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Paryż, 20 marca. 

P. Fortunat Strowski utonął wszy- 
stek w literaturze francuskiej. Oddał 
jej cały trud swego życia, wielki swój 
talent, ogromną erudycję. Teraz go 
20 głosami na 34 wybrano na człon- 
ka Akademji des sciences morales. 
Wielki to honor! Przypominają się 
nazwiska Teodora de Wyzewy, Kazi- 
mierza Waliszewskiego, W odzińskie- 
go, Rzewuskiego.. Tylko Wyzewa na: 
ieżał tek bez reszty, jak Strowski, do 
literatury francuskiej. Jak Conrad-Ko- 
rzeniowski do angielskiej. Czy mamy 
cieszyć się i chełpić z tych polskich 
nazwisk w obcem pismienniciwie? 

A propos akademików, czyli pisa” 
rzy-laurearów. Belgja posiada dwie 
akademie, jedną francuską w Bruxelli, 
drugą flamandzką w Gandawie. 
Członkami francuskiej są, między in- 
nymi: Henryk Carton de Wiart, Mau- 
rycy Maeterlinck, Jerzy Ecekhoud, 
aby wymienić najbardziej znanych. 

Pisałem swojego czasu o bajecz- 
mych popiszch w pałacu Trocadeio 
fakira Tahry bey'a. Niejaki p. Wahć 
wytoczył mu temi dniami wcale ory* 
ginalny proces. Fakir, jak wiadomo, 
odczytywał pismo' skreślone na kartce 
—w zapieczętowanej kopercie. Uda- 
wało mu się, udawało... Tylko, jak 
na złość, co mu p. Wahć da do Od- 
czytania kartkę w zamkniętej koper- 
cie, fakir ani rusz nie może. Nię u- 
sposobiony! Lecz trafił na człowieka 
niedelikatnego. Po trzecim seansie, 

podczas którego fakirowi znowu nie 
udało się, p. Wahć pozwał Tahrę be- 
ya—do sądu. Żąda zwrotu zapłaty za 
bilet wejścia (31 fr.), za przejazd ko- 
lejcą podziemną, metro (pierwsza 
klasa) i franka odszkodowania. Pro- 
ces zapowiada się bardzo ciekawy. 

O drugim też wypadku dnia mó- 
wi cały Paryż. Mieszka w Paryżu 
śliczna baronowa Osten-Sacken primo - 
voto księżna Meszczeiska. Barono- 
stwo bawili na wsi w hrabstwie Su- 
ssex (Anglja) z wizytą u sira Arszy- 
balda Hamiltona wielkiego kolekcjo- 
nisty starożytności i dzieł sztuki. Sir 
Hamilton flirtując na zabój z barono- 
wą złożył jej'w iączkę pewną drogo- 
cenną minjaturę mówiąc— jakoby — 

„For Vou"! (Dla pan:). Baronowa — 
podobno—nie bardzo rozumie gdy 
się do niej mówi po angielsku. Gdy 
sir Hamiiton odwrócił się, włożyła 
spokojnie minjaturę do sac'ka. Mężo- 
wi nic nie mówiła. Bo okrutnie za- 
zdrośny! Od sira Hamiltona pojecha- 
mo prosto do Southamptonu w zamia 
rze przeprawienia się przez Kanał do 
Hawru, W momencie gdy baronowa 
miała udać się na statek, aresztowa- 
ła ją policja! Znaleziono w jej walizce 
miniaturę. Przed kratkami sądowemi 
musiała tiumaczyć się... Sir Hamiiton 
Odzyskał swoją minjaturę, rzekomo 
przez nieporozumienie zabraną przez 
baronową—kiórą sędziowie przysięgii 
uniewinnili. Lecz cóż za niemiła przy- 
goda! Nierychło baronowa zapomni 
wycieczkę swoją do Anglji. 

Inna awantura, Temi dniami okra- 
dziono doszczętnie mieszkającego sta- 
łe od dłuższego czasu w Paryżu eks- 
ministra perskiego księcia Nasr-el- 

Nuika. Samych kiejnoiów sprząinięto 
mu na miljon franków. Przysłużyła się. 

świeżo przyjęta pokojówka, wraz ze 
swym amantem. Złapano oboje nad 

granicą hiszpańską. Ale — ostrożnie 
z nowemi służącemi! 

Program Kres. Partji Ghłópskiej. 
Powstała po rozłamie w Wyzwo- 

łeniu Kresowa Partja Chłopska, w 
skład której wchodzą posłowie: 
Wędziagolski, Dubrownik i Adamo: 
wicz opracowała w tych dniach swój 
program polityczny. Program ten 
między innymi domaga się: 1) Auto- 
nomji ziem wschodnich z Sejmem w 
Wilnie, wybieranym przez pięcioprzy- 
miotnikowy sysiem wyborczy 2) Re- 
organizacji administracji z tem, że 

iunkcje urzędników pełnić mają wy- 
łącznie ludziez Wileńszczyzny. 3) Za: 
prowadzenia szkolnictwa z językiem 
wykładowym wszystkich mniejszości 
narodowych. 4) Wprowadzenia refor- 
my rolnej w ten sposób, Że ziemia 
powinna być podzielona między o- 
chotników wojennych z chłopów 
bezrolnych pochodzących z Wileń- 
szczyzny. Reforma powyższa doty- 
czy również rozparcełowania wszyst- 
kich majątków ponad 100 hekiarów. 
5) Działki ziemi nadane osadnikom 
oficerom służby czynnej, powinne być 
odebrane. 0) Zapiowadzenia podat- 
ków progresywnych, równomieinych, 

sprawiedliwych i płatnych w dwóch 
ratach rocznych. 

Dodać należy, że Kresowa Partja 
Chłopska dąży do nawiązania kon- 
iaktu z N. P. Ch. lub pokrewnem 
sobie stronniciwem chłopskiem p. 
Dąpbskiego. [x] 

ma 2% odnoszeniem ao domu luo ż przesyłką pocztową 4 zł, 
Konto <zekowe w P, K. 0. Nr. 50259 

Szwecja 
Incydent genewski z kategorycz- 

nem oświadczeniem się pełnomocne- 

go delegata Szwecji przeciw wejściu 
Polski do Ligi Narodów jednocześnie 
z Niemcami wywarł przykre  wraże- 

nie. Nasza opinja publiczna przepara- 

frazowała w lot спапу aforyzm o 

przyjaciołach naszych przyjaciół na 

les amis de nos ennemis przypisując 

szwedzką polonofobję gwałtownemu 

atakowi germanofilstwa. W końcu 

jednak dodatnie wrażenie gotowości 

p. Undena ustąpienia swego własne- 

go miejsca w Lidze dlatego aby je 

mógł zająć delegat Polski wzięło gó- 

rę; opinja nasza publiczna, wyraźnie, 

opinja publiczna odzyskała swoją dia 

Szwecji sympatję. Bo istnieje niewą- 

tpliwie w Polsce pewien dla Szwecji 

sentyment. Bywa tak często, że znacz- 

nie większy, jakiś niewytłumaczony 

afekt czuje się do kogoś z kim się 

mocno kłóciło i pojednało niż dla 
kogoś z kim się nigdy żadnej | sprze- 

czki nie miało. Nie trzeba bynajmniej 

dziwić się, że tak bardzo poszedł w 

Polsce w niepamięć najazd szwedzki 

z XVil-go wieku, co potopem  wra- 

żej okupacji zalał Polskę aż po Tat- 

try. Po owym potopie—szczęśliwie, 

jak wiadomo, odpartym— pozostała ta 

jakaś szi generis „bliskość* Szwecji 

do nas. Bliższą pozostała od tej daty 

Szwecja nam—niż inna jaka nacja. 

Wazów szwedzkich mieliśmy na tro- 

nie.. Szwedów mieliśmy poda Często- 

chową.. Szwedów mieliśmy w Pol- 

sce za Augusta i Leszczyńskiego... 

Kandydatura Gustawa |ll-go do tronu 

polskiego... Rola Szwecji podczas roz- 

bioru Rzeczypospolitej... Nie przeży- 

wa się bezkarnie dwóch, trzech ka- 

wałów własnej historjj w tak blis- 

kim kontakcie z obcym narodem. 

Przez długie. długie jeszcze lata żyją 

jeszcze wspomnienia o nim, snują się 

jakieś tradycje, coś z tym obcym na- 

rodem— wiąże. 

Opinja publiczna Polska przyjęła 

szwedzką w Genewie detente z naj: 

wyrsźniejszą ulgą. Zbyt już bylo, 

wyrażając się najpopularniej, przykro 

doznawać właśnie od Szwecji tak 

wręcz brutalnego sprzeciwu właśnie 

w takiej chwili... 

Mamy podstawy i prawo mnie- 

mać, że polityczne posunięcie Szwecji 

na genewskiej konierencji musiało 
też urazić, lub zasmucić wielu — 
Szwedów. W Szwecji, wśród spo- 

łeczeństwa szwedzkiego, wolno mnie- 

mać, że nawet w szwedzkim puli- 
tycznym świecie posiada Polska wie- 

lu szczerych przyjaciół. Oni też są 

niewątpliwie pod urokiem historycz- 
nych wspomnień, które chaćby na- 

wet były zaprawione niewiedzieć ja- 

ką goryczą, nigdy |jednak nie prze- 

pływają bezkarnie przez całe pokole- 

nia. A czy to żadnego nie pozostało 

śladu 'w stosunkach  polsko-rosyj- 

skich po fakcie, że my byliśmy w 

Kremlu a oni na zamku w  Warsza- 

wie? Chodzi oczywiście tylko o blis. 

kość tych stosunków; o inny ich 

charakter iniż stosunku do jakiego 

innego, choćby najbardziej „zaprzy- 

jaźnionego* narodu. Coś łączy, coś 

wiąże, coś zbliża... 
Incydent genewski musiał nieza* 

wodnie odbić się w szwedzkiej pra- 
sie szerokiem echem i w osiatnich 

czasach musiała Polska być często 

pod piórem szwedzkich publicys- 

tów. W Szwecji też niezawodnie ja- 
koś inaczej wymawia się imię Pol. 

ski — niż innego jakiego kraju, in- 

'nego państwa. 1 tam dla Szwecji: 
"Polska... to Polska, Dlaczego? : Poco? 
Z jakiego względu? Łatwiej to wy- 
czuć instynktywnie niż surowemi, 
twardemi wyrazić słowy. 

Drobny, lecz wymowny odruch 
tego właśnie nastroju, tego usposo- 

bienia, tego reagowania w Szwecji 

na incydent genewski mamy — na 

razie — przed oczami. Jest to arty- . 

kuł „Sućde et Pologne”, Skreślony 

przez barona O. Armielta pod datą 

23 lutego rb. w Szwecji, w  wiej- 

%/ sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-=ru 15 groszy, 
| k Opłata pocziowa uiszczona ryczałtem. й za tekstem 10 grossy 

TEST! 

i Polska. 
skiej rezydencji Kulla pod Odensvi- 
holmem a wydrukowany w  parys- 

kim dzienniku La Croix z 3 marca: 
Mówiąc nawiasem bar. Gustaw Arm- 
felt, komandor orderu Grzegoiza 
Wielkiego, papieski szambelan, Oże- 
niony jest z córką polskiego do 

Szwecji emigranta po roku 1863 cim, 

p. Józefą Pomian Hajdukiewiczówną, 
rodem z Wileńszczyzny. 

Do swego aitykułu bierze autor 

asumpt właśnie z przykrego wraże- 

nia, jakie wywołał w społeczeństwie 

szwedzkiem nieubłagany mus politycz- 

ny nakazujący rządowi sztokholm- 

skiemu wystąpić w Genewie prze- 

ciwko Polsce. Był to, twierdzi bar, 
Armielt niewątpliwie, imperatyw $ racji 
stanu związany Ściśle z aktualną 

konfiguracją danych okoliczności 
gdyż zasadniczo, jakże by właśnie 
Szwecja mogła kontrować zajęciu 
przez Polskę, liczącą 29 miijonów 
iudności, miejsca jej przynaieżnego 
wśród areopagu państw. \ 

Przypomina bar. Armfelt wielkie 
usługi oddane przez Polskę Europie: 

Przypomina wiedeńską odsiecz So- 
bieskiego i odparcie nawały bolsze- 
wickiej w 1920 tym z nad Wisły. Ani 
Turkom ani bolszewikom nie dała 
Polska przekroczyć — Rubikonu Eu- 
ropy. Cześć jej za to i chwała! Nie 
tylko polityczną lecz i kulturajną wiel- 

ką przeszłość ma ojczyzna Kopernika 

i Szopena, Mickiewicza i Matejki, Na 
ostatek podczas drażliwej sprawy op- 
tantów niemieckich (październik 1925) 
dała Polska wobec całego Świata, jak 
to przyznała prasa angielska, „przy- 
kład wielkiego umiarkowania i wzoro- 

wego faktu*, Wówczas to i prasa 
szwedzka, mp. arcypowažny  sziok- 

holmski Dagblad, osypała Połskę ро- 
chwałami za jej wspaniałomyślność, 
względność i pojednawczość. Tedy 
niema zgoła względu, dla kiórego by 

Polska nie miała zasiąść w Radzie Li- 

gi Narodów—awątpliwą oddały Szwe. 
cji usługę „ciemne moce*, które ją 
skłomły do wyciągania kasztanów z 

ognia — nie dla siebie. 
„Nasi politycy szwedzcy — kończy 

bar. Armfelt—dobrze by uczynili przy- 

pominejąc sobie jak zgubną była dla 

Szwecji jej ańtipolska polityka w XVI 

i XYll-tem stuleciu. Dla nich to po: 

wiedział Horacy: vestigia  terrentl.,. 

Zgubność tej polityki potwierdził pi- 

sarz jeden z najznakomitszych swoj! 
epoki, mianowicie zmarły w 1907 ym 
król Oskar Il-gi („Wybór pism< V.6). 

Oto jego słowa: «Podobnie jak Karol 

X-ty iak też Karol XII popełnił wielk 

błąd usiłując osłabić Polskę wojnamił 
Niech jednak służy za dowód, że ro- 

zumiał pożyteczności aljansu polsko- 
szwedzkiego skierowanego przeciwko. 

Rosji to, że chciał osadzić i utrzymać 

na tronie polskim jednego z najszla- 
chetniejszych synów polskiego naro- 
du. Karol XIl-ty chciał ufundować na 

tronie polskim  dynastję narodową, 

która mogłaby strzedz interesów  za- 
równo Polski jak Szwecji lepiej niż 
książęta zagraniczni, na których kraju 

przyjaźń Szwecja od dawna liczyć by- 

ła odwykła*. 

Przyjemnie nam iczytać wywody 
ożywione takiemi uczuciami. Swoją 
drogą, mielibyśmy prawo i obowiązek 

żądać od naszego ministerstwa spraw 
zagranicznych pilniejszego brania w 

rachubę nastrojów rządu szwedzkiego 

i usilniejszego zapobiegania wystąpie» 
niom z jego Strony w rodzaju incy- 

dentu genewskiego. Wydaje nam się, 
że robota polityczna naszego posel- 
stwa w Sztokholmie nie stoi na wy: 

sokości powierzonego mu zadania, 

Grunt ma niewątpliwie podatny dla 

ustalenia nietylko correcź stosunków 
polsko-szweczkich. Zbyt wielką po- 

siada dla Polski wagę Szwecja aby 
jej stosunek do Polski wolno było 
oddawać na los szczęścia. — Ласг, 

  

LIKIER ANTIQUE 

LBACZEWSKIEGO   

  

Bałtycki program Moskoy. 
Rozdwojenie państw bałtyckich. —— Walka z wpływami 

Polski. — Podporządkowanie Moskwie. 

Z Rygi donoszą: Gazeta „Jaunakas Żinas" donosi z Moskwy» 
że odbyło się tam posiedzenie Kolegium Komiserjatu do spraw 
wg" poświęcone państwom bałtyckim, Polsce i Ru- 
munji. 

Z obszernym referatem wystąpił poseł sowiecki w Rydze, 
Czernych, który oświadczył, że najważniejszem zadaniem poiity- 
ki sowieckiej jest niedopuszczenie do stworzenia związku 
bałtyckiego z Polską. Poprzednie próby pokłócenia państw 
bałtyckich między sobą, — nie dały rezuitatów. Sowiety zamało 
również wyzyskały spór polsko litewski. 

Polityka sowiecka dążyć winna do zupełnego izolowania 
państw bałtyckich z pod wpływu Polski,a podporządkowaniaich 
wpływom Rosji Sowieckiej, przytem Litwa i Łotwa winny wejść 
w ścisły kontakt zarówno polit:czny jak ekonomiczny z Rosją 
Sow., natomiast Estonja i Finlandja, mogą pozo:tać w sferze 
wpływów li tylko ekonomicznych. 

Po wysłuchaniu referatu, uchwałóno jednogłośnie polecić 
posłowi Czernychowi wprowadzić w życie wyłożony przez niego 
program. 

RESTA I KING TI II EDC KT TI V SIR TIESTO 

Gabinet Baldwina otrzymał votum ufności. 
LONDYN. 24H. Pat. Po obszernej dyskusji w Izbie Gmin w spra* 

wach gerewskich izba przystąpiła do głosowania nad wnioskiem o wy- 
rażenie zaufania dła rządu. W wyniku głosowania rząd otrzymał większość 
189 głosów. 

Chamberlain i Łłoyd George. 
PARYŻ, 24.I1. PAT. Omawiając wczorajszą dyskusję w lzbie Gmin, 

prasa dzisiejsza podkreśla Ścisłość i siłę repliki Chamberiaina na mowę 

Lloyd George'a. «Jornal» pisze: Oskarżyciele Chamberlaina stali wczoraj 
odosobnieni. „Matin* stwierdza, że angielskiemu ministrowi spraw zagra- 
nicznych łatwo przyszło zmieszać Lloyd Georg'a. w/g „L'Homme Libre", 
Chambeilain pozostanie nadał Anglikiem. który nie zawahał się zwrócić 
ku kontyrentowi, aby służyć mu swą dobrą wolą. „L'Oeuvre* wspomina, 
że Chamberlain w Genewie wybitnie łagodził nieporozumienia, 

Min. Unden o stanowisku Szwecji w L. Nar. 
STOKHOLM, 24.lil. Patt Na posiedzeniu Riksdagu minister Unden 

uzasadniając swe stanowisko podkreślił, że motywem postępowania dele- 
gacji była chęć. zapobieżenia nieporozumieniu  francusko-niemieckiemu. 
Ostatnia propozycja Szwecji o zrzeczeniu się miejsca w Radzie nie czy 
niąc uszczerbku zasadniczemu stanowisku Szwecji została przez wszystkich 
uznana za możliwą do przyjęcia. 

Przywódcy prawicy w obu lzbach poparci przez innych członków 
opozyėji krytykowali zmianę przez Undena stanowiska, uważając, że sta- 
nowcze stanowisko Szwecji zapowiedziane na początku winno było być 
niezmiennie utrzymane. 

Kłopoty finansowe Niemiec. 
BERLIN, 24.11. PAT. Prasa poranna zaznacza, że rząd Rzeszy znaj. 

duje się w przededniu znacznych kłopotów finansowych. Projekt rządowy 
w sprawie obniżenia wydatków został na skutek protestów prawicy wy- 
cotany i zmieniony przez kanclerza, w obecnem jednak brzmieniu nie 
znajduje on aprobaty ani ze strony niemiecko-narodowych, ani ze strony. 
socjalistów. W sprawie tej odbywały się wczoraj narady między ministrem 
finansów a przywódcami stronnictw, nie doprowadziły one jednak do żade 
nego wyniku. 

Obstrukcja w sejmie łotewskim. 
RYGA, 24 III. PAT. Rokowania, podjęte między partjami rządowemi 

a opozycją w sprawie podwyższenia ceł, zdają się prowadzić do pomyśl- 
nego wyniku. Przewidują tu, że na dzisiejszem popołudniowem posiedze- 
niu Sejmu obstrukc a socjalistów się zakończy. 

(CASIO TE TEST TT AISE VTOL 

Wyrok w sprawie zabójstwa Matteottiego. 
CHIETI, 241i1. PAT. Po przemówieniu Farinacciego wygłoszonem w 

obronie Duminiego sąd udał się na naradę, poczem ogłosił wyrok mocą 

którego Dumini, Volpi i Paveromo skazani zostali na 5 lat 11 miesięcy 

i 20 dni więzienia, dożywotnią utratę praw obywaielskich i zwrot kosztów 
sądowych: Oskarżeni Malacria i Viola zostali uwolnieni. Skazanym  za- 

wieszono wykonanie kary na cziery lata. \ 

Obchód w Gdańsku ku czci Wilhelma, 
GDAŃSK, 54—|ll, Pat. Z okazji rocznicy urodzin cesarza Wilhelma 

nacjonaliśc niemieccy w Gdańsku urządził wczoraj uroczysty obchód. 

Uroczystość zakończyła się ślubowaniem przez wszystkich obecnych nie- 

  

złomnej wierności dla cesarza Wilhelma l, który „obdarzył Niemcy paru. 
dziesiątkami lat szczęścia i pokoju”. 

Echa afery budapesztańskiej. 
BUDAPESZT, 24]1Ii. PAT. Równocześnie z przyjęciem do wiado- 

mości sprawozdania większości komisji śledczej w sprawie afery franko- 

wej Zgromadzenie Narodowe uchwaliło następującą rezolucję posła Szabo: 

Zgromadzenie Narodowe potępia fałszerstwo banknotów  frankowych, 

stwierdza, że nie ma nic wspólnego ze współuczesinikami przestępstwa, 
nie zamierza wpływać na postępowanie sądowe, potępia każde działanie 
sprzeczne z prawem choćby nawet podjęte one było w zamiarze  patrjo- 
tycznym, oraz zaleca rządowi postępowanie w wyżej wskazanym kierunku. 

Znowu fałszywe banknoty. 
Tym razem włoskie liry. 

NICEA, 24.l. Pat. Aresztowano tutaj 6 ciu osobników, puszczających 
w obieg fałszywe banknoty 500-lirowe. Banknoty te sporządzone zostały 
w okolicach Medjolanu. 

Walki w Chinach. 
TIEN-TSIN, 24.1. Pat. Wojska Tien-Tsinu liczące 10.000 ludzi w tem 

250 białogwardyjskich kawalerzystów rosyjskich są obecnie pod dowódz- 
twem gubernatora wojskowego prowincji Chili. W mieście panuje spokój. 
«Komunikacja kolejowa z Pekinem została przerwana, gdyż pociąg pancerny 
armji narodowej zablokował drogę od Vang-Tsun w odległości 20 mil od 
Tien-Tsinu. 

PEKIN, 24.lil. Pat. Marszałek Feng wraz z rodziną uciekł do Urgji 
drogą powietrzną. Wojska gen. Fenga opuściły Pekin. 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
Kreniką reklamowa łub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

oraz 7 prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25 proc. drożej. 

sejm i Rząd. 
Wiązania koalicji 

zachwiane. 

WARSZAWA. 24 III. (żel.wł.Słowa) 
Na dziś na godzinę 5-tą popołudniu 
było zapowiedziane posiedzenie Rady 
ministrów, które w ostatniej chwili 
zostało odwołane. Sądzić należy, że 
odwołanie nastąpiło w związku z sy» 
tuacją jska się wytworzyła wczoraj 
na posiedzeniu Rady Ministrów, na 
kiórem min. Zdziechowski oświadczył 
że w żaden sposób i pod żadnym 
pozorem nie odstąpi od dążenia zró. 
wnoważenia budżetu i w tym celu 
żąda przedłużenia oszczędności upo- 
sażeniowych z pierwszego kwariału 
na dalsze prowizorjum. Przeciwko te- 
mu stanowisku wypowiedział się w 
imieniu P.P.S. min. Barlicki, którego 
poparł min. Chądzyński (N.P.R.). Od- 
wołanie dzisiejszego posiedzenia da 
możność porozumienia się ministrom 

koalicyjnym ze swemi klubami i do- 
prowadzenia spraw spornych do kom- 
promisowego załatwienia. Prawdopo- 
dobnie w piątek odbędzie się posie- 
dzenie przedstawicieli stronnictw koa- 
licyjnych, w którem weźmie udział 
premier Skrzyński a które zdecyduje 
o losach koalicji, 

Stronnictwo koalicyjne wobec 
kwestji uposażeń urzędników 
WARSZAWA. 24 ii. (el.wł. Słowa) 

Sprawa prowizorjum budżetowego a 
przedewszystkiem uwzględnienia w 
tem poborów urzędniczych jest żywo 
dyskutowana we wszystkich siron- 
nictwach. Klub P.P,S, stanowczo i 
bezwzględnie dążyć będzie do załat- 
wienia kwostjj w myśl postulatów 
urzędniczych; N.P.R. powołuje się na 
dyrektywy swej Rady naczelnej. Klub 
Ch-D zajmie stanowisko dopiero po 
ekspose min. Zdz echowskiego, Piast 
wypowiada się zdecydowanie prze- 
<iwko wszelkim zmianom w skali u- 
posażeń turzędniczych. 

W sprawie unifikacji organi- 
zacyj rolniczych. 

WARSZAWA, 24 Il. (żel, wł. Słowa) 
W. ministerstwie roiniciwa toczą się 
od pewnego czasu konferencje z u- 
dziajem ministra Kiernika i przedsta- 
wicieli organizacyj rolniczych w celu 
znalezienia modus vivendi umożliwia- 
jącego unifikację wszystkich instytu- 
cyj tolniczych na terenie Rzeczypo- 
Spolitej w jedną wspólną organizację 
rolniczą. 

Narady nad sposobami walki 
z korupcją postów. 

„ WARSZAWA. 24ii. Pat. Na dzi- 
siejszem posiedzeniu sejmowej komi- 
Sji regwaminowej sozwinęła się dys- 
kusja wstępna nad wnioskiem pos. 
Liebermana [PPS] w sprawie trybu 
pos'ępowania w wypadkach oskarże” 
nia posłów o korupcję. W wyniku 
dyskusji, iw której zabierał głos mar- 
Szałck Sejmu Rataj, zarysowała się 
zasad , aby dochoczenie przeciwko 
posłowi opierać przynajmniej na ta- 
kim czynniku, jak badanie pierwiast- 
kowe Najwyższej izby kontroli lub 
sądu Najwyższego. Dyskusji nad tą 
sprawą nie ukończono. 

rządowej : 

Budžet min. przemystu i 
handiu. 

WARSZAWA. 24.1. Pat. Sejmo- 
wa komisja budżetowa zakończyła 
na dzisiejszem  popołudniowem po- 
siedzeniu dyskusję ogólną nad budże- 
tem ministerstwa przemysłu 1 handlu, 
Po przemówieniu ministra Osieckiego 
przystąpiono do debaty szczegóło- 
wej, mianowicie przyjęto cały dział 
dochodów ministerstwa przemysłu i 
handlu z nieznacznemi zmianami. W 
dziaie wydatków uchwalono zgodnie 
z propozycją referenta zmniejszyć 
etat zarządu centralnego o 16 urzęd- 
ników, co da oszczędności około 
33.200 złotych. 

Projekt ustawy o sędziach 
śledczych. 

WARSZAWA. 24.Ii1. Pat. Na po- 
siedzeniu sejmowej komisji prawni- 
czej poseł Sommerstein (Koło Żyd.) 
zreferował projekt ustawy o sędziach 
śledczych dla spraw szczególnego 
znaczenia. Projekt ten przewiduje u- 
stanowienie przy sądach apelacyjnych 
sędziów śledczych dla spraw szcze- 
gólnego znaczenia. Minister sprawie- 
dliwości miałby prawo w drodze 
wniosku odebrać śledztwo wiaściwe- 
mu sędziemu i przekazać je sędziemu 
śledczemu dla spraw szczególnego 
znaczenia. Zdaniem referenta piojekt 
ten godzi w niezawisłość sędziowską 
i wprowadza bezpośrednią ingerencję 
ministia na wymiar sprawiedliwości, 
Dyskusji nad tą sprawą nie ukoń: 
czono.



"ECHA KRAJOWE 
  

Trochę o wszystkiem. 

Początek postu spędziliśmy spo- 
kojnie; dopiero przyjazd wędrownego 
teatru „Rybali“ pod kierunkiem p. 
Wysockiej miał nieco ożywićc odzien- 
ne życie. Rzeczywiście przyjechał, 0- 
degrał „Balladynę* i „Starego kawa- 
lera* Korzeniowskiego, ale wielkiego 
entuzjazmu, ani nawet zapału nie 
obudził; mogliśmy oceniać tylko do- 
bre chęci pracy kulturalnej na Kre- 
sach; ale tylko dobre chęci to trochę 
za mało. 

Rozgoryczenie nasze zwiększone a 
może do pewnego stopnia spowodo- 
wane było tem, iż w tym samym 
czasie inne miasta na Kresach na- 
szych gościły u siebie „Redutę* z 
Wilna. Uważaliśmy się za pokrzyw- 
dzonych ito niesłusznie, gdyż zawsze 
witaliśmy „Redutę* z prawdziwą ra- 
dością. Piszę o tem w nadziei, że 
ktoś z „Reduty* słowa moje przeczy- 
ta i w następnym objeździe teatru 
ominięci nie będziemy. 

Przy sposobności wspomnę, że 
ani razu „Reduta* nie dotarła do 
Stołpców, spragnionych kultury i po- 
siadających dużą i dogodną salę wi- 
dowiskową. Należałoby i tam zajrzeć. 

Będąc już blisko sceny, wymienię 
i inne produkcje sceniczne dni ostat- 
nich. A więc 19-go specjalny komitet 
zorganizował akademję ku uczczeniu 
Marszałka Piłsudskiego; na program 
składało się przemówienie p. Cha- 
muły, deklamacje, śpiewy, oraz kon- 

cert orkiestry 27 P. ul. 
Na wniosek jednego z obecnych 

wysłano do Marszałka telegram i 
wzniesiono okrzyki tak na jego cześć, 
jak i Pana Prezydenta. 

Następnego zaraz dnia odbył się 
drugi wieczór  muzykalno-wokalny. 
Tym razem nie chodziło o uczczenie 
kogokolwiek czy czegokolwiek, a je- 
dynie o marną mamonę. Zbliżają się 
święta Wielkanocne i trzeba myśleć 
o święconem dla żołnierzy wszyst- 
kich oddziałów stojących na terenie 
powiatu. Z wycieńczonego finansowo 
społeczeństwa wogóle niełatwo teraz 
grosz wydusić, jednakże można być 
pewnym, iż na ten cel potrzebne 
fundusze znajdą się zawsze. — Od 
początku czasów polskich utart się 
zwyczaj urządzania wilji i święconego 
dla żołnierzy; w ten sposób dwa ra: 
zy do roku społeczeństwo ma okazję 
do okazania żołnierzom tej sympatji, 
którą czuje zawsze!— Na cel święco- 
nego urządzonych ma być jeszcze 
kilka imprez dochodowych, a prócz 
tego zorganizowaną specjalna zbiórka 
ofiar w gotówce i w nafurze. 

Ważnym wypadkiem w życiu po- 
wiatu było przekazanie szpitala NNK. 
w Nieświeżu Sejmikowi w dniu 10 
marca. 

Miało to nastąpić już dawno, jed- 
nakże Sejmik starał się możliwie 
chwilę tę odwlec wobec ciężkiej wła- 
snej sytuacji finansowej. Szpital tak 
postawiony jak nieświeski w powie- 
cie jest koniecznym, jednakże lepiej vy 
było, by nań łożyło państwo, niż po- 
wiat. Przez pewien czas władze rzą- 
dowe mogły się na prowizorjum zgo* 
dzić, jednakże nadszedł moment, gdy 
zażądały definitywnego przejęcia szpi- 
talnictwa w powiecie przez Sejmik, 
jak to jest wszędzie. 

10-go marca przyjechała komisja 
z Dyrekcji Zdrowia Urzędu Woje- 
wódzkiego pod przewodnictwem in- 
spektora lekarskiego, dr. Zygmunta 
Domańskiego i przekazała Szpital 
przedstawicielom Sejmiku. Oszacowa- 
niemienia dokonane zostało wspól- 
nie przez komisję według cen ryn- 
kowych z uwzględnieniem stopnia 
zniszczenia poszczególnych  przed- 
miotów. Przekazanie szpitala odbyło 
się na następujących warunkach: 
N. N. K. przekazuje szpital wraz z 
snwentarzem żywym i martwym oraz 
magazynem w dn. 10 marca. Sejmik 
zobowiązuje się szpitala nie zamykać, 
lecz prowadzić nadal conajmniej 
na 50 łóżek z dwoma lekarzami i 
ajka zakaźnym, wewnętrznym, 
chirurgicznym i położniczo-ginekolo- 
„gicznym, jednakże ze swej strony 
prosi raąd o udzielenie jednorazowej 
zapomogi bezzwrotnej w sumie 10 tys. 

       
   

  

Wśród książek 
Anatole France; «Dernićres pages 

inedites»—Tom UV ty «Pism» ilustro- 
wanych (Calmann—Levy)—G, Girard: 
«La jeuńesse d'Anatole France». 

Życie dziś toczy się tak szybko; 
czas tak opętanie szparko leci — że, 
zdaje się, iż Bóg wie jak dawno umarł 
Anatol Francel Już go musiały; aprzy- 
pomnieć» wyliczone przed chwilą wy- 
dawnictwa... 

Oto są, wydane z wielką staran- 
nością z rękopisu przez p. Michała 
Carday, jego pośmiertne djalogi sub 
rosa, «Sous la rose», jak brzmi tytuł 
francuski. 

l oto znowu jesteśmy pod uro- 
kiem jednego z najznakomitszych, 
najświetniejszych pisarzy, jaki kiedy 
gościł na tej ziemi. Pisać zaczął Ana- 
tol France niesłychanie wcześnie. uż 
w 7 roku życia próbował skreślić 
«Myśli i maksymy chrześcijańskie», 
które, jeśli by je wydrukować, wy- 
pełniłyby spory tom. Pisał dziennik; 
tłumaczył eglogi Wirgiljusza. Wydano 
eraz 35 poemacikėw napisanych w 

Nieśwież, 22 III. 26, 

złotych; przedstawiciele Urzędu Wo- 
jewódzkiego nie mogli udzielić zdecy- 
dowanej odpowiedzi, jednakże zabo- 
wiązali się poprzeć starania Sejmiku 
w tym względzie w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych. Odpowiedzial- 
nymi przed władzami administracyj- 
nemi i sądowemi za prawidłowe 
funkcjonowanie szpitala są Wydział 
Powiatowy i kierownik szpitała sto- 
sownie do ich kompetencji określo- 
nych w ustawach i regulaminie za- 
rządu. Sejmik obowiązuje się wpła- 
cić do Skarbu Państwa sumę szacun- 
kową za inwentarz szpitalny w mia- 
rę możności do dn. 1-g0 marca 1930 
r. Prócz tego urmowa zawiera szereg 
mniej ważnych punktów, oraz za- 
strzeżenie, że zwierzchni nadzór nad 
szpitalem siosownie do ustawy le- 
karskiej należy do Wojewody. 

Od chwili przekazania szpitala 
zmieniona została i jego nazwa, 
która brzmi obecnie: „Powiatowy 
Szpital Sejmiku Nieświeskiego". | 

W budżecie Sejmiku utrzymanie 
szpitalnictwa stanowić będzie poważ- 
ną rubrykę; ciężar ten jest tem więk- 
szy, że dwie bogate gminy powiatu, 
Mirska i Żuchowicka, odeszły od po- 
wiatu, mająca zaś być przyłączona 
Zaostrowiecka jest znacznie słabszą 
gospodarczo. Obawiając się trudnoś- 
ci finansowych Sejmik zwlekał możli- 
wie jak najdłużej z przyjęciem na 
swój rachunek szpitała nieświeskiego, 
z chwilą jednak gdy fakt ten stał się 
koniecznym, Wydział rozpoczął stara: 
nia o subsydjum rządowe w sumie 
10 tys. złotych; inaczej zrównoważe: 
nie budżetu byłoby niemożliwością. 
Są wszelkie szanse, že starania zosta- 
ną uwieńczone pomyślnym skutkiem 
wobec jasnego zrozumienia sytuacji: 
przez władze wojewódzkie. Nadmie- 
nić tu trzeba, iż cały akt przekazania 
szpitala Sejmikowi był nacechowany 
ze strony inspektora lekarskiego praw- 
dziwą życzliwością, troską 0 zdro: 
wotność powiatu i zrozumieniem 
swego zadania w sposób nietylko 
czysto urzędniczy, ale i obywatelski. 

Wydział obejmując Szpital nieś- 
wieski pozostawił na miejscu perso- 
nel dotychczasowy z małemi . reduk- 
cjami, jedynemi które dały się prze- 
prowadzić. Doktorzy pozostali ci sa- 
mi, co i przedtem; lekarzem-kierow- 
nikiem j si dr. J. Krupska, znana po- 
wszechnie i wysoce ceniona nietylko 
przez chorych, ale i przez całe spo- 
łeczeństwo, doceniające jej pracę fa: 
chową i pełną poświęcenia. Drugim 
lekarzem chirurgiem jest dr. M. Łycz- 
kowski, znany szeroko poza granica- 
mi powiatu jako wybitna siła w swym 
fachu. Operacje chirurgiczne, robione 
przez dr. Łyczkowskiego we wzgięd- 
nie trudnych warunkach technicznych, 
budziły prawdziwy podziw, a pro: 
cent śmiertelności w oddziale przezeń 
prowadzonym był rekordowo mały. 

Pozostawienie obu tych lekarzy na 
stanowisku należy powitać z praw- 
dziwą radością. 

Prócz szpitala Sejmik utrzymuje 
w Niešwiežu przychodnię, czynną 
codziennie z wyjątkiem niedziel i Świąt 
od 1l-ej do 14-ej godziny, a w razie 
potrzeby dłużej. Przyjęcia prowadzi 
lekarz-kierownik szpitala, a w razie 
potrzeby na wezwanie jego konsul- 
tuje bezpłatnie chirurg szpitala. 

Systematycznie przechodząc z te- 
matu na temat w obecnej korespon* 
dencji z kolei muszę wspomnieć o 
akcji rządu w kierunku przyjścia z 
pomocą ludności rolnej poszkodowa- 
nej. przez klęski żywiołowe, 

Nie można powiedzieć, żeby owa 
pomoc była kolosalna, ale zawsze 
lepsze to jak nic. 

Ministerstwo Roln. wyznaczyło 
250.000 złotych dla Województwa 
Nowogródzkiego.—Urząd Wojewódz- 
ki na podstawie opinji Wojewódz- 
kiego Komitetu Pomocy Rolnej prze- 
kazał 26.000 zł. Sejmikowi Nieświe- 
skiemu. Pieniądze te będą rozdane 
jedynie potrzebującym rolnikom po- 
szkodowanym przez gradobicie i po- 
żary. Całą akcję Wydział Powiatowy 
bierze na siebie, wystawiając weksle 
Bankowi Rolnemu i podnosząc рггу- 

1863 czyli wówczas gdy autor miał 
lat 20, tudzież niedokończony dramat 
p. t. «Sir Punch». Uczył się przyszły 
wielki pisarz nie tęgo. Ojciec jego, 
Franciszek Thibault [bo, jak wiadomo, 
«France» jest pseudonimem] miał nie- 
dużą księgarenkę połączoną z anty- 
kwarjatem. To było pierwsze źródło 
kolosalnej późniejszej erudycji Ana- 
tola France'a. Istnieje rękopis bardzo 
ładnych poezyjek, pisanych dla matki 
w 1851.ym, przez jedenastoletniego 
chłopca. Czytał, czytał, czytał. ,Czyta- 
nie cudzych książek doprowadziło go 
do tego, że zacząt sam książki pisać. 

Pisanie przychodziło mu z łatwoś: 
cią. Pracował przy biurku ochoczo i 
bez zmęczenia doświadczanego przez 
wielu autorów. Nic mu w pracy. nię 
przeszkadzało. Nawet wolał aby go 
nie otaczała, podczas pracy pisarskiej, 
absolufna cisza, «Gdy jestem sam — 
wówczas najchętniej czytam», powia- 
da w swoich zwierzeniach. Gdy mi 
przeszkadzają, wówczas największą 
mam chęć pisać i w samej rzeczy 
idzie mi wówczas pisanie najgładziej 
i najsprawniej. 

Korektę, tego co napisał, robił 

ct 

znaną sumę. — Rozdanie pożyczek 
przekazuje Powiatowemu Komitetowi 
Pomocy Rolnej, składającemu się z 
dwóch przedstawicieli Szjmiku, oraz 
po jednym przedstawicielu większej 
i mniejszej własności pod przewod- 
nictwem przewodniczącego Wydziału 
Powiatowego. Komitet Powiatowy 
przy podziale funduszu zapomogo: 
wego kierować się będzie opinją ko- 
mitetów gminnych, obowiązkiem któ- 
rych będzie przedstawienie spisu po- 
szkodowanych i potrzebujących zapo- 
mogi rolników. 

Termin spłaty kredytu udzielonego 
przez Bank Rolny wyznaczony został 
na 30 listopada b. r. — Oprocento- 
wanie wyrosić będzie 6 proc. w sto: 
sunku rocznym. — Wydział może 
podnieść stopę procentową do 7 proc. 
Procenta te pokrywać mają wszelkie 
koszta administracyjne. 

Pożyczki w zasadzie będą udzie- 
lane na weksle i gotówkę, o ile jed. 
nakże większa ilość poszkodowanych 
przez klęski żywiołowe rolników  ze- 
chce otrzymać pomoc nie w gotówce 
a w masionach to zorganizowana zo: 
stanie przez Wydział Pow. odpowie- 
dnia pomoc siewna i sprowadzone 
będą nasiona zbóż jarych, ewentuał- 
nie kartofii.—Takie wykorzystanie po- 
mocy rządowej byłoby bardzo poży- 
teczne, gdyż zrujnowane gospodar- 
stwa dostałyby wyborowe nasiona, co 
rozumie się odrazu podniosłoby ich 
wydajność i dochodowość. 

O „dochodowości* myślą teraz 
wszyscy w najróżnorodniejszych dzie: 
dzinach, ale coś o niej mało słychać. 
Najlepiej świadczą o tem roczne ze- 
brania różnych spółdzielni i spółek 
odbywające się jedne po drugich. 
W szysikie instytucje robią bokami i 
kto wie, czy niejednej tchu nie za- 
braknie i czy paraliżem nie skończy. 
Smutne to prognostyki, dla handlu 
zwłaszcza chrześcijańskiego, ale nie- 
stety aż nazbyt usprawiedliwione 
przykładami. ; 

Ważnym ewenementem w powie- 
cie były rokowania graniczne polsko- 
sowieckie i rozpoczęcie wydawania 
przepustek na przekroczenie granicy 
w obie strony, ale o tem napiszę 
osobno. 

ŽD. 

Z Tymczasowego Komi- 
tetu Litewskiego. 

Wybory.—Protest. 

W dniu 21 bm. odbyły się wy- 
bory do Tymczasowego Komitetu Li- 
tewskiego w Wilnie. Ponieważ obra- 
ni już uprzednio obierali ponownie 
sami siebie, więc oczywiście skład 
Komitetu pozostał ten sam co i w 
roku ubiegłym. Główny nacisk kła- 
dziono na odbytem w dn. 21 bm. 
posiedzeniu na obronę rzekomo  za- 
grożonego szkolnictwa litewskiego w 
pow. Święciańskim. Zebranie wynios: 
ło rezolucje: 1) domagać się ponow- 
nego otworzenia zamkniętych z braku 
personelu nauczycielskiego, którego 
kwalifikacje nie odpowiadają wyma: 
ganiom Inspektoratu Szkolnego, szkół 
litewskich w pow. Święciańskim; 2] 
niekrępowania litewskiej pracy oświa- 
towej i dopuszczenia do wykładania 
w szkołach litewskich / nauczycieli 
Litwinów nie posiadających odpo- 
wiedniego cenzusu naukowego. 

Zgromadzenie upoważnia tymcza- 
sowy komitet litewski do przedsta- 
wienia tych żądań władzom. 

Wrazie gdyby władze polskie nie 
uczyniły zadość wyżej wspomnianym 
żądaniom, upoważnia Tymczasowy 
Komitet Wileński, dla obrony rzeko- 
mo zagrożonych praw narodowych i 
kuliuralrych litewskich, zwrócić się 
ze skargą do Ligi Narodów. 

Na marginesie tego «żądania» od- 
notować musimy, iż w rzeczywistości 
chodzi tu o pewnego rodzaju demon- 
strację, ponieważ nauczyciele wysu- 
wani przez Komitet Litewski, nie po- 
siadają cerńzusu naukowego i odpo- 
wiednich kwalifikacji i dlatego jedy- 
nie nie mogą być zatwierdzeni przez 
kuratorjum. [w] 
BWYYEOROROPOLPERPORD 

D rzy Bujalski, Obiezierski i W asz- 
i lokują potošnice i г chorobami 

klewicz Rich W nowym lokalu Za- 
kładu położniczego przy ulicy Wielka 
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niezmiernie wolno. Zdawało mu się, 
że poprawia coś, co ktoś obcy napi: 
sał, do tego stopnia zapominał to, co 
rzucił na papier: 

Ulubionymi jego pisarzami byli 
Bossuet i Rousseau, Nie bardzo gus- 
tował w utworach romantyków; po- 
dobnież mało go zachwycata . cierpli- 
wość i wytrwałość z któremi Flau- 
bert każdy swój utwór „dopro wadzał 
do doskonałości*. 

Do końca życia był niedowiarkiem. 
Uwielbiał pomimo to Chrześcijanizm 
i wiarę katolicką. Niezmiernie gusto- 
wał w sziuce chrześcijańskiej pomimo 
jej surowości i oschłości; kilka znaj- 
dziemy w jego pismach typów księży 
niezmiernie sympatycznych, malowa- 
nych co amore. 

Nieztomay: pacyfista nie wahał 
się, podczas wojny . wszechświatowej, 
gdy cała Francja była w wojennym 
transie głosić śmiało swoje zasady i 
Poglądy. We wrześniu 1914:go pisał: 
„Zadną zbrodnią nie splamiiny zwy” 
cięstwa gdy. będzie naszym udziałem. 
Naród francuski potrafi przyjacielem 
być zwyciężonego*. Słowa takie wy- 

OW € 

NOWA FALA TERRORU KOWIEŃSKIEGO. 
Aresztowanie Polaków w Kownie i na prowincji. 

Z Kowna donoszą: Na całym 

polityczna dokonała licznych aresztów 
wano ponownie niejakiego Dobrowolskiego, skazany poprzednio na 

terenie Litwy  Kowieńskiej policja 
wśród Polaków. W Kownie areszto- 
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lat ciężkich robót. Areszty przeprowadzono również we wszystkich mia- 

steczkach Kowieńszczyzny. 

Nowa fala prześladowań stoi w ścisłym związku z wyborami do 

sejmu, które odbędą się w niedalekiej przyszłości. 

Zuchwały napad szaulisów. 

W dniu 19 b. m. w znanej ostatnio ze sp.awy Podhajskiej, miejsco- 
wości Kiernowo na Litwie, dokonano zuchwatego napadu na mienie mie- 
szkańca tejże miejscowości Polaka Januszkiewicza, którego władze litew- 
skie w ostatnim czasie bardzo prześladowały i podejrzewaty o porozumie= 
wanie się z Polską. Napadu tego dokonali szaulisi z namowy tamtejszego 
litewskiego księdza proboszcza Linarta znanego polakożercy. Rezuliatem 
napadu było straszne pobicie Januszkiewicza i zgwałcenie nieletniej jego 
córki. 

Zaznaczyć należy, iż mimo zawiadomienia policji © napadzie zaraz 
po wypadku, ostatnia nie okazała natychmiastowej pomocy, a dopiero na 
drugi dzień po zajściu przybyła na miejsce. (x) 

  

Zgon lgnacego Rosnera. 
WARSZAWA, 24. Ill. Pat. W dniu dzisiejszym 0 godzinie 1l-ej 

rano zmarł redaktor naczelny Nowego Kurjera Poiskiego lgnacy Rosner, 
urodzony 1 siycznia 1865 r. w Krakowie, syn profesora i dr. medycyny 
Antoniego Rosnera. Ukończył wydział prawny uniwersytetu Jagiellońskiego 
i studjował następnie w Lipsku i Berlinie. W 1893 r. 
Wiednia, gdzie objął stanowisko w ministerstwie oświecenia. 
pełnił obowiązki zastępcy ministra do 
parlamentu wiedeńskiego, reprezentował przez szereg lat 
dów i Jelec, należąc do stronnictwa 
był współredaktorem „Czasu*. Następnie został powołany przez 

przeniósł się do 
Następnie 

spraw Galicji. Oorany na posła do 
okręgi Rozwa- 
a jednocześnie 

gabinet 
konserwatywnego, 

Badeniego na szefa biura prasowego prezydium rady ministrów. Na tym 
urzędzie pozostał w ciągu kiiku lat. W r. 1915 został zastępcą komisarza 
rządu austro-węgierskiego przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego. W r. 
1919 wstąpił do redakcji Kurjera Polskiego i objął redakcję naczelną tego 
pisma w tymże roku. W 1926 r. w styczniu stanął na czele Nowego 
Kurjera Polskiego. Osierocił żonę, 3 synów i córkę. 

Obrady Sejmu 
Posiedzenie Izby Poselskiej. 

Całe wczorajsze posiedzenie Sej- 
mu wypełniła rozprawa nad sprawo- 
zdaniem specjatnej komisji sejmowej 
do zbadania stosunków panujących 
w więziennictwie. Na zarzuty wysu- 
nięte przez niektórych mówców wy- 
czerpująco odpowiedział p. minister 
sprawiedliwości Piechocki, stwierdza- 
jąc między innemi, że wyniki wizy- 
tacji komisji są naogół pomyślne i 
tylko sporadyczne wypadki były 
ostrzej krytykowane. Poziom więzien- 
nictwa, mówi minister, zależy od trzech 
czynników: rzeczowego, Osobowego 
i organizacyjnego. Omawiając te czyn: 
niki co do pierwszego p. minister 
stwierdził, że należy rozróżniać bu» 
dowę od wewnętrznego urządzenia 
więzień. Budowy przyjęliśmy po 
okupantach stan zaś finansowy  pań- 
stwa nie pozwolił na wydatniejszą 
pracę w tej dziedzinie, urządzenia 
zaś wewnętrzne przeważnie są 
dobre i polepszyły się od cza- 
su lustracji przez komisję. Co do 
czynnika osobowego p. minister zwra- 
ca szczególną uwagę, że ogólny na- 
kaz humanitarnego obchodzenia się z 
więźniami coraz bardziej przenika za- 
stępy urzędników więziennych. W 
organizacji więziennictwa, wysuwa się 
na czoło kwestja centralizacji kierow- 
nictwa. Czyni temu zadość wniesiona 
do Sejmu ustawa więziennicza. Pilną 
uwagę p. minister poświęca sprawie 
aresztów śledczych i «w tem celu 
zwołał zjazd prokuratorów sądów 
apelacyjnych i zobowiązał ich do 
przestrzegania, aby areszty śledcze 
nie były lekkomyślnie stosowane. Co 
do praw specjalnych dla więźniów 
politycznych p. minister zauważa, że 
niemal nigdzie one nie istnieją, w 
Polsce jednak zarząd więziennictwa 
stara się uwzględniać słuszne żąda- 
nia w granicach dyscypliny wię- 
ziennej. 

Następnie pos. Uziembło (PPS), 
główną uwagę zwrócił na zbyt wiel- 
ką liczhę więźniów w Polsce w po- 
„równaniu do zaludnienia kraju, bo do- 
chodzącą do 30.000 ludzi, co równa 
się od 1 do 2 promille. Pos, Sobo- 
lewski (Białor) postawił wniosek o 
wezwanie rządu do niezwłocznego 
zwolnienia wszystkich więźniów ро- 
litycznych. Dalej przemawiali pos. 
Zwierzyński (ZLN) i pos.  Ballin 
(NPCht.), poczem długie przemówie- 
nie ostro krytykujące stosunki, jakoby 

wołały oburzenie  hurapatrjotów i 
ściągnęty na Anatola France'a gromy. 

- On tymczasem przejęty do głębi 
duszy mordowaniem się ludzi, zwąt- 
pił w ludzkość. Pisał do przyjaciół 
swoich zajmujących wysokie i od- 
powiedzialne sianowiska aby starali 
się przykrócić rzeź okrutną, Chciał 
nawet list otwarty — a można sobie 
wyobrazić jaki — napisać do pre- 
zydenta Republiki. Wówczas to rzekł 
Ciemenceau prezes rady ministrów: 
„Admiruję Anatoia France'a; lecz niech 
piśnie słówko, każę go aresztować! * 
Przyjaciele wymogli na rozgiošnym 
pisarzu, że odstąpił od zamiaru zain- 
terpelowania publicznie głowy * pań- 
stwa. Gdy zaś żelżała cenzura Ana- 
toi France nie opuścił (żadnej okazji 
aby zadokumęntować jak bardzo 
nienawidzi — nienawiści. <Ci, co pa- 
dają na polu bitwy, sądzą, że giną 
za Ojczyznę, tymczasem oni życie 
dają za przemysłowców i fabrykan- 
tów». W maju 1924 nosił się z myś- 
lą ogłoszenia w wydaniu  książko- 
wem najpłomienniejszych swych ©- 
dezw. Nie przyszło do tego. Teraz 
dopiero mamy je wszystkie przed 
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panujące w więziennictwie i w pol- 
skim wymiarze sprawiedliwości wygło 
sił pos. Prystupa (Komiinista). 

Mówca ten przeciągnął swe prze- 
mówienie ponad godzinę, wobec cze- 
go przewodniczący wicemarszałek 
Pluciński wezwał go do zakończeliia. 
Gdy dwukrotne wezwanie marszałka 
nie odniosło skutku, zaś poseł Pry- 
stupa przemawiał dalej na ławach 
prawicy wybuchła wrzawa i bicie w 
pulpity. W czasie tej wczawy na try- 
bunę wszedł pos. Dobija (ZLN) i 
zabrawszy pos. Pristupie notatki, z 
których odczytywał Swe przemówie- 
nie usiłował następnie zepchaąc go z 
trybuny, W powstałym z tego po: 
wodu zamieszaniu _ wicemarszałek 
Pluciński przerwał posiedzenie. 

Po wznowieniu posiedzenia pos. 
Rudziński (Wyzw.) niezadowolony z 
wymiaru kary jaką wicemarszałek 
Pluciński zastosował do pos, Dobiji, 
a mianowicie przywołanie do po" 
rządku z. zapisaniem do  protokułu, 
postawił wniosek o wykluczenie pos. 
Dobiji z trzech posiedzeń, a następ- 
nie gdy wicemarszałek Pluciński 
sprzeciwił się poddaniu pod głoso- 
wanie tego wniosku, jako niezgodne» 
go z regulaminem, — o wyrażenie 
votum nieufności przewodniczącemu 
wicemarszałkowi. Co do tego wnio- 
sku wicemarszałek Pluciński oświad- 
czył, że podda go pod głosowanie 
na najbliższem posiedzeniu. Po tem 
oświadczeniu na ławach lewicy wy: 
buchła wrzawa z powodu której 
wicemarszałek był zmuszony powtór- 
nie przerwać posiedzenie. 

Po godzinnej przerwie w czasie 
której obradował konwent Senjorów 
wznowiono posiedzenie. Zabrał głos 
w sprawie formalnej pos. Rudziński 
i oświadczył, że dyskusja przeprowa: 
dzona na Konwencie Senjorów  wy- 
jaśniła okoliczności, których poprzed: 
nio niedostrzegł p. wicemarszałek 
Pluciński i wobec tego i w przeko- 
naniu, że okoliczności te p. wicemar- 
szałek uwzględni, wycofał zgłoszony 
wniosek nieufności. Z kolei wicemar- 
szałek stwierdził, że na Konwencie 
ustałono, iż pos. Dobija wziął z try- 
buny papiery p. Prystupy, . czego 
uprzednio wicemarszałek nie dostrzegł. 
Ponieważ obecnie wnioski formalne 
pos. Rudzińskiego nie są aktualne, 
wyklucza pos. Dobiję na trzy posie- 
dzenia. : 

Z powodu spóźnionej pory na 
tem posiedzenie zamknięto wyzna- 
czając następne na dziś na godz. 4-ią 
popołudniu. 

sobą. Na łożu śmierci jeszcze pisał: 
«Największą zbrodnią wojny było to, 
ze ją przewlekano bez końca». 

Ostatniem dziełem, nad ktėrem 
pracował bezpośrednio przed šmier- 
cią były «Rozmowy © astronomii». 
Przedmiot znał doskonale. Ubolewał 
że umrze i nie idowie Się czy ża- 
mieszkałe Są jeszcze inne planety 
oprócz ziemi. Pasjami lubił" archeo- 
logję. geologię. paleontologję, bota- 
nikę; żywo interesował się postępem 
nauk wogóle: medycynę względnie 
dobrze znał. Lotnictwo miało dla nie- 
go nieprzeparty urok. Sam latał ae- 
горапет {2 Henrykiem  Farmanem. 
Na pa:ę miesięcy przed śmiercią 

wybierał się samolotem do  Brukselli 
i Londynu. 

Ferdynand Hoesick: „Wędrowiec”. 
Wrażenia z podróży. i „Wenus i 
Amor'*.Feljetony literackie. Warszawa 
Księgarnia F. Hoesicka. 1926, 

Wielka obfitość , informacyjnego 
materjału podanego niezwykle zajmu- 
jąco—oto  kardynalna cecha każdej 
książki Hoesicka. Nie szukač nad- 
zwyczajnych zalet stylu; miła poto: 

hr 69 (1079) 

Przęd kongresem emi- 
gracji rosyjskiej. 

Wybór delegatów z Wilna. 

Wczoraj, w mieszkaniu prywatnem 
p. Myślina, odbyły się wybory dele- 
gatów na wszechrosyjski zjazd emi- 
gracji w Paryżu. Wybory poprzedziła 
modlitwa, odczytana przez obecnych. 
Wybory były tajne, Wybrano trzech 
kandydatów. P. Myślin otrzymał T 
głosów przeciwko 3-em; podobną 
ilość głosów otrzymał p. W.M.Zub. 
kow, trzeci kandydat W. K. Jerma- 
kow, wybrany został 6 głosami prze- 
ciwko 4. 

Prócz tego wyioniono komisję 
finansową, w skład której weszli: 
esauł Jakowlew, S. Bierdiajew i N. 
Strekałow. Komisja zajmie się zbiór- 
ką ofiar na sfinansowanie podróży do 
Paryża delegatów. 

Zatwierdzenie kandydatów  nastą- 
pi ma ogólnem zebraniu w najbliższą 
niedzielę. 

z 

© osobąch kandydatów otrzymujemy 
następujące szczegóły: p. W. K. Jermakow, 
przed wojną był podprokuratorem Moskiew* 
skiego Sądu Okręgowego, człowiek ze wszech 
miar wyksziałcony. Obecnie skutkiem га& 
mych warunków  materjalaych zmiiszony 
był przyjąć posadę kontroiera w firmie au- 
tobusowej »Autoruch». 

W, M. Żubkow, służył w policji, w 
Wilnie, a następaie jako «isprawnik», w Sa- 
ratowie. Swojego czasu, na rozkaz guberna* 
tora saratowskiej gubernji, dokonał rewizji 
w mieszkaniu Kiereńskiego.  Keieński za- 
wziął się na Zubkowa i będąc Przewodni- 
czącym Rady /Ainistrów, kazał go areszto- 
wać w lipcu r. 1917 i osadzić w więzieniu. 

M. D. Myślln, przybył ostatnio z Pary- 
%а celem zórganizowania wyborów na zjazd 
emigracji. (Z.) 

ERA 

Nowcšci wydawnicze. 
—- Šwiato przynosi nam, między in- 

nemi, w 12-tym zesżycie spory wyjątek z 
najświeższej, co tyłko w Warszawie wysta- 
wionej sztuki Grubińskiego «Księżniczka žy- 
dowska». Jest to miłośny djalog Salome i 
Damastesa, o którym wyrażono się wśród 
krytyków warszawskich, że j:st to małe ar- 
cydzieło poezji erotycznej. Makuszyński 
uczy .. jak odzwyczaić się (w dzisiejszych 
ciężkich czasach) od jedzenia. 

— «Pro Christos. Organ młodych ka- 
tolików. Luty, Ka. Wiśniewski broni zawo- 
łania Leona XIII do kleru: <Wyjdźcie z za- 
krystji, idźice w ludl> wobec nawoływań: 
«Księża niech pilnują Kościoła, a do polity- 
ki niech się nie mieszają» — O. Mateo, pi- 
sze o terazniejszych obyczajach, o roztyw- 
kach światowych i tańcach, utrzymując, że 
<za naszych dni żyje się przerażającym 
nadmiarem życia Światowego». Mamy dalej: 
początek pełnego tekstu encykliki Leona XIII- 
go o masonach, list otwarty katolików wło- 
skich do Mussoliniego z okazji unicestwie- 
nego zamachu na jego życie, zarys psycho- 
lopji młodzieży teraźniejszejs ks. Wiśniew- 
ski ostro potępia wydawnictwo «Rój», tu- 
dzież książki p. Rygier- Nałkowskiej <Mał- 
żeństwo», pytając: co robi cenzura? co robi 
p. Wańkowicz, szei wydziału prasowego i 
widowiskowego? Policja, utrzymuje ks, W. 
<powinna dokonywać rewizyj w składnicach 
podejrzanych nawet na żądanie rodziców 
zainteresowanych». Wreszcie sekretarjat <In- 
tronizacji Najśw. Serca Jezusowego» pro* 
pornuje wznieść na Saskim piacu w War- 
Szawie drogą składek pomnik narodowy 
Najów. Serca Jezusowego i wyryć na poma 
niku słowa: «Żyję, króluję i rozkazuję w 
Polsce», 

— «Pola Esperantisto» (Esperantysta 
Polski) jest to miesięcznik wychodzący od 
lat 20 w Warszawie. Ukazał się obecnie — 
za marzec r. b. — zeszyt 12l-szy. Polskie 
Towarzystwo esp:rautystów liczy w War 
szawie 60 członków. Okazuje się, że wiel. 
kim zwolennikiem języka esperanto jako 
międzynarodowego jest sekretarz naszej 8m1- 
basady w Paryżu, Altred dr. Poniński. Na 
czele Towarzystwa stoi dr. Odo. Bujwid. 

— W «F. N, P.», Biuletynie poświę- 
conym wyłącznie kinematografowi, wycho- 
dzącym w Warszawie, podana jest, riewąt- 
pliwie ścisła wiadomość, że w. ciągu roku 
1925.90 kinematografy w Warszawie odwie- 
dziło ogółem 7.222.016 osób a w Samym 
tylko styczniu r, b. 738.433, Cyfry — jax 
wyraża się biuletyn — imponujące! 

— W <Wiadomošciach Literackich» 
(Nr. 12) ciekawy wywiad <Co mówi Pierre 
Benoit» (uważany przez niektórych za naj- 
wypbitniejszego pisarza irancuskiego w czasach 
dzisiejszych). 

SSEBESEZESEGEZESEJ 3 [3 ESEGN 
FRANCUSKIE PŁATKI 

OWSIANE EDBr, 

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

wartość odżywczą. 
Sprzedaż w aptekach i większych składach 

apiecznych i winno-kolonjalnych. 

W.ZP, Nr 11 Wilno, dn. 15411 1926, 

—————— ———— e | 

czystość jasnej, czasami  zaprawionej 
delikatnym dowcipem mowy czyni le- 
kturę wszystkiego, co Hoesick napisze; 
lekką i zarazem pouczającą. Wszech- 
stronnie wykształcony, zwłaszcza mu- 
zyki'i poezji zrtawca zawołany, zwie- 
dził caią Europę. Wrażliwy jest bar- 
azo na piękno... no, i na: życia wy 
godę i słoneczność. -Epikurejczyka 
kawał—ale 'też i artysty, rzetelnego, 
szczerego artysty z akuratną dozą 
entuzjasty. 

Są, którzy mu wypominają zbyt- 
nią drobiazgowość, wścibianie nosa 
do  najintymniejszych _ zakamarków 
prywatriego życia np. wielkich poetów 
naszych. Miły Boże! Od tego się 
jest przecie „badaczem* literatury, 
wyławiaczem co  najpikantniejszych, 
rewelacyjnych „przyczynków” do tej 
owej biografii, będącej „własnością 
publiczną”. Dworowano z tej racji z 
"Hoesicka. Rozsławił go Boy piosen- 
kami z Zielonego Balonika („Esik w 
Ostendzie“ i t, d.)—lecz to wszystko 
bynajmniej książkom Hoesicka nie 
odjęło poczytności. Nikt np. u nas 
nie spopularyzował tak, jak on, TO- 
mansów Słowackiego i Krasińskiego, 
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Eksport a bezrobócie w przemyśle drzewnym, Sa 5.700000 festmetrów, był _iloś: 
ciowo nietylko zupełnie zadawalają- 

Eks port Polski w latach 1924 i 1925 oraz udział w nim materjałów CYT» lecz nawet przekroczył dość 
wyrobów drzewnych uwidocznia tabela następująca: 

poważnie bardzo liberalnie ustalone 
maximum, tak że mogą powstać po- 

  

  

  

  
  

: ; я ważne i zupełnie usprawiedliwione 

A eu ESS LS Proc. udziału mater.iwyr. obawy o interes konsumcji krajowej, 
drzewnych w ogółnym szczegó!ni аК sił nia- 

ё и szórd dł czególnie w związku z usiłowa 

mar Aaa aa: perz mi wzmożenia za wszelką cenę ruchu 
w tem mater w tem mater. budowlanego w kraju. 

ogółem wyr.drzew-j ogółem PORE" wagi waitošci W przeciwieństwie do ilości na- 

u — szego eksportu drzewnego, która jest 
więcej niż pomyśina, ewolucja jego 

1924 15.739 829 1.986.951 1.265.862 133.003 13 10,5 jakości nie tylko nie stanowi żadnego 

1925 13.602.706 3.243 565 1.369.612 235.760 24 17 objawu pocieszającego, lecz przeciw* 

‹ nie — jest godnym pożałowania, wy:           
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nych sortymentów okrągłych, która 
z 597,532 tonn w roku 1924 wzrosła 
do 1.653 107 tonn w r. 1925, wów- 
czas, gdy ilość wywiezionych pół- 
fabrykatów i wyrobów pozostała prą- 
wie bez zmiany. W roku 1924, jak 
widać z tejże tabeli, surowce i sor- 
tymenty okrągłe stanowiły ilościowo 
mniej niż trzecia część całego eksportu 
drzewnego, w roku zaś 1925 już 
przeszło połowę. 

Analiza rozwoju naszego eksportu 
drzewnego w ciągu roku 1925 przez 
porównanie I i ll półrocza daje wy- 
niki jeszcze gorsze; obserwujemy tu 
już nietylko wzrost ilości wywožo- 
nych sortymentów okrągłych przy 
niezmiennej ilości eksportu półłabry- 
katów i gotowych wyrobów, która 
pozostając prawie niezmienioną w 
liczbach bezwzględnych, zmniejsza 
się tylko telatywnie. Jak widać Z ta» raźnym i wielkim krokiem wsiecz, ku 

Z tabeli powyższej widać, iż eks- tywnie: udział materjałów i wyrobów obniżeniu naszej kuiiury przemysło- 

port drzewny Polski w roku 
wzrósł w porównaniu z rokiem 1924 ski 

tonn, czyli o 63 proc., podiug war- 
tości zaś z 133/003 tys.zł do 235.760 
tys. zi, czyli o 77 proc. Nadto eks- poszczególnych rodzajów materjałów krotnego wzrostu ilości 
port drzewny wzrósł nietylko w licz- 
bach bezwzględnych, lecz także rela- 

jest 

17 proc. 
Udział w eksporcie drzewnym 

i wyrobów przedstawia się następu- 

jąco: 

  

  

  

  

  

  

  

  

              

. W tonnach W tys. złotych 

RODZAJ TOWARU RZE 5 Faza 5 
rocent = rocent 

R. 1924 | R. 1925 zwyżki R. 1924 | R. 1925 zwyżki 

Surowce i sortymenty 
okrągłe: 

Drzewo opałowe . . . - 3,730 42,630 1043 65 1,064 1537 

Papierówka „ „ - - - - 229,656 Е 690,563 201 5,905 28,041 375 

Okrąglaki i kopalniaki . 162,179] 345,469 113] 4,690] 12603 169 

Słupy teleg- » - 3 + + 13,914 79,721 473 567 4,074 619 

Kłody, kłoce i dłużyce . 188051; 494,724 165 10,105 33,050 227 

Łącznie . - & - - 507,532 | 1,653,107 177 21,332 78,832 270 

Półłabrykaty į 
(Soriymenty ciosane i 

tarte): 

Podkłady kolejowe . 206,675] 361,033 75 | 10,955 | 25,200 130 

Bale, deski i łaty 1,123,812] 1,139,589 12 77,983 | 102,443 at 

Łącznie . . 1,330,487 į 1,500,622 13 88,938 | 127,643 43 

Wyroby: 

Wyr. bednarskie 44,4T4| 73,789 65 | 8,354] 11.274 35 

Meble wszelkie. 4139! 4,186 16 5,925 8,277 40 

Wyr stolarskie oraz for- й 
niery i wyroby z nich . 10,319 11,261 9 8,454 9,734 3 

i 

Łącznie . 58,932] 89,836 53 | 22733] 29,284 х 

Ogółem: , 1,986,951 ; 3,243,565 63 4 133,003 | 235,760 

Podana tabela wykazuje, iż z landją, Niemcami, Rumunją, Jugo- 
'3.243.565 tonn eksportu drzewnego 
za rok 1925 przypada: na sortymenty 
okrągłe—1.653 107 tonn,na sortymen- 
ty ciosane i tarte — 1.500.622 tonn 
©raz na wyroby—89.836 tonn; . dwie 
ostatnie pozycje reprezentują conaj- 
mniej o 50'proc. większą ilość drze- 
wa okrągłego, czyli okało 2.400.000 
tonn; cały więc eksport drzewny w 
toku 1925 w przeliczeniu na drzewo 
okrągłe stanowi z górą 4.000.000 
tonn. Przyjmując wagę jednego fest- 
metra drzewa na 700 kgr. (w ekspor- 
tie gėruje sosna), otrzymamy, tż w 
toku 1925 Polska wyeksportowała w 

zeliczeniu na drzewo oktągłe około 
700.000 festmetrów. Tenże sposób 

obliczenia wykazuje, iż w roku. 1924 
sportowano w przeliczeniu na 

okrągłe drzewo 6koło 4.000.000 iesi- 
metrów. ‚ 

Pod względem zalesienia Polska 
wśród państw europejskich zajmuje 
dwunaste miejsce, pozostając w tyle 
za Rosją, Europejską, Szwecją, Fin- 

O w ———————-—————————————————-—————-——-———-——————————————-——-——————— ——— 

opisując je wielokrotnie coraz to 
bardziej inieresująco—i szczegółowo. 
ly A i szkice i feljetony z podróży— 
jako to np. niezmiernie drobiazgowe 
opisy życia sezonowego w Ostendzie 
łub w. Biaritz, opisy życia nocnego 
w Wiedniu, wdzięczne i przerozmaite 
spacery po Paryżu, po Sewilli, opisy 
wycieczek dalekich .po morzu lub do 
przecudnego Mont Saiat Michal 
etc. etc. są w Hoesicka zawsze inte- 
resujące, Lubi też bardzo wiązać zwie: 
dzanie danej miejscowości z obszer- 
nemi wspomnieniami © „wielkich lu- 
dziach* którzy  unieśmiertelnili- ją 
swojem przebywaniem lub w swoich 
utworach. 

| Qto jezioro Como. U'jego brze- 
gów miasteczko Varenna. Nie wiele 
brakło aby jedno z rajwiększych 
arcydzieł naszej poezji roinaritycznej 
nosiło tytuł: „Ideał Varenny*. Tem 
arcydziełem jest «Przedświt»  Krasiń- 
Skiego, który w Varennie był poczęty, 
podobnie jak cudny wstęp do „Nocy 
Letniej* był napisany też w Varennie, 
«nad jeziora włoskim brzegiem». Tu 
dwudziestoletni Krasiński z trzydzie- 
stoletnią Deifiną Potocką pływał łód: 

/ 

sławją, Czechosłowacją, Austrją, Bułe 
garją, Łotwą i. Luksemburgiem. W 
Polsce na 1 mieszkańca przypada— 
0,33 ha lasu, wówczas, gdy według 
prof. Endersa w krajach samowystar: 
czalnych pod względem drzewa Sto- 
sunek ten powinien wynosić conaj- 

mniej—0,35. Z tego wynikałoby, iż 
Polska nie może być wogóle zaliczo- 
na do krajów zdolnych do eksportu 
lasu. Jednak według opinji znawców, 
w pierwszym zaś rzędzie jinż. W. 
Barańskiego, referenta do spraw po- 
lityki drzewnej Ministerstwa Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych, ze względu na 
wyjątkowo niski jak dotychczas po- 
ziom konsumcji drzewa w kraju, oraz 
ze względu na wzmożone nadetatowe 
wyręby, na daninę lasową, likwidację 
serwitutow i t p. Polska może fia- 
razie, nim trwają te warunki, ekspor- 
tować około 5.000.000  festmetrów 
rocznie, 

Z tego wynika, iż nasz eksport 
drzewny, który w roku 1925 osią- 

ką po szafirów głębinie, nabijaną 
światłem drogą — jakże lubo, jakże 
'błogot... 

Oto Leman. Cały we wspomnie- 
niach Jana Jakuba Rousseau, Woltera, 
Gibbona, Mickiewicza, Byrona, Sło- 
wackiego, Krasińskiego. Autor wrażeń 
z podróży po tej błogosławionej kra- 
inie, wprost dyszącej poezją i miło- 
ścią, formalnie nurza się w  najpię- 
kniejszych dniach życia spędzanych 
przez wybrane duchy tu, gdzie „nad 
wodą wielką i czystą stoją rzędami 
opoki i woda tonią przejrzystą odbija 
twarze ich czarne*... wszystkiem 
co się tu kiedy działo — w duszach 
ludzkich, o wszystkiem, Co jak w 
zwierciadie odbiło się tu kiedy w naj- 
przepyszniejszej liryce wszechświato- 
wej potrafi Hoesick opowiadać х о- 
gromnym pietyzmem, chwilami wzru- 
szonym głosem, a z taką precyzją, iż 
może chwilami zdawać SIĘ że z Lo- 
zanny przez Vevey, Montreux, Territex 
do: Vilneuve wędrujemy nie teraz oto, 
lecz dawno, dawno temu, przed. wielu 
laty, kiedy Byron i Schelłey wśród sżales 
jącej burzy o mało nie zginęli w to- 
dzi na jeziorze, Słowacki w  Marji 

1925 drzewnych w ogólnym eksporcie Pol: wej w tej tak ważnej dziedzinie go- 
bardzo poważny i wzrósł spodarki narodowej. 

bardzo pokaźnie, a mianowicie: iloś* podług wagi z 13 proc. do 24 proc., tabela dowodz, iż wzrost naszego 

ciowo z 1.986.951 tonn do 3.243,565 podług zaś wartości z 10,5 proc. do eksportu drzewnego w porównaniu 
do r. 1924 nastąpił wyłącznie wsku: 

trzy 

Wyżej 

tek gwałiownego, bo prawie 
wywiezio- 

podana 

beli poniższej, w roku 1925 gwaltow- 

nemu wzrostowi wywozu surowców 
i sortymentów okrągłych iowarzy- 
Szył niemniej gwałtowny spadek w 
liczbach już nie tyiko relatywnych, 
lecz także w bezwzględnych ilościach 
wywożonych półłaorykatów i goto: 
wych wyrobów (w tonnach): 
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2 ОЕ Рр лее | Tarte i ciosane ааХ 

=" z Kłody, ; Meble 
"8 Papie- į Okragl. i Los i Bale, de- Podkłady skie 

@2 1 rówka kopala. | gęużyce | ski i łaty | koiejowe 

I 200.409 106.522 261.183 674.367 182.981 46.094 2.244 

Ц 491.475 237.851 233.556 465.221 176.102 27.734 2.543 

Zobrazowane przez powyższe da- 

ne stopniowe zanikanie przerabiania 

materjału leśnego u siebie w kraju 

stanowi katastrofę polskiego prze- 

mysłu drzewnego i tartacznego, która 

u nas w Wileńszczyźnie już przybrała 
formę całkowitego zaprzestania pro- 

dukcji. 
Warto zaznaczyć, iż cło wywozo- 

  
wę pobiera się jedynie od kłód tar- 
tacznych (pozycja: kłody, kloce i dłu- 
życe), które w roku 1925 stanowiły 
tylko. około 15 proc. całego eksportu 
drzewnego; pobierane cło nie prze- 
Szkodziło wzrostowi wywozu kłód 
dla tartaków z 188,051 tonn w r. 
1924 do 494724 tonn w roku 1925, 
czyli 0 165 proc. N. K. 

  

INFORMACJE. 
Podatek dochodowy. 

W/ sprawie częściowego : uwzględ- 

niania strat na różnicach kursowych 
przy wymiarze podatku dochodowego 

za 1925 r., Ministerstwo Skarbu wy- 

dało w dn. 23Il'b. r. okólnik treści 
następującej: 

SBC wszyślkich Izb Skarbowych 
do wiadomości i ścisłego zastosowa- 
nia przy wymiarach podatku docho- 
dowego. 

W wypadkach, gdy w grę wcho- 
dzą krótkoterminowe zobowiązania w 

waiutach obcych, a firmy udowod- 

nią, że w związku ze spadkiem kursu 

złotego poniosły straty na różnicach 

kursowych, które nie znajdują po- 
krycia we wzroście aktywów, lzby 

Skarbowe przedłożą odnośne sprawy 
przed uskutecznieniem wymiaru do 
wglądu Ministerstwa Skarbu ze swym 
umotywowanym wnioskiem”, 

Równocześnie zostało zalecone 
ścisłe przestrzeganie we wszystkich 
tęgo rodzaju sprawach zasad okólnika 
Min. Skarbu z dnią 11-go kwietnia 
1923 r. L. D. P. O. 2197]/II. 

w sprawie zarządzeń sanitarno - 
weterynaryjnych. 3 

Z kół rolników podnoszą się raz po raz 
skargi na ograniczenia, jakie stosuje Mini- 
sterstwo Rolniciwa i D. P. przy wywozie 
zwierząt racicowych zagranicę z powodu sze- 
rzącej się w kraju pryszczycy. 

* Zarządzenia” Miadotafsięz Rolnictwa i 
D. P. dotyczą zamknięcia wywozu zwierząt 
racicowych zagranicę przedewszystkiem z 
poszczególnych powiatów, w których wystę: 
pują sporadyczae wypadki prysaczycy, W 
wypadkach zaś, w których zaraza pyska i 
racic pojawia się na terenie kilku powiatów 
jednego województwa, zamyka się całe wo- 
jewództwo. raniczenia te są koniecznie 
potrzebne, aby zapobiec wywozowi zagrani- 
cę zwierząż chotych, względnie zarażonych, 
u których w drodze mogłaby się pryszczy* 
ca rozwinąć. Stwierdzenie bowiem zagranie 
cą tej choroby w transportach zwierząt, po* 
chpdzących z Polski, może spowodować 
zupełne zamknięcie granie dja wywozu zwie« 
rząt racicowych z całego Państwa, a tem- 
samem narazić krajową hodowię na wiefkie 

/ 

Wodzińskiej zakochany, tu pisał swój 
poemat „W Szwajcarii”... 

‚ Feljetony znowuż literackie Hoe- 
sicka są przeglądami ciekawych ksią- 
zek, dającemi o nich wcale dokładne 
wyobrażenie. Cytat dużo; wybór ich 
umiejętny; najczęściej 
wszystko „co najważniejsze" a reszię, 
to jest komentarz, — niech . łaskawy 
czytelnik w duszy swej došpiewa, A 
tego dośpiewywania znalazło by się 
sporo! Tom teljetonów literackich za- 
tytułowany „Wenus i Amor*, obejmuje 
przegłądy: 40 książek. Czego tam nię- 
mał Moijer, Ninon de Lencios, Wag- 
nera roma4s z Matyldą Wesendonck, 
Krasińskiego z panią Bobrową, Gó- 
thego z rzymską szynkareczką, dźwię- 
czą wiersze Sarbiewskiego, majaczeje 
sylwetka pani  Kalergis - Muchanowo- 
wej.. Kto źakie lubi towarzystwo, 
znajdzie je — jak żywe — w książce 
"Ноеыска, 

Bei J 

straty, podrywając jednocześnie nasz bilans 
handiowy, w którym wywóz zwierząt od- 
grywa corąz większą rolę. Aczkolwiek zatem 
ograniczenia te dla rolaików zapowietrzo- 
nych powiatów, względnie województw, są 
niewątpliwie nader dotkliwe, to jednak ze 
względu na to, iż chodzi tu o interes ogółu 
rolnictwa oraz całego Państwa, rolnicy do- 
tknięci niemi muszą się przejściowo z tem 
pogodzić, że powyższe ograniczenia muszą 
być nadaj stosowąne,w. niezoędnyoh roz- 
miarach, zwłaszcza, że państwa importujące 
pod temi warunkami zgodziły się przyjmo- 
wać żywy inwentarz z Polski, mając na 
względzie zabezpieczenie własnych obszarów 
od zawleczenia pryszczycy. 

Nowe ustawy i rozporządzenia 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr. 25 z dn. 
15111 1926: 

— Ustawa z dn. 18, Ii 1926 w sprawie 
ratyfiwacji układn między Polską a Francją, 
Wielką Brytanją, Holandją, Norwegją, Szwe- 
cją i Danją o konsolidacji długów  reliefo- 
wych Poiskt (poz 145) 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.. 
4 qli 1926 w aprawie rodzajów przedsiębiorstw 
i zakładów pracy państwowych i samorzą- 
dowych oraz kategoryj zatrudnionych w nica 
roootnikėw, psadlegających obowiązkowi za- 
bezpieczenia na wypadek bezrobocia (poz 147) 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Prz. i Haudlu oraz Roln. i DP. z da. 12 Iil 
1926 w sprawie prolongowania terminu na 
uligową odprawę celną towarów (poz. 152); 

Rozporządzenie M—ra Kolei z. dn. 
8 Ill 1926 o uzupełnienie taryty towarowej 
polskich kojei normainotorowych (poz. 153); 

— Rozporządzenie M—ra Kolei z dn. 
8 ill 1926 o zmianach i uzupełnieniu taryfy 
towarowej polskich kolei wąskotorowych. 
(poz: 154). 

Z <Dziennika Usfaw R. P.< Nr. 26 z dn 
18 M 1926: 

— Konwencja konsularna: między  Pol- 
ską a Bstonją podpisana w Tallinie dnia 11 
stycznia 1924 r. (poz. 155); 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dn. 4 lll 1926 w sprawie zmian granic po- 
wiatów na obszarze. okręgu. adminigtracyj- 
mego Wileńskiego (poz. 158). 

Z «Dziennika Usfaw R. P.» Nr. 27 z dn. 
22 Ill 1926. © 

‚ — Rozporządzenie Rady M—rów z dn. 
11 il 1926 w sprawie wymiaru i poboru pań- 
stwowego podatku gruntowego od gruntów 
użytkowych i lasów położonych ną obsza* 
rze powiatu kostopolskiego województwa 
wołyńskiego. (poz, 161); : 5 

Rozporządzenie M—ra Spraw Wew- 
nętrznych z dn. 23 [i 1926 wydane w celu 
wykonania art, 2 ustawy z dn. 29 Х 1925 
© zabezpieczeniu podaży przedmiotów po- 
wszedniego użytku (poz. 164), 

— Rozporządzenie M—ra „Przemysłu i 
Handlu z dn. 4. jli 1926 w sprawie zwrotu 
1 zmiany adresu przesyłek pocztowych oraz 
zmiany pobrania lub zlecenia (poz. 166). 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

24 marca 1926 r. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 7,90 1,92 788 

belgja 31,68 31,76 31,60 
Holandja 317.25 318,04 315,46 
Londyn 38,50 3859 38.41 
Nowy-York 1.90 1792 188 
Рагуй 27,60 27,67 27.53 
Praga | 23,45 23,51 23,39 
Szwajcarja  « 152,50 152.88 151.12 
Stokholm 213,45 213,98 212,92 
Wiedeń 111,50 111,78 111,22 
Włochy 31,885 31,96 31,81 

Papiery wartościowe. 

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

34,50 
» 

5 pr. požycz konw. 
4 pr. pożyczk, konw, 
4,5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw, 2250 22— 2210 

Zapisujcie się na członków Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. 

Posiedzenie Rady Miej 
©, ° 

skiej. 

W dniu wczorajszym na posie- 
dzeniu Rady Miejskiej przed przystą- 
pieniem do porządku dziennego 
przyjęty został jednogłośnie wnio- 
sek radnego Trockiego "w sprawie 
zwiócenia się do odnośnych władz z 
prośbą © _ dopuszczenie jednego 
przedstawiciela Magistratu m. Wilna 
do udziału w pertraktacjach przy za- 
warciu umowy ekonomiczno -handlo- 
wej Polski z Rosją. 

Po przejściu do porządku dzien- 
nego rozpatrzono referat informacyj- 
ny komisji rewizyjnej za rok 1921-23, 
który przyjęto do wiadomości. W 
Sprawie powyższej zabierał głos rad- 
ny Studnicki krytykując wspomniany 
referat, a to dlatego, że Magistrat 
przeprowadza rewizję za lata już u- 
biegłe, jak r. 1921-23, nie informuje 
natomiast o kontroli nad sprawami 
bieżącemi. Radny Studnicki wysunął 
również wniosek o zbadanie sprawy 
budowy i eksploatacji «piegutków» 
miejskich. Wniosek ten przyjęto. Rad. 
Rudnicki krytykował _ przeprowa- 
dzanie tego sodzaju kontroli, przy- 
czem wskazał na dokonane ostatnio 
rozmaite nadużycia w Magistracie, jak 

3 

  

* ! wadliwe prowadzenie robót kanali- 
zacyjnych it. p., poczem złożył wnio- 
sek o opracowanie pewnego regula- 
nu prac komisji rewizyjnej. Radny 
Szapiro wystąpił również do pew- 
nego stopnia z kryłyką tegoż refe- 
ratu. Pewnych wyjaśnień i sprosto- 
wań, co do powyższego referatu u- 
dzielili prezydent p. Bańkowski i szef 
sekcji technicznej p. inż. Piegutkowski. 

, W. sprawie podania stowa zysze- 
nia kupców i przemysłowców chrze- 
ścijan oraz wileńskiego związku kup- 
ców żydowskich o przedłużenie go- 
dzin handlu w czasie przedświątecz- 
nym uchwalono przedłużyć godziny 
handlu do godz. 0-ej wiecz. 
„_ Następnie przyjęto do zatwierdza- 
jącej wiadomości komunikaty w spra- 
wie podatku od budynków na obsza- 
rze m. Wilna za r. 1926, oraz w 
sprawie zastosowania podwyższonej 
stawki podatku od widowisk kinema- 
tograficznych na rzecz zatrudnienia 
bezrobotnych. Zaznaczyć należy, iż 
sprawą nadzwyczajnego dodatkowego 
preliminarza budżetowego „m. Wilna 
na tok 1926 z powodu niedostatecz- 
nego quorum nie została rozpatrzo* 
na. Z powodu opóźnionej pory na 
tem posiedzenie zakończono. 

4-590 

Zajście w Magistracie. 
W dniu wczorajszym o godz. 1 m. 30 po poł. tłum bezrobotnych 

w liczbie około 300 osób podżegańny przez ciemne jednostki agitatorów 
demonstrzcyjnie obległ wydział opieki społecznej Magistratu m. Wilna, 
żądającowypłaty doraźnych zasiłków i wydawania bezpłatnych obiadów. 
Postawa tłumu i zachowanie było wyzywające. Wobec pogróżek zdemo- 
lowania urzędu, urzędnicy wyżej wspomnianego wydziału zmuszeni byli 
zawezwać policję. Policja na czele z komisarzem, która natychmiast -przy- 
była do: Magistratu, położyła kres zajściu, 
z pośród agitatorów i tłum usunęła. 

Zaznaczyć należy, że demonstrac| 

przyczem aresztowała jednego 

ja powyższa wywołana została przez 
jednostki aatypaństwowe, oddawna agitując wśród rzesz bezrobotnych. [x] 

Historyczne wykopalisk o przy ul. Ostrobram= 
skiej. 

Przy robotach kanalizacyjnych przy ul. Ostrobramskiej natrafiono w 
ostatnichŚdniach na część dawnych m urów obronnych miasta z resztkami 
baszty czyli t. zw. barbakanu. Celem zbadania powyższego wykopaliska 
powiadomiono państwowego konserwatora zabytków, (x) 
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(CZWARTEK 
25 Dziś Wsch. sł, o g. 5 m. 53. 

Zw. N.M.P. Zach. sł, 0 g. 5 m.39 
Jutro 

KOŚCIELNA 

— Pos'edzenie Komitetu In- 
gresowego. Dnia 20 marca rb. odx 
było się w pałacu arcybiskupim wi- 
leńskim (Zamkowa 8) posiedzenie 
Komiieiu lngresowego, który czaso- 
wo pełnił funkcje komitetu pogrzebo: 
wego. Przewodniczący ]. E. biskup 
Kazimierz + Michalkiewicz, Sufragan 
Wileński, przedstawił powody, dla 
których komitet ma wrócić do swe- 
go pierwotnego zadania, zwłaszcza 
wobec spodziewanego rychłego in- 
gresu. Postanowiono zachować daw- 
niejszy skład sekcyj: pockodowa (ks 
prof. Cichoński, p. prof. Jarocki, p. 
Kazimierz Wimbor, przedstawiciel 
wojskowości, komendani straży ognio- 
wej), kwaterunkowa (p. Jeleńska, p. 
Zawadzka, p. Malecka, p. Wojewó- 
dzka, p. Bochwicowa), dekoracyjna 
(p. prof. Ruszczyc, p. prof. Kłos, p. 
vice-prezydent Jan Łokuciewski, p. 
rezes dyrekcji kolei państwowych 

fuijar Staszewski, p. Marjan Kowal- 
Ski), finansowa [p. prezydent Witold 
Bańkowski, p. Hipolit Gieczewicz, p. 
Stanisław Wańkowicz, p. Tadeusz 
Miśkiewicz, p. Józef Koroiec). Nadto 
do sekcji finansowej zostały zapro: 
szone panie: |. Bochwicowa, ' J. Bur- 

„ hardtowa, Z. Fogiowa, Mieczysławo* 
wa Jeleńska, Janowa Łokuciewska, E, 
Malecka,  Sztralowa, Wilczewska, Wo- 
jewódzka, Zawadzka oraz pan vice- 
prezydent Łokucjewski. Wzmocnienie 
sekcji finansowej tłumaczy się potrze- 
bą zajęcia się nietylko ingresem przy- 
szłego Arcybiskupa, lecz Zi budową 
pomnika ś. p. Arcybiskupa Cieplaka. 
Uchwalono urządzić Akademję ku 
czci zmarłego Arcypasterza w celu 
zaznajomienia szerszego ogółu z tą 
świetlaną postacią, Akademja ma się 
odbyć w sali miejskiej O g. 1 w 
niedzielę przewodnią 11 kwietnia. 
Zbiórkę na pomnik ś. p. Arcybiskupa 

ZIefeTOWA11e | nn 7 —— Cieplaka wyznaczono na d. 13 maja. 
Postanowiono prosić prasę, aby na 
ten cel zaproponowała składkę za- 
miast wizyt i powinszowań Świątecz- 
nych. / 

URZĘDOWA. 

— (x) Konferencja szefów 
włądz i urzędów ili-iej instancji. 
Wobec wznowienia prac przez sekcję 
komitetu 
mniejszości narodowościowych wo- 
jewództw wschodnich, p. Wojewoda 
Wileński zwołuje w najbliższym cza- 
sie ponowną  konierencję  szęłów 
władz z urzędów il-iej instancji nie- 
zespolonych z administracją politycz- 
ną, celem rozpatrzenia rmnaterjałów, 
dotyczących „uporządkowania i uz- 
godnienia obowiązującego  ustawo- 
dawstwa, z punktu widzenia specy- 
ficznych warunków, panujących na 
obszarże województw wschodnich. 

NIKA 
— (w) Przedłażenie zakazu 

handlowania walutą. jak się do- 
wiadujemy zakaz handiowania walu- 

tą zostanie przedłużony do dnia 31 
marca 1927 r. Jak wiadomo zakaz 
powyższy miał wygasnąć z dniem 31 
marca rb, 

MIEJSKA. 
`— (п) Sprawa miejskich pra- 

cowników kontraktowych. 23 
marca odbyło się łączne posiedzenie 
komisyj miejskich Finansowej i 
Prawniczej w sprawie . przyznania 
pracownikom miejskim kontraktowym 
dodatków ekonomicznych. 

Po rozpatrzeniu tej sprawy ze 
strony prawnej okazało się, że wnio- 
SEx ten jest zbyteczny, ponieważ już 
uprzednio ta sprawa została ureguio- 
wara przez uchwały Rady miejskiej. 

Wobec tego jednak, że niektóre 
szczegóły powyższych uchwał Rady 
miejskiej nie są sciśie zredagowane, 
postanowiono sprawę tę ponownie 
wnieść na rozpatrzenie Rady  miej- 
skiej. 

— (п) Komisja Finansowa, па 
posiedzeniu wtorkowem, po rozpatrze- 
niu dodatkowego preliminarza budże- 
towego na rok 1926 resztę spraw 
porządku dziennego odroczyła do 
następnego posiedzenia. 

— (x) Kontrola liczników tak- 
sometrowych zakończona. W dniu 
wczorajszym wydział samochodowy 
Województwa Wileńskiego ukończył 
przeprowadzanie kontroli i plombo- 
wanie liczników przy taksometrach 
kursujących na terenie m. Wilna. Ogó: 
łem zarejestrowano 50 taksometrėw. 

— (x) Posiedzenie komisji do 
walki z alkoholizmem. W dniu 
dzisiejszym o godz. 14 w lokalu 12- 
by Skarbowej w Wilnie odbędzie {516 
pod przewodnictwem naczelnika wy- 
działu administracyjnego Województ- 
wa Wileńskiego p. Rzewuskiego, po- 
siedzenie komisji drugiej instancji „do 
walki z alkoholizmem. 

, — (w) Dezynfekcja hoteli. Mi- 
nisterstwo spraw wewnętrznych za- 
rządziło dyzynfekcję hoteli, pokoi u- 
mebiowanych, domów noclegowych 
it, p. O zarządzeniu powyższem zo- 
stały powiadomione wileńskie władze 
administracyjne, które będą przestrze- 
gały jego wykonania 

Dowiadujemy się jednocześnie, że 
właściciele zakładów, podlegających 

politycznego do spraw .dezynfekeji, w razie niezastosowanie 
się do powyższego rozporządzenia, 
będą pociągani do odpowiedzialności 
sądowej. 

— (t) Kwesta żydowska dla 
bezrosotnych. W dniu wczorajszym 
po całerm mieście jeżdził udekoro* 
waly wóz pomocy bezrobotnym 
gminy żydowskiej, Kwestarki zbierały 
rzeczy i zapasy żywnościowe dla 
bezrobotnych żydów. Pieniądze nie 
były przyjmowane, a jedynie ofiary w 
naturze. 
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POCZTOWA  — Prądy umysłowe XIII wie- : ° > sė Dziś Film, ktėry zaintrygowal i wzruszył całe Wilnoł — (x) W sprawle budowyno. ku a Tomasz z Akwinu. W piątek Sami nie Wiemy co Kino-Teatr $$ Оа & эа 
wych linji teletonicznych na 26 marca o godz. 7 m. 30 wieczor posiadamy. Helios“ sė 1 00 e 0 wi DELZEC 12 aktów razem. Wileńszczyźnie. Wobec chwilowe- w sali gimnazjum Elizy Orzeszkowej 3 ©$©  Zskończenie dramatu «Dziecko paryskiego pruku» Seansy 0 4, 6, 8 i 10 w 

  

go Z oO przy o (ul. e 9 Z zal w i a pisma o 
nowych połączeń telefonicznych, Urząd zwyczajne miesięczne zebranie - kie umieściły radośne wzmianki, gło- KI Dziś! Qenjalny twór znakomi ż O>WALDA — т = Wojew ódski prze dożył w tych dniach k ów Towarzystwa Przyjaci ół Nauk, SŁące” o otwarciu wy ża czytelni p lonise 22 zi enjalny znakomi a re: Pora EA — Monumentalne arcydzieło z epoki 

inisterstwu Spraw  Wewnętrnych na rem ks. proł. Stanisław Domi- @а dzieci i młodzieży. Opisywano ° Potężny dramat projekt dalszej rozbudowy na rok Szok wygłosi edczyt p. t. „Prądy szczegółowo, jak wygląda lokal czy: э O onja @@ Lu cr ezia B © r g л a 12 TE 
1926 sieci telefonicznej na terenie umysłowe XIII wieku a Tomasz z tejni, jaki tam panuje nastrój, jak "l. Mickiewicza sė Liana Haid, Conrad Veidt, Albert Basserman, Wegener, Anita Berber, Salšionowa 

  

Województwa Wileńskiego. Akwinu. Wstęp dla członków i gości cieszy się Paryż z tych godzin ra- w rolach głównych. 
Projektowane jest założenie no- wolny. dosnych, które spędzają dzieci jego т = > Dziś będzie wyświe < Pr wych 39 linij, ogólnej długości 477  — Z Towarzystwa Prawni- na rue Boutebru, jak rada miejska MIE sk Kinęmato raf tlany flim „Szalona jazda'* (musisz Być MOM) Z tej za obliczono w czego im. Ignacego Daniłowicza Paryża > > fr. a: s rędlczesn ia obyczajowy w 2 aktach. py „eniu na 38.400 zł. Niezależnie w Wilnie. W dniu 26 marca r. b. dla rozwoju tek pożądanej placówk, Kiji TURALNO ośwIAaTOWY || 27 Program: = r 22 akinalnosė w I akcie: : a pala 0 BEA аО +PARY > i od stanowiska, jakie zajmie w tej (piątek) w gmachu Sądów (ul. Mickie- jak „Heure joyeuse“. Niedtugo p0- “SALA MIEJSKA (ui, Ostrobramska 5) о r DOŁKI KOPIE e groyazacie 2 aktach sprawie Ministerstwo Spraw We- wicza 36 pok. 40) odbędzie się po- tem również entuzjastycznie pisano o Kasa czynna: w niedzielę od godz. 2 m. 30. w powsze ` 

wnętrznych, Starostowie otrzymali siedzenie PEOWIGYNWA, na którem takiejże bibijotece w Brukseli. Początek seansu; w miedzielę od > 3-ej raganiai ao 6 gro” sa polecenie spowodowania uchwał or- sędzia W. Łuczyński wygłosi referat _ Pisma polskie uprzejmie przedru- CENA BILETÓW: wraz z dodatkiem na pomoe beztoboinym, Parter 60 gr. Amfiteatr E balkon 30.82 ganów komunalnych częściowego po- o zasadach przyszłej Ustawy upa- kowały owe wiadomości, zaopatrując Orkiestra pod dyrekcją p, W. Szczepańskiego. krycia kosztów połączonych z urze- dłościowej. je w smutny komentarz: : czywisinieniem iego projektu, a prze- Początek o godzinie 7 m. 15. — Polska tego riie zna, Nie mó- PP 
dewszystkiem w postaci dostarczenia _ Wstęp gościom—wprowadzonym wiąc już o dzieciach niższych warstw Uwag a!!! kład wód słupów, podwód i robocizny niefa- przez członków Towarzystwa do- społecznych, ale i dzieci naszej inte- S ol ec słonych T kąpieli błotnych zzanycih pe chowej, : : zwolony, ligencji pracującej nie mają tego, co Przed świętami sprzedajemy i O zznoś — ® — теинимузине, Rzecz oczywista, že realizacja bu- — Odczyt o organizacji obro- mieć powinne. „Heure joyeuse“ po- Миа ЧОМ R ATY aitretyzmie, chorobach sxórnych, nerwowych, będzie otwarty dowy poszczególnych linji będzie na- ny przeciwgazowej. Dziś o g. 6 żądaną by była i u nas. й ZA od 1 Maja do 1 go Października. s powak w miarę dostarczenia słu- wjecz. w salt prób Lutni ul. Mickiee _ Nigdy może nie radeon Ę Ki ik zdroj i 
pów przez czynniki zainteresowane. wicza 6. kap, Chromy wygłosi od- nie władam tak biegle językiem fran 
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czyt na temat „Organizacja obrony cuskim napismie, bym mogła im tam i 
м 3 SZKOLNA. zbkw)” A ais wal do Paryża przesłać nie mniej entuzja- Br. Al szwan prospekty wysyła zarząd Solca, poczia Solec Zdrój, 

(x) Komasacja szkół pow- siaaowneśI ie Gžinnikl“ styczną korespondencję z Wilna, że my * szechnych w pow. Wil.-Trockim. y y "RÓŻNE już od 1920 r. mamy Czytelnię uł. Wielka 42 AOR Sojokowa c Popabdcd Zgodnie z rozporządzeniem Minister- t - * dla młodzieży im. Zana, że księgo- x Od r. 1843 istniej stwa Oświaty przeprowadza się ko* — (w) Zakończenie zatargu w „gr tej czytelni wzrósł do pokaźnej |, й > 5 SR „= nokóża obil <Ruston.Proctor» ъ 3 istnieje masację szkół powszechnych w pow. rzemiośle szewieckiem. Wcżoraj liczby 7806 tomów, że w ub. 1925r. O PQ O W ONLY LWY LLL Q rok „ budowy GILENKI N Wil-Trockim. Piace kamasacyjne do- zakończył się sirajk  szewC6W — па ogólną liczbę 25079 zgłoszeń Ba a o Ag As j biegają już końca. Zaznaczyć należy, Szewcy uzyskali żądaną przez nich 20.405—przypada na młodzież, że Zarząd Towarzysiwa kkcyjnego Kurlandzkiej Olejarni O ejarnię ksm An ies, uł Tatarska 20. iż odpowiednio do powyższego zo- podwyżkę płacy. czytelnia mieści się w pięknym OD- zawiadamia p.p. Akcjonarjuszów, że w dmu 27 kwietnia ni młyńskich, roz-p'zedam poszczegćinie MEBLE „stanie przeiranzlokowanych 25 szkół. TEATR i MUZYKA. szernym lokalu przy ul. W. Pohulan- 1926 roku o godz, 5 po poł. w lokalu Zarzącu przy Poczta > k i maj — Ku obchodowi 3-go maja, ka 14, że się stała ośrodkiem skupia- jį, Słowzckiego Nr. 14 m. 3 w Wilnie odbędzie si Chodorki ‹ jadaine, sypialne, sa- Doroczna kwesta „Daru Narodowego” PAS enas NA oi jącym | miocziež „naszą, dając jej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjaiud ów S Aa Z gabinetowe az Poiskiej Macierzy Szkolnej, Ra ai He = ży wocice, o kiórem wszelkie podręczniki, książki RE z następującym porządkiem dziennym: 1) Zagajenie i ZEBESEZEZEMKEEK kady, R », „a 
odbędzie się jak i w latach ubiegłych zarówno jak i o jego auiorze mówił wczo- we i treści poważnej, Oraz i Boe! € wybór przewodniczącego, 2) Sprawozdanie Zarządu za Wykwintne Mocne— 
w całej Polsce naszej pod protekto- raj tak niezwykle pięknie i o R zdrową w postaci doborowej beletry: rok 1924/25, 3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 4) „ Polecamy bardzo gorąco rodzinę Niedrogo. ratem Pana Prezydenta Rzeczypospo- Adam Ani anas a ed styki i najlepszych w kraju czasopism, Zatwierdzenie Bilansu i rachunku Sirat i Zysków za inteligentną, zam. w Wilnie, czworo SPRZE DAŻ 
ugi Polskiej w dniach od 2-go do Kym « najdoskonalszych uiworów Fredry.  /W/ ciepłych obszernych salkach, rok 1924—25, 5) Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej, osób bez ratunku ginie z nędzy, NA К А Т У. "go maja. Jutro premjera «Sióstr sztuki w trzech wy środowisku estetycznem, miłem i 6) Wolne wnioski. wszystko już wyprzedali i tylko cu- < s Centralny Zarząd Polskiej Macie- akiach Adama Grzymały Samaras Saias jasnem, w ciszy i skupieniu pracują du Bożego oczekują. Człowiek o ka- rzy Szkolnej odbył już w poniedzia- %%,'a podczas ostatniej wyprawy artystycz. | młodzi, miennem sercu wyszediby z tego S książ. woj. 

    

ł dzie bardzo gorące 1 $ ъ łek d. 22 b. m. pod przewodnictwem AE as gi WUeÓ gętokie Wrażenie Au- Jedni opracowują z wypożyczo- przybytku niedoli, ze łzą w oku. Ła- skow., | wyd, 
| kawe datki przyjmuje Adm. «Słowa», przez P.K.U, — 

prezesa d-ra Wiiolda Węsławskiego tor bawiący od kilku dni w Wiinie współ: nych podręczników lekcje, inni = zę 2 ` 
pierwsze w powyższej sprawie ze- pracuje z Zespołem Reduty mad wileńską słOgy dzieł gromadzą notatki — ma- arszawa powiat oraz 
branie. Odkładając oalsze informacje Iiscenizacją <Siós» i będzie obecny na terjał do referatów lub wypracowań, na cza 6žniei i Р pierwszem przedstawieniu. SZK ы szkoł 

S późniejszy, powiadamiamy — Koncert na rzecz L.O.P.P. Sta- inni czytają zaieconą przez ę, 
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