówej 
ludnošci. Sumy te jednak nigdy nie 
wpłynęły do kąsy sądu, a zostały 
poprostu zdefraudowane. 

, Wysokość zdefraudowanej sumy 
nieda się jeszcze określić, w każdym 
bądź razie wyniesie ona jakieś kilka 
tysięcy złotych. Przyłapanego Szajuka 
osadzono narazie w więzieniu w Wi» 
lejce. Dalsze dochodzenie trwa. (w.) 

Zgubiła go odwaga. 
Przyłapanie szmuglu z sacha- 

ryną. 
Przed paru dniami zupełnie przy- 

padkowo został przyłapany na ulcy 
Gedyminowskiej w Zwierzyńcu szmu- 
giel z sacharyną, przywieziony z Lit- 
wy. Przechodzący ul. Gedyminowską 
posierunkowy zauważył woino posu- 
wający się jezdnią wóz drabiniasty 
szczelnie naładowany sianem. W 
zwykłych warunkach wóz ten uszedł- 
by uwagi posteruikowego, tecz tym 
razem zauważył on dziwne zachowa- 
nie się jakiegoś osobnika żyda, który 
w największem podnieceniu złatywał 
z chodnika na jezdnię, mówił coś po 
żydowsku do powożącego furmana, 
wreszcie wybiegał 0 jakieś 30—40 
kioków naprzód wozu i najwidocz- 
niej pszerażonemi oczyma badał dość 
pustą w tej chwili ulicę. Po krótkiej 
obserwacji policjant zbliżył się do 
pizejeżdżającego wozu i zagadnął 
furmana skąd jedzie. Znajdujący się 
w tej chwili na chodniku drugi żyd 
zauważywszy manewr posterunko- 
wego i w najwiękzej panice rozpoczął 
ucieczkę. 

„ Dueiny posterunkowy w paru 
susach dopacł i zatrzymał uciekają- 
cego. Spiowadzona do komisarjatu 
fura, po ziewidowaniu, okazała się 
tylko dla oka naładowana sianem zaś 
wewnątrz wykryto znaczniejszą ilość 
sacharyny. Jak stwierdza ze smutkiem 
ujęty, odwaga go zgubiła. (w.) 

Nie udało się. 
Zostawili dolary i uciekli. 

Przedwczoraj w Głębokiem zdarzył 
się wypadek, kióry zapewne nadługo 
odstraszy miejscowych  glębockich 
czarnogiełdziaży, od nabywania tak 
poszukiwanych przez nich dolarów.— 
Do miejscowego szewca niejakiego 
Niego, przybyło w dn. 20 bm. ja- 
kichś trzech wojskowo ubranych - о- 
sobników z propozycją zrobienia dla 
jednego z nich wysokich butów. Po 
chwili cena została zgodzona i zama- 
wiający obuwie więczył N—iemu 50 
dolarów żądając reszty 25. Widząc 
tak poważną sumę dość podejrzanie 
wygiądających żołnierzy szewc zawo- 
łał swoją żonę prosząc by poszła na 
miasto zmienić owe dolary. Gdy żo- 
na szewca wyszła i długo nie po- 
wracała, wojskowi zaczęli się niepo- 
koić. Za chwilę jeden z nich przy- 
pomniał sobie iż ma jakiś bardzo pil- 
ny interes na mieście i wyszedł. Za 

chwilę drugi żołnierz również zapiag- 
nął świeżego powietrza i opuścił war 
sziat. Trzeci poczekawszy jeszcze 
chwilę już bez ceremonji zerwał się 

z krzesła na którem siedział i rzucił 
się do ucieczki. Pogoń zauciekającym 
nie dała rezultatu. Po piętnastu  nie- 
spełna minutach przybyła żona szew* 

ale w asyście policj, kiórej poszuki- 
wania za nieznajomymi okazały SiĘ 
bezskuteczne — 50 dolarów, bardzo 
dobrze przez amatora butów podro* 
bione skonfiskowała policja. Docho- 
dzenie w toku. (w) 

BSZEZZESEEZESE 
Miłosierdziu 
czytelnik ów naszych polecamy Polaka staru- 
szka z żoną, wysiedlonych przez władze 
Liiwy Kowieńskiej, pozbawionych całego 
swego mienia, obecnie bez jakiejkolwiek 
pracy i bez żadnych środków do życia, 
Błagają o ratunek, od Śmierci głodowej. 
Datkt chociażby najmniejsze przyjmuje 

Adm. <Słowa». / 

  

Z całej Polski. 
— Obudżił się w trupiarni. W 

Czortkowie zdarzył się ciekawy wy- 
padek letargu. Ziedukowany urzęd- 
nik bankowy, Rogelski, przyjechał do 
stryja swojego do Czortkowa, gdzie 
zajmował się robotami domowemi. 
Pewnego dnia skaleczył sobie dwa 
palce, tak dotkliwie, że trzeba było 
je amputować. Operacja udała się, ale 
chory skutkiem wyczerpania organiz- 
mu nie przebudził się. Przypuszczając, 
że już umarł, władze szpitalne odtran* 
sportowały go do trupiarni. W nocy 
chory obudził się i przerażony zaczął 
krzyczeć. Nikt go jednak nie usłyszał 
gdyż trupiarnia znajduje się daleko 
od budynków mieszkalnych. Rano. 
znalezzono go zemdlonego na podło- 
dze. Przewieziony do szpitala, przele- 
żał dwa dni, na trzeci dzieńi jednak, 
skutkiem wycieńczenia organizmu i 
silnych wstrząsów nerwowych, zmarł 
naprawdę. 

— Zgon prof. Tilia. Dnia 21 
marca zmaił we Lwowie senjor praw - 
nictwa polskiego honorowy profesor 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie wice-prezydent komisji kody- 
fikacyjnej Rzeczypospol tej Polskiej i 
wieloletni redaktor naczemy <Przeglą- 
du prawa i administracji» protesor 
dr. Ernest Till. 

Rocznica plebiscytu na 
Sląsku. Z Katowic donoszą: Z okazji 
5-iej rocznicy plebiscytu na Górnym 
Śląsku odbyła się tu olbrzymia ma 
miestacja narodowa, która była po: 
tężnem zadokumentowaniem woli ш- 
cu śląskiego należenia na wieki do 
Rzeczypospolitej Polskiej. Na placu 
Andrzeja uformował się olbrzymi, li- 
czący conajmniej 100.000 ludzi po- 
chód. ob:jmujący najróżniejsze orga* 
nizacje polityczne, zawodowe, kultu- 
raime, społeczne, powstańcze etc. Oko- 
lo 450 sztandarów powiewało nad 
tłumem. Blisko 100 oikiestr przygry- 
wało pochodowi. : 

Po godz. 2ej ppł. rynek zapełniły 
wielotysięczne tłumy. Z teatru polskie- 
go, gdzie w jednym z okien ustawio- 
ny byl megafon, przemawiali liczni 
mówcy. : : 

Uchwalono rezolucję, wyrażejącą 

wierność i przywiązenie а5Ка do 

Rzeczypospolitej Polskiej i protestują 
cą przeciw antypaństwowej agitacji 
niemieckiej na Siąsku ; 

Zakończono manitestację odśpie- 
waniem „Roty”* Konopnickiej. 

W uroczystości, kióra miała prze- 
bieg spokojny brały udział wszystkie 
władze na Śląsku, zarówno państwo- 
we, jako wojewódzkie i komunalne, 
przedstawiciele duchowieństwa, „woj: 

skowości, oraz reprezenianci uniwer- 
sytetu krakowskiego. : 

Popołudniu o godz. 4 odbyła się 

akademja w teatrze. Na temat „Idei 

powstańczej od Kościuszki do pow- 
Stania $iąskiego* wygłosił refeiat p. 

piof. umiwersyteiu Jagiellońskiego dr. 

Sobieski. 
Następnie wręczono honorowe 

dyplomy: prezesowi Związku Pow- 

stańców śląskich, dr. Józefowi Poty' 
ce, oraz pani Niegołewskiej, poczem 

przemówili jeszcze prezes Związku 

Powstańców Śląskich p. Karnke i pre- 
zes honorowy dr. Potyka. i 

Akademję zakończono odśpiewa- 
niem „Roty* Konopnickiej, a następ- 

nie odegraniem gorąco pizyjętej kro- 
tochwili Mazura «Ułani księcia Jó- 
zeta». 

— Konkursy hippiczne w 1 
p. Szwoleżerów. W maneżu 1 p. 
szwoleżerów w Warszawie odbyły się 
w niedzielę drugie z rzędu konkursy 
hippiczne. 

Ciou dnia stanowił konkurs ofi- 
cerski o nagrodę Prezydenta Minis- 
tów p. Al. hr. Skrzyńskiego. Licznie 
zebrani przedstawiciele korpusu dy- 
plomatycznego z pp. Max Millerem 
i jenerałem Dupont na czele, 

kiwali zwycięzców. 
Nagrodę p. Premjera, zdobył por. 

Nowiński z 1 p. szwoleżerów na Ma- 
Solian ze 

szwadronu przybocznego na Elbie, 
tadorze, drugim był por. 

trzecim rtm, Max na Kubie, 

  

oraz 
doborowa publiczność, gorąco oklas- 

Aaa Ua Na Sadi EA 

TEFFI rackich i odrazu zrozumiałam, że e 

- * sadzenie Wiery przy oknie jest dła 

Jak pisałam powieść. mnię bardzo aaa: 
Do tego celu wybrałam pierwszą Gdy Wiera siedzi przy oknie—na- 

niedzielę wielkiego postu. Dzień ci- leży, albo opisywać wiejski pejzaż, 

chy i swobodny, człowiekowi chce albo „petersburskie niebo, szare, jak 

się pisać powieść. : żolnierskie sukno*. W ° 

Myśl tę powzięłam pięć lat temu, Bez tego się nie obejdzie, bowiem 

a nawet mówiąc prawdę—podsunęła jakby się ona nie wykręciła, musi na 

mi ją pewna dama, która przyszła do coś patrzeć! : ` ! 

mnie z wizytą. } Doświadczenie mówiło mi, że bę- 

Dość długo siedziała, i powiedzia- dzie lepiej, gdy posadzę Wierę dalej 

ła wiele niemiłych rzeczy na najroz- od okna—i pejzażu nie trzeba i pie- 

maiisze tematy, w końcu odchodząc ców sobie nie przeziębi, | : 

spytała: Dobrze. A teraz gdzie ją posadzić? 

— Dlaczego pani nie pisze  po- Na kanapie? Przecież nie wiem, czy 

wieści? będzie ona biedna, czy bogata, czy 
Nie odpowiedziałam, ale po jej ma meble, czy mieszka w mansardzie 

odejściu motnentalnie wzięłam się do i jest modelem, zakochanego w niej, 

roboty i napisałam: ; malarza, 3 

„Wiera siedziała przy oknie". Ten, który ani razu nie pisał po- 
Głupstwo— początek zrobiony. Po- wieści, odrazu mnie zrozumie. | 

tem z uspokojonem sumieniem ro* Opowiadanie — to całkiem inna 

zebrałam się i poszłam spać. sprawą. 

Od tego czasu minęło pięć lat, ‹ wiel 

podczas których nie miałam czasu do któryby nie umiał napisać opowiada- 

pisania rozpoczętej powieści. nia. W opowiadaniach wszystko jest 

I nareszcie teraz w pierwszą nie- proste, jasne i krótkie. : a 

dzielę wielkiego postu postanowiłam Naprzykład, o ile w opowiadaniu 

wziąć się do dziela. chcecie napisać, że człowiek się prze- 

Początek mojej powieści całkiem straszył, piszecie poprostu: 
mi się nie podobał, 

Przez te pięć lat stałam się bar- 
dziej doświadczona w sprawach lite- żna napisać: 

Wydawca, Stanisiaw Mackiewicz —Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

SŁOW © 

Ofiary. 
NN. Dia st: Ка х # i nė 00 22 a z żoną wysiedlonych 

M P.dla staruszka z żoną wysiedlonych 
z Łitwy — gr. 50, dla rodzny w nędzy zło- 
żonej z 4-ch osób — gr. 50. 

pa OT 

DEMANDEZ 
aujourd'hui móme un abonnement de 
trois mols ABSOLUMENT GRATUIT 
4 une grande Revue Polytechnique 

mensuelle 

INGENIEURS 8 TECHNICIENS 

Vons recevrez en móme temps franco 
la brochure „Le Rėgne de 
L'Electricitė", qui vous donnera le 
moyen d'occuper A bref dćlai une 
brillante situation dans le vaste 
domaine de i*Electrotechnique. Ecrivez 

aujourd'hui móme A 

INGENIEURS ET TECHNICIENS 

40, r. Denfert-Rochereau, PARIS. 
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DRUKARNIA 

„WYDŁWNICWO WILEŃSKIE** 
Kwaszelnia 23. (M.-Stefańska 

Egz. od 1906 r. 

DRUKARNIA OBFICIE 
ZAOPATRZONA 
W MASZYNY DO 
SKŁADANIA I D R U- 
KARSKIE NAJ- 
NOWSZEGO TYPU 
ORAZ MASZYNĘ 
ROTACYJNĄ 

PRZYJMUJE WSZELKIE 

DRUKARSKIE ROBOTY WE 

WSZYSTKICH JĘZYKACH 

EUROPEJSKICH 

CENY UMIARKOWANE 

    

W.Z.P., Wilno dn. 3-III-26. Nr 9 

      

    
   

    

    

  

NASIONA 
Koniczyn (bez kanianki) 
tymotk:, seradelli, pelu- 
szki, lubinu, burakėw 
i marchwi pastewnych 
tudziež rėžnych nasion 
warzywnych z najlep- 
szych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 1lia 

RZECE 

FRANCUSKIE PŁĄTK 

OWSIANE EDBr. 

przygotowane z najlepszego owsa owernij- 
skiego i bretoński-go, są znakomiią odżyw* 
ką wzmacniającą przeważnie w okresie 
wzrastsnią dzieci: dla chorych i ozdrowień- 
ców. Płatki ,owsiane EDBr są bardzo 
przyjemne w smaku i posiadają wysoką 

wartość odżywczą. 

Sprzedaż w aptekach i większych składach 
aptecznych i winno-kolonjalnych. 

W.Z.P, Nr 11 Wilno, dn, 15411 1926, 

06406004606000046606654464445664446 

„Piotr Iwanowicz stehėrzyt“. 
Jeśli zaś opowiadanie jest humo- 

rystyczne, to można nawet napisać: 

„Piotr łwanowicz czuł, jak dusza 
jego powoli, lecz pewnie opuszczała 
się w pięty. Wpierw w prawą, po: 
tem w lewą. Opuściła się i usiadła”. 

W powieści tak nie można, W po- 
wieści musi być rozmach, szerokość, 
ampltuda na osiemdziesiąt stopni. 
Strach w powieści należy przedstawić 
delikatnie, wszechstronnie, rozebrać 
go psychologicznie, fizjologicznie, ze 
strony historycznej nie mówiąc już o 
stylistycznych detalach, które charaktery 

zują akurat tę, a nie inną funkcję duszy. 
— Ufil 
Teraz jeszcze jedna ważna — $рта- 

wa. Należy dobrze wiedzieć, jaką się 
właściwie powieść pisze: bulwarową 
(diukuje się w małej gazetce), oby- 
czajową w starym tonie (drukuje się 
w dziennikach,) powieść w styłu no- 
woczesnym (drukuje się darmo, lub 

Nie, na świecie niema człowieka za niewielką dopłatą ze strony au- osiemnastego stulecia... 
tora). 

Jeśli w powieści bulwarowej chce- 
cie powiedzieć, że Piotr Iwanowicz 
zląkł się to używacie takich zdań: 

„Hrabia Pietro zbaraniał ze stra- 
chu. Jego cudne włosy stanęły dęba, 

„Piotr Iwanowicz przestraszył się". a jedwabny płaszcz zerwał się z ple- ny 
Jeśli opowiadanko jest lekkie, mo- ców i zakreślając w powietrzu zygza- star 

ki, spadł z szumem u jego. stóp. Lecz 

Kino-Teatr 28 
ios“ © o Helios ść 32 

Człowiek 0 doU toarzach 
Zakończenie dramatu «Dziecko paryskiego bruku» 

Nr 68 (1018 

Dziś Film, który zaintrygował i wzruszył całe Wilnoł 

Ostatnie 2 serje 
12 aktów razem. 

Seansy o 4, 6, 8 i 10 w. 
  

Kino Kameralne 

„Polonja“ 28 
šė ul. Mickiewicza 22 

Miejski Kinematograt 
KULTURALNOOŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

  

AEARAASZAGAAEZA 

KOMITET 
Wykonawczy Rady 
Wileńskiego Prywatnego — Banku 
Handiowego niniejszym zawiadamia 
pp. akcjonarjószów, zgodnie z $ 62 
Statutu Banku, iż dna 28 kwietnia 
"1926 r., o godz. 6-ej po południu, w 
lokalu Banku w Wilnie przy ul. Mic- 
kiewicza Nr. 8 odbędzie się zwyczaj- 
ne walne zgromadzenie akcjonarju- 
szów z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) zagajenie i wybór przewodni- 

czącego; : 3 
2)rozpatrzenie i zatwierdzenie spra- 

wozdania, bilansu i rachunku „zysków 
i strat za rok 1925 i udzielenie po- 
kwitowania; 

3) zatwierdzenie preliminarza wy- 
datków na rok 1926; 

4) powiększenie kapitału zakłado- 
w: go: Banku; ' : 

5) ustslenie wynagrodzenia dla 

członków Rady, Komitetu Wykonaw- 
czego Rady i Komisj: Rewizyjnej; 

6) upoważnienie Rady Banku do 
nabywania, sprzedawania i obciążania 

nieruchomości, należących do Banku; 

7) ustalenie liczby członków Rady; 
8) wybory członków Rady i Komi- 

sji Rewizyjnej; 
9) wolne wnioski. z 
Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć 

udział w walnem zgromadzeniu, ze- 
chcą złożyć w Dyrekcji Wileńskiego 
Prywatnego Banku Handlowego w 
Wilnie swoje akcje lub dowody de- 
pozytowe o złożonych na przechowa* 
nie akcjach w instytucjach kredyto- 
wych najpóźniej dnia 21 kwietnia r.b. 
co godziny 12 ej w południe (& 58 
Statutu), Upoważnienia na prawo 
głosu w formie listu winne być zło- 
żone w Dyiekcji Banku najpóźniej na 
dni trzy przed dniem Walnego Zgro- 
madzenia (Uwaga 1 do $ 59 Statutu). 

Obwieszczenie. 
Dnia 30 marca r. b. o godzinie 

12 p. w Magistracie m. Trok odbę- 

dzie się publiczna licytacja na wy- 

dzierżawienie na termin 6 lat 

folwarku miejskiego Zuki obsza- 

rem 98, 83 ha, położonego o 3 klm 

od miasta. к 

Warunki dzieržąwy možna ro2pa- 

„ frywać codziennie w kancelarji Magi- 

stratu w godzinach urzędowych. 

Magistrat. 

+444444444444444445 

Lokomobilę a 
В ro budowy 

1913 atmosfer 8 siła 16—20 koni. 
< ; „ hydrauliczną kompietn 

Oiejarnię urządzenie RE khaie 
ni młyńskich, rozspizedam _— poszczególnie 

na warunkach dogodnych. 
P stacja kolejowa Now ojelnia maj. oczta, 

Chodorki H. Kulikowski. 

*440646044000000066606664446446544 

  

Dziś! Genjalny twór znakomitego reżysera OSWALDA — 

Lucrezia Bor 
Liana Haid, Conrad Veidt, Aibert Basserman, Wegener, Anita Berber, 

Monumentalne arcydzieło z epoki 

gia 
ODRODZENIA p.t. 

Potężny dramat 
2 serje 

12 akt. razem 
Sal 

w rolach głównych. е 

Dziś nO00Ų program 
SUEEUDUNUUGEEPROBUSĄ 

SPÓŁDZIELNIA ROLNA 
E == KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIANŃ —— 

ZAWALNA 1 telef 1 — 41; BOCZNICY KOLEJOWEJ telef. 4 — 62 

в SPRZEDAJE: 

  

  

   

     

KARTOFLE 
OTREBY pszenne i 
OWiES 
ŻYTO 
PSZENICĘ 
JĘCZMIEN 
SERADELA 
KONICZYNA CZERWONA | 

$ 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD E 
od 160 ki. Z DOSTAWĄ do DOMU. | 

NAJTANIEJ- GDYŻ WPROST OD PRODUCENTÓW m 

GEWEKEBEMEGCGWWUWUE 
= RAR = io 

W w m 

Kamienie żółciowe 
zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 
Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności ustają, 

żytnie 

| 
E     

+ 

| 

  
  

(początkowe): Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie 
EWY schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie. Skłonność do obsti ukcji, 

Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. № 
OBJ Bóle i zawroty głowy. 

Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, 
' GE żółtaczka. 
przedaż w aptekac składach aptecznych Skład główny: 

Warszawa Nowy-Świat 5, (lewa OliCySiA 1 piętro), wi 

(podczas ataków); w dołku i wątrobie silny bół, który się 
rozchodzi ku stronie tyłnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat- 

linas Sa SAKO 0 

RZUEZARKANARKANAZKNKANZNNKANRNEKE 

: Nevis ARENA, 

Otwieszczenie, NA ŚWIETA 
TT 

Akuszerka 
2 W.Smiatowska. 

: naliep- įmuje ч 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w szych w FIO. Mickiewicza” 

Wilnie, Franciszek Legiecki, w m, Wilnie, kraju 46. m. 6 
młynów WZP Nr 63, przy ul. Wiłeńskiej Nr. 28. m. 5 zamieszkały— polecamy i. zw. 

zgodnie. z art. 1030 Ust: Post, Cyw. podaje M K 
do wiadomości publicznej, że w dniu 30 
marca 1926 r. o godz, 10siejrano w Wilnie LUKSUSOWĄ 
przy ul. Mickiewicza Nr 13 — odbędzie się oraz ee 
sprzedaż z licytacji, należącego do lgnicego Pizebierane, ro. 
Moszko majątku ruchomego, składającego ZER, й kompoty, sza- 
się z rozmaitego naczynia stołowego, Osza* tran, waniiję 

ii dia 

abinet Kosmety-- 
czny Z. Zdzie* 
nickiej; Masaż 

twarzy, stosowanie 
Radiolux'u. Usuwanie 
zmarszczek. Farbowa- 
nie włosów. Elektryp- 

> zacja kosmetyczna. cowanego na sumę zł. 714.- = RE Usuwanie podbródka: 
Kojnafnik dódańć Mickiewicza 1 m. 8% 

(—) F. Legiecki. ki wejście z placu Ka. 
BRA OTA tedralnego. 

W. Z, P. Nr 1 Wilno, 

++o*GOŁĘBIOWSGY __ . 204 1926 
Trocka3 tel. 51. 7-2 

na TEO Р° wiatowej sła- 

  

Mąka wybor   wy psychogrą- 

wołyńska, tubelska i amerykańska proszkę folog Das 
górski kryształ, opowie Ci, kim jeste 

"NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE w srebinej oprawie kim być możesz 
zgubiono we czwariek Nadeślij charakter pis- 
18 b.m., idąc Ostro- Ma swój lub aintere-- 
bramską i Niemiecką. SOwanej osoby, zako 
Upraszam uczeiwego komumkuj; imię, rok, analazcę 0 Zwrot za miesiąc urodzenia. 
wynagr. Ostrobramska Otrzymasz szczeg6to- 
5, trzecie piętro — WĄ analizę charakieru, Trej/zke. określenie zalet, wad, 
————ZOlnošci, pizeznaczė- 

1eszkan'e do wy* nie, Analizę wysyłane 
najęcia z 5 po- po otrzymaniu 2 zł. 

koi, kuchni z Osobiście przyjmują 
wanną, kanalizacją i od 12 — 7, Protokóły, 
ze _wszelkiemi nowo- odezwy, podziękowa ua 
czesnemi  wygodami najwybitaiejszych — ©- M E B L: E ni. Teairama 5 m. 1 sób stolicy. Warszawa, 
(na Pohuiance) u wła: Psycho-Gralolog Szye 

Piękna 

oaz świeże migdały marcepanowe, 
rodzynki duże, sułianki i koiynty, 
różne orzechy, prawdziwy szatran, 
wanijja i drożdże codzeń Świeże 

polecą skład win i wódek 

A. Januszewicza 
ul. Zamkowa 20:ą Telefon š—72, 

*+444444 

  

Z POWODU LIKWIiDĄCJi 
po sprzedania 

rozmaite 

NADZWYCZAJ TANIO : 
OE niklowe, wózki dziecinne i inne Res = p z ller-Szkobsik, 

Li z Ь . o in. ER M. Gesli ui. Niemiecka 25—3. 
MEBLI Nr 22. rano i od g. 3 m. 30 do 6 wiecz, | ———- 

У 

hrabiowie Szczykedilja nigdy nie za+ zazieleni, 
tracali się w chwilach śmiertelnego Zgaśnie też błysk agatowych oczu. 
niebezpieczeństwa, i Pietro przypomi- A na lewej nodze czuł nie but, a 
nając sobie całą galerję przodków, guzik, jeden i to błękitny, A 
opanował się i ironiczny uśmieszek 1 to byt strach*. 
zaigrał na jego hardych ustach i pode Widzicie, jak to się razem zgadza. 
bródku". Lecz wroćmy do Wiery. 

Ten który pisze powieść obycza* Może posaczić ją wprost na krze- 
jową musi inaczej opisać przestrąch seįku, 
Piotra lwanowicza: 'aWiera siedziała na krzesełku». 

_ „Hej bracie przyszła, kreska na Jak to głupio brzmi, Czy w sa 
Matyska! — pomyślał Pietrek i nagle mej rzeczy nie wszystko jedno na 
cały spocił się ze strachu. czem ona Siedziała, a w jaki sposób, 

Przez chwilę stanęło mu .przed —to według mnie, już sprawa jej su- 
oczyma całe minione życie. Przypo- mienie, 
mniato mu się, jak dostał bicie za to, Inaczej: Wiera siedzi, 
że skradł kawałek płótna. A co dalej? 

— Ach, żeby cię też! niespodzia* Wymyšlilam same, że w pierw- 
nie dla siebie samego krzyknął Pie- szym rozdziale do Wiery musi przyjce. 
trek i ucichł". _  chać koleżnaka zkursów,w którejpotem 

Styl nowoczesny wymaga zaś in- zakocha się mąż Wiery, młody oby- 
nego ujęcia i innych słów. watel i tak dalej, coś w guście „Śnie- 

Niech Bóg broni nie popiątać. gu* Przybyszewskiego. 
„Było to, naturalnie, w końcu Dobrze byłoby zabrać się do po- 

Piotr nagle wieści z tilozoficznym rczmachem. 
poczuł, jak osobliwie  zapachniało Wiera siedzi a przyjaciółka jedzie. 
kwiatem migdałowym tuż obok jego Tyś się rozsiadła, a biedna — nie. 
łyżeczki i miał uczucie, że delikatna siedzi lecz jedzie. 
ręka zawcześnie postarzałej niewia- Coś w tym stylu, aby się odrazu 
sty gładzi jego włosy. | od tego czuło grozę położenia. 
chciało się jeść i śpiewać wciąż jed- Lecz z drugiej strony nie można 
rh tonem i wciąż jednem słowem na początku wykazać  wszysikiego 

y romans; czytelnikowi. Domyśli się o co idzie 
— Nadejdzie czas, twój maj się i przestanie czytać. 

Drukarnia 

С0 więc począć? 
: >. opowiadaniu to całkiem ina- 
zej, a w powieści jak już raz napi- 

sałeś, że Wiera siedzi, to już 52 
w. brzydką hisiorję. 

„ Specjalnie o ile chcesz pisać pó» 
wieść naturalistyczną, 

‚ Musisz zaraz wyjaśnić wszystko 
historycznie, a „raczej— geneologicznie. 
Musisz napisać że jeszcze pradziad 
jej stary lijicz Gustomysłow lubiałsobie 
Siadywać, i że tą cechę odziedziczył 

"po nim dziad Iwan lijicz”. i 
, Ody przeszła pierwsza niedziela 

wielkiego postu, obejrzałam mój rę: 
kopis: 

Na czystym papierze dużego fos- 
matu było napisane: : 

„ Wiera siedziała”: 
Przez pięć iat coinęłam się o jed- 

no słowo wsiecz! 
Jeśli tak dalej pójdzie, to za dzie- 

sięć lat z mojej.powieści akurat nie 
ne pa 

ymczasem włożę ją do szuflady» 
Niech się wyleży Aga й ZM 

da że to pomaga. 
c iero, Wierol I po! t 

usiadła! : * 2 ” 

„Wydawniciwo Wilmūskie“, Kwaszelna 23, 

| 

J 

 


