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sklep Poznanie psychologji narodu to 

oku, klucz do poznania sposobów i celów 

  

iow- | jego polityki. Społeczeństwo, które 
VL dziś rządzi w części dawnego wwdztwa 

r.żw. Trockiego i w księstwie Żmudzkiem 
ciąg | orzywykliśmy uważać za spoleczeń- 
iż | to chłopskie. Tak nie jest. Są to 
ki | ynowie chłopscy, ale synowie chłop- 

ae | cy fizycznie, nie duchowo. P. mia. 
VIY  «iernik, p. prez. Witos, są to syno- 
ji | w3 chlopscy i fizycznie i duchowa. 

iąge- „Posiadają tę ogranićzoność horyzoniu 
f ambicji, która wynika z oczu schy- 

nia „łonych nad pługiem. — Ziemia dla 

€g0 „wyborców, ziemia dla wyborców i nic 
a= więcej. Czy tak przemawiają politycy 

—= kowišūscy? Oto w urzędowej eEnun- 
r. w| cjacji oświadcza się „że reforma rolna 

iąg-| zniszczyła ekonomicznie Litwę, lecz 
| konieczna była ze względów  polity- 
|cznych (zniszczenie ekonomiczne Po- 

„od, laków)*. — Wszędzie to pierwszeń- 
w, stwo myślenia politycznego. 

l | Republika Kowieńska w większym 
"+ stopniu niż Polska jest republiką rzą- 
jąg- dzoną przez inteligencki proletarjai. 

   

    

Realny program w sprawie lifewskiej. 

  

Muzyoająci odrowieńź Sowietów. 
MOSKWA, 28—1II. Odpowiedź rządu SSSR. na notę angiel- nieušwiadomi i ni tycz- I żamy, że naszą słabością, a 

EE > NO 3 > ską, podpisana przez Litwinowa, została doręczona angielskiemu nych Wilno jest obojętne, jak zresztą nie siłą jest, że naj p. W aldemarasa charge d'affaires w. Moskwie Pitersowi. 

i cała republika kowieńska. Ta ostat- otwarte, szczere, prowokacyjne, a Nota wskazuje, że czynione w ciągu trzech i pół lat rządo- 
tnia kategorja jest oczywiście w zna- spokojne: «napadniemy na Was przy wi SSSR zarzuty przez rząd angielski od czasu podpisania ukła- 
komitej większości, lecz nie ona o pierwszej sposobności, aby wam o+ du 1921 r z powodu rzekomego pogwałcenia tego układu, nie 

przyszłych łosach palityki kowieńskiej debrać Wilno i Grodno»—nie odpo- w iopkewnawoj Mo ek ZE 

= e taerocz igi > NC m wieckich wewnątrz państwa Success y ZEkUIÓW ay: 50- 
A więc: Litwę Kowieńską, gdyż ICzUumiemYy, wjeckiej, nota podkreśla, że między SSŚR i Wielką Brytanją nie- 
W chwili wojny Polski z kimkol- że nie możemy zostawiać takiej for- ma żadnych umów któreby ograniczały swobodę słowa i druku 

wiek Litwa nasnapadnie- To jestpew- tecy wypadowej każdego naszego wewnątrz kraju obydwu państw. W dalszym ciągu nota podaje 
nik, bezwzględny, absolutny pewnik, wroga, jaką jest Litwa Kowieńska*. EE faktów o wystąpieniach członków rządu angielskiego, jak 

uszk л: irkenheada, Churchilla, Emer: Hoora Evansa, przeciwko SSSR. 
Maksymalizm litewski. Czy zajęcie Litwy Kowieńskiej da Notą wspomina, że anormainość angio-sowieckich stosunków jest 

Po zamachu stanu z 16 grudnia się traktować jako zagadnienie realne, rezultatem tego, że rząd angielski odbiega od międzynarodo- 
1926 r. na Litwie Kowieńskiej referent Czy wogóle można przyłączyć Litwę wych norm i zwyczajów wobec SSSR. : ‚ 

bałtycki Słowa wypowiedział przeko- do Polski. Zagadnienie to ma dwa „ B A sky <a groźbą > stosunków e „ae: 
nanie, iż rząd, który doszedł do wła- oblicza: międzynarodowe i wewnę- e zastraszyć nikogo w a ewentualne zerwanie stosu 

dzy dregą antypolskich haseł, będzie 

próbował ugodowej polityki wobec 

: : ków handiowych oraz innych rząd angielski przyjąłby na siebie 
trzno-polskie. Międzynarodowo, Pol- odpowiedzialność. W końcu nota zapewnia o niezmiennej chęci 

Polski. Istotnie, pogląd ten potwier- 
dza mowa p. Waldemarasa z 26 lu- 

ska nie może być w pozycji silnego kontynuowania polityki pokojowej. 
człowieka stojącego przed karzełkiem, Anglicy o Sowietach. 

tego 1927 r, która może być uważa- 
na za sprecyzowanie stałych elemen- 

który trzyma wycełowany w niego 

rewolwer i którego mu rozbroić nie , LONDYN, 28. Il. Odpowiedź an- 
gielska na noię rządu sowieckiego, 

tów poliiyki kowieńskiej, 

Mowa ta jest próbą zeuropeizo- 

wolno. 3 i 
лЕЬ otrzymana tu w końcu ubiegłego ty- 

W danej chwili więcej nas jednak godnia, nie sprawiła treścią swą nie- 

wania polityki litewskiej. „Stan wej. 
ny zi Polską“ jako formuła tej po- 

interesuje to drugie oblicze, pytanie spodzianek. 

lityki wydaje się p. - Waldemarasowi 

„Daily Chronicle“ pisze między 
innemi: Nota rządu brytyjskiego mia- 
ła na celu wskazanie rządowi so- 
wieckiemu jego zorganizowanej akcji 
przeciw interesom brytyjskim czemu 
rząd sowiecki nie przeczy w swej 
nocie. Rząd sowiecki nie mógł by 
zaprzeczyć prawdziwości tych zarzu- 
tów, jak również ' nie mógł by przed- 

czy zajęta Litwa Kowieńska nie sta- | „Times“ pisze o nocie sowiec- 
nie się dla Polski wrzącą Irlandją. I Kiel Co następuje: Rząd uczyni najle- 

A p iej, jeśli pominie odpowiecź. całko- 
tntaj przytrzymując się metody, którą se A Nota Sowietów 
stosuje p. Waldemaras, metody otwar- przedstawia fakty w świadomie  fał- 
tości i maksymalizmu, powiemy: real. szywem ujęciu, przekręca intencje an. 

nym programem Polski w stosunku gielskich mężów stanu i w wygodny 
е z я dla siebie sposób interpretuje ducha do republiki kowieńskiej powinno być CE p 

„wywrėciė i podniešė“. Niemcy pobi- prawa międzynarodowego, podkrešla- 
: T я jąc rzekome pacyficzne nastroje i 

ły Austrię w 1866 i podniosły w 1879, działalność sowietów. Na wszystkie 
Austrja taksamo zrobiła z Węgrami tegą rodzaju wystąpienia dał już 
w latach 1848 i 1867. Pobić sąsiada Sdpowiedź w przemówieniach swo- 
a potem uczynić go silniejszym, ani- ich sir Austen Chamberlain, posiugu- 

żeli był przed klęską, to doskonała BE eee zenon „ROWSAKOMIIE faktami, 
metoda w budowaniu sojuszów. Zwy* 

| Litwa kowieńska to kraj kreowanych ujęciem zbyt prymitywnem. I dlatego 

Ete, przez Rosję licznych dworian, W Ro- p. Waldemaras w realizmie politycz- 

(IM+ sji tem tytuł łatwo dostawał człowiek nym idzie dość daleko, skoro pośred: 
te, z uniwersyteckiem wykształceniem, p, nio nawet daje do zrozumienia, że 

hi ) Waldemaras to taki licznyj dworianin istnienie Polski chroni Litwę przed 
w a ława uniwersytetu rosyjskiego—oto sowietyzacją jej ustroju. Pan Walde- 

ag- skąd wyszła dzisiejsza republika zielo- maras nie neguje więc korzyści ist“ 
|po-żółto-czerwona. Tak dużo literatury nienia z Polską, nie neguje potrze- 

im. w programach tego państwa. Oto poe- by normalizacji naszych stosunków. 

im. | zja, która mówi o wilku żelaznym Gedy- Zaletą jednak p. Waldemarasa ja- 
Vi „mina i rycerzach żelaznych Kiejstuta ko polityka litewskiego jest to, že po- 
1»>.J Olgierda i o tem, "że pizy końcu trafi on tej pokojowej postawie Litwy 

%rędniowiecza Litwa, to taka wyspa nadać znaczenie jedynie žaktyki, i to 
48“ Gfveinaina w Europie, państwo po- taktyki wyczekującej, aż do chwili, 
ka, gańzkie, a silne a potężne. Tradycje gdy nadejdzie sposobność do aktyw- 
im, te prysły, realnie nic z tego nie po* nego wystąpienia Litwy, do odebra- 
leje! zostało, lecz pozostał język zagubio- nia nam Wilna i Grodna. <Każde 
ka, ny w Europie, jak śpiąca królewna, państwo, które nam do tego dopo- 

i pieczolowite, a rzewne przywią* może, będzie naszym przyjacielem»—- 

«Morning Poste pisze, że rząd 
cięstwo Polski nad. Litwą „powinno sowiecki może zrzucać z siebie odpo- 

nie zmniejszyć, lecz zwiększyć inten- Z : :12;:]"3:0:; 4?::3‘! 

sywność pracy Litwinów nad budo- tego faktu, że instytucje te pozostają 
wą swego państwa, z osiołka p. Gri- w organicznym związku z rządem 
niusa, kucyka p. Waidemarasa powin- sowieckim, na co wskazuje wyraźnie 
no Pogoni zwrócić charakter rumaka przypadkowe wykrycie głośnego listu 

: Zinowjewa do komunistów angiel- Jagiellonów. ‚ > 
5 „|. skich, podkreślone w pamiętnem prze- 

Dziś są dwa programy załatwienia mówieniu Rams”y Mac Donalda. 

stawić im ze swej strony zarzutów 
nielojalności Wielkiej Brytanii wzg!ę- 
dem Sowietów, rząd brytyjski nigdy 
bowiem nie uprawia zagranicą polity- 
ki antysowieckiej, tak jak rząd $0° 
wiecki uprawiał ją przeciw Anglji na 
terenie Chin. Wielka Brytanja nie 
wchodziła w żadne sojusze wymierzo- 
ne przeciwko Sowietom, gdy prze- 
ciwnie Sowiety występowały przeciw- 
ko Wielkiej Brytanji przez międzyna* 
rodowe organizacje komunistyczne i 
politbiuro. 

«Daily News», jak wszystkie zresztą 
dziennik? liberalne, widziałby z zado- 
woleniem zadośćuczynienie) przez Sa- 
wiety życzeniom zawartym w nocie 
angielskiej. Dziennik kończy uwagą, 
że emisarjusze sowieccy w swych 
ekspansywnych posunięciach zadają 
kłam wywodom, zawartym w nocie 
sowieckiej. 

ze względu na 

)kr. zanie inteligencji litewskiej do tego 
ąg- języka, do resztek średniowiecznych 

wą tradycyj, aby te gasnące węgielki 

łe 
ika Pierwszym dowodem «inteligenckie- 
l go» charakteru republiki Kowieńskiej, cja drogą międzynarodowych umów 

to jej «sny o potędze». Politycy ko- wszystkich państw bałtyckich i Wil- 
i wieńscy są dziś największymi impe- 
_ rjalistami na globie, bo żadne z państw 

Sie w pięciu częściach świata nie marzy 
DO! 0 powiększeniu swego terytorjum w 
V takim stosunku do obzcnie zajmowa- 
— nego obszarul Powiększyć o Wilno 

Iki i Grodno, a więc o ziemie zamiesz- 
kałe przez Polaków względnie Biało- 
rusinów! Państwo, które odwrotnić 

do Polski, naprawdę całe swoje 

istnienie zawdzięcza zasadzie tworze- 

nia państw nacjonalistycznych, etnicz- 

nych, pragnie tę zasadę w sposób 

jaskrawy przełamać! Pan Valdema- 
ras ma większe ambicje od Katarzy- 
ny ll-iej. 

ie" Marzenia inteligencji litewskiej nie 
11 są jednak pensjonarskiemi marzeniami, 
dż Do nacjonalistycznej republiki litew- 

4 skiej Wilna i Grodna Litwini copraw- 

— 

   

warunkach politycznych. Lecz w chwili 
walki Polski o Wilno i Grodno Litwa 
może być antypolskim pionkiem o 
decydującem znaczeniu. Litwini nie 

uł zrealizują swego pozytywnego pre» 

| gramu, lecz mogą zrealizować połowę. 

" swego programu, która mówi o ode- 

ri braniu od Polski Wilna i Grodna, 
3 Tylko, że wspierając flankowym  ata- 

kiem zabór Sowietów, Litwa pogrzebie 
też i własną niepodległość i własną 
narodową niezależność. 

Teraz sprecyzujmy jedną konse- 

'  kwencję polityczną: : 

* Olto faktem jest, że dziś nie wybi- 
| jemy już społeczeństwu kowieńskiemu 

5 z głowy jego tęsknoty do Wilna. 
„Odebrać Polsce Wilno*—to żądanie 

zaborcze stało się dziś właściwą treścią 

'* patrjotyzmu litewskiego. Kult tego 
+ programu rozszerzyła wśród ludu inte- 

*igencja litewska. Dziś uświadomieni 
i patryjotycznie nastrojeni chłopi ko- 
wieńscy także chcą nam Wilno odbie- 

rać, chociaż wiedzą, że tu nikt po 

litewsku nie mówi, a dla chłopów 

da nigdy nie przyłączą, przy żadnych 

  

  
^ 
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rozdmuchać na samodzielne ognisko, jako , taktyka - wyczekująca, maksy- 

powiada p. Waldemaras. 1 tu siłą p. 

Waldemarasa jest jego dwuprogramo- 
wość. Pokojowe stanowisko Litwy, 

polsko-litewskich stosunków. Jeden 
p. Valdemarasa: odebranie nam Wilna 

i Grodna i neutralizacja państw bał- 
tyckich. Drugi p. Witolda Abramowi- 

cza nakłonienie Litwinów do „demo- 

Rząd angielski nie odpowie. 
LONDYN, 28 Il. PAT, Chamberlain oświadczył w Izbie 

Gmin, że rząd angielski nie zamierza udzielać żadnej od- imalny program Litwy jako neturaliza- ° k 

Lt powiedzi na notę sowiecką. 
kratycznego współżycia" z nami (oso- 

biście nie gustuję w pojęciach pozba- 
wionych pozytywnego sensu) drogą 
łagodnej argumentacji. Nie wierzę w 
tę metodę. Natomiast twierdzę, że 

państwowe połączenie Litwy г Pol 

ską, takie ' któreby gwarantowało 

Litwinom utrzymanie  niepodległo- 
łości ich państwa, może mieć tylko 

jedną formułę, a mianowicie unja dy- 
nastyczna, Ci, którzy wierzą w per- 
swazję demokratycznemi argumentami, 

5 „nie chcą uważać mojego projektu za 

Siła p. Waldemarasa polega na zezjny. Twierdzę, że wi niere- 
tem, że potrafi on wysunąć taki maksy- ainem jest marzenie aby stałym, wie- 
malny program, że nie boi się mówić czystym, silnym węzłem - pomiędzy 

o programie zmieniającym terytorjalne Cpoma państwami mógł być kłótliwy 
stosunki w Europie; północno-wscho- parlament, lub prezydent, któryby 
dniej. My tego nie robimy i na tem potrafił w */0 być Polakiem, a 1/% 

polega nasza słabość. | Litwinem, | dlatego program mo- 
A jednak warunki geograficzne narchji polskiej ło dla mnie prze- 

egzystencji naszego państwa, które dewszystkiem program polskiej por 
nam mówią: „Polska będzie mocar- lityki zagranicznej. 

Cat. stwem, albo jej nie będzie” zmusza- 

ОЕЗПИЛЕНИСЕНУНЯТНЕТОСТЯ ПИСНЕДООСУЕУ МЕСАЫ 

no i Grodno odebrane od Polski, 
Przez wysunięcie neutralizacji p. Wał- 

demaras chce Polsce odebrać tę 

rolę ochrony niepodległości państw 
bałtyckich, jaką dziś odegrywamy na- 
wet wobec „wojującej z nami* Litwy. 
Przez wysunięcie neutralizacji p. Wal- 

demaras chce położyć także kres prze” 
konaniu w Europie, że niepodległość 
państw bałtyckich nie ma charakteru 

stałego. 

EEKTTEN NUSAVINTI TAS TIT EEK SESLENEE 

Angija, Polska i państwa Bałtyckie. 
BERLIN, 28.ll. TEL. WŁ. Boersen Courrier w artykule wstępnym 

pod tytułem «Anglja i Polska» porusza kwestję stosunków angielskich, 
rosyjskich i angielsko-polskich. Dziennik pisze: Zbyt późno zrozumlano 
rzecz tak jasną sama przez się, że Anglja wobec rozwoju Polski i Państw 
Bałtyckich aie może się zachować obojetnie. Każdy polityk w Niemczech, 
który nie jest zaślepiony przez niennwiść do Polski musi przyznać, że jest 
rzeczą niezrozumiałą, dlaczego by dążcnie Anglji do gospodarczego wmoc- 
nienia państwa polskiego miało być sprzeczne z interesami niemieckiemi. 

Łamanie statutu Kłajpedzkiego. 
BERLIN, 28, Il. PAT. Wszystkie dzienniki tutejsze podają wiado- 

mość o odroczeniu przez rząd litewski wyborów do sejmu Kłajpedzkiego. 
Wybory te które w myśl staiutu Kłajpedzkiego miały się odbyć w dniu 
4 marca odroczone zostaną na dzień 8 marca. W związku z tą wiado- 
mością wszystkie dzienniki prawicowe atakują rząd iitewski, zarzucając mu 
łamanie statutu Kłajpedzkiego. 

 Raut w salónach posła Skirmunta. 
LONDYN. 28—ll. Pat. Poseł polski Skirmuut wydał obiad na cześć 

ustępującego ambasadora włoskiego margrabiego Bella Toretta. Wśród 
gości ebecni byli między innemi: siostra króla księżna Helena, ministro- 
wie: spraw wewnętrznych, wojny, kolonii, były szef «ngielskiej misji woj- 
skowej generał Carton de Viart, komandor Hilion Y»ung, Oraz szereg 
innych wybitnych przedstawicieli sfer rządowych, politycznych, finanso- 
wych i prasy. Po obiedzie odbył się raut, w casie którego koncertowali 
słynny wiolonczelista hiszpański senor Cassado oraz pianista Mikołaj 
Orłow. 

Kuc -Min - Tang prześladuje chrześcijan. 
FU-CZEU, 28—lIi. Pat. Władze Kuo-Min-Tangu rozwiązały dwie 

organizacje chrześcijańskie i nakazały zamknięcie wszystkich szkół utrzy- 
mywanych przez misjonarzy z chwilą otwarcia szkół krajowych. Nierucho- 

łyby„nas do przyjęcia właśnie takiego 

programu zmian terytorjalnych, Mu- 

*" Zwłoki syna Napoieona I. 

PARYŻ. 28.II. PAT. „Intransigeani“ 

simy mieć morze, a dopiero posiada- 
nie litewskiego brzegu Bałtyku może 

ogłasza artykuł, w którym domaga 
się aby zwłoki syna Napoleona | ks, 

zabezpieczyć nam dzierżenie brzegu 
pomorskiego. Maksymalizm p. Wal- 

Reichstadiu, spoczywające w krypcie а г ; - 

kapucynów w Wiedniu, przeniezióne mości, należące do szkół misjonarskich, zagrożone są konfiskatą. W 
demarasa, jego imperjalizm w stosun- 
ku do Wilna i Grodna jest tylko | 

zostaly do Paryže, gdzie powinny byč kościele anglikańskim, który został zajęty przez władze Kuo -Min - Tangu 

złożone obok zwłok Napoleona I. Urządzane są przedstawienia teatralne, 
skutkiem przejęcia się historyczną linją 
rozwoju państwa litewskiego. | zno- Dalai a ono 1 

rządu austryjackiego odpowiednich AGIAZSAKAEAGA EEIAKEAKAEAGA 

kroków w tej sprawie. my sk 

Od Administracji. 

wuż naszą słabością jest, że nie je- 

Lot Włochy—Brazylja. 

Prosimy naszych Sz, Sz. Abonentów o łaskawe 

steśmy tak odważni jak on, że nie wy» 
ciągamy konsekwencji z historycznej 

RZYM, 28—li. Pat. Jak donoszą 
z Rio de Janeiro, lotnik de Pinedo 

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 

wnoszenie przedpłaty na MARZEC 

linji rozwoju polsko - litewskiego pań- 
stwa. Jedność - państwowa pomiędzy 

udaje się dziś do Santos, skąd od- 
jedzie samochodem do San Pauło na 

Konto Czekowe Słowa P. K. O. 

Nr. 80259 

DźwinąjaKarpatami dawała nam siłę mo* 

gorące zaproszenie tamtejszej kolonji 

carstwową, której dziś jesteśmy pozba- 

wieni.  Linja renesansu mocarstwa 
polskiego musi nas wprowadzać na : 

ti o ji polsko ev. Pone pakete Ls оФа од 
waż w siłę „demokratycznego wsp6l či we wiorek do Buenos Ajres. Po 
życia narodów* wierzy p. Witold bankiecie, wydanym na cześć znako- 

Abramowicz, ale nie my,—więc nasz mitego lotnika, odbyły się w stolicy 

program musi się wyrazić w formule Brazylji olbrzymie manifestacje. 
zaięcia Litwy siłą zbrojną. 
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Sejm i Rząd. 
Min. Zaleski. 

WARSZAWA, 28.11 (żel. wł, Słowa). 
Dziś powrócił z Katowic Minister 
Spraw Zagranicznych p. Zaleski. Po- 
byt p. Zaleskiego na Śląsku miał na 
celu zbadanie osobiście sprawy mniej- 
szości niemieckiej. P. Zaleski zabawi 
w Warszawie jeszcze dwa dni i w 
środę wieczorem wyjedzie do Krako- 
wa, skąd po jednodniowym pobycie 
przez Wiedeń uda się do Genewy. 

We środę powraca z Berlina do 
Warszawy poseł niemiecki p. Rauscher, 
który wyjeżdżał dla poinformowania 
swego rządu o rozmowach dotyczą: 
cych sprawy wznowienia przerwanych 
rokowań. Minister Zaleski odbędzie z 
posłem Rauscherem konferencję a w 
Genewie p. Załeski zetknie się z min, 
Stresemanem. Rozmowy z min. Stre- 
semanem pozwolą definitywnie usta- 
liė zasady, na których rokowania 
handlowe zostaną wznowione. 

Departament polityczny M.S,Z. 
WARSZAWA, 28.11(7e/.wł,Słowa) 

Departament polityczay M. S. Z. ob- 
jał czasowo wobec choroby Dyrekto- 
ra Jackowskiego p. Arciszewski. 

Zgon posłanki Sokolnickiej. 
WARSZAWA, 28.II (fel. wł. Słowa) 

W Poznaniu zmarła posłanka Sokol- 
nicka ze Związku Lud. Narodowego. 
Posłanka Sokolnicka pracowała przez 
czas dłuższy na niwie oświatowej. i 
TEEWUNZNERNEE ERRZATFODEZWNA RODE 

Niemcy o deklaracji Waldemaraga, 
„ GDAŃSK, 28—]I. Tel. wł. Oma- 

wiając deklarację programową litew- 
skiego premjera Waldemarasa, nie 
miecka nacjonalistyczna agencja pra- 
sowa Telegraphen Union stwierdza, 
że podkreślenie w jego mowie na: 
strojów antypolskich nastąpiło tylko 

2 Niemcy, w rzeczywi- 
stości jednak z wywodów Waldema- 
rasa widać, że uważa on porozumie- 
nie z Polską za możliwe, 

: Waldemaras zaznaczył, że porozu- 
mienie mogłoby nastąpić w įdrodze 
zawarcia paktu tak zwanego Wschod- 
niego Locarno, który to pakt mógłby 
być zawarty między państwami bal- 
tyckiemi i Polską na tych samych [za- 
sadach, na jakich opiera się Locarno 
zachodnie. Rokowaniom z Polską Li- 
twa nie może się sprzeciwić już ze 
względu na wciełenie Kłajpedy do Li- 
twy, które powoduje konieczność ot- 
warcia żeglugi na Niemnie, [oraz ze 
względu na konieczność porozumie- 
nia w sprawie kolejowej i komunika- 
cji tranzytowej. 

Litwa wprawdzie nie może bez 
odzyskania Wilna i Grodna nawiązać 
z Polską normalnym stosunków, nie 
poż Z zk opierała rokowa- 
iom z Polską nawet w tym wypadku 

gdyby tylko część zadań litewskich 
miała widoki powodzenia. 

„Telegraphen Union oświadcza w 
końcu: Pomijając frazesy, a trzymając 
się tylko właściwej treści mowy Walde* 
marasa, stwierdzić należy, że w poró- 
wnaniu do dotychczasowych ofiejal- 
nych przemówień polityków litew- 
skich ostatnia mowa  Waldemarasa 
zwraca uwagę przedewszystkiem z 
powodu znacznego osłabienia anty- 
polskiego charakteru, cechującego 
wszystkie dotychczasowe wystąpienia 
litewskie. 

Podziękowanie; 
Czcigodnemu Panu Profesorowi 
Dr. „Michejdzie, Paniom i Panom 
Doktorom ;Dutkiewiczównie, Ma- 
cijewskiej, Rudzkiemu i Żemojte- 
lowi za uratowanie życia mojej żonie 
oraz za troskliwę opiekę Pani Dr 
Gileis i personelowi Kliniki Chirur- 
gicznej U. S. B. składam tą drogą 

najgorętsze podziękowanie. 

CZESŁAW SUROŻ. 
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Świerkowej Papierówki 
w wielkich partjach poszukuje do 

kupna w roku 1927 wielka FABRYKA 

Cellulozy i Papieru 
Poważne oferty i pośrednictwo 

przyjmuje 

Firma Fridrich Simon, 

Aschersleben, 

Prow. Sachsen.    
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Wojewoda Raczkiewicz w pow. Oszmiańskim, 
W sobotę dnia 26 b. m. o godzie 

nie 10 rano wojewoda wileński p. 
Władysław Raczkiewicz w towarzy- 
stwie Naczelnika Wydziału Bezpie- 
czeństwa p. Kirtiklisa, Dyrektora Okr. 
Dyr. Rob. Publ. p. inżyniera Siła No- 
wickiego i Sekretarza osobistego p. 
Staniewicza, udał się na inspekcję do 
powiatu Oszmiańskiego. W  Sołach 
na stacji kolejowej p. Wojewodę po- 
witali wójt gminy, przedstawiciele 
miejscowych organizacji społecznych 
oraz przedstawiciele duchowieństwa 
katolickiego i żydowskiego, przyczem 
wójt gminy i reprezentant ludności 
żydowskiej wręczyli p. Wojewodzie 
chleb i sól. W dniu 26 lutego. p. 
Wojewoda dokonał lustracji urzędu 
gminnego, zwiedził 7-klasową szkołę 
miejscową, gdzie witał go zespół na- 

uczycieli i dziatwa szkolna. Następnie 
p. Wojewoda zwiedził nowobudujący 
się kościół, poczem szczegółowo ogią- 
dał budowle wznoszone systemem 
glinobitnym p. Niemirowicza, a mia- 
nowicie, budynki w Sołach, dom ko- 
operatywy i dom mieszkalny w ma- 

jatku Sółka, zabudowania gospodar= 
cze i mieszkalne w majątku Narbuto- 
wszczyźnie. Budynki te wywarły do- 

datnie wrażenie, jako odpowiadające 
swoim celom, a przytem tanie i pra- 

ktyczne. Wieczorem tegoż dnia p. 

Wojewoda obecny był na zabawie w 

Oszmianie, urządzanej przez Powiato- 

wy Komitet W. F. i P. W., gdzie pa- 

nowal bardzo serdeczny nastrój i 

gdzie p. Wojewoda miał możność 

bliższego zetknięcia się z szerszem 
gronem miejscowego społeczeństwa. 

Następnego dnia zrana p. Woje- 

woda zwiedził Wydział Powiatowy, 
Starostwo, oraz przyjmował przed- 

stawicieli wyznań i kierowników urzę- 
dów niezespolonych oraz delegacje lu- 

dności. Z osób i delegacji przyjętych 
przez p. Wojewodę wymienić należy: 

burmistrza m. Oszmiany, , prezesa 

gminy wyznaniowej żydowskiej, pre- 

zesa gminy wyznaniowej mahometań - 

skiej, dyr. gimnazjum p. Łokuciew- 

skiego, delegację Związku Nauczyciele 

skiego, delegację Związku Strzeleckie- 

go, delegację Sokoła, naczelnika Urzę- 
du Poczt i Telegrafów, Kierownika 

Szpitala, Naczelnika Urz. Skarbowego 

i Kierownika Działu Akcyz i Mono- 
polów. Po odbytem przyjęciu p. Wo: 
jewoda udał się na sumę do kościoła. 

Po nabożeństwie p. Wojewoda zwie- 
dził szpitał miejscowy, warsztaty tka- 

ckie Wydziału Powiatowego i rezerwę 

Komendy Policji Państw. ; 

Jednocześnie Naczelnik: Wydziału 
Bezpieczeństwa p. Kirtiklis dokonał 
wizytację posterunku P. P, w Sołach 
i w Oszmianie oraz w Komendzie 
Powiatowej P. P. i odbył konferencję 
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BRANDES. 
Wielkie imię oblecialo temi 

0- 

perm umarł i pogrzebion 85-letni 
er: 

mi cały świat cywilizowany. W 

k Brandes... 
(wano go 

literackiego; 

ności i blasku. 

nie zachodziło słońce. „4 
Byl postępowcem, liberałem 

nie wyraził: sługą tego, 
prekursorem tego, co przyjść 
przewódcą tych, co szukają 

wotności do ostatniego 

Wełny sukniowe i kostjūmowe 

w  doborowych gatunkach 

po eenach niskich, 

Bracia Jabłkowscy Yp. flkc. 
WILNO 
Mickiewicza 18 

„Tel. 4—98 i 7—38, 
2980909080008000 8 

rofesorem literatury— 
Europy, tego duńskiego europejczy- 
ka. Lai = czterdzieście niebyło 
nad Brandesa potężniejszego krytyka 

on to rozdawał we 
wszechświatowej literaturze rangi — a 
nawet korony. A był nietylko kryty- 
kiem literackim, niejako zawodowym; 
był wielkiej miary estetą, a z czasem 
urosł z historyka literatury na dziejo- 

pisa Yi zenia | ią 
niesłychanej Ela: 1, = 

aw eg "Wolno wyrazić się, 
że w państwie intelektu Brandesa — 

i 

kosmopolitą; był — jak ktoś się trai“ 

ma, 
bez- 

względnej prawdy. Naturą był bojo- 
wą, © temperamencie niepożytym, im- 

petyczną i pełną niewyczerpanej 2у- 
tchnienia. 

Ostremi cięciami wytwornego dowci- 
pu i głębokiej ironji nie gardził. Pi- 
sa! stylem pełnym powagi lecz i ży- ła się y 
cia zarazem. Ogromny wywarł wpływ. jeśli się nie mylimy, praca Brandesa: 

w sprawie przysposobienia wojskowe- 
go i wych. fizycz. z pułk. Zasztow- 
tem, kpt. Ciemniełońskim i Starostą 
Oszmiańskim. Dyrektor Rob. Publ, 
p. inż. Siła Nowicki odbył konferen- 
cję z p. Starostą i inżynierem powia- 
towym w sprawie stanu dróg w po- 
wiecie. 

Odjazd p. Wojewody oraz towa- 
warzyszących mu urzędników nastą- 
pił 27 b. m. o godz. 17 m. 20 ze 
stacji Oszmiana. 

MIŁUCIE 
pow. Wilejski, 

— Rada Opiekuńcza Kresowa. 
W połowie lutego rb. dzięki niestru- 
dzonej energji p. Jana Łosia, nauczy- 
ciela szkoły powszechnejjw Cielakach, 
powstał we wsi Miłucie gminy Woj- 
stomskiej nowy dom ludowy Rady 
Opiekuńczej Kresowej. 

Uroczystość otwarcia odbyła się 
w nadzwyczaj podniosłym nastroju 
w obecności wszystkich bez wyjątku 
mieszkańców Miłuć; i4 licznych gości 
z sąsiednich wsi i folwarków. Aktu 
poświęcenia dokonał proboszcz pa 
rafjj Wojstomskiej ks. Adolf Moczul- 
ski, poczem wygłoszono szereg prze- 
mówień okolicznościowych. Następnie 
odbyły się popisy solowe z odšpie- 
waniem kilku patrjotycznych pieśni 
przez miejscową młodzież, a na za- 
kończenie przy dźwiękach miejscowej 
orkiestry zabawiano się tańcami, 
które ochoczo i w zgodnej harmonji 
przeciągnęły się aż do samego świtu. 

Włodzimierz Kazimirski, 

US GRIEN TIT AS NKTITIRIKI aa REIK, 

Nowości wydawnicze. 

— W trzech ostatnich zeszytach 
<Tygodnika llustrowanego> — między 
innemi: artykuły wstępne o przebudzeniu 
się Chin (St. Szczutowski) o polityce Nie: 
miec (F. Rawita-Gawroński), sprawozdanie z 
ksiązki o Romanie Sanguszce, opis suto ilu- 
strowany wręczania biretu kardynalskiego 
pronuncjuszowi Laur'emu, piękne <lmpre- 
sje Alpejskie» K. Wąsowicza, rzecz o <Wy- 
miarze sprawiedliwości w Polsce» (18 por- 
tretów), treściwa monografijka księżnej An- 
toniowej Radziwiłłowej, kolejne ciągi $kon- 
kursowej noweli Janiny Tumińskiej, ilustra- 
cje do opery Różyckiego «Beatrix Cenci», 
widoki i opis Bydgoszczy, rzecz 0 Matce 
Boskiej Kodeńskiej, o najświeższej anziel- 
skiej monografji Sienkiewicza etc. Ożywie- 
nia w zasłużonem, popularnem Czasopismie 
nie brak. A ukazał się właśnie 3509-ty ze» 
szyt <Tygodnika». 

— Gustaw Olechowski:  <Żołnierz 
Pański». Powieść. Bibljoteka dzieł twyboro- 
wych. 1927. 

— M. H. Szpyrkówna: <Godzina 
bije». Str. 190. Wydawnictwo Zakł. Nar. im. 
Ossoliūskich. 1927 

Są to refleksje i uwagi bardzo, bardzo 
godne przeczytania — i zapamiętania. 
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tłumaczone na języki niemiecki, an- 
gielski, francuski, włoski etc. między 
innemi i na polski język—było przez 
dziesiątki lat głównem źródłem orjen- 
towania się w dziedzinie wielkiego 
przełomu nastąpionego w naczelnych 
piśmiennictwach Świata na progu 
upłynionego stulecia. Poglądy Bran- 
desa i metoda Taine'a były drogo- 
wskazami dla całej epoki. 

O wiełe mniej znanym jest mo- 
nument krytyczny, który Brandes 
wzniósł Szekspirowi. Nowoczesne ba- 

nieco naprzód znajomość życia Szeks- 
pira; po za sąd krytyczny Brandesa 
o dziełach Szekspira— nie wyszły. 
Wszelako obok „Głównych prądów* 
należy, jako drugi standart work 
Brandesa wymienić jego przeznako- 
mitą monografję Woltera. Wolno wąt- 

pić czy powstanie kiedy świetniejszy 
co powstaje, i prawdziwszy wizerunek, co mówiąc 

nawiasem sprawia wj czytaniu wraże- 
nie najbardziej, pasjonującej powieści. 
W monografji Woltera zajaśniał w 
całej pełni dar analityczny Brandesa, 
ogromna skała jego Intelektu i na 
ostatek jego niepospolity talent pi- 
sarski. 

Jego najpopularniejsze dzieło, sze- monograija Talleyranda. 

ściotomowe, „Główne prądy w litera- 
turze XIX-go wieku”, które ukazywa- chodzący z katedry uniwersyteckiej 
ło się pojedyńczemi kolejnemi toma- w Kopenhadze, był Brandes w naj- 
mi między rokiem 1872 а 1890-tym, pelniejszem rozumieniu żywym czło- 

Jeszcze niedawno, bo w 1923 r. 
ukazała się w tymże rodzaju ostatnia, 

Aczkolwiek od 1902 roku nie od- 

Negatywny wynik 

SŁOW O 

akcji p. Rauschera. 
BERLIN, 28 Il. Z kół polnformowanych donosi „Montag Morgen* 

że narady posła Rauschera z berlińskiemi kołami urzędowemi zakończyły 
się wynikiem negatywnym. Rząd niemiecki narazie nie podejmuje ze swej 
strony inicjatywy w kierunku likwidacji wojny celnej oraz wznowienia ro- 
kowań gospodarczych z Polską. Dziennik zaznacza, że informacje posła 
Rauchera dotyczące stanowiska rządu polskiego, przekonać miały koła 
berliūskie 0 bezcelowošci podejmowania jakichkolwiek prób porozu- 
mienia. Mimo wszystko liczą się z tem, że w Genewie dojdzie między mi- 
nistrami Stresemanem i Zaleskim do bezpośrednich w tej sorawie narad, 
które mogłyby ewentualnie zmienić obecną sytuację. Poseł Rauscher wy- 
jeżdża we wtorek do Warszawy. 

Audjencja u prezydenta Rzeszy. 

„BERLIN, 28 II. PAT. Poseł niemiecki w Warszawie Rauscher, który 
bawi obecnie w Berlinie był dzisiaj przyjęty na audjencji przez prezydenta 
Rzeszy. Dzienniki pepołudniowe stwierdzają, że rozmowy i narady, jakie 
poseł Rauscher prowadził w Berlinie w ministerstwie spraw zagranicz- 
nych i w kołach politycznych niemieckich, nie wydały dotychczas wyników 
i nie zostały jeszcze zakończone. Jest rzeczą bardzo wątpliwą czy poseł 
Rauscher wyjedzie we wtorek do Warszawy. 

HATTERZSZA 

Spisek bolszewicki na Węgrzech. 
BUDAPESZT. 28 II PAT. Policja wykryła wielki spisek bolszewicki, obej- 

mujący Budapeszt i inne duże miasta węgierskie. Na czele spisku stał Zoltan 
Szanto, brat Beela Szanto, komisarza wojennego z czasów dyktatury sowiec- 
kiej na Węgrzech i najbliższego współpracownika szefa węgierskiej Czeka w 
1919 r. Samuel'ego. Zoltan Szanto został aresztowany na jednej ze stacji gra- 
nicznych w chwili. gdy usiłował zbiec zagranicę. Inni agitatorzy zatrzymani 
przez policję zeznali, iż mieli z Moskwy polecenie rozdawania pieniędzy w 
celu 
Dotychczas aresztowano 50 osób. 

propagandy i założenia drukarni bolszewickiej w pobliżu Budapesztu 

BUDAPESZT, 28 Il PAT. Według zeznań aresztowanych komunistów. 
Moskwa przygotowała na Węgrzech wielki spisek, pragnąc w kofcu marca 
wywołać rozruchy i zamieszki w Budapeszcie i w większych miastach prowin- 
cjonalnych. Z Moskwy nadsyłano regularnie A” sumy, zasjlając rów- 
nież organizacje skrajnie socjalistyczne. W Budapeszcie aresztowano w związku 
z tem 70 osób. 

Pożyczka dla Łotwy. 
RYGA, 28—II. Pat. Dziennic <Pirmdiena» donosi, że rokowania o 

pożyczkę zagraniczną dla Łotwy weszły obecnie w stadjum, pozwalające 
oczekiwać ostatecznego załatwienia sprawy w ciągu tego tygodnia. 

Odpowiedź Coolidge'a. 
PARYŻ, 28—I. Pat. Jak donosi «Le Matin», Poincare otrzymał już 

odpowiedź prezydenta Coolidge'a, który w tonie bardzo przyjaznym przyj- 
muje propozycje francuskie analogiczne do propozycyj, przyjętych przez 
Angiję w sprawie dotychczasowych spłat długu francuskiego. 

(EZR ASS AE EEG KORSAK ZY CAC PTOP ASKA DER VISI IPS 

Parlamentarzyści 

Delegacja parlamentarzystów pol- 
skich opuściła Verduu dn. 28 lutego 
o godz. 8 rano, udając się w towa- 
rzystwie trzech deputowanych - na 
zwiedzenie pól bitw w Ardenach i 
Szampanii. 

O godz. 2 po południu wycieczka 
przyjechała do Reims gdzie była po- 
dejmowana sniadaniem przez zarząd 
miasta. W czasie sniadania pierwszy 
zabrał głos deputowany Marchande 
wznosząc toast na cześć kolegów z 
parlamentu polskiego i podkreślając 
scisłą solidarność pomiędzy deputo- 
wanymi francuskimi i polskimi w 
dziele pokoju i pojednania narodów. 
Prefekt Langeron mówił o uczuciach 
jakie żywi Reims wobec Polski stwier- 
dzając przytem, że uczucie te podzie« 
la cała Francja. W końcu mówca 
złożył hołd robotnikom polskim we 
Francji, którzy oddali wielkie usługi 
rolnictwu francuskiemu. Następny 
mówca deputowany Capgras nakreślił 
obraz działalności grupy parlamen- 
tarnej francuskiej polskiej na polu 
badania zagadnień, interesujących oba 
narody, zwracając uwagę na osiągnię- 
te już wyniki w walce z wrogą kam- 
panją. usiłującą zerwać ścisły związek 
między Francją a Polską. Przykładem 
tej owocnej działalności jest wspólny 
wysiłek obu grup parlamentarnych, 
którym. udało się z powodzeniem 
stłumić tendencyjne pogłoski, rozsie- 
wane przez prasę niemiecką po kon- 
resie radykałów socjalnych w Bor- 
eau. 

‚ 2е з!топу ро!зК1е] хабга! @108 ро- 
seł Marylski, składając hołd bołtałer- 
skiej postawie ludności miasta Reims 
w czasie wojny i wyrażając oburze- 
nie z powodu barbarzyńskiej działal» 
mości artylerji niemieckiej, która w tak 

polscy weFrancji, 
straszny sposób uszkodziła wspaniałą 
katedrę, W zakończeniu pos. Marylski 
wniósł toast na cześć miasta Reims 
i jej ludności, poczem przemawiali 
senator Nowak oraz senator Kiniorski 
który. wyraził podziękowanie mówcom 
francuskim га uczucia wyrażone 
względem Polski i narodu polskiego 
oraz wniósł toast na cześć Francji, 
wiernej przyjaciółki Polski. 

Po śniadaniu parlamentarzyści pol- 
scy zwiedzili katedrę i kościół w 
Domremy. Część delegacji polskiej 
złożyła wizytę kardynałowi Lucon. 5 
Kardynał Lucon wyraził życzenia 
wielkości i pomyślności dla Polski w 
jej nowem istnieniu, a przedewszyst- 
kiem życzenia długiego pokoju i uni- 
knięcia okropności wojny. Senator 
Kiniorski podziękował _ kardynałowi 
za wyrażone względem Polski uczu- 
cia i wręczył mu ofiarę na odbudowę 
katedry. 

Wieczorem odbył się obiad, wyda- 
ny przez Izbę handlową i Syndykat 
producentów win szampańskich, na 
którym wzniesiono toasty ze strony 
francuskiej na cześć prezydenta Mo- 
ścickiego oraz ze strony polskiej na 
cześć prezydenta Doumergue'a. Po 
obiedzie parlamentarzyści polscy w 
towarzystwie 4 deputowanych  odje- 
chali do Paryża, dokąd przybyli o pół- 
nocy, powitani na dworcu przez am. 
basadora Chłapowskiego wraz z per- 
sonelem ambasady, radcę handlowe- 
go Węcławowicza, radcę Lasockiego, 
Attache wojskowego pułk. Kleeberga, 
licznych dziennikarzy polskich oraz 
kiłku deputowanych z przewodniczą 
cym grupy parlamentarnej francusko- 
polskiej Locquin'em na czele, który 
w gorących słowach powitał parla- 
mentarzystów polskich, (PAT) 

Karty przeszłości przed kratami sądowemi. . 
Gen. Berbecki jako oskarżyciel 

<Słowo Pomorskie», organ ND w To- 
runiu po przewrocie majowym prowadził 
kampanję przeciwko Marszałkowi Piłsud- 
skiemu. Generał Berbecki, komendant kor- 
pusu pomorskiego zakazał wojskowym czy- 
tanie <Słowa Pomorskiego» oraz uczęszcza- 
nie do lokali prenumerujących tę gazetę, 
wówczas «Słowo Pomorskie» rozpoczęło 
PZ przeciwko Berbeckiemu. W dniu 
26/8 1926 r. «Słowo Pomorskie» zamieściło 
artykuł pod tytułem: <Z przeszłości szabli 
generał Berbeckiego. Zamach na Radę Re- 
gencyjną dla wprowadzenia Hohenzoller- 
mów, zamach na życie arcybiskupa Kakow- 
skiego». Pod tymi krzyczącymi tytułami był 
wydrukowany komunikat POW o projekcie 
zamachu na Radę Regencyjną w 1918 r. 
Zamach według komunikatu miał organizo- 
wać Studnicki, który w tym celu porozu: 
miał się z pułkownikiem Netto, szęfem szta- 
bu przy Beselerze, majorem Szutte, naczel- 
nikiem drugiego oddziału armji niemieckiej 
konstytującej w Królestwie, z kapitanem 
Stucerem, szefem centrałaej policji, oraz z 
otoczeniem Lerchenfelda. Szereg wybitnych 
osobistości w obozie aktywistycznym, jak 
Ś. p. ks. Maciej Radziwiłł, ks. Aleksander 
Drucko-Lubecki, Ludwik Kulczycki i Janusz 
Suszi mieli być wspólaikami Studnickiego 
w przeprowadzeniu zamachu i ks. Radziwiił 
miał w tym celu porozumieć się w Berli- 
nie, między innemi w sprawie telefonów 
lokaiu Rady Regencyjnej. Według komuni- 
katn Studnicki chciał wciągnąć do zama- 
chu Zb'erańskiego, członka P. O. W, i ten 
zakomunikował o tem komendzie P. O. W., 
która wysłała ludzi dla podsłuchania roz- 
miowy w sprawie zamachu i na mocy tych 
rózmów wydała komunizat. Pułk. Berbecki 
i «Polska Siła Zbrojna» miały brać udział w 
zamachu i pułk, Berbecki ofiarowywał Stu- 
dnickiemu do rozporządzenia swą szablę. 

Generał Berbecki wytoczył proces prze 
ciwko Redaktorowi <słowa Pomorskiego» 
Alesandrowi Wojderowi, 

Proces był wyznaczony na 12 lutego. 
Powołany w charakterze Świadką generał 
Berbecki powiedział, że o tieści komunikatu 
POW wiedział przed jego wydrukowaniem 
i oświadczył autorowi jego Zdanowiczowi- 
Opielefiskiemu: <Nie ogłaszaj komunikątu, 
bo nikt ci nie uwierzy i tylko się wbab- 
rzesz», na to ten mu odpowie iział: Jest on 
moim przeciwnikiem politycznym, muszę go 
zbagrzać, choć sam nie wierzę w io, СО 
wydrukuję». Sprawę odłożono do dnia 16 
b. m. dla L świadków pp: Wła- 
dysława Studnickiego, Czesława Zbierań- 
skiego, Al. Markowskiego, ]. Guzdraja i po- 
sta Kościałkowskiego; z wyjątkiem p. Wła 
dysława Studnickiego, powołanego przez 
prokuratora, inni świadkowie byli powołani 
przez obronę. Wszyscy Świadkowie, z wy- 
jątkiem posła Kościałkowskiego, stawili się 
na sąd. 

"Świadek Zbierański twierdził, że ko 
munikat został wydany po jego wyjeździe 
z Warszawy, że są tam niedokładności, że 
Studnicki nie twierdził, że generał Berbecki 
przyobiecał swą pomoc, lecz że wyrażał 
nadzieję na pomoc Berbeckiego i oświad- 

ł, że komunikat w ogólnych zarysach 
powiadał prawdzie. 
Swiadek Studnicki stwierdził, że od 

lipca 1917 r. nie spotykał się z Berbeckim 
i nie twierdził, że Berbecki obiecał mu po 
moc w jakimkolwiekbądž żamachu. Komu- 
nikat PÓW był wydany w dzień otwarcia 
drugiej Rady Stanu 26 czerwca 1918 r, z0- 
stał rozdany wszystkim członkom Rady 
Stanu. Studnicki pragnął zabrać głos na 
ierwszem posiedzeniu Rady Stanu dla u- 

dowodnienia, iż komunikat jego jest tylko 
fantastyczną historją i został wydany dla 
walki politycznej, uniemożliwienia pracy po- 
litycznej Studnickiemu oraz skompromitowa* 
nia wybitnych aktywistów, o stosunkach 
Studnickiego z którymi wiedziało POW. 
Prezydjum Rady Stanu uznało, że komuni. 
kat zawiera niewiarogodne relacje i byłoby 
uwłaczającem dla powagi Rady Stanu, roz- 
patrywanie go na plenum, gdyby jednak któ- 
ry z członków Rady Stanu powołał by się na 
komunikat, lub uczyn'łby p. Studnickiemu 
zarzuty z faktów podanych w komunikacie, 
p. Studnicki mó łby wówczas udzielić po- 
trzebnyca wyjaśaleń plenum Rady Stanu. 
Studnicki wypowiedział programową mowę 
na pierwszem  posłedzeniu Rady Stanu i 
chociaż miał w Radzie Stanu wielu prze- 
ciwników, usiłujących go zwalczać, jednak 
nikt nie wysuwał zarzutów opartych na ko- 
munikacie. 

Świadek Studnicki wyjaśnia w sądzie 
swój stosunek do POW. Przed wojną Stu- 
dnicki był jednym z pierwszych. i gorliw- 
szych propagatorów polskiego bojowego 
pogctowia na wypadek wojny i wszystkie 
organizacje wojskowe polskie były przez 
niego popierane, był prezesem skarbu woj- 
skowego oraz brał czynny udział w akcji 
przygotowawczej Tymczasowej Komisji Nie- 
poczciwych Stronnictw. Od przyjazdu 

lo Warszawy zaraz po wejścia Niemców do 
aktu 5 listopada 1916 r. występował 24wsze 
w obronie aresztowanych POW, tłumacząc 
władzom niemieckim,że to jest polskie przy- 
sposobienie wojskowe i znajdzie się w km 
polskiej z chwilą ogłoszenia państwa Pol- 
skiego. W pierwszej Radzie a zaryso- 

  

wiekiem utrzymującym nieprzerwany Brandes uchodzić za typowy ckaz Brandesa] uniwersalizmu. 
kontakt osobisty z elitą umysłową 
świata. I, w dodatku, podróżował wie- 
le. W Berlinie czas długi stale- prze* 

uniwersalizmu zarówno umysłu jak 
ducha. 

Jego, który chętnie szczycił się 

Natomiast, że był szczerym przy- 
jacielem Polaków i Polski (wówczas 
właśnie kiedy w niedoli była niemal 

bywał. Z niemiecką umysłowością, kul- tem, że jeszcze stary Andersen czytał beznadziejnej) na to dowodów niee 
turą, literaturą był wjnajwiększej zaży- mu osobiście cudne swoje bajki, 
łości. Za pośrednictwem niemieckiego do którego pisał Nietzsche ostatni 
piśmiennictwa _ spopularyzował 

powstawało 

na swój list przed zapadnięciem w mroki naród polski 
świat cały np. Ibsena. W jego oczach nieuleczalnego obłędu — łączyły w ny. *) i dziś 

wielkie dzieło twórcy ciągu długich, długich lat wprost przy: 
<Heddy Gable:» i <Ubiorów» i on jacielskie stosunki z  koryfeuszami 
pierwszy dał je Światu poznać. On najwyższej świata umyslowości, naj- 
zapoznał zagranicę ze znakomitymi potężniejszego talentu. Przyjaciółmi 

dania skąpych wiadomości biograficz- swymi rodakami Bangiem i Nansenem mu byli: Flaubert i bracia Goncourto- 
nych o twórcy „Hamleta* posunęły (Piotrem). On Strindberga w świat wie, Turgienjew i Maeterlinck, Czechow 

wprowadził, Wogóle był skąndynaw- i Bartes, Tołstoj i Anatol France... 
skiej literatury najgorliwszym i 

i ogromne oddał jej usługi. 

naj: 
wpływowszym propagatorem, komenta 
torem, w znacznej mierze apologetą 

A Polaków w ścisłym 
Stosunek Brandesa do Polski i 

jest związku z 
Nietzsche? |Któż, jeżeli nie Brandes jego pochodzeniem żydowskiem. 
otworzył przed światem labirynt jego 
wizyj proroczych? On, Brandes, znako- des, lecz wrodzony jego umysłowi i 
micie torował drogę zagraniczną Sien- duchowi hellenizm był wręcz przeci- 
kiewiczowi i Reymontowi; on na naj- wieństwem judaizmu. Sam on kiedyś 
szersze forum publiczne sprowadził wyraził się nawpół sarkastyczniej i 

Żydem był z pochodzenia Bran- 

Włocha d'Annunzia; on z Czechem nawpół żartobliwie: 
Vrchlickim zapoznał szerokie kręgi 
swoich czytelników. Gdyby nie Bran- właśnie Duńczyka, który najuporczy- 
des, któż wie jak długo musieliby wiej rwie się do Aten, wy й2 powro- 

— Opamiętajcie się ludziel 

czekać na rozgłos i sławę wszechświa- tem wleczecie do Jerozolimy! 
tową Gerhardt Hauptmann, Verhaeren, 
Heyse, Schnitzier, Meredith, Wilde, resował się. 

nawet Hijobie, 
Shaw. W rozumieniu wrażliwości na nad pieśniami», jeżeli napisał, nota 
wszystko, co «ludzkie», w rozumieniu bee znakomite studjum o Beacons- 
doskonałej znajomości wszechświato- fiełdzie—d'lsraelim, tudzież o Ferdy- 
wego piśmiennictwa, wszechświatowej nandzie Lassalle—to śmiało możemy 
tilozofji, a nawet publicystyki, może w tem jedynie upatrywać odprysk 

Welis, Hugo Hofimansthai, 

|—malo wogėle žydowstwem inte- 
Jeżeli napisał książkę o 

«Pieśń jeżeli komentował 

Tego 

braknie. Wystarczy przypomnieć Bran- 
desa książkę o Polsce, za którą cały 

był mu głęboko wdzięcz- 
ja jeszcze winien z 

wdzięcznością wspominać. Sprawie 
polskiej oddała niezapomnianą u- 
sługę. 

Cóż się stało zaraz po wybuchnię- 
ciu wielkiej wojny? Oto w kosmopo- 
licie Brandesie zadrgały struny wiel. 
kiej litości dla żydów, dla ich tłumów, 
nietylko najstraszliwiej przez klęski 
wojenne dotkniętych lecz na domiar 
smaganych zaciętym antysemityzmem. 
W Brandesie starym i wypróbowa- 
nym przyjacielu Polski obudził się 
patrjota żydowski, a przesadne wieści 
dochodzące do niego z za gór i rzek 
musiały mocno targnąć jego niespo- 
żytym temperamentem urodzonego 
bojowca. Stary, wypróbawany przyja- 
ciel Polski wystąpił ze zwykłą wehe- 
mencją... przeciwko Polsce? Nie. Wy- 
stąpił w obronie żydów polskich 
przeciwko—polskiemu antysemityzmo- 

Duża to różnica. Ciężki zarzut 
ideałom wol- 
„wystąpienie 

przeciwko Polsce* wybijającej się na 
wolność wśród najstrasziiwszych okro- 

wi. 
sprzeniewierzenia się 
ności i altruizmu przez 

ip. Wł, Studnicki jako świadek. 

wały się różnice między taktyką twórcy 
polskiej organizacji wojskowej Piłsudskiego, | 
a Studnickiego. 

Piłsudski uważał, że dla tworzeriż ” 
jawnej przy pomocy Niemców armji pofę 
skiej trzeba uzyskać pewne warunki. яа * 
dek Studnicki uważał, że tworzenie armji 
jest siłą motorową dla całej akcji państwo-/ 
wo-twórczej. Po wywiezieniu Piłsudskiego 
do Magdeburga i zniknięciu z widowni w 
Warszawie dawnych działaczy POW, nastą- r” 
piły wrogie stosunki między Studnicki, 
dążącym do powołania do życia armji pol- 
skiej i domagającym się przymusowej rekru- 
tacji, a POW. PÓW. wówczas dla jednych 
pozostawała w dalszym ciągu organem 
przysposobienia wojskowego, dla innych 
szczepionką przeciwko powstaniu armji pol- 
skiej i czynnikiem szachującym rekrutację. 
Wypadki 1863 r. rzuciły cień, obezwładnia- 
jący współczesne pokolenie. Rada Stanu, a 
następnie Rada Regencyjna przypominały 
sobie brankę Wielopolskiego, która sprowo- 
kowała powstanie i obawiała się, żeby w 
razie rekrutacji POW. nie urządziła ruchaw- 
ki przeciwko okupantom. Studnicki twierdzi, 
że usiłował osłabić, zniszczyć POW 
istąd zawiązał kontakt ze Zbierańskim i 
prowadził z nim rozmowy. Zbierański pro- 
ponował urządzenie zamachu, Studnicki wy- 
kazywał jego niemożliwość, jakkolwiek po- 
wstawał na Radę Regencyjną, że marnuje 
Czas, że nic nie czyni dla stworzenia armji. 
W rozmowach z Radą Regencyjną powsta- 
wał przeciwko jej bierności, oporowi, który 
uniemożliwia budowanie pafńs'wa i wskazy- 
wał nawet, że może dojść do zamachów 
Stanu. Potrzebę w zmianie organizacji wła- 
dzy zwierzchniej w Polsce propagował 
wszędzie i Niemcom mówi, że daleko szcze- 
rzej budują Ukrainę niż Polskę. + 

Rzecz naturalna, że komunikat, który 
mówi o rozmowach z szeregiem okupantów 
nie odpowiada prawdzie. Jeżeliby ktoś miał 
zamiar zamachu, nie czyniłby to tak, jak 
opisuje komunikat. Komunikat podaje jakby 
ankietę, urządzoną wśród działaczy niemiec- 
kich i polskich o sposobach dokonania za- 
machu Stanu drogą zabójstw. Już Makia- 
welli pisał, że jeżeli kto ma zabić tyrana, 
ten dokona tego, jeżeli nie będzie potrzebo- 
wać współników, z każdym nowym wspól- 
nikiem wtajemniczonym, zmniejsza się praw- 
dopodobieństwo dokonania. r 

Komunikat pragnął skompromitować wy- 
bitnych przedstawicieii aktywstów, stąd 
wplótł ich nazwiska do komunikatu jako 
 współpianujących zamach. Kogoż tam nie- 
ma. I konserwatywny posiadający kontakt z 
centrem niemieckiem ks. Maciej Radziwiłł, i 
czyniący próby tworzenia centrowej partji 
w Polsce ks. Drucki-Lubecki. Wszystko to 
było oczywistym absurdem, oczywistą bred- 
nią. Świadek wskazuje na swój udział w od- 
budowie państwa polskiego i z książki So- 
kolnickiego .<Pamiętniki wielkiej wojny» cy- 
tuje ustęp z «Pamiętników b. kancierza Nie- 
miec» Erzbergera, który go nazywa <Ojcem 
manifestu 5 listopada» —manifestu proklamu- 
jącego państwo polskie. z 

Świadek Zblerański zaprzecza Studnic- 
kiemu i twierdzi, że nie on, lecz Studnicki 
proponował zamach na Radę Regencyjną,! { 

że on Zbierański o polityce nie miał poję- 
cia, a należał wyłącznie do organizacji woj- 
skowych, na co odpowiedział Studnicki, że 
on, Studnicki, mówił o sytuacji politycznej, 
o szkodliwości owoczesnego ustroju Polski, 
o szkodliwości koncepcji Rady Rezencyjnej, 
a Zbierański proponował mu «swoich ludzi» 
<ludzi do zamachu». Świadkowie Al. Mar- 
kowski i J. Quzdraj twierdzili, że w 1918 r. 
do nich dochodziły pogłoski o zamachu, któ- 
ry miał być dokonany przeciwko Radzie Re- 
gencyjnej. Prokurator Giziński popierający 
oskarżenie domagał się skazania redaktora 
Wojdera na 15 miesięcy więzienia, powołu- 
jąc się na to, że obrona nie przeprowadziła 
dowodów prawdy, przyczem wskazywał na 
ciężką zniewagę, jaką wydrukowaniem ko- 
munikatu z odnośnemi napisami wyrządzono 
gonerałowi Berbeckiemu, co miało na celu 
poderwanie jego autorytetu moralnego w 
wojsku. Obrońcy oskarżonego, adwokaci Ki- 
jeński i Ossowski przyznawali, że dowód 
prawdy nie został przeprowadzony, lecz że 
redaktor Wojder miał prawo powoływać się 
na dokument POW. gdyż jest to dokument 
historyczny, który aż do przewodu sądowe- 
go nie został zakwestjonowany. Obrońcy 
też uważali za rzecz łagodzącą winę, że od- 
nośae wystąpienie przez przedruk komuni- 
katu z napisami było wywołane tą krzywdą, 
jaką wyrządził generał Berbecki <Słowu Po- 
moiskiemu» przez zakaz czytania wojsko- 
wym tego dziennika. Sąd skazał R 
na rok więzienia oraz postanowił ogłosi 
wyrok w 5 pismach. 

  

Rysownik „DUNCIO* | 
wykonuje wszelkiego rodzaju rysunki 
piórkiem 1 więglem, jakto: reklamy, 
winiety, ilustrację książek 1 t. p. 
rzeczy.  Dowiedzieć się można, 
kawiarnia-piekarnia <Udziałowa» róg 

Mickiewicza i Garbarskiej, 

sam zresztą wyłożył wszystko i wy- 
tłumaczył w miesięczniku żydowsko- 
narodowym „Der Jude”—jako ujmu- 
jąc się za swych rodaków nie przestał 
być przyjacielem Polski. „Do roku 
1914-g0—pisa! tam—nie było narodu, 
który by był bliższy mojemu sercu 
niż polski. Mało też narodów wyka- 
zało mi osobiście tyle sympatji. Było 
więc wielką z mej strony ofiarą na 
rzecz obowiązku gdy w 1914-tym wy- 
stąpiłem przeciwko złemu traktowaniu 
żydów w Polsce". 

Incydent przejaskrawiono. Należy 
mu się odbarwienie aby sprawiedli- 
wości i prawdzie stało się zadość. 

* 

Między rokiem 1885 a 1887-ym, 
podróżował Brandes po Rosji i Polsce. 

Wówczas też czas dłuższy spędził 
w Warszawie podejmowany gościnnie 
przedewszystkiem przez Jana Blocha 
autora znakomitego dzieła o przyszłej 
wojnie, fiaansistę i filantropa. Pp. Blo- 
chowie mieszkali wówczas stale w 
Warszawie, prowadząc dom otwarty w 
wytwornych apartamentach zajmują- 
cych całe pierwsze piętro kamienicy 
na rogu ulic Marszałkowskiej i Kró- 
łewskiej. Honory domu z niepospo- 
licis dystyngowaną grandezzą robiła 
pani Biochowa, z domu Kronenberg, 
łącząca przedziwną urodę z niepospo- 
litym wdziękiem i daleko po za prze- 

pieństw wojennych—nie powinien cią. Ciętność sięgającem gruntownem wy- 
żyć ma pamięci Jerzego Brandesa, Qa Kształceniem. Na przyjęciach towa- 

*) Istnieje przekład polski Poznańskiego. 

у 

rzyskich tudzież intymnych zebraniach 
„bywała u pp. Blochów elita zarówno 

| 
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Konierencja przedsta- 
dicieli drobnego rol= 

nictwa. 

‚ 27-ро b.m. w gmachu prezydjum 

| rady ministrów odbyła się pod prze- 
wodnictwem p. wice-premjera Bartla 

konferencja przedstawicieli drobnego 

rolnictwa. : 
Tematem konferencji były dwa 

zagadnienia: sprawa reformy rolnej 

oraz sprawa spóldzielczości rolniczej. 
P. wicepremjer Bartel, zagajając 

konferencję, oświadczył: ||| 
<Obrady, które prowadziliśmy w  spra- 

wie rofnictwa na początku grudnia, nie zo- 

atąły wyczerpane w tym sensie, że. kilka 

k$pitalnych kwestji, a w szczególności dwa 
zagadnienia nie zostały w dostateczny Spo- 

sób i w dostatecznej mierze rozważone, t. 1. 

| Sprawa reformy rolnej i sprawa spółdziel- 

€zości. Zapraszając wówczas na konferencję 
tolniczą reprezentantów wielkiego, średniego 
i małego rolnictwa zdawało mi się, że spra- 
wy reformy rolnej i spółdzielczości rolni- 

czej będą mogły być omówione i należycie 

p Niestety tak się nie stało, wo- 

ec czego reprezentanci średniego a zwła- 
szczą małego rolnictwa chcąc zabezpieczyć 

sobie możność rozpatrzenia tych dwóch ka- 
pitalnych problemów w szerszy i bardziej 
szczegółowy sposób zażądali, aby tym spra- 

wom poświęcić osobną konferencję. Różne 
prace rządu opóźniły tę sprawę 1 ою dziś 
dla omówienia tych dwu spraw zebral śmy 
się, Witam paaów najserdeczniej i dziękuję 
tym wszystkim, którzy ponieśli ten trud i 

musieli z odłegłej części kraju przybyć tutaj, 
aby przyczynić się do wyjaśnienia całego 
Szeregu kwestji, które w referatach będą 

' przedmiotem naszych rozważań. 

Po tem zagajeniu przystąpiono do 
| obrad nad sprawą reformy rolnej. 

| Referat na temat «Ogólne potrzeby 
drobnego rolnictwa, w szczególności 

w związku z reformą rolną», wygło* 
sit p. Wilkoūski. 

Referent = wysuną! 
wnioski: 

1) organizacja drobnych rolników, wi- 

"2ас konieczność wprzęgnięcia jaknajszer- 

%zych mas ludności wiejskiej do twórczej 
"pracy nad gospodarczą odbudową państwa 

podkreślają potrzebę jaknajściślejszej pro- 
gramowej pracy tej organizacji z rządem. 

b 2) konieczne jest, aby rząd dążąc do 

podniesienia drobnego rolnictwa opierał się 

Drzedewszystkiem na instytucjach spółdziel- 

=
 

E
E
 

następujące 

«. 

| Tychi rolniczych drobnych rolników, zor- 

ganizowanych na zasadach równych praw 
iobowiązków członków oraz udzielał im 

' wydatnego poparcia moralnego i materjal- 

1 teza Ponadto konieczne jest ustawowe po- 

4 | Wołanie organizacji drobno-rolniczych w 

- „laknajszerszym zakresie | do współdziałania 

| rządem przy wykonaniu naprawy ustroju 

tolnego. Niezbędnem jest skoordynowanie 

“| przez rząd usiłowań poszczególnych insty- 

| Beji ogólno-rolniczych i. spółdzielczych, dą- 
. łących do NY zbytu produktów 

zwierzęcych. tyra celu powinien być po- 

Wołany przez ministerstwo rolnictwa i dóbr 

Daństwowych specjalny komitet do opraco- 

wania całokształtu tego zagadnienia. Kredyty 

fządowe dla drobnych rolników winny | być 

łozprowadzone za pośrednictwem organizacji 
| Spółdziejczych przy ścisłym współudziale or: 

ganizacji rolniczych, co przyczyni się nie- 
Watpliwie do celowszego ich zużytkowania' 

W sprawie unifikacji organizacyj 
tolniczych referent imieniem instytu- 

€yj rolniczych stwierdza, że sprawa 

Organizacyj rolniczych weszła w stan 

Brzewlekłych debat. Referent wskazu- 
ie na koniecność definitywnego i mo: 
dliwie szybkiego zakończenia sprawy, 
Utworzenia jednego ' polskiego to- 
Warzystwa rolniczego, jednoczącego 
Wszystkich rolników na terenie Rze. 

Czypospolitej na zasadach równych 

draw i obowiązków. W żadnym razie 

Organizacje gospodarcze nie mogą 
Dodlegać supremacji partyj. politycz 
tych, a tembardziej nie mogą być 
trenem wpływów i wałk partyjnych 

Boszczególnych stronnictw  politycz- 
lych, Wszędzie próby przenoszenia 
tych wałk ma teren organizacyj go- 
Spodarczych napotka na zdecydowany 
ich opór. : 

,__ Następnie prof. Ludkiewicz wy- 
/ Głosił referat na temat „Finansowa- 
„ie reformy rolnej". 

| Poseł Kowalczuk w referacie swym 

Q technicznem wykonaniu reformy 

KURIER GOSPODARCZY 
rolnej zwrócił się do rządu z apelem, 
aby opracował ogólny plan przebu- 
dowy ustroju rolnego w Polsce oraz 
plan prac na najbliższy, przynajmniej 
5-letni okres. 

Referat o gospodarczych potrze- 
bach gospodarstw podgórskich wy- 
głosił dr. Juro. 

Po tych referatach rozwinęła się 
niesłychanie żywa i stojąca na bardzo 
wysokim poziomie dyskusja, w toku 
której zabierali głos przedstawiciele 
różnych organizacyj rolniczych. Prze« 
bieg dyskusji uwidocznił, iż istnieje 
możliwość uzyskania zgodności mię- 
dzy stanowiskiem większej własności 
ziemskiej i drobnej. 

Następnie konferencja przeszła do 
omawiania sprawy spółdzielczości rol- 
niczej. 

Pierwszy referat wygłosił p. Chmie- 
lewski na temat „Spółdzielczość  rol- 
nicza i jej potrzeby”, następnie pp. 
Kolarz o pomocy rządu dia spółdziel- 
czości rolniczej i Beka O formie po- 
mocy dla spółdzielczości ze strony 
samorządu. 

Po referatach tych rozwinęła się 
dyskusja, która przeciągnęła się poza 
północ. 

KRONIKA MiEJSCOWA. 

— (o) Drobni kupcy w ko- 
misjach szacunkowych i odwo- 
ławczych podatku dochodowego. 
Przy tworzeniu komisyj szacunkowych 
i odwoławczych podatku dochodo- 
wego, Min. Skarbu poleciło podwład- 
nym organom uwzgłędniać listy kan- 
dydatów na członków wspomnianych 
komisyj, przedstawionych przez zwią- 
zki drobnych kupców. = 

— (o) W sprawie wymiaru po- 
datku obrotowego za rok 1926. 
Urzędy skarbowe przygotowują obec- 
nie operaty dla komisji szacunkowej, 
która będzie wezwaną w pierwszych 
dniach marca 1927 r. celem dokona- 
nia wymiarów za obroty w handlu i 
przemyśle za rok 1926. Urzędy skar- 
bowe przygotowują w ciągu całego 
roku zapiski w urzędach kolejowych, 
pocztowych, kasach, bankach i od 
firm, które prowadzą księgi handlowe. 
Cyfry te zapoda urząd wymiarowy 
członkom komisji, a obowiązkiem 
członków będzie zgodnie ze swojem 
sumieniem ocenić przedłożony im 
materjał, czy takowy odpowiada rze- 
czywistemu stanowi rzeczy. Niewy- 
wiązanie się czło ków komisji sza- 
cunkowych ze swego zadania powo- 
duje bardzo liczne rekursy, a tem 
samem obciążenie urzędów z jednej 
strony, a nędzę podatników z drugiej 

strony. 
— (0) Przesłuchania w ko- 

misjach odwoławczych. Rok rocz- 
nie, względnie kilkakroć do roku od- 
bywają się w izbie skarbowej komisje 
odwoławcze. Na posiedzenia tych 
komisyj wzywa się płatników, którzy 
we wniesionem odwołaniu prosili o 

wezwanie ich celem udzielenia bliż- 
szych wyjaśnień i osobistej obrony. 

Niestosunkowe wymiary powodują z 

roku na rok wzrost liczby odwołują- 
cych się, którzy tłumem zalegają ku- 
rytarze i przedsionki, wyczskując swej 
kolei. Podział przesłuchania jest jed- 
nakże tak niefortunnie rozłożony, iż 
na jedną i tę samą godzinę wzywa 
się kilkadziesiąt a nawet i więcej re« 
kurentów. Powoduje to znaczną stratę 
czasu, dla płatników podatkowych, 
wyczekiwanie zaś na swoją kolej od 
godz. 9-ej do I-ej męczy i nuży. 

— Ulgowe paszporty zagra- 
niczne dla kupców udających 
się na targi zagraniczne. Minister- 
stwo Przemysłu i Handlu nadesłało 
do Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie 
pismo, w którem zaleca, aby przy 
wydawaniu ulgowych (25 złotowych) 
paszportów zagranicznych dla kup- 
ców udających się na targido Wied- 

Szwaicarja 172527 17296 172,09  ściowe, nader wesołe i urozmaicone. Na 
Wiedeń 126.30 126.61 125.95 program składają się następujące utwory: 
Włochy 39.30 39,40 39,20 «Codziennie o 5-ej» — farsa w 3-ch aktach 

Hennequina i Vebera, <Królewicz Karna- 
wał» — intermezzo karnawałowe W. Stani- 
sławskiej oraz produkcje taneczne. Koniec 
przedstawienia punktualnie o g. 12 w nocy. 

— Jutrzejsza premjera <Uśmiech lo- 
6 proc, dolarowa 85 SU». «Uśmiech iosuż — najnowsza komedja 
Doiarówka 49,— 48,25 W. Perzyńskiego, mająca za treść zobrazo- 
4,5 proc. listy zast. ziems. zł. 52,— 53,75 — 52 wanie stanu duchowego powojennej inteli- 
8 proc. warszawskie złotowe 80. gencji pracującej, ukaże się jutro we środę. 
5 proc. warsz. złotowe 61,75 61:50, Sztuka ta wywołała burzę w prasie war- 
4,5 proc. złotowe 55,— 54,75, 54,55 szawskiej, poczem w tryumfalnym pochodzie 

10 proc. złot. m. Lublina 81,50 obiegła inne wielkie scenie polskie. Ovecnie 
> zaś jest tłomaczona na języki francuski i 

GIEŁDA WILEŃSKA. niemiecki. 

Wilno, dnia 28 lutego 1927 r. 

Papiery Procentowe 

5 рг pożycz. konw 6025 63,— 

: 5 L Ž i 2 ‚ 8 proc. pożyczka konw. 98.25, 
nia, Lipska i Pragi czeskiej nie robio- Pożyczka kolejowa 101,50 
no trudności. 

Kupcy ubiegający się o wspom- 
niane paszporty ulgowe powinni wy* 
kazać się dowodami, że rzeczywiście 
udają się na targi. 

Targi w Wiedniu odbędą się w 
okresie od 13 — 19 b.m.; w Lipsku 
od 6—12 b. m. i Pradze od 20—27 
b. m. 

.  — «Reduta» na Pohulance. Recitai 
Sztember-Wrockiej i pokaz tańca Wino- 
gradskiej-Gregor w <Reducie». Dziś o g 

GIEŁDA WARSZAWSKA 2 Banknoty. S-ej w. odbędzie się recital zaakomitel wir- 
28 lutego 1927 +. Dolary St, Zjedn. 8,91*/. 8,91. tuozki na haie Lidji Sztember-Wrockiej i 

Dewizy i waluty: Złoto. E RREjA Świetnej tancerki Lidji Wi- 

Tra: ® ‚ — Керпо. nogradskiej-Gregor. 
RE Re by sm Ruble 4,73 4,72. Ceny miejsc od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. 

Holandja 358,95 350,05 _ 358,06 Listy zastawne. — Koncert Leo Sybiriakowa. Jutro 
Londyn 4351 4362 / 4340 Wil.B.Z zł.100 41.70 40,55 o g. 8 w. odbędzie się tylko jeden koncert 
Nowy-Yorż 8.95 8.97 8,93 znakomitego śpiewaka b. Cesarskiej Opery 

Paryż 3512 3521 3503 Akcje. p Pelersburga Leona Sybiriakowa, Przy for- 
7 Ё i zł. й epianie Ignacy Sterling. 

Praga 26,57 26,63 26,51 Bank Polski zł. 100 107 104 Wam ul LUBA ak i 

Ludmiła», «Don Carlos», <Nabuka», <Salva- 
tor-Roza», Hugonoci», <Książę lgor»; «Bo- 
rys Godunow» oraz pieśni i romanse. 

— Premjera <Maskarady na podda- 
Szu». W czwartek 3-go b. m. po raz pierw- 
szy na prące kuliuralno-oświatowe Związku 
Strzeleckiego komedja Iyo Vojnovic'a «Ma- 
Skarada na poddaszu». Bilety nabywać moż- 

  

"KRONIKA 
na w cukierni Sztralla od g. 6—8 w. i w re- 

  

WTOREK nieczność udostępnienia i uproszcze- Aa a U ER zd 
Wsch, sł. o g. 6 m. 23. Mia urzęgdowania zamierza scentralizo+ Stauracji George a OC ЛО — 12 №., ® аЕЙ 

f Dzis y Ё wać powyższe czynności Komisarjatu o anga RES ZORRO 
Albina B. W. Zach. sł. o g.17 m. 13 Rządu i Magistratu w sprawach ro- — Teatr Rewji <Kakadu>.—Tylko dziś 
4 jare werów w jednej instancji i w tym we wtorek 1 marca drugi i ostatni występ 

НН ока celu korzystając z uprawnień odnos- <Teatru Rozmatości» 12 [pierwszerzędnych 
MIEJSKA nego zarządzenia Ministerstwa Spraw ah o ROE ACE AC 

— (o) Walka z niechiujstwem. Wewnętrznych, powierzyć wydawanie 
Ze względu na specjalny charakter imiennych kart rowerowych Magistra- 

hoteli, zajazdów i t. p. zakładów, z towi m. Wiina. 

punktu widzenia saniiarnego odnoś- PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

nie możliwości szerzenia chorób z - > 
; i — P dP - 

ksźnych przez podróżnych, Min. Spr. „;ctwa Pee Wisly akit: 

zo (stato gdiącj balas podaje do wiadomości Panów Praco- 

stan hoteli łączy często nadmierną za z „został aoc” z zo я 1„{(‚'‚12‚,_"„_;‚,?‚55?::7‚" z wiał. + Rea 
pretensjonalność na korytarzach i po. SAWa'nel 2, do lokalu przy ulicy Su- Radlińska. 

т я ; bocz 20-a, gdzie w dalszym ciągu 17.15. Koncert. 
22 imi sia dka przyjmuje i załatwia zgłoszenia Pa- Koncert_ popołudniowy. Wykonawcy: 

i i а > now Pracodawcow na wszelkiego ro- Orkiestra P.R. prof. Jan Dworakowski (dyr.) 

i: Ua ragas dzaju pracowników-robotników męż- Ga Bielska i Winceniy Rapacki 

miastowe uzdrowienie warunków hy- CZYZM i kobiet. | 18.40—19.00. Rozmaitości. A 
gienicznych hoteli i t. p. zakładów, Dla ułatwienia Panom Pracodaw- w A ZE Aer] 

władze administracyjne zarządzają: COM P. U. P. P. w Wilnie podaje do g gl. pi 

1) uporządkowanie podwórzy i 2) u- Wiadomości, iz zgłoszenia przyjmowa- 
Dzwonkowski (dział <Historja Powszechna»). 

. anie He są drogą telefoniczną (telefon Nr RI nA 
porządkowanie ustępów, udostępnienie 661) i listową. 

Anons! Od środy dnia 2 marca r. b. 
występy znakomitego światowej sławy ha- 
iucynatora, jasnowidzącego BEN -ALI. 

RADIO. 

— Program stacji warszawskiej. 
‚  15.00—15.25. Komunikaty: gospodarczy 
i meteorologiczny. 

15.30—16.45 Stacja nieczynna. 

19.45—20.10. Odczyt p. t. <Czerwono- 
skórzy» — wygł. prof. Aleksander Janowski 

korzystania z nich. о и ы 
2 posiedzenia Komitetu | — Streįk w kalwaryjskiej hu- O io) Przarsa. Przypuszczaloie 

uczczenia pamięci 6. p. Kazi- cie szklanej. W dniu wczorajszym komunikaty. 
20 30. Koncert. 

Czasu. Komunikaty. 

 OREZ W DOYZZREE S KKT ZEE TO S 

Z Syndykatu Dziennikarzy. 
Komunikat Zarządu. 

mierza Wimbora. W ubiegłą nie- w kalwaryjskiej hucie szklanej wybuchł Na zakończenie sygnał 

dzielę odbyło się posiedzenie Komi- strejk toy 
tetu uczczenia pamięci b. Komisarza „ Robotnicy w liczbie 280 osób po- 

Rządu na m. Wilno $. p. Kazimierza Stawili żądanie podwyższenia im sta- 
Wimbora. wek zarobkowych o 30 procent. 

Ze sprawozdań osób prowadzą- Zarząd fabryki na warunki te nie 

cych akcję zbierania składek na ten Zgodził się tłumacząc, że przy takich 
cel wyjaśniło się, że dotychczas ze- stawkach nie wytrzymuje żadna kal- zarząd Syndykatu Dziennikarzy Polskich 

brano 15 tysęcy złotych, przyczem kulacja. : w Wilnie na odbytem w dniu 20-tym b. m. 
siedemdziesiąt sześć osób nie złożyło | Okecnie toczą się pertraktacje po- pierwszem posiedzeniu ukonstyuował się 

jeszcze sprawozdań z wyniku prac. między stroriami. pod przewodnictwem prezesa red. Cz. Jan- 
x я kowskiego w ten sposób, że obowiązki wice- 

w dlszym ciagu Ža na KOLEJOWA. prezesa przyjął na siebie p. Stanisław Kodź, 
э 

za pieniądze zebrane przy pomocy , — (o) Pożądane rozporządze- OE a AWARIE ZE" sekretarjat objął p. Marjan Szydłowski, szef 
list, nie będzie przekazany całkowicie nie. Władze kolejowe. umieściły wileńskiego Oddziału Polskiej Agencji Tele- 

rodzinie Zmarłego, a tylko oddany przed kilku dniami we wszystkich ama aka zków jest p. 
> Aš i elena Romet-Ochenkowska i piątym człon- 

do korzystania do czasu dojścia do wagonach fac 64 rozporządzenie, kiem zarządu p, Bolesław Wściekiica, redak- 
pełnoletności dzieci. Po tym teiminie zabraniające pod groźbą Odpowie- tor <Kurjera Wileńskiego> Pomimo ściśle 
dom zostanie przekazany na cele kul- go ed, z w wa- Paw. p p nato ERA 

turalne jak bibijoteka, czytelnia i t. p, gonach żebraniny, gry na instrumen- pełniej apolitycznego charakteru Syndykatu, 
W dia niedzielę a tach muzycznych, handlu i t. d. Nie- osiągnięto w łoni» zarządu nawet równowa- 

dzie się kolejne zebranie, na którem 
Maj е barwienia politycz: „6 ił 

wątpliwie publiczność jeżdżąca pocią- Gwarancję trwałej wewnętrznej spoistości 
złożą . sprawozdanie z przebiegu 
swych prac te osoby, które nie przy- prawdziwem zadowoleniem. Po złożeniu w Warszawie zarządowi 

Związku Syndykatów Prasowych Polskich 

o we w wyda” leńsk'ch, wszedł syndykat wileński z powro- 
waniu kart rowerowych. Jak wia- warzyszenia Lekarzy Polaków w tem do Związka zsyndykalizowanej E 

gami powita to rozporządzenie Z instytucji. 

szły na zebranie niedzielne. ZEBRANIA I ODCZYTY. informacyjnej deklaracji o ponownem ukon- 
— Zebranie zwyczajne Sto- stytuowaniu się Syndykatu Dziennikarzy Wi- 

domo, dotychczas karty rowerowe wy- Wijnie odbędzie się we Środę dn. polskiej całej Rzeczypospolitej. 
dawał Komisarjat Rządu zaś tabliczki 9 jij o i i W zarządzie tego Związku, będącego 

i > + godz, 1 min. 30 wieczorem | Žž obecni: Kiki wielkiego żenia 
rejestracyjne dla rowerów były wyda- w [okalu Wileńskiego Towarzystwa Pa Bola ettopeikdżj, ор KO CZ 
ware przez Magistrat, Taki tryb za- i 
łatwiania, prócz niedogodniości tech- taiaekiecoytawkawa Zł, 
nicznych, powodował liczne skargi 
osób zainteresowanych, które w spra- 

stawicielstwo _ ankowski a OW aji prze 

a porządku dziennym między syndykatu wileńskiego. н 
е ° Žarząd Syndykatu, dnie z punktem 
innemi, odczyt profesora Juljusza sm Vigo SS ais pezyjaął 

wach zareiestr ; Szymańskiego, pod tytułem: „Stan w poczet członków Syndykata następujący. 
jestrowania rowerów i pra- jekarski w Ameryce* kolegów: pp. Aleksandra Budrys-Budrewi : : ° : PP. a -Budrewi- 

wa jazdy musiały zwracać się do - Wileńskie Koło Związku bibllo- cza, Mikołaja Zdanowicza, Jacka Rolickiego, 
dwuch urzędów Magistratu i Komi- tekarzy pelskich. W środę dnia 2 marca Antoniego Faranowsklego i Bolesława Po- 
sarjatu Rządu. Obecnie p, wojewoda 1927 o godzinie 7 (siódmej) wieczorem od- redo. Należy przeto w chwili obecnej do 
Raczkiewicz, ze względów porządku będzie się w Bibljotece Publicznej i Uniwer- Syndykatu 23 członków. 

bli 4. zg ROZA syteckiej w Wilnie zebranie członków Koła, oledzy, kiórzyby pragnęli do Syndyka- 
publicznego, a także z uwagi na ko- na którem p. Dr. Adam Łysakowski wygło- tu należeć, zechcą złożyć zarządowi Syndy- 

si'odczyt p. t. <Polskie bibljotekarstwo woj- katu krótkie na piśmie podanie. Artykuł 

Zjazd przedstawicieli 
gmin wiejskich 
Woj. Wileńskiego. 

W dniu wczorajszym rozpoczęły 
się obrady zjazdu przedstawicieli 
gmin wiejskich województwa Wileń- 
skiego, zorganizowanego z inicjatywy 
Zrzeszenia gmin wiejskich wgWarsza- 
wie. Zjazd zgromadził w Wielkiej Sali 
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie 
go przeszło 250 uczestników. Udział 
w obradach wzięli wszyscy naczelnicy 
wydziałów. Po zagajeniu i otwarciu 

. zjazdu przez w. przezesa Zarządu 
Zrzeszenia mecenasa Dunin Wąsow- 
skiego, przybyłego specjalnie na zjazd 
z Warszawy w towarzystwie derekto- 
ra biura Zrzeszenia i redaktora «Gło- 
su gmin wiejskich» p. Wesolowskie- 
go oraz sekretarza Zrzeszenia p. Tka- 
czyka (sekretarza zjazdu), przystąpiono 
do obrad. Po referacie o ogólnych 
zadaniach samorządu w państwie wy- 
wiązała się dyskusja na ten temat. 

W trakcie obrad na salę obrad 
przybył p. Wojewoda Raczkiewicz i 
powitał zjazd życząc mu pomyślnych 
wyników. Z braku czasu p. Wojewo- 
da nie mógł dłużej być obecnym. 
Przystąpiono do omówienia jednego 
z punktów programu, a mianowi- 
cie o zadaniach samorządu w 
dziedzinie szkolnej. Po dyskusji 
uchwalono następujące  rezoluoje: 
prosić rząd © wydatniejszą pomoc 
na budowę szkół z uwagi na znisz- 
czenie wojenne oraz specjałne zubo- 
żenie ludności; ubiegać go wprowa- 
dzenie samorządu szkolnego (dozory 
szkolne i t. p.) na wzór Kongresów- 
К; wysunąć sprawę organizacji о$- 
wiaty pozaszkolnej oraz zwiększenia 
nadzoru nad szkołami powszechnemi 
drogą częstych wizytacji szkół przez 
inspektorów szkolnych celem spraw- 
dzania systemu nauczania; poczynić 
starania O «większenis współpracy 
władz szkolnych z organizacjami sa- 
morządu gminnego i powiatowego 
oraz sprawić, by samorządy gminne 
dostarczały bezpłatnie podręczniki 
szkolne ubogiej dziatwie. 

Zorganizowanie kontaktu pomiędzy 
rodzicami a nauczyciełstwem przez 
konferencje, zjazd uważa za koniecz- 
ne, jak również zorganizowanie "przy 
końcu roku popisów uczni, które da- 
łyby możność sprawdzić postępy ro- 
bione przez dziatwę. 

Następnie przystąpiono do dys- 
kusji w sprawie dróg wewnętrznych 
i (zwłązanych : z niemi zagadnień. 
Dziś dalszy bieg obrad. W numerze 
jutrzejszym umieścimy dalszy ciąg 
sprawozdania. 

OWAK 

Droga krzyżowaPolaka 
po więzieniach litewskich. 

Przed kilkoma dniami w rejonie 
IV kom. 24 baonu K.O.P. władze li- 
tewskie wysledliły - mieszkańca wsi 
Wingrau, Stanisława Karpowicza. 

Wyjaśniło się, że przed kilkoma 
tygodniami Karpowicz wybrał się z 
wizytą do przebywającego za kordo- 
nem (wieś Kakacje! swego wuja Ku- 
czyńskiego. Zaraz po przejściu gra- 
nicy Karpowicz został aresztowany i 
odesłany do posterunku policji w 
Lubowie. Po zbadaniu przewieziono 
go do Kalwarji, gdzie siedzia! ажа 
tygodnie poczem odesłano go da 
Marjampola. Tu po tygodniu aresztu 
przesłany został do Wylkowyszek. 
Trzynastodniowy pobyt w więzieniu 
przerwany został nakazem odesłania 
go z powrotem do Marjampola. Po 
dniu siedzenia w więzieniu wrócił pod 
eskortą do Kalwarji, by po kilku 
dniach zostać odesłany na granicę i 
w rejonie strażnicy Gromadziszki wy* 
siedlonym do Polski.] 

Badany w Ekspozyturze K.O.P'u 
Karpowicz zeznał, że w więzieniach li- 
tewskich obchodzono się z nim nie- 
ludzko,| morząc głodem i zmuszając 
do sypiania bez posłania w zimnych 

| O Z > -——————————— kowe». ы й < SA Iil-ci Statutu brzmi: Сай i czas tu w wii | sk I a a polis Neli kia и onkami Syndykatu kazamatach Pod pobytu ję 

i я Dziennikarzy Wileńskich nogą być stsli zjeniu marjampolskiem aresztowany 

inteligencji polskiej jak arystokracji. rozmawiać, Nie zdarzyło mi się ani _ Tylko... słowa z pamięci uleciały. „ Wystawa bibljotek wileńskich współpracownicy redakcyjni czasopism pol- Otrzymywał 1 lit na całotygodniowe 

Pp, Edorttwo diena nie mie- pierwej, ani potem słuchać tak wy- Nie dogosić ich. A czy to się WOW“ a kie. Związku K eta maa. Wine ai Bankas T utrzymanie, a w.Kalwarji 10 centów 

ienė jeszcze wówczas w Berlinie, sokiej klasy coseura. W tej chwili czas myślało, wróciwszy do domu — Polskich, zdołała w ciągu ubiegłego ty- pism zamiejscowych, jakoteż współpracow- dziennie, co nie wystarczało nawet 

-) п% zajmowali parterowe obszerne jeszcze mam żywo w pamięci: praw- Žo Nie rzucaložsię niczego za godnia zainteresować inteligencję na nicy wileńskich agencyį telegraficzoych i na kupienie po! funta chleba. Pod- 

| mieszkanie w kamienicy pp. Blochów. dziwą giętkość, swobodę i ognistość siebie. Pilno było, tak pilno — do Hf ВОАН załoczje: akademicra "szcol- fso Viašc > czas eksportowania go z więzienia 

"Nie trudnu sobie wyobrazić co za jego odezwań się. Znać bylo szlif sa- jutrzejszego dnial 500 2 so A ua liwa i * Iie A cis cio Se wyłączeni jo więzienia nie „otrzymywał nic ży- 

istne biesiady, w rozumieniu „sym- lonów paryskich i londyńskich, gdzie Pamięiam tylko kiedyś raz, przy akademickich. Objaśnień na wystawie, otwar- Podania prosimy składać na imię pre.Cz. wiąc się Z tego co otrzymał od współ- 

Bozjonow“, Okraszonych wykwintnym Brandes był jak u siebie w domu. poobiedniej czarnej kawie u Keściel- tej codzień od Il rano do 6 wiecz., stale Jankowskiego pod jego osobistym adresem towarzyszy niedoli. W więzieniach a- 
komfortem, bywały w domu Józefa Ogromna kultura, nietylko umysłu skich, zeszła rozmowa na dziwną nie- udzielają bibijotekarze. Ponieważ interesują- Zygmuntowska 4, gdzie też — czasowo mie- resztowany spał na gołej ziemi, ni- 

ościelskiego, w którym, oprócz peł- lecz i manjer. Był Brandes jednym z raz predylekcję każdego z nas do tej 

nej europejskości intelektu i obyczaju najlepiej wychowanych ludzi, jacy lub owej.. historycznej osobistości. 

cy ien pokaz potrwa już tylko tydzień, na- ści się siedziba Syndykatu. Koledzy, którz а * 

leży gorąco zachęcić wazysikich, interesują: 2 PE NĄ 3 zi. I mie. czem nie przykryty, w nieopalonych 

е 2 i s cych się Życiem kulturalnem i naukowem 'sięcznej składki na marzec, zechcą to uczy- Celach, 

tkwił, jak wiadomo, tęgi kawał literata kiedy przeszli elastycznym krokiem Zdawałoby się: co mnie do jakiegoś Wilna, do zwiedzenia wystawy. 

i artysty. Rzetelną Okrasą częstych po lśniących jak szkło, wytwornych Scypjona Afrykańskiego, do jakiejś Gearlrjaie Syndykatu, Oddział PA. T. w. OHNNOROWONORONW WWI EO 
. е ROŽNE. 

zebrań towarzyskich u pp. Kościel- parkietach. Marji Stuart do Savanaroł: lub do 
sekretarjacie Syndykatu; Oddział P. A. T. w 

— Wyjaśnienie, W związku z wiado- Bal iaiiu Taaów Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
skich eśliczna 1 czarująca A niepokaźny był. Małego wzro- generała Ney'al Prawda? mością umieszczoną - Słowa» z Polskich B d pw? 

ia mym rozkwicie wdzię: stu. DŻ (mówię oczywiście, w numerze «Słowa» z Polskich czuwa obecnie на załatwieniem jngtytucją, która roznieca oświa- 
Zarząd, Źwiązku Syadykatów Prasowych 

u Wówczas odezwał się Brandes i dnia 24 b. m. o wykryciu kradzieży na szko- dwóch spraw. Pierwszą jest przeprowadze- 

"ków i młodości o. Józefowa Kościelska, jakim go widział w 1885 lub 1886-ym). rzeki: pozaszkolną pomiędzy ludem PK, sy śniło „ię, = z = = żę Izby pom zaa tę 

//2 domu Blochówna. Szybki w ruchach i zwinny, miał przy- — — Jak dziecko łączy z matką Pę- co pintej оЕН ае 0 SENNA wriez Ministerstwo Komumiszcyj poszczegój- wSi 1 miasteczek, oświecając ten ; Ot. uło. jak WYMARZONE, milieu, tem dużo powagi. Twarz szczupła, powina, tak każdego z nas łączy z ej "27 Koalitat | asa ChołakowEBow aa Kooanikacyj p pen lud  utrwała e Tran 
| w którem Jerzy Brandes spędził, Wa Ba alna niż podłużna, 2 daną m pary m SA Ko «Geo Dac. ie rocznego oe biletów wol- Wschodnich _ Rzeczypospolitej. 
i Li ar- i ruda i uchowe. Jest to oc: E zem dziękując wszystkim, nej jazdy po cat twie. 
8 nie mylę, 2 parę tygodni w do bakenbardy, bujna рна ое cze iącznik nielyiko niewidzialny lecz czę” "RADIO ае аНЕ of. „aa --, Spedlnie zarząd wieńsiego syndyka Czy jesteś jej członkiem. — (al 

7), panujących wówczas tam st osunków, pryna z przedziałem podnosiła się ja- sto niepodejrzewany, albo i zgoła dla ita” zainicjował na ostatniem posiedzeniu zorga- Zygmuntowska 22 od g. 6 do 8. 
ach, podaje następujące wyniki zbiórki i ni. i l $ 

nasiakając na žycie całe wrażeniami, kąś suto napomadowaną falą. Oczka nas samych mieuchwytny... a tak rozdawnictwa: "R ; ?\:ю;ъ':›‘:инікь“ ЁЁЁЁЁЁ:ЪЁЁЁЁ›:Ё“; … 

ch mu wszechstronnie nie szczę- małe; najczęściej zmrużone, lecz zdol- jednak jest. Bywa, że potępiamy naj- ebrano: 1) gotówką—904 złote 97 gr., istotą prasy, z jej historją, z jej wszechświa- 
-V'dzdno. ne błysnąć i zaiskrzyć się kapitalnie. szczerzej tę lub ową osobistość hi- 2) odzieży 652 sztuki, ) książek "387 szisk, towćm znaczeniem i rolą, a techniczną ro- 

Były to czasy ogromnego, wszech- Ktoś, przypominam sobie, spostrzegł storyczną, a mimowoli coś nas ku czek ozdobnych 'z łakoclami--50 sztuk, 6) ja- ego daigų  aiolatócj od. B Nas i ona @ 
Światowego rozgłosu autora „Olow- w twarzy Brandesa podobieństwo do niej pociąga, nie możemy odwrócić błek—64 kig., 7) pierników —36 kig., 8) cu- nikarza i t. p. Może uda się ilustrować od- 
nych prądów*. Do znakomitego lisa. Nader trafnie. Nic w nim nie by- się od niej i — nawet nie spojrzeć kierków różnych="20 klg, 9) jajek—46 sztuk, czyty obrazami świetlnemi. EH warzyw i kwiatów, lucernę, koniczy- 

my, trawy i wszelkie inne polne. 
Rozmaite pasty chemiczne prze”, 

| g“ wszelkim szkodnikom roślinnym 

L 

| 

prasowych. Właściciele i wydawcy pism, o 

  

Przeto gościa warszawskiego docis- ło z „profesora* lub z „wielkiego za siebie. 2 wowszastth ollnc zostały Cbdui “B я й : е ARA ielone 

ał się kto choć najdrobniejszą miał człowieka*. Sprawiał przedewszystkiem Oczywiście tylko treść tego, co q5azie dnieci w 17-tu Ochronach | 3-ch szpi 
wrażenie światowca, który atoli nie mówił Brandes, powtarzam wiernie z talach dziecinnych, a pozostała niewydatko- 

wana suma 295 zł. 67 gr. została przelana 
—_. __ do Wileńskiego Prywatnego Banku Handjo- 

wego na konto czekowe Nr 198 Komitetu 
<Chleb Dzieciom». 

TEATR i MUZYKA, 
— Z Teatru Polskiego. <Pożegnanie 

karnawału». Pod powyższem hasłem dziś 
Teatr Polski daje przedstawienie okoliczno- 

  

SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
prawnuczka Lenorman, która 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
it. d. wyzdrowiała; odnawia przyję: 
cia, od godz. 10 zrana do 8 ej wiecz., 
ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na schody i 

na lewo, 

10) różnych wiktuałów—14 klg. 

łyko i sznury kokosowe poleca możność i sposobność po temu. Bran- : 
des też szukał pilnie kaźdej okazji mydełkuje i nie chodzi na paluszkach pamięci; 
dla zbliżenia się do „warszawskich lecz przeciwnie ani sekundy nie za- — — — — — — — 

| ludzi choćby w najszerszym zakresie. waha się ciąć—ostrą szpadą, lub z Zwłoki j(ówczesnego znakomitego 

_ A dodać trzeba, że Brandes był najzupełniejszą bezwzględnością wy- gościa Warszawy dni kilkadziesiąt 
| Jednym z pięciu, może sześciu, naj- go się. Słuchać Brandesa mówiące- temu w kopenhagskiem krematorjum 

Aleksander Szytte 
specjalny skład nasion 

Poznań, Wielka 11. 

Cennik nasion na rok 1927 wysyła m 

na życzenie bezpłatnie. (E
SE
E 

wyżej jednym z dziesięciu ludzi w go] i.rozmawiającego było rzetelną spalono. 
Europie umiejących, co się zowie, rozkodzą- Cz. J. 

”
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Ё 1 Dzie, we wtorek | maica  Grugi i i i " ф TEATR REWJI 3 ” rugi i ośtatni 2 Anons! Od środy dnia 2 marca r. b. Anons! 4 i Do Rejestru Handiow Dział A Sącu Ok 
' « a występ TEATRU «ROZMAITOŚCI» + Występy znakomitego Światowej sławy — , : ; cgo Dzia acu OKr. 
į „Kakadu m 12 pierwszorzednych atrakcyj. Paongių o $ Ь-ш?:румсог:. і-зповпіацсего egipcjanina ® ° S w dniu 15 il- 1927 r. pod Nr. 5722 wcią- 
Ч Dąbrowskiego 5. m godz. 8 wieczór. Ceny miejsc od 75 groszy. * BEN — ALI. * śnię R H. A. I 5722 Firm G Fej Si 

ь н „R HA L- . Firma: Grupp Fejga. Sie- 
m Dzis fim o wielkiej wartości artystycznej odtwarzanej pizez największe gwiazdy ekranu Wy zo array pó > z e OM: dziba w lwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—skiep łok- 

$ Kiro: Polonia“ M Bernard Goetzke bobater filmu «Indyjski Grobowiec». Wszechświatowej sławy tragik Hans Miren- Mo M Aa roku pod Nr.5714 wcią- ciowych towarów. Firma istnieje od 1926 roku. 
SA 0 onja m dori, Hrabina Esterhaze, Nila Asthera i Henryk Stuart p. i. ` gnigto: Właścicielka Grupp Fejga, zam. tamże. 4335—VI | 

+ \ : „Niewolnica Morza“ wstrząsający dramat obtitujący w szerem scen, które nadługo $ R. H. A. 1.—5714. Firma: Wertel Josiel. Siedzi- Ž Е : : i 
ф 11. A. Mickiewicza 22, P pozostają niezatarie w pamięci. |" ba w Olkienikach, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep D + 3 : * ® 

a oczątek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.15. Spiecjalny układ muzyczny. + „r е РР o Rejestru Handlowego Dział A Sądu Ok | Spożywczy, galanterji i żelaza. Firma istnieje od 1924 w Wilnie w dniu 14—]i 1927 pod Nr. 5698 wcią. 

+ Dziś będzie wy- Przemytnik z czarnego wąwozu* roku. Właściciel— Wertel Josiel, zam. tamże. 4343—V| gnięto: P 2 8° @» 

šwietlany fil w > Ё я 
2 Miejski Kinematograf ine «ód dak Wnóih tródowej Busk Low „Nad zo w > G Ma Do Rejestru Hańdlowego Dział A. Sądu Okr. & R. H. A. 11.—5698. Firma: Rubinowska Sora. 
%  Kulturalno-Oświ. domu» komedja w 2-ch aktach, Ostatni seans o godz. 10. W  poczekajniach koncerty ® W Wilnie w dn. 14—1I 1927 r. pod Nr. 5713 wcią- p iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot — sklep 

Po nuralnoowwiowy || niedię | śrięu” oś pode '2 maga w ugbobj od godz im S0 lm dne ci godz ф ОО I915 rok." Wisciielka -— Rubinowska,<Sora zam. : _ i godz. 2 m, 30, w spboty od godz. 3 m. nne dnie od godz, R. H. A. I.—5713. Firma: Szmerkowicz Musia. RH aścicielka — Rubinowska Sora, zam. 
Sala Miejska (ul. Ost: 5). 4 m. 30. Cena biletów: Parter — 2 0 — у : ie- asa ь ы Ž 2 ż ala Miejska (u robramska 5) | ost ań = ” A R > KINAS pz q A | Ap nė w nie Siedziba w Woronowie, pow. Lidzkim. „Przedmiot —„ tamże. 4355—VI 

щ Anons: <CZARNY ANIOŁ». sklep kolonjalny i gałanterji. Firma istnieje od 1915 Do Rejestu Handlowego Dział A. Sądu Okr” 
—- Ё = roku. Właściciel — Szmerkowicz Siysia, zam. tamże w Wilnie w dniu 17 Ii, 1927 od. Nr. 5746 wci 

ino- Premjera. UWAGA. Razem 15 aktów. Podwójny program. 1) <TAJEMMICA JEj ADWOKATA» 4344—VI gnięto: " BO : НЕ Tai, „Helios“ dramat salonowy w 8 akt, z udziałem Ginette Maddie i Harry Baudin'a i 2) Tryskająca szampańsk. $ 
© 

  

  

  

  

$ u. Wileńska 38, humorem komedja <HAREM MĘŻÓW» 7 akt. bezustan. smiechu w roł. gł. Bebe Daniels i Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w _,, R: H. A. 1. — 5746. Firma: Bakszt Jankiel. 
Diana Kane. Seansy od godz, 4-ej. Wilnie w dn. 14—1 1927 r. pod Nr. 5710 wciąg- Siedziba w iwju, pów. Lidzkim. Przedmiot — skiep 

EE TT nięto: spożywczy, bakalji i galanterj. Firma stnieje od 1926 

TTT ATI R. H. A. I. — 5710. Firma: Solomiaūski Zusel. roku. Właściciel—Bakszt Jankieł, zam. tamże, 

ZARZĄD RESTAURACJI 

„Myśliwska” 
zawiadamia, że poczynając od dnia 

orkiestra mandolinistów. 

dzisiejszego 
podczas obiadów i kolacyj przygrywa nowosprowadzona 

CENY NORMALNE. 

  

  

Rerbata Z Kwiaiem 
aromatyczna i wyborna w smaku 

z tirmy St. SutKOWSKi ; sa 
w Warszawie. 

Poleca Sz. Klijenteli sktad 

A; JANUSZEWICZA 
ul. Zamkowa 20-a, telefon 8—72. 
  

DeBRE0OOUOGOOORELHORGOROSONYRAE 

3 Po wycofaniu się od 1 stycznia 1927 r. 
$ ze spółki «Bławat Wileński» otwo- 

rzyliśmy przyzul. Wileńskiej Nr 33 
własny sklep płótna i towarów 

bławatnych pod firmą 

J. Dubicka i S-ka 
obecnie przystąpiliśmy do likwidacyj« 

nej wyprzedaży wszystkich towa- 

  

SWĘDZENIE. 

KRWAWIENIE 

LI Pasnyna Creniczo-FanmacauTyczmA | 
| „AP.KOWALSKI“ 
& WARSZAWĄ ) 
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D,-H. „Bławat Wileński” 
ul. Wileńska 31, tel. 382, 

Wszystkie to 
bawełniane 
sprzedajemy 

wary wełniane i 
w dalszym ciągu 
z wielkiem ustęp- 

stwem, przyjmując za zasadę:— 

  

   

   

  

„Wielki ob) 
Wybór materjałó 
zamówienia na gi 

rót, maly zysk“. 
w dužy. Pizyjmujemy E 
arnitury i palia męskie, 

z naszych materjałów, robota pierwszo- 
rzędna za gotówkę i na raty. 
   

  

do wynajęcia wielki lokal w podwó- 
zu zdatny па skład skór, mebli lub 
ROI 2) lokal na fabrykę mydła, 
lub jnne przedsięb. Zepytać u dazorcy 

p OE 
Ė Przy ulicy 2-giej Szklanej Nr 16 

le # 
Rządca rolny 
fat 34 z małą rodziną, 

—— 
Zalatwiamy 

szybko i dogodnie 

Siedziba w Bieniakoniach, pow. Lidzkim. Przedmiot— 
handel zbożem. Firma istnieje od 1926 roku. Właści- 
ciel--Sołomiański Zuseł, zam. tamże. 4345—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 14.11 1927 roku pod Nr. 5709 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1—5709. Firma: Rabinowicz Leja. Sie- 
dziba w Woronowie pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep 
towarów łokciowych. Firma istnieje od 1917 roku. 
Właścicielka— Rabinowicz Leja zam. tamże. 4346 —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 14.li, 1927 roku pod Nr. 5708 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. I.—5708, Firma: Poczter Fejga' Siedzi: 
ba w Bieniakoniach, pow. Lidzkim. Przedmiot—pi- 
wiarnia i wyroby tytuniowe. Firma istnieje od 1922 
roku. Właścicielka—Poczter Fejga, zam. tamże. 

4347 —VI 

Do Rejestru Fandiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 14—li 1927 r. pod Nr. 5707 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. |.—5707. Firma: Podzitwiańska Sora. 
Siedziba w Woronowie, pow. Lidzkim. Przedmiot — 

sklep spożywczy i drobnych towarów. Firma istnieje 

od 1021 roku. Właścicielka—Podzitwiańska Sora zam. 

tamże. 4348—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—Il 1927 r. pod Nr. 5602 wcią- 

gnięto: į : 

R. H. A. 1.—5692. Firma: Dwilański Abram. 

Siedziba w Woronowie, pow. Lidzkim. Przedmiot— 

sklep skór i przyborów szewckich. Firma istnieje od 

1926 roku. Właściciel—Dwilański Abram, zam. tamże. 

  

4368--Vi. 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąau Okr: * 
w Wilnie w dn. 16—II. 1927 r. pod Nr. 5743 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5743. Firma: Urbanowicz Kararzy- 
na Siedziba w iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—apteka 
Firma istnieje od 1911 roku. Właścicielka$— Urbano- 
wicz Katarzyna, zam. tamże. 4369—Vi 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18—ii 1927 r. pod Nr. 5753 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1. — 5753. Firma: Gindlin Girsz. Sie- 
dziba w Krzywiczach, pow. Wilejskim. g Przedmiot — 
sklep spożywczy, bławatny i galanterii. Firma istnieje 

od 1922 roku. Właściciel —Gindiin Girsz, = > 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 18il 1927 roku pod Nr. 5764 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5764. Firma: Biszkin Chana. Siedzi- 
ba w Iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot — skłep mięsa. 
Fiema isinieje od 1927 roku. Właścicielka — Biszkin 
Chana, zam, tamże. 4377—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w do. 14— ii. 1927 roku pod Nr. 5704 wcią- 
gnięto: 

R. H. A.I.—5704. Firma: Zakrojska Tajba. Sje- 
dziba w Iwju, pew. Lidzkim. Przedmiot—herbacjarnia. 
Firma istnieje od 1923 roku. Wiašcicielka—Zakrojska 
Tajba, zam. tamże. 4361—VI 

Do Rejesiru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—li. 1927r. pod Nr. 5706 wciąg- 

  

rów wiełnianych po cenie kosztu. a: DiRZYMAC POSADĘ? ©. uczciwy, mewa Akos: Kupno 4349—VI nięto: 
Polecamy się łaskawej pamięci Saudas auraa faciiowaikores 9 Cne mianetkołą | alicabśc: dokafy - - R. H. A. I.—5706. Firma: Olkienicka Rachel. 

+ Szanownej Klienteli WAW Gre a eat | oiedosae z 12" japitatów pośyezki Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. Siedziba w Woronowie, .pow. Lidzkim. Przedmiot— 

SES J. Dubicka i J. Januszewski czają listownie: buchalterji, rachunko- ® letoią praktyką w pod solidne w Wilnie w dn. 14—! 1927 r. pod Nr. 5693 wcią- sklep kcionjalny, Firma istnieje od 1922 roku. Właś- 
i NANNNNNNANNNNU * 4 wości kupieckiej, korespondencji $) dużych intensywnie zabezpieczenia gnięto: cicielka—Oikienicka Rachel, zam. tamże.    handlowej, stenografji, nauki handlu, 

   
  

  

   

  

   

prowadzonych  mająt- Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handio-   

  

  

  

  

  

R. H. A. 1.—5693. Firma: Gurwicz Hercel, Sie- 

  

  

  

4362—VI * 
  

  

  

4 prawa, kaligraf, pisani: : h; obznajmiony b, M Sai EE 

OGNIOTRWALE | "nach. Po Gkończania świadacien dobrze: k maszysami zk ona r w SE A o = Do Rejestru Haadiowego Dział A Sądu Okr 
ь 4 tr „ traktorami, | ul, iewii up matęrjałów leśnych. . KŚ я ы z: 

Kamionkowe ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! iokomobiism 4 Sri tel 192 | Wiaściciel--Gurwicz Hercel, zam. tamże. 4350—VI w aluje w dniu 18—1l. 1927 r. pod Nr. 5751 wcią- 
+. i rolnicze "=== nigioO; 

Naezynia 8 Męgiel opałowy — mi; hodowla inwenta- Potrzebna Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w #° R. H. A |.—5751. Firma: Ginzburg izrael. Sie- 
Najtaniej w sklepie naczyń kuchennych kowalski wek. als jaskra ientka Wilnie w daiu 14—1l 1927 r. pod Nr. 5694 wcią- dziba w lwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—skład ap- 

S.H. KULESZA KOKS drzewny z chlubnemi | Świa- z'kaucją s 5 Wa gnięto: ; : Šį teczny- Firma istniejs od 1904 roku. Właściciel—Gia- 
„ К, * U każde łoście dostawzda d dectwami i osobistemi cząwa”,' Zamkowa 17. R. H. A. 1.—5604. Firma: Kagan Szachna. Sie- zburg Izraei, zam. tamże, 4263 —VI 

Wilno, Zamkowa 3. ej ilo ciz dosiawądo domu B erencjami od zna« dziba w iwiu, pow. Lidzkim. Przedmiat— skład ap- =: ЭА 
AA oraz wszelkie materjały budowlane nych osób. R. - ajma _ teczny, Firma istnicje od 1912 roku. Właściciel — Ka- GR ooo ; mat a. A Nz Okr. 

440000220000200:6:0:0:0:0 о” La żę okay: ul. Trwsła 38 Pokój osobne gan Szachna, zam. tamże. 4351—VI. pe ! wj aty th NE 
$ Zginął pies $ Wiino, Mickiewicza 34, tel. 370. L S. Matulewski, 1 m S-to Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. R. H. A |.—5748 Firma: Bejgiel Abram. Siedzi- 
: kia Nas ki р w Wilnie w dn. 14—I1 1927 i. pod Nr. 5695 wciąg- = w ae Io šos, RA ę Poeci 
© 5odpal ТЕНОар Ыа : nieto: irma isinieje 0 roku. + lašciciel — BDejgie 

Wafot redni, wysmukła, «Nogi az wsi ROWIE Technik zębów $ В. Н. А. 1--5695. Firma: Koszczer Dawid. Abram, zam. tamże. 4364—VI 
wyjątkow. 1 cienkie. : tucznyc! iedzi idzki iot— o vojąiko pocą Z pod zabezpieczenie rzeczowe, jak Mir ki Nekrologi, Siedziba w Iwiu, pów. Lidzkim. aaa sw — Do Rósm Fawiowge Dzia A Sadu OG 

Ф lub dać o nim znać, za wynagrodze- również POŻYCZKI ZAŁATWIAMY |L+ Minkief | Ogłoszenia, żywczo-galanteryjny. Firma istnieje o POKU. w wWiinie w dn.17—ll1927 roku pod Nr. 5747 wciąg- 
4 niem — Antokol — Holendernia 6 szybko i dogodnie Dom H.-K. Wileńska 21. Róż | Właścicieł—Koszczer Dawid, zam. tamże. 4352—VI * 1 

4 Luboński, lub do adm. <Słowa». <Zachęta> Gdańska 6, 1 piętro tel. 9-05 НЕ : i di ai $ i iedzi 
90090+99090009400" Reklamy Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. R. H. A.l.—5747, Firma: Bakśzt Ejgiel. Siedziba: 

  

  

  

  

      

  

  

    

  

    
    
          

    

      

  

w Wilnie w dniu 14—ll 1927 r. pod Nr. 5696 wcią- 

  

  

  

w lwju, pow. Lidzkim. Przedmiei—skep spożywczy. 
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'"— |.ekarz-Dentysta M.Wilenkin pa R EO gnięto: Firma istnieje od 1926 roku. Właścicielka — Bakszt 

p f MARYA w dka załatwia R. H. A. 1,—5606, Firma: Kartożyński Morduch.  Ejgiel, zam. tamże. 4366—VI 
j * ; BIURO Siedziba w Iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep spo- - - - 

4 Spółk: . odp. 2 > , я AST Do Rejesiru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
r ze ar £. Ożyńska Śmolska Wilnojsl Tatarska PERŁAMOWE зунсгу | manufaktury. F ne gs 8 2 or Wilnie w dniu 17—ll 1927 Sw pod Nr. 5744 wcią: 

Dyrekcja Kolei Państwowych w Poznaniu zakupi Pobocza. as MOJA 03. 18437, : 3"'%‚2'{3’” T ponai КОНОАНЕН Mosinos, TAA 353 Vi gnięto: 

: ie zębów bez bólu. j||| Garbarska Nr 1, R. H. A. I, 5744. — Firma: Tabachowicz Dora. 
około: Foreelicowa. E Ls PPR 3 Wel. 8 Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr" Siedziba w  Michaliszkach, pow. Wiłeńsko-Trockim. © 

25,000 kg. pokostu czysto Inianego, ё korony. Sztuczne zęby. | jadalne, sypialne, | *"= w Wilnie w dniu 14—I 1927 r. pod Nr, 5697 wcią- Przedmiot—sklep bławatny. Firma istnieje od 1924 r. 
10,000 „ farby olejnej gotowej czerwonej, wojskowym arzędni. | salony, „gabinety | Do sprzedania _ gnięto: Właścicielka—Tabachowicz Dora, zam. tamże. 
3000. sykatywy w” płynie, zniżka, Ofiarna" 4 m. 3. | angielskie, kreden- | FILET więjeoso, R. H. A. I.-5697. Firma: Rabinowicz Pesia. Sie- 4366—VI. 
OE paris a zał ю п‘л’ап ы , Wydz. Zdr Nr 3,| sy, stoły, szafy, | ni. Antokolska 74—8, dziba w Bieniakoniach, pow, Lidzkim. Przedmiot — Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w | 

wo. akc ych, 6 h EA A 4 browski, * sklep manufaktury. Firma istnieje od 1922 roku. Wła- Wilnie w dn. 17.11 1927 roku pod Nr. 5745 wciąg- | 

: 3 p SRS r As, : ь Dogodne waranki i : šcicielka—Rabinowicz Pesia, zam. tamže. 4354—VI nigio: | 
RAE = so r opakowania i D, ŻELDOWIGZ na raty» Lekcyj francus- „ R. H, A. |—5745. Firma: Weber Wacław. Sie- | 
ot sinodinis ZE sad w nd. należy nade-| | or.WENERYCZ. kiego udziela ruty- ' dziba w Duniłowiczach. Przedmiot—restauracja z na- 

н Jė do skrzynki olerlovej w przed-|| | NE, MOC20PEC. | — зонате — | ата nuuoyciela, — NAKTIS „pojaimi wyskokowemi. Firma istnieje od 1926 roku, Wla- | 
sionku gmachu Dyrekcji, najpóźniej dnia 22 marca SKÓRNE a Mickiewicza 45 m. 4t g iciel=W c а et 

V i lokujemy každ. od godz. 1—3. ściciel—W cber Wacław, zam. tamże. 

r a HS | iu 
ia zenii przetargu r. DOKTO Wileńskie Bi е Н A S я 

1/5—12326“, R sienai a IAA Młyn elek- . „Do Rejestru Handlowego Dział ądu Okre 

Warunki techniczne na pokost i skóry odebrać SZeldowiczowa we „kuzcjonowane rysy A © Rów 14-11-1027 co od "Nr 2009 
ji ‹ i in: ' „ || u ickiewicza 21, й 2 й а 2 żę? : 

ow ley a Pa Vai AT I tel 152. miasta do pros Dyrekcja Kolei Państwowych w Poznaniu zakupi: 8 R. s A. ana o 0: ka Sie-, 
$ Р w sy. Dowiedzieć się Mi 3 ° ziba w Bieniakosia h, pow. „ Przeamiot—pis | 

y. Šadkejo žagiržėga ed A częściowy. ч a Pokój słom słowa 21 m. — 10000 т deseki brusów sosnowych wiarnia. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel — | 

M z , neczny frontowym, 2 warsztatowych, specjalnych wymiarów. : Sokołowski Józef, zam. tamże. 4356—VI | 

Oferty wi i i : w. Zdr. Nr.3i, M SZYCH я Po szczegółowe specyfikacje i warunki techniczne | 
1937 W obowiązywać do dnia 5 kwietnia Wielka Pohulanka 31, ay Mi sek należy się zgłosić osobiście lub pisemnie do Wydzia- Do Rejestru Hanaluwego Dział A Sącu Okr. 

Akuszerka bez litery, paradne pjany kupuję 1 fu Mechanicznego pokój 302 w gmachu Dyrekcji. w Wilnie w dniu 14—II 1927 roku pod Nr. 5700 
   Wymagane jest wadjum w wysokości 2 proc. 

Prezes Dyrekcji 

Wi Smiałowska wejście obok sklepu 
przyjmuje od godz. Dzwila mieszkanie 4. 

do 19. Mickiewicza 

odnajmuję Oferty należy nadesłać względnie złożyć do 
W. Pohulanka 9 m. 23 skrzynki w przedsienku gmachu Dyrekcji najpóźniej 

dnia 25/III. 1927 r., godzina 12, w zapieczętowanej i 

  

   
   

wciągnięto: ВНО 
R. H. A. 1.—5700. Firma: Sufjan Josiel. Siedziba 

w Bieniakoniach, pow. Lidzkim. Przedmiot — skiep 
  

  

  

  

  

O OGAE WZB.Nr63 ZDOLNA Kupię DOM zalakowanej kopercie z napisem: spożywczy i manufaktury. Firma istnieje od 1921 ra- | 

28192— i. р po RAW CO Wine, Propozycje „Zgłoszenie dla dostawy na zapytanie ku. Wlašciciel-Sufjan Josiel, zam. tamże. 4357—VI 

IE nei : I. G. Wolfson domach prywatuych, miecką 22, dla „Nr. 14%. 1I/5—13263“, Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

W. Gharytonowicz i S-ka " "ye gaz” 58› $ OE OZ a z W zgłoszeniu należy wyszczególnić: w Wilnie w dniu 14-11 1927 roku pod Nr. 5701 | 
Podaje do wiadomości pp. Aptekarzy że wszystkie + Wileńska 1 tel. 1067: ias" z WTA a) cenę za 1 m3 tylko w złotych, franko wagon wciągnięto: tp 

wytwory laborator. A. Lumiere jak: 
Opozones, Persodine, Allokaine. Hormophenyl, Cryoge- 
nine, Cryptargol, Hemoplase i inne, oraz wytwory 
Jaborat, Nativelle, wytwory laborat, Dr. G. Tissot, 
laborat. Delatire jak również Tricalcine, Lantol, i 
Neopancarpine w zamaitych NAS stale posiada 

na składzie. 

  

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

į į į 
į 

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

  

pierwszorzędnych firm zagranicznych | 

2 SPROBOJCIE PATENTO W ANE 

Gilzy (tutki) „„Dwuwatki““ 
które w dziedzinie gilzownictwa zrobiły przewrót 
dając zupełną gwarancję bezpiecznego używania 

wszystkich gatunków  tytoni |bez najmniejszej 
szkody dla zdrowia pp. palaczy bo nie przepu- 
szczają nikotyny. Oprócz tego tutki DWUWATKI 
wykonywane są z bibułki wyrabianej z wysokocen- 
nych surowców jako też ustnik nie staje się miękkim. 

Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych sklepach. 

Fabryka Gilz „SOKÓŁ!.Warszawa, W. Kwasniewski 
i F. Pecholczyk. 

    

  

   

                  

     

stacja załadowania P. K. P. normalno-torowa; 

cena winna być wpisana cyfrowo i słownie. 
b) stację załadowania й 
c) termin wysyłki, a w razie podziału na partje, 

termin wysyłki każdej partji. В 

Oferenci mają prawo przy otwarciu ofert być 
obecni. : 

Wymagane jest wadjum w wysokości 2 proc. 

wartości oferowanego materjału. 

Prezes Dyrekcji 
Kolei Państwowych. 

.28188—II. 

gaye 

  

  

R.H.A.1.—5701 Firma: Wojsznis Michalina. Sie- 
dziba w Bieniakoniach, pow. Lidzkim Przęamiot — 

sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1926. 

roku. Wlašcicielka— Wojsznis a. ze tamże. 
—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 14 ii. 
wciągnięto: EP 3 

R. H. A, I. —5702. Firma: Wojsznis Józef. Sie- 
dziba w Bieniakoniach, pow. Lidzkim. Przedmiot — 
sklep spożywczy, galanterji i towarów łokciowych. 
Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel — Wojsznis 
Józef, zam. tamże. 4359 —VI 

Drukarnia «Wydawnictwo Wiieńskie» Kwaszeina 23 

| 
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1“ + 

1927 roku pod Nr. 57077 - „
ч
а


