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Wilno Sroda 6 kwietnia 1927 г 
O BRASŁAW — ul. 3-go Maja 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 

BARANOWICZE — ш!, Szosows 172 

DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 16 
DUNIŁOWICZE — ui. Wilenska 1 

GRODNO — Pisac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Zwidzsż Żiemiau 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa I 
| NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 

* NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ui. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego | 
ST. ŚWIĘCIANY — ui Rynek 9 
ŚWIR — uli. 3-90 Maja 5 
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Marjam Zdziechowski. Arcybaszeu i kodestia rosųjska 0 Polsce. 
„« Michał Arcybaszew był więcej, niż 
znakomitym  powieściopisarzem. W 
ostatnich latach życia swojego, spę- 
dzcnych w Warszawie, był dla naro- 
du swojego prorokiem. Jak prorocy 
Izraela na wygnaniu, super flumina 
Bąbylonis, jak prorok J*remjasz *któ- 
rego postanowił Pan „obyś wykorze- 
nił, i psował, i wytracal, i obalal, 0- 
byś budował i szczepił* budził on 
sumienia, krzepił Serca, wzywał do 
nieubłaganej a świętej walki, przekleń- 
stwem piętnował leniwych i mało- 
dusznych. Potęgą słowa nie dorów- 
nał mu nikt. „Mogiła Arcybaszewa— 
powiedział jeden z jego przyjaciół— 
świętością jest dla emigracji rosyjskiej, 
ołtarzem na którym ona składa przy- 
sięgę, że walczyć będą dalej; i tem 
mogiła ta jest straszną dla bolszewiz= 
mu i bolszewików..." 

„Pisarzem jestem  rosvįskim—za- 
czynał Arcybaszew w r. 1923 swój 
pierwszy filjeton w warszawskiej „Za 
swobodu“—m'lującym ojczyznę swoją 
szczerze, prosto, miłościa dziecka do 

matki.” | matki tej nie opuścił on w 

chwili strasznego nieszczęścia, co na 
nią spadło: „Sądziłem, że powinnoś- 

cią jest pisarza rosyjskiego, być z 
ojczyzną swoją w czasach jej ciężkiej 
niedoli, ażeby, gdy chwila nato przyj. 

dzie, stanąć, jako, niedoli tej wiaro- 

godny świadek. | pożegnał Się z Ro- 

sją dopiero gdy, nieco złagodniał 

'wichr krwawy, i «nastąpiła szara je- 
sień stopniowego rozkładania się bol- 

szewizmu». Sy 
W ciągu lat pięciu życia swojego 

pod panowaniem Sowietów czoła 

Przed niemi mie zgiął: <Ani jednej 
chwili bolszewikom nie służyłem; Zz 

wyjątkiem tej pół ćwierci funta chleba, 

którą, według kart trzęciej kategorji, 

wydawano wszystkim i każdemu, 

nic nigdy od nich nie. otrzymałem; 
nie starałem się o żadne „ochronne 

swiadectwa” (gramoży) i wskutek te- 
go utraciłem całę swoje mienie; nie 
poddawałem się żadnym  dekretom 

sowieckim, o ile one mnie dotyczyły, 

i do samego końca byłem w stosun- 
ku do nich złośliwym dezerterem za- 

równo wojennym jak cywilnym; nie 

brałem udziału w żadnych instytu: 
cjach kulturalnych, które oni two- 

rzyli; ani jednego wiersza Ww żadnej 

Krasnej Niwie nie umieściłem, a na 

oficjalne propozycje „współpracow- 
nictwa odpowiadałem, że dopóki 

wolności słowa niema, pisać dla nich 

nie będę; musiałem własnemi rękami 
na kawał chleba pracować, ale rąk 
tych ani razu do nich nie wyciągnę- 
łem i — proszę mi wybaczyć tę nie- 
przyzwoitość — wolałem oczyszczać 
miejsca ustępowe w dosłownem wy- 

4 razu tego znaczeniu, niż z nimi razem 

rącować ae! w sprawach ochrony 
SF kultiry"... 

Zahartowany w cierpieniu, prze- 

istoczony w nieustraszonego  bojow* 
nika przybył do Polski: „Oderwani 
od ojczystego gruntu, my, bezdomni 
mędzarze i włóczędzy, którzyśmy Ц- 

tracili wszystko, co do utracenia by- 

ło, powinniśmy zachować nasz ostat- 
ni skarb: świętą nienawiść do katów 

ojczyzny naszej." 
S dei po przeżyciu w 

Rosji najstraszniejszych lat rewołucji, 
że czwarta część ludności wymarła z 

glodu lub w torturach czrezwycza- 

jek a resztę doprowadzano do ludo- 
żerstwa—że inteligencja została wy- 

+ mordowana, albo wygnana, albo, gło- 
dem, więzieniem i uciskiem spodlona 
i zmuszona do zaprzedania się cie- 
miężcom Rosji — p'zypatrzywszy Się 
wreszcie, jak rozmyślnie i systema- 
tycznie deprawowano młodzież, wy- 
chowując ją w bezwstydzie i rozpu- 
ście, doszedł on do. przeświadczenia, 
że w istocie swojej bolszewizm był 
ohydną konspiracją przeciw narodowi 
rosyjskiemu w celu zabicia w nim 
jego duszy, jego człowieczeństwa— 
i walce z konspiracją postanowił od- 

tąd wszystkie siły swoje poświęcić. 
„Ja wiem —- pisał — że wszyst- 

ko na świecie ma swoje granice; 

| jedno tylko granic nie ma: podłość 
** ludzka. A jednak z prżeraciem i o- 

brzydzeniem patrzę ria tych, których 
traktowano jak bydło, poniżano ich i 

deptano, zabierano im i zamęczano 
najbliższych i najdroższych, własnemi 

4 oczami widzieli krew i błoto, w które. 
bolszewicy pogrążyli całą ziemię ro- 
syjską, a teraz nawołują ofiary, aby 
się pogodziły z katamil.. Nie znajdu- 
ję dła nich nazwy w mowie ludzkiej, 
— Niema i nie może być żadnej 
zgody z mordercami, złodziejami, ka- 
tami, z tymi, co skazili duszę całemu 
darastającemu pokoleniu. — | jeżeli 
Rosja nie może być zbawioną inaczej, 
jak przez zgodę z bolszewikami, to 

nie zasługuje ona na zbawienie; niech 
ginie ten duchowo zgniły naród i 
niech ślad po nim nie zostanie"... 

A Europa? „Europa wie równie 
dobrze, jak ja to wiem, czem jest 
bolszewizm*.. „niema tego głupca 
na świecie, któryby nie rozumiał, że 
rząd sowiecki niczem innem nie jest 
jak bandą rzezimieszków i morder- 
ców”.. „Więc co mówić mamy o 
tych premierach i prezydentach, o 
monarchach, którzy w białych ręka- 
wiezkach ściskają zakrwawione łapy 
owych morderców i rzezimieszkówi.. ” 
„Co mówić, jak osądzić przedstawi- 
cieli narodów 0 wysokiej kulturze, 
którzy urządzają wspaniałe bankiety 
na cześć nowoczesnych ludożerców, 
a zapomnieli, że chcąc nałeżycie ich 
uczęstować należałoby na owych ban- 
kietach podawać im krwawiące się 
bifsztyki z:człowieczego mięsa"... 

Młody Conradi, syn właściciela 
znanej w Petersburgu fabryki czeko- 
lady, zastrzelił posła sowieckiego w 
Szwajearji, orowskiego. Było to 
aktem zemsty, odpowiedzią na zamor- 
dowanie rodziców jego przez bolsze- 
wików. iał się nad nim odbyć sąd 
w Genewie. <Belletr'stą jestem z za- 
wodu— pisał Arcybaszew—mam prawo 
fantazjować, ile tylko zechcę, i oto, 
co widzę». Przesuwa się przed nim 
wstrząsający grozą obraz, który tu 
podaję w krótkim zarysie. Malownicza 
mieścina wśród błękitnych jezior szczę- 
šliwej Szwajcarji, gmach sądu, w nim 
jasna, biała, czysta sala, Już ją zapeł- 
niła publiczność i reporterzy ze 
wszystkich stron Świata, Wchodzą 
przysięgłi; wszystko luozie stateczni, 
z pośród kupców, zegarmistrzów, rze- 
mieślników — w czarnych surdutach 
i wykrochmalonych koszulach, twarze 
poważne, powagą chwili przejęte. 

Po nich weszli i zasiedli sędzio- 
wie; powsfaje prezes Sądu i głosem 
donośnym każe wprowadzić podsąd- 
nego. Niczem podsądny ten nie wy 
różnia się od nas' wszystkich; ani 
on, ani żaden z tych co go znali, 
nie przypuścił nigdy, aby mógł on kie- 
dykolwiek zasiąść na ławie oskar- 
żonych, jako zbrodniarz, zabójca. — 
«Proszę poprosić świadków» — sły- 
szymy znowu głos prezesa. Otworzo+ 
no drzwi, ale nikt nie wchodzi, Wci- 
ska. się tylko do sali jakiś zimny 
mrożący prąd zgniłego powietrza; 
prąd ten przeistacza się w mgłę co- 
raz gęstszą; wszyscy się, duszą —pu- 
bliczność, przysięgli, sędziowie;, nię- 
znośny RZA smród rozkładają- 
cych się trupów, Tylko prezes panuje 
jeszcze nad sobą i poraz drugi pow- 
tarza: «proszę wprowadzić šwiad- 
ków». | oto wreszcie wchodzą, — 
cisną się jeden za drugim tysiące, 
setki tysięcy, miljony,,. Rośli męż- 
czyźni z zakrwawionemi głowami i 
śladami straszliwych  katuszy na 
ciele; widma wynędzniałych kobiet z 
piętnem nieskończonego bólu i 
wstydu na twarzach; wychudzone szkie- 
leciki dziecięce z rozdętemi żełądkami... 
a oto jakieś nawpół zjedzone ciała 
człowiecze pełzną za niemi, krwią i 
ropą znacząc posadzkę, A ci oboje 
storturowani staruszkowie, co się z 
tłumu wysunęli i na rany swoje wska- 
zują? Czy to nie rodzice podsądnego? 
On zadržai na ich widok,.. Ach, tak 
strasznie, tak dziko brzmią wołania 
ich wszystkich, jak jęki wichrów je- 
siennych, wyjących po bezbrzeżnych 
równinach. Rosji: «sprawiedliwości, 
sprawiedliwości»... Paniczne przera- 
żenie nagle ogarnęła wszystkich, ucie- 
kają z sali reporterzy wszystkich „ga- 
zet świata, i przysięgli, i sędziowie, 
ucieka w końcu sam prezes; sąd nie 
doszedł do skutku... || 

Nie odbył się w wizji. pisarzą, ale 
odbył się w rzęczywistości; Conra- 

diego uniewinniono. = Uniewinnienie 
to — słusznie pisał Arcybaszew — 

«było. policzkiem wymierzonym nietyl- 

ko bolszewizmowi, ale tej „cywilizo- 

wanej chrzešcijanskiej Europie, szuka- 
jącej idęologicznego usprawiedliwienia 
dlą bolszewickich zbrodni i wchodzą- 
cej w przyjacielskie rozmowy i ukła- 
dy z twórcami komunistycznego raju, 
<w którym ludożerstwo stało się zja- 
wiskiem pospolitem, ludzi karmiono 
zdechliną i ekskrementami, po piwni- 
cach zaś czrezwyczajek oprawcy i 
«sędziowie» „z trudnością chodzić 
mogli, bo podeszwy przyklejały do 
lepkiego błota na podłogach, tworzą- 
cego się z mieszaniny krwi i rozde- 
ptanych mózgów ludzkich". 

„Wielkie prawo moralne — za- 

mykał Arcybaszew rozmyślania swoje 
nad procesem  Conradiego — nad 
którem tak długo i uparcie, we krwi 
i we łzach pracowała ludzkość, po- 
szło w niepamięć. Śmieją się z niego, 

bo to burżuazyjny przesąd, senty- 

mentalny romantyzm*... „Ach, gdyby 
to głos mój mógł zabrzmieć jak 
dzwon na wieży wiecowej, gdybym 
krzykiem moim obudzić mógł martwe 
i martwiejące dusze!” | 06 

Arcybaszew, na gruncie świętej 
nienawiści stanąwszy i piętnując, jako 
spodlenie, każde najmniejsze $wobec 
Sowietów ustępstwo, miał na myśli 
przedewszystkiem emigrację rosyjską. 
Lecz poza emigracją mamy fu, w 
granicach Polski, Rosjan nie emigran- 
tów, ale oczywiście z mmi duchowo tę 

Rosjan, którzy zsolidaryzowanych, 
albo otrzymali albo się tu urodzili, 

obywatelstwo polskie. 
Staje przęd nami niezmiernie dla 

nas doniosła kwestja. rosyjska. 
Rosjanie, wepOlobyviaieje nasi, 

nie ukrywają tego, že jest im nie- 
swojsko wśród ras, nie ėzują gruntų 
pod nogami; sd im się — cytuję 
słowa jednego z nich — jakgdyby 
wzburzone morze rosyjskie wyrzucjło 
ich na mało gościnne polskie wy- 
brzeża, gdzie patrzą na nich z niechę- 
cią, czyniąc ich odpowiedzialnymi za 
wszystko, co kiedykolwiek Polska od 
Rosji Carskiej wycierpiała. Z. narodu 
panującego, pewnego trwałości pano- 
wania swego i nie troszczącego się 
o przyszłość, stali się grupą rozbit- 
ków bez oparcia, można powiedzieć, 
bez jutra, zmuszonych rachować na 
własne tylko siły, które się wyczer- 
pują w walce z niedostatkiem i pod 
ciężarem gnębiącego poczucia bezna- 
dziejności. : i 

Położenie ich było przykrem przed 
inwazją bolszewicką w 1920 r.; po 
inwazji stało się jeszcze przykrzejszem. 
Wszak wojna z Sowietami b, ła woj 
ną polsko-rosyjską. 

„Rosjanie — pisze utalentowany 
tłumacz Słowackiego na język rosyj- 
ski, D. Bochan — „to znaczy czło- 
„wiek, przymierający z głodu, który 
„nie ma pracy i nie może jej znaleźć, 
„bo nie posiada języka państwowego; 
„lie pobiera zapomogi z funduszu 
„dla bezrobotnych, bo įjest niewłaś- 
„ciwego wyznania i nieprzyzwoitej 
„tarodowości*, — Nie jest bowiem 
rzeczą przyzwoitą należeć do narodo- 
wości, kiórej dotychczas nie chciano 
uzriać za istniejącą; Rosjan niema — 
oto wspólaa teza wszystkich, jakie 
były, rządów polskich. Nie dziw, 
że w wytworzonej przez to atmosfe- 
rze nie każdy Rosjanin miał odwagę 
za Rosjanina się podawać: naprz. w 
pierwszych latach uniwersytetu nasze- 
go zastraszeni studenci Rosjanie, choć 
„żadnego przymusu z zewnątrz nie 
wywierano, woleli jednak zapisywać 
się jako Białorusini. Dziś jest 
inaczej; koło studenckię. narodowości 
rosyjskiej, którego jestem kuratorem, 
liczy 70.u przeszłe członków.. 

Szczegół ten stoi w związku z 
powszechnem, choć powolnem wzma- 
ganiem się Świadomości i energji 
narodowej. Wyrazem tego jest Zjed- 
noczenie narodowe rosyjskie, które 
się ukonstytuowało na zjeździe we 
Lwowie w początku lutego b. r.,a za 
cel główny postawiło sobie wyrobie- 
nie u rządu uznania Rosjan za jedną 
z mniejszości, ażeby dziękitemu mieli 
oni możność korzystania z upraw 
nień, przysługujących innym mniej- 
szościom. ; 

Jak się Zjednoczenie „rozwinie, ja- 
kiemi drogami pójdzie, nie wiem, po- 
odu jednak do obaw nie widzę. 
prawdzie w pierwszej chwili wybór 

Lwowa mógł się wydać objawem ag- 
resywności i obudzić odruch niechę- 
ci b gdyby nie Lwów miejscem 
zjazdu, ogniskiem ruchu byłoby chy- 
ba Wilno. W Wilnie zaś pamięć rzą- 
dów carsko-rosyjskich zanadto jest 
świeżą i żywą,—i zjazd, wbrew woli 
jego kierowników, ‹ 
czach ludności pozory jakiejś wrogiej 
panrosyjskiej demonstracji. Więc le- 
piej Lwów niż Wilno, Pozatem sądzę, 
że obrano Lwów dlatego, że cj gente 
Rautheni, którzy się;za Rosjan uwa- 
żają, mają tam za soda iraóyeię Wal: 
ki o prawa narodowe, W.tym kierun- 
ku wyćwiczeni mają praktykę organi- 
zacyjną i wreszcie wśród tych Rosjan 
Lwowskich — wyznaję, że wudno wy- 
raz ten wykrztusić nam, którzyśmy 
przywykli ich moskalofiiami nazywać 
—wśród Rosjan tych czy moskalofi- 
lów jest więcej ludzi materjalnie nie- 
zależnych niż gdzieindziej, co też bez 
wagi nię jest. | 

Plemię ruskie, rozpada się, jak 
wiemy, na trzy główne odłamy: wiel- 
koruski, małoruski i białoruski. Z od- 
łamu wielkoriskiego powstało potęż- 
ne wszechruskie czyli rosyjskie pań- 
stwo carów; język rosyjski stał się 
językiem państwowym, rosyjska zaś 

przybrałby w 0- 
ak 

literatura, opieką państwa otoczona, 
całkowicie zaćmiła blaskiem swoim 
literaturę Rusi południowej i, podob- 
nie jak literatura nasza, poczęła wchła- 
niać w siebie pierwiastki małoruski i 
białoruski i niemi się wzbogacać. Gdy 
zaś w czasach nam bliższych obudził 
się separatyzm rusko-ukraiński, rząd 
carski począł ruch ten z bezwzględną 
surowością tłumić. Nacjonalista rosyj, 
ski. „w. przekonaniach, swoich bardzo 
gwałtowny, ale przy tem człowiek ro- 
PD Sergjusz gSzarapow, politykę 

; potępiał, odząc, że najlepszą 
bronią do zwalczania tak ukrainizmu, 
jak tembardziej zaledwo jeszcze wów - 
czas kiełkującego ruchu białoruskiego 
było przyznanie obu tym prądom swo: 
body zupełnej: „Cala ich energja—do- 
„wodził—tkwi w reakcji przeciw ucis- 
„kowi; nie uciskać, nie krępować, a 
„oba separatyzmy i obie literatury za- 
„nikną, nie b dac w stanie współza- 
„wodniczyć z literaturą rosyjską”. 

Nie wiem, coby dziś powiedział 
Szarapów, gdy wypielęgnowany przed 
wojną w Galicji Wschodniej pod rzą- 
dami austrjacko-polskiemi ukrainizm 
stał się potęgą, ruch zaś białoruski 
również powstrzymać się już nie da. 
Potęgi tej jednak Rosjanie na zjeź- 
dzie we Lwowie nie docenili i było to 
z ich strony aktem odwagi posunię- 
tej do zuchwałości stanąć na daw- 
nem pitotwow tirosiiezimi imperjali- 
stycznem stanowisku „nienaruszalnej 
zasady narodowej i kulturalnej jed- 
ności wszystkich plemion ruskich", 
Było to równoznaczne z wypowiedze- 
niem wojny i Ukrajńcom i Białoru- 
sinom, 

Aby z taką zasadą módz wystą- 
pić trzeba czuć w sobie siłę. „Jest 
nas 1:/, miljona" — mówią oni. Z 
tej jednak liczby można śmiało odjąć 
przynajmniej miljon nieuświadomio- 
nych włościan, których każdej chwili 
łatwo porwać może nieprzebierająca 
w środkach agitacja białoruska. Wo- 

bec tego innej rady niema, jak agi- 
tatorów przelicytowywać, I oto tworzy 
się już jakaś grupa rolnicza, która 
stojąc na realnymi grumcje, wygłasza 
pomimo to, jako ideał, bolszewickie 
„ziemlia tradowomu naroda*. 

Sympatyczne to nie jes;, ale i nie 
jest niebezpieczne. Tych panów, co 
do Moskwy jeżdżą i pieniądze. stam: 
tąd przywożą, Rosjanie nie przelicy- 
tują. Będą więc musieli wcześniej czy 
później zawrócić z drogi, a wrócić 
natomiast do idei wielkiego pisarza, 
wielkiego patrjoty i bojownika, że je- 
dyną dziś racją bytu dla narodu ro- 
syjskiego jest walka na śmierć z bol- 
szewictwem, które naród ten zwaliło. 
„Po za tem dla narodu rosyjskiego 
niema zbawienia“—powtarzam przy- 
toczone wyżej słowa Arcybaszewa — 
„i jeśli tego nie uczyni, niech ginie i 
n'ech śladu po nim nie będzie"... 

„Nie wątpię, że porozumienie ze 
Zjednoczeniem narodowem rosyjskiem, 
jako z elementem społecznie i poli- 
tycznie umiarkowanym a kulturalnym, 
jest łatwe, łatwiejsze, niż z niejedną 
wśród innych mniejszości. Dla tego 
też serdecznie im życzymy, aby zo- 
stali uznani, jako mniejszość i aby 
spełnione zostały w granicach możli- 
wości ich postulaty zwlaszcza w za- 
kresie szkolnictwa. 

„Ale sprawą najboleśniejszą ze 
„wszystkich, dręczącą każdego Rosja- 
„nina w Polsce—pisze D. Bochan—jest 
„sprawa religji“. I dla nas jest ona trud- 
ną i dręczącą. Od początku polityka na-. 
sza względem Cerkwi była najniesz- 
częśliwszą, polegała na niewolniczem 
naśladowaniu polityki carów w sta- 
sunku do katolicyzmu. „Nie doceniła 
„pisze Mackiewicz *)—ani siły mo- 
„ralnej gi w Cerkwi prawo- 
„sławnej, ani jej siły antybolszewickiej. 
„Chciała jej używać jako instrumentu 
„białorutenizacji. Wogóle nie rozu- 
„miała, że Cerkiew nie jest panną w 
„tańcu, że nie można nią kręcić, jej 
„ maginać do swoich celów politycz- 
„nych. Stanowisko nasze wobec 
„Cerkwi powinno być chrześcijańskie. 
„Cieszyć się powinniśmy, jeśli się od- 
„fodzi i powstanie, bo będzie zawsze 
„powstrzymywała napór bolszewizmu, 
„a Tozwaźnę i spokojne układy z 
„Cerkwią będą mogły dać nam o wie- 
„le więcej, aniżeli przeróżne koncesje, 
„wydawane politykom białoruskim'' 

„Marjanis  Edmundowiczu—mówił 
do mnie przed dwoma laty w Paryżu 
jeden z Rosjan najszłachetniejszych i 
dla nas najżyczliwszych, bliski i za- 
ufany w epoce wojny współpracow- 
nik Sazonowa, ks. Grzegorz Trubecki 
„—historja skazała nas na współży- 
„Cie, powinniście więc myśleć o cza- 

*) <Kropki nad i» str, 120, 

„sach przyszłych; o zgodzie. Zamiast strony władz. Nie o Przegląd Wileń 
„tego uciskacie prawosławje, więzi- ski chodziło autorowi, ale po- 
„liście i wygnaliście biskupów naszych; 
„Jakże się więc ukształiują nasze sto- 
„Sunki w przyszłości”? Powiedziałem, 
co mogłem, na jakie-takie usprawied- 
liwienie polityki rządu naszego. Miał 
on trudny orzech do zgryzienia z bi- 

chwałę w 
ną wziął 

typowe, 

tem piśmie umieszczo- 
on jako zjawisko 

jako objaw powszechnej 
w Europie krótkowzroczności, która 
nie widzi grozy bolszewizmu, nie 
zdaje sobie sprawy z jego celów i 

skupami z tpoki carskiej, którzy z metod, nie jest w stanie wmyśleć się 
myślą o Polsce niepodległej pogodzić w istotę przeżywanej chwili i pojąć, 
się nie umieli, na rządy polskie że niezbędnem przygotowaniem do 
patrzali jako*na okupację, którą prze- urzeczywistnienia haseł rewolucji ro- 
trwać należało. Nic dziwnego, że tząd syjskiej: bić burżujów i ograbiać ich 
chciał mieć biskupów podatniejszych. z majątków (biej burżujew, grab na- 
Niecrzychylnych czy podejrzanych o grabłennoje) jest wzbudzanie w ciem- 
nieprzychylność wygnano. Społeczeń- nych masach niena iści klasowej, 
stwo rosyjskie przyjęło to, jako ukt między innemi za pomocą odpowied- 
gwałtu. Instalację nowych biskupów 
uznano za niekanoniczną. 'Co gorzej, 
niektórzy z tych nowych biskupów 
byli niekanonicznie wyświęceni; patrza- 
no i patrzą na nich jako na 
intruzów, z taką samą niechęcią, z 
jaką my patrzaliśmy w latach naigor- 
szego ucisku Kościoła (1863—1882) 
na księży rusyfikatorów jak: Żyliński, 
Niemeksza, Sęczykowski. : 

Na domiar złego ustanowiono 
autokefalję, też, zdaniem Rosjan, nie- 
kanonicznie.  Kanoniczność bowiem 
wymaga uprzedniego zwołania Sobo- 
ru, złożonego z duchownych i świec- 
kich, zgody tego Soboru i zgody 
patrjarchy czy metropolity, od które- 
go miejscowa Cerkiew była przedtem 
zależną. 

W spór ten nie wchodzę, zazna* 
czam tylko, ze dziwnym nieco wyda- 
je się zarzut niekanoniczności w ustach 
tych, którzy uznawali kanoniczność 
Najświętszego Synodu stworzonego 
przez Cara Piotra i poniżanego przez 
niego i jego następców do roli po- 
słusznego narzędzia Carów. 

Sprawa jest nadzwyczaj ciężką. 
Zwłaszcza zwołanie Soboru, którego 
żąda senator Bogdanowicz i wraz z 
nim wielu innych, mogłoby się stać 
źródłem gorszących i niebezpiecznych 
zamieszek, jeśliby Sobór oświadczył 

się, co jest bardzo, prawdopodobne, 
przeciw dzisiejszym  archirejom. Są, 
dzimy, że na lepszej. drodze stanęli 
ci, co w imieniu Ras; 0 Naro 
dowego Zjednoczenia | i w stycz- 
ność z metropolitą Dyonizym i uzy- 
skali jego błogosławieństwo *). 

Po za tą sprawą zasadniczą są 
inne, SPOR się szybkiego za- 
łatwienia. Są słuszne skargi popów 
z powodu. trudności „stawianych im 
przez władze w staraniach o uzyska- 
nie „dowodów osobistych"; bez tych 
legitymacyj są ciągłe w dręczącej nie- 
pewności jutra, mogąc spodziewać 
się CH RE wygnania do 2 
epji, lalej skargi w sprawie od- 

BRA URE kościołów, 
które niegdyś były katolickiemi czy 
inickiemi. Tu każdy „poszczególny 

fakt wymagałby ze strony władz 
jęzliwego wniknięcia w skargę, aże- 
/ nie posądzano nas o kierowanie 

ię zasadą, którą, niestety, zbyt często 
W życiu potocznem słyszę, że „daw- 

lij wy nas gnębiliście, teraz my was 
Przygnębimy*. : 

Wreszcie na porządku dziennym 
stanęła już sprawa ukrainizacji Cerkwi, 
a za nią niezawodnie powstanie spra- 
wa zbiałoruszenia. Inicjatywa w roz- 
wiązaniu należy do hierarchów. To 
jednak na uwadze mieć nałeży, że jak 
u nas łacina, tak w Słowiańszczyźnie 
obrządku wschodniego językiem litur- 
gicznym jest język staro-bułgarski — 
zwany cerkiewno-słowiańskim.  Co- 
byśmy powiedzieli gdyby nasi katoli- 
cy poczęli żądać wyrugowania łaciny 
z nabożeństwa! Interesem jest i obo- 
wiązkiem rządu, sprzeciwiać się, O ile 
się da, wszelkim rewolucyjnym — га 
mierzeniom w obrębie Cerkwi i stać 
w obronie tęgo,.co uświęcone zosta- 
ło wielowiekową tradycją, t.j. Cerkiew- 
nej Słowiańszczyzny. 

Zbliżenia się i porozumienia z ob“ 
cym żywiołem szukać można i nale- 
ży na gruncie wspólnych spraw, 
wspólnych potrzeb i dążeń. Tą 
wspólną sprawą jest walka do ostat. 
niego tchu z bołszewictwem ibolsze- 
wizmiem, który dziś groźniejszym jest 
niż kiedy mając za sobą potężną re- 
zerwę budzących się ludów ' azjatyc- 
kłch. O to chodzi, aby zrozumiały to 
u nas czynniki rządzące i aby w 
głąb społeczeństwa rosyjskiego prze- | 
nikriął głos wielkiego pisarza i wodza 
narodu, jakim był Arcybaszew. 

W jednym z ostatnich feljetonów 
swoich na łożu śmierci pisanym wy- 
stąpił Arcybaszew przeciw Przeglądo- 
mi. Wileńskiemu, chwałącemu jakieś 
agitacyjne bolszewickie filmy kursu- 
jące już w Polsce bez przeszkody ze 

*) „Za Swobodu “ Nr. 76. 

nich film. 
Przegląd Wileński i inne podob- 

ne pisma w Polsce i po za Polską 
wytykają emigrantom rosyjskim, gro- 
miącym dziś bolszewizm, że sympa- 
tyzowali i nieraz uczęstniczyli w roz- 
ruchach morza r. 1905. „Ale 
rok 1927 w lsce — odpowiadał 
Arcybaszew — nie jest rokiem 1905 
w Rosji. — „Wówczas walczono z 
„caratem środkami, które dziś potę- 
„piamy, lecz cel był słuszny: w Pol- 
„Sce Zaś cara niema, Polska jest 
„Rzecząpospolitą demokratyczną, któ- 
„ra istnieć może tylko pod warun: 
„kiem współpracy wszystkich warstw 
„ludności — i propaganda. nienawiści 
„klasowej, gdy wszyscy czujemy pod 
„Sobą wrzenie podziemnych knowań 
„komunistów, jest po prostu zbro- 
dnią“. х 

Tym uwagom pisarza rosyjskiego 
dano w Przeglądzie Wileńskim dum- 
ną odprawę, której sens był ten, że 
filmy mają wartość artystyczną, dja- 
beł zaś bolszewicki nie jest wcale 
tak strasznym, jak go malują. 

Bliżsi mi duchem,ci cb-y pocho- 
dzeniem i mową obywatele i nieoby- 
watele państwa naszego, którzy  nie- 
bezpieczeństwo czują i przed niem 
ostrzęgają, niż swoi, dla których 
„djabeł bolszewicki nie jest wcale 
tak straszny, jak go malują". 

Marjan Zdziechowski. 
SRGZOPOZYKSKTAMEETETWŃ TT GRTTWAWE A 

Rozbudowa floty francuskiej. 
PARYŻ, 5. Ill. Pat. Na dzisiejszem 

posiedzeniu rady ministrów prezydent 
Doumergue podpisał projekt w spra- 
wie upoważnienia rządu do zbudo- 
wania w czasie od pierwszego lipca 
zał do 30 Z 1928 roku 
okrętów stanowiących drugą część 

program budowy nowych jednostek 
loty. : 

Waldemaras pozyskał Łotwę. 
RYGA, 5. VI. PAT. Z Kowna 
szą:  Woldemaras wyraził nadzieję, 

Poka zm dojdzie do s 
słego przyjaznego związku łotewsko- 
litewska-estofiskiego. Podstawą tego 
związku mają być dobre stosunki z 
Niemcami i Rosją Sowiecką. Jeden z 
dzienników łotewskich zauważa, że 
Woldemaras, którego * Zelens nazwał 
faszystą, potrafił pozyskać Łotwę dla 
kombinacyj wygodnych dla premjera 
litewskiego, ałe o wiele mniej korzy- 
stnych dia Łotwy. 

Afera „Mołogić. 
BERLIN, 5 IV, PAT. W depeszy 

z Moskwy donosi „Vossische Ztg“, 
że przed sądem gubernjalnym w. Mo- 
skwie zakończył się proces przeciw 
egip p ac 
tow. .. koncesyjne, „Mołoga*. Kie- 
rownicy | a jego biura Lewin 
i Berdyczewski przekupili dyrektora 
groździeńskiego trustu nattowego 
Gussmana i dyrektorów rolniczego 
trustu maszynowego  Sutnikowa i 
Kisiejewa, skłaniając ich do zawar- 
cia układów niekorzystnych - dla 
Rosji Szkoda powstała stąd,  do- 
chodzi do kilku miljonów rubli. Le- 
win i Berdyczewski mieli ze Strony 
tow. „Mołoga'* zapewniony 50 proc. 
udział w dochodach. Sąd skazał 
wszystkich trzech dyrektorów trustu 
na karę Śmierci przez rozstrzelanie 
i na konfiskatę majątku. Lewin i Ber- 
dyczewski skazani zostali na 5 lat 
więzienia i wysokie kary pieniężne. 
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ECHA KRAJOWE 
— Nietakt „mniejszošciowy“. 

W ostatnią sobotę karnawału Zarząd 
„Domu Ludowego* w Mirze urządził 
w gmachu Szkoły powszechnej bal 
maskowy. Wielką konsternację wśród 
uczestników zabawy wywołało zjawie- 
nie się na sali czterech masek  stu- 
dentów w batorówkach, dźwigających 
maskę trupa. Przy okrzykach „pro- 
wokacja* mniejszościowy trup przy 
pomocy policji został usunięty z sali. 

Żeby zaś na przyszłość podobne 
„ostroumne* według opinji miejsco- 
wych aktorów — porachunki nie mia- 
ły miejsca, Zarząd «Domu Ludowe- 
go» w Mirze powinien swoim współ- 

wyznawcom podać dokładniejszy ad- 

res i pouczyć, że bardziej będzie rze- 

czą celową dostarczanie trupów zmat- 

łych nie na bałe maskowe do szkół 
powszechnych, lecz na prawdziwą 

ne do prosektorjów  uniwersytec- 
kich. ; 

— Nowy sposób propagandy 
komunizmu. Po ziikwidowaniu „hurte 

ków* i „Hromady* na terenie |gminy 

Mirskiej zjawili się „misjonarze „Ko- 

ścioła Metodystycznego «w  Wilnie“, 
którzy odwiedzają znanych działaczy 
białoruskich i starają się masy  pra- 

wosławne rzekomo pozyskać dla wie- 

rzeń swej sekty. Kilka (dni temu w 
Mirze zjawiło się czterech [takich 
„misjonarzy* metodystycznych, |chcą- 
cych zwołać wiec miejscowej ludnoś- 
ci. Gdy policja do tego nie dopuści- 
ła, udali się ci panowie do Wielkie- 
go Sioła i Simakowa, gdzie zwołali 
dosyć liczne zebrania. Na zapytanie 
policji, dlaczego tak licznie zapisują 

się do sekty rozmaici przestępcy po- 

lityczni i inni shurtkowicze», metody-. 

styczni misjonarze odpowiedzieli, że 

ci wszyscy <zostali w ostatnich cza- 

sach oświeceni przez Ducha Święte- 
go». Oby tylko nie była to staratru- 

cizna komunizmu w nowem naczyniu 
metodystów! 

NAKRYSZKI. 

— Samowładztwo wójta poz- 

bawiło szkołę szaf. We wsi Na- 

kryszki pow. Nowogródzkiego miał 

miejsce fakt, który rzuca pewne Świat- 

ło na stosunek władz administracyjnych 

do szkolnictwa powszechnego. We 
wsi wspomnianej wójt miejscowy bez 

uprzedniego porożumienia się z kie- 

rownikiem szkoły zabrał z gmachu 
szkolnego dwie szafy szkolne należą- 
ce do iawentarza szkołiego. Szafy te 
dzięki usiliym zabiegom rady szkol- 

nej odzyskane zostały z dawnego mie- 

nia szkolnego, zrabowanego podczas 

zamieszek wojeńnych. Kierownik szko- 

ły wystosował z racji tego zażalenie 

do inspektora szkolnego w Nowo- 
gródku oraz do starosty. Jzst to wy- 

padek tak niezrozumiały i niebywały” 
że przytaczamy go celem  zilustrowa” 
nia stosunków panujących u nas. 

PIŃSK. 
— Doświadczalna Stacja Ry- 

backa w Duboji w powiecie Piń- 
skim. W roku bieżącym zostanie 
założoną i uruchomioną doświadczal- 
na stacja rybacka przy szkole rolni- 
czej męskiej w Duboji w powiecie 
Pińskim. Stacja ta będzie miała za 
zadanie przeprowadzenie doświadczeń 
w dziedzinie ehodowli karpia, mają: 
cych na celu podniesienie wydajności 
stawów karpiowych na Polesiu, a za- 
razem będzie służyła jako Środek 
propagandowy współczesnych  racjo- 
nalnych metod hodowli karpia dla 
interesujących się terenem praktycz- 
nym, dla pozyskania wiadomości fa- 
chowych stawniczych, dla dostarcza- 
nia miejscowej szkole rolniczej co- 
rocznego dochodu, badania dorzecza 
i rzeki Piny pod względem naukowo: 
przemysłowym, wreszcie będzie słu- 
żyć jako Ćwiczebny i doświadczalny 
teren dla studentów przyrodników i 
rolników specjalizujących się w ry- 
bactwie i ichtjologji. Fiodowla karpia 
ma dla terenu Polesia ogromne zna- 
czenie, gdyż bagna dające się w wie- 

lu wypadkach bardzo tanim kosztem 
zamienić na tereny zdatne pod ry- 
bactwo, zajmują w poszczególnych 
powiatach województw  Poleskiego, 
Nowogródzkiego i Wołyńskiego od 
3—65,5 proc. całego terenu danego 
powiatu.—Zakładana stacja doświad- 
czalna rybacka będzie pierwszą tego 
rodzaju ma terenach województw 
wschodnich i wypełni dającą się co- 
raz więcej odczuwać lukę w dziedzi- 
nie rybactwa naukowego i praktycz- 
nego. 

GRÓDNO. 
— Likwidacja stiejku w Grod: 

nie. Na tle istniejących od pewnego 
czasu zatargów na tie ekonomicznem 
pomiędzy magistratem m. Grodna, a 
pracownikam: miejskich instytucji u- 
żyteczności publicznej (elektrownia, 
wodociągi), na skutek interwencji miej- 
scowego związku Pracownikow Uły- 
teczności Publicznej w Grodnie, pra- 
cownicy zakładów rozpoczęli w dniu 
1 b. m. o godz. 16-ej strajk, który 
wywołał konieczność zawezwania po- 
mocy wojska dla zapewnienia ludnoś- 
ci miasta światła i wody. 

Przeciwko interwencji wojska i 
władz administracyjnych związek pra- 
cowników Użyteczności Publ. zapro- 
testował, nie przerywając układów 
wszczętych uprzednio z magistratem, 
który, nie chcąc zaostrzać sytuacji, 
zgodził się zasadniczo na uwzględ- 
nienie postulatów pracowników, co 
wywołało ukończenie strajkujuż2 bm. 
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wyborze. ‚ 

Wyprzedaż 

Bracia Jabłkowscy Sp. Ake, 
| Mickiewicza 18. | 

BESSSESESSSESZEEAEZEZEBZEZE 

EG 
JE 

Ea 
resztek i kuponów przedświątecznych 8 

po cenach wyjątkowo niskich. pa 

A 
L 

Ea 

Ea 

Bławat 

Kazimierz Rutkowski i J. Oomagała 
IELKA, Nr. 47 

Na sezon wiosenny po'eca otrzymane ostatnie nowošci. 

Uwadze P.P, Ofieerów! 
Wyroby Kamgarnowe stale na składzie w więlkim 

Bs || 

Nigel Worth. 

*CZŁOWIER Z KUFRA. 
ROZDZIAŁ III. 

Jan Lecatteau 

— Dobry wieczór, panie Metters, 
— Dobrywieczór odrzekł. —Czy 

niema pan nic przeciwko  zasunięciu 

firanek, zanim zapalimy światło? 
— Naturalnie. 

Zrobiłem jak chciał, potem zapa- 

liiem elektryczność i podałem mu fo- 
tel. Z westchnieniem ulgi rozsiadł się 

wygodnie i przyjrzał mi się z dziw- 

nym wyrazem. ‚ 
— Muszę wydawač się panu nie- 

zwykle tajemniczym, —rzekł. 
— Nie przeczę, list pana zaintry- 

gował mnie niezmiernie. в 
— Przyszedłem, by wyjaśnić panu 

pewne fakty. 
— Słucham. 
— Jestem znany jako człowiek do- 

syć bogaty, interesujący się archeolo= 
gja. Jest wtem tyle prawdy, iż archeo- 
logja jest moją ulubioną rozrywką. 
Napisałem z tej dziedziny kilka stud- 
jów i mogę, bez przechwałek powie- 

dzieć, że imię moje jest znane za- 
szczytnie w świecie uczonych. Lecz 
nie o to chodzi. Nie mam kapitału, 
jestem agentem specjalnym przy ko: 

morze celnej. Imię moje nieznane jest 

jednak w tych kołach, rodzaj mej 
pracy zmusza mię do ukrywania sto- 

  

sunku, jaki mię łączy z administracją 
celną. Zrozumie pan to dobrze, gdy 
powiem, że misja moja polega na 
odkryciu bandy kontrabandzistów. 

Przerwał, a w sumieniu mem po* 
wstał niepokój z powodu kilku prze- 
stępstw celnych, jak np. przewiezie- 
nie ukradkiem kilku paczek tytoniu z 
okrętu. 

— Teraz zaczyna się właściwe 
opowiadanie— ciągnął dalej p. Metters. 
W ostatnich czasach niepokoiło mię 
poważnie ukazywanie się wielkiej ilo- 
ści towarów, nie zanotowanych w 
księgach komory celnej. Wiemy, że 
dostały się one na nasz rynek bez- 
prawnie, lecz nie możemy odkryć 
drogi, jaką przybyły. Szczególnie 
przedmioty na które cło jest bardzo 
wysokie, dają ogromny dochód kon- 

* trabandzistom. Natomiast skarb pono- 
si wielkie straty. A jednak trudności 
w walce z kontrabandą są olbrzymie. 

— Dlaczego? 
— Wszystkie te przedmioty po- 

chodzą z najprzeróżniejszych stron 
świata: maszyny, aparaty fotograficzne 
i t.p—z Ameryki; zegarki—ze Szwaj- 
carji, tytoń i papierosy—z Afryki pół 
nocnej, Turcji, Ameryki, Egiptu: her- 
bata—z Chin i Indyj, jedwab z Chin, 
Indyj, Egiptu. 

— Z Egiptu? — zawołałem — Nie 
wiedziałem że wyrabiają tam jedwab. 

Metters odrzekł z uśmiechem: 
— Jedwab z Egiptu jest bodaj że 

najpiękniejszy ignajlepszy. Nie można 

ЗЕО СМО 

Nody spisek na Litoie. 
Aresztowanie posła na sejm Pajusa. 

Według wiadomości z Kowna, władze policji politycznej 

wpadły na ślad nowego spisku zmierzającego do obalenia rządu 

i zamachu stanu. Siedzibą organizacji były Szawle. Organizacja 
miała charakter lewicowy. Na czele jej stał jeden z wyb tnych 

działaczy kowieńskich, poseł na sejm litewski z frakcji „Iudow- 
ców* Pajus. 

Dn. 3 b.m. odbywały się w Szawlach narady tej organizacji, 

oficjalnie zaś zjazd frakcji ludowej. Nazajutrz Pajus udał się do 

Kowna, gdzie na stacji został aresztowany przez policję politycz: 

ną i osadzony w więzieniu. 
Wobec zaszłego faktu, leader opozycji poseł To uszys wysto- 

sował protest do rządu wskazując na niesłychany fakt zła- 
mania konstytucji przez rząd. W całem mieście zapanowało 

wzburzenie. 

«Lietuva» o posła Łukasiewicza niepowodzeniach. 
Urzędowa „Lietuva* pisząc o klęsce polityki polskiej nad Bałtykiem, 

zaznacza w końcu: „W stosunkach polsko-litewskich godna zanotowania 
jest odpowiedź jaką ministerstwo spraw zagranicznych Łotwy dało przed- 
stawicielowi Polski, na propozycję zawarcia traktatu handlowego, Rząd ło- 
tewski wyjaśnił, że rokowania o zawarciu traktatu nie mogą być rozpo- 
częte do czasu, aż Polska zgodzi się z tak zwaną klauzułą państw nad- 
bałtyckich i Rosji sow., która zastrzega, że Łotwie pozostawia się prawo dania 
większych prerogatyw państwem nadbałtyckim i Rosji, niż Polsce, W ten spo- 
sób, kiedy dążenia polityczne Polski zostały już odparte, spotkało ją też 
fiasco w dążeniu uciemiężenia ekonomicznego państw bałtyckich". 

Wykory prezydenta Łotoy. 
RYGA, 5—IV. PAT. Podczas wyborów na prezydenta repu- 

bliki, które rozpoczęły się o godz. 5 popołudniu waika rozegrała 
się pomiędzy dwoma kandydatami Kwiesisem, wysuniętym przez 
związek włościański i Juraszewsk m Odbyły się trzy głosowania. 
W pierwszem głosowaniu Kwiess otrzymał 43 głosy, Juraszewski 
41, Białych kartek było 10 W drugiem głosowaniu Kwiesis otrzy- 
mał 45 głosów, |Juraszewski 41. Wstrzymało sę od głosowania 
9 posłów. W trzeciem głosowaniu Kwes's otrzymał 45 głosów. 
Wstrzymało się od głosowania 51 posłów. Kandydatura Juraszew- 
skiego, która b,ła zwalczana przez mniejszości narodowe, odpadła 
ostatecznie. Wybory odbędą się we czwartek. 

Zamach bolszewicki w Angiji, 
LONDON, 5.IV PAT. „Daily Mail* donosi o wykryciu i unieszkodii- 

wieniu spisku bolszewickiego, zmierzającego do wywołania nieuzasadnio- 
nego niczem strajku generalnego górników angielskich. Właściciele ko- 
palń, uprzedzeni zawczasu o© zamiarze wywołania strajku, poczynili odpo- 
więdnie kroki zapobiegawcze. 

Czy Niemcy zawrą konkordat. 
: „BERLIN, 5.IV, PAT. W dniu wczorajszy na zgromadzeniu członków 

niemieckiego stronnictwa ludowego miaister spraw zagranicznych S rese- 
mann złożył oświadczenie, w ktorem stanowczo zastrzega się przeciwko 
próbom interpretowania jako zapowiedzi walki przeciw konkordatowi—jego 
mowy (Stresemana), wygłoszonej na konferencji kuliuralno-oświatowej, wy- 
mienionego stronnictwa. Minister zaznaczył dalej, iż w przeciwieństwie do 
bezwzględnego odrzucenia myśli o konkordacie zamierzał w swej mowie 
zwrócić uwagę, że sprawę tę należy rozważać bez namiętności partyjno- 
politycznej. Staaowisko Stresemana, jako członka gabinetu w sprawie kon- 
kordatu między Rzeszą a kurją pokrywa się zupełnie z oświadczeniem zło* 
żonem w swoim czasie przez kanclerza Rzeszy. Streseman podkreślił jedy- 
nie programowe stanowisko swej pariji (niem.-lud.) na wypadek, gdyby w 
przyszłym rozwoju wypadków były zagrożone podstawowe zasady wolno- 
Ści sumienia w Rzeszy, której to wolności stronnictwo bronić będzie wszel- 
kiemi spos >bami. : 

PEN LIT) 

Kontratak wojsk polnoenych. 
SZANGHAJ, 5 IV, PAT. Posuwanie się wojsk kantońskich w 

kierunku rzeki Żółtej spotyka się obecnie z silniejszym oporem 
wojsk północnych, które w niedzielę przesiły do kontrataków 
i po zaciętej waice zajęły Kvan-Tien, położone na linji kolejowej 
o sto mil na północ: od Nankinu. Nacjonaliści skierowaii w tę 
stronę posiłki. Do Nankinu nadszedł pierwszy transport ran- 
nych w liczbie 200 žolnierzy. 

Wręczenie zbiorowej noty. 
_ LONDYN, 5. IV. Pat. W tutejszych kołach politycznych spodziewają 

się, że zbiorowa nota mocarstw, żądająca odszkodowania z powodu wy- 

    

padków w Nankinie zostanie wręczońa w tych dniach władzom kanton- | 
skim. Sądzą tu, że nota zawierać będzie zdecydowane żądanie mocarstw 
niedopuszczania w przyszłoś:i do powtórzenia się ekscesów.j 

Posłowie Hramady odznaczeni orderem 
„Krasnoja Znamia*. 

Wdzięczne Sowiety.. 
Według wiadomości nadeszłych z Mińska, odbyło się tu ostatnio posie 

„dzenie Rady Komisarzy Ludowych R. $. S. R. na którem postanowiono A 
do C. K. w Moskwie wniosek o odznaczeniu aresztowanych w Polsce posłów 
„Hramady* orderem sowieckim ,Krasnoje Zaamia”. Wniosek ten jakoby został 
już przesłany. Potwierdzenia tej wiadomości jeszcze niema. 

Ekscesy antyżydowskie w Homlu. 
Z Mińska donoszą: W Homlu na Białorusi Sow. doszło do antyżydow- 

skich ekscesów zainicjowanych przez tamtejsze Koło Komsomolców. Między 
innemi ciężko pobity został rabin M. Remower, członek komitetu miejskiego 
ro bezrobotnym. Okrwawionego starca wydobyło z rąk oprawców kilku 
ydów. : 

` Бу$ту przyłapać parę 

sobie wyobrazić, by wszystkie produ- 
kty były sprowadzane przez oddziel- 
ne jednostki, w takim razie musieli- 

ład »nków, 
mniej zręcznie wysłanych. Tymczasem 
od trzech miesięcy nie zdołaliśmy od: 
kryć ani jednego ładunku koniraban- 
dy. Czyżby więc wszyscy ci ludzie 
byli sprytniejsi od ja ga naszych u- 
rzędników celnych? Nie możemy tego 
przypuścić. 

— Oczywiście. 
— Stąd nasuwa się wniosek lo- 

giczny, że za tem przedsięwzięciem 
ukrywa się jakiś wybitny kierownik, 
Jakaś organizacja o silnych intelektach. 
yrekcja może spoczywać w rękach 

kilku bardzo uzdolnionych ludzi, któ- 
rzy niezwykle zręczne układają plany 
działania. Chociaż nie udało nam się 
ich złapać, jednak mamy pewność, że 
ładunki kontrabandy zostały wyłado- 
wane na naszym brzegu. 

— Jakie macie dowody? 
— W maju dwaj strażnicy będący 

około Norfolk zauważyli osiem stat- 
ków rybackich wyładowujących liczne 
paki. Niestety robota ta była dobrze 
Ochraniana, strażników dostrzeżono, 
złapano i wrzucono do jakiegoś wię: 
zienia, po kilku dniach znaleźli się na 
nieznanych polach, odległych od brze- 
gu. Mieszkańcy okoliczni nie zauwa- 
żyli mic niezwykłego, oczywiście 
wszelkie ślady ładunku zginęły. W 
ostatnim miesiącu dwaj strażnicy kon- 
ni zostali porwani, konie zostały lecz 

o nich nie mamy żad1ych wieści. Pa- 
rę dni potem trzej inni zostali uśpie- 
ni przy pomocy jakiegoś narkotyku, 
dzięki czemu brzeg był pozbawiony 
ochrony; znaleziono na nim ślady ła- 
dunku. Te dowody są wystarczające, 
lecz mamy ich jeszcze więcej. 

Możemy więc wyciągnąć wniosek, 
—ciągnął dalej Metters,—że dookoła 
naszych brzegów grasują statki z ła- 
dunkiem ai który udaje im 
się wyładować dzięki niezwykle zręcz- 
nym planom, obmyślonym i uskutecz- 
nionym z wielką starannością i wyso- 
ką pogardą dla życia ludzkiego. Mu. 
Simy odkryć i sparaliżować tę siłę 
centralną, ten mózg organizacji. 

— Czy ma pan jakieś dane, co 
do miejscowości, w której się znaj. 
duje owa organizacja? 

— Do ostatnich dni nie miałem 
najmniejszego podejrzenia,—odrzekł- 
mimo mych usilnych starań, od 
dwuch miesięcy, nie mogłem nic od- 
kryć, Dla bliższego zbadania terenu, 
gdzie zdawało się kilkakrotnie wyła- 
dowano kontrabandę, mianowicie w 
okolicach Devonshire, nająłem ten 
dom, w którym poznaliśmy się w ze- 
szłym tygodniu. Nie miałem żadnych 
powaźniejszych danych, prócz tych, o 
których mówiłem. Szukałem jakiegoś 
światła w tym labiryncie tajemnic, 

—l cóż pan znalazł? 
— Nasz przyjaciel z kufra wcho- 

dzi na scenę i oto tego dnia znalaz- 
łem nić Ariadny. Może jesteśmy na 

Pożyczka zagraniczna. 

WARSZAWA, 5 IV. (żel.wł, Słowa) 
Nad sytuacją polityczną w chwili obec- 
nej góruje sprawa pożyczki zagra- 
nicznej. Dookoła jej skupiają się 
wszystkie rozmowy w kołach  poli- 
tycznych, które bez względu na swe 
zabarwienie polityczne jednomyślnie 
uznają konieczność zaciągnięcia po- 
życzki. W dniu dzisiejszym o godzi- 
nie 6 tej na Żamku odbyła się kon- 
ferencja pod przewodnictwem Prezy= 
denia Mościckiego, w której wzięli 
udział: premjer Marszałek Piłsudski, 
vice-premjer Bartel, minister Zaleski 
i Czechowicz. Plan finansowy dostar- 
czony przez pp. Młynarskiego i prof. 
Krzyżanowskiego, jak twierdzą w ko- 
łach zbliżonych do ministerstwa Skar- 
bu został prawie całkowicie zaapro- 
bowany przez Min. Czechowicza, któ- 
ry w porozumieniu z delegatem ban- 
ków amerykańskich p. Money po- 
czynił nieznaczne drugorzędne po- 
prawki. Stanowisko całego rządu jest 
identyczne ze stanowiskiem min. Cze- 
chowicza. W dniu dzisiejszym mieli 
się ostatecznie wypowiedzieć p. Pre- 
zydent Mościcki i premjer Marszałek 
Piłsudski. 

W kołach sejmowych sprawa po- 
życzki również jest dyskutowana bar- 
dzo żywo i tu irzeba stwierdzić jed- 
nomyśiność co do konieczności jej 
zaciągnięcia na podstawie planu przed- 
stawionego przez « prof. Krzyżanow- 
skiego i vice-prezesa Młynarskiego. 

P. Konstanty Skirmuntt. 
WARSZAWA, 5 IV. (żel. wł. Słowa) 

Nasz poseł w Londynie p. Konstanty 
Skirmuntt przybywa jutro do Warsza- 
wy. Pobyt p Skirmuntta ma charak- 
ter prywatny i potrwa kilkanaście dni. 

Z komitetu rzeczoznawców 
do spraw mniejszości. 

W ubiegły poniedziałek odbyło się 
po raz pierwszy po dłuższej przerwie 
posiedzenie komitetu rzeczoznawców 
dla spraw mniejszości narodowych i 
województw wschodnich. Omawiano 
znowu sprawę odpoczynku  niedziel- 
nego, nie powzięto jednak żadnych 
decyzji. Postanowiono jedynie zapro- 
sić w nadchodzącą środę przedstawi- 
cieli drobnego handlu, przemysłu i 
kupiectwa zarówno polskiego jak ży- 
dowskiego aby wypowiedzieli się w 
tej sprawie, Podstawą rozmów, jak 
dowiadujemy się, będzie projekt prze- 
dłużenia godzin handlu w soboty dla 
wszystkich sklepów do godz. 10 wie- 
czorem i przyznania sklepom 4-teį 
kategorji prawa handlu do godz. 10 
rano w niedzielę. 

Badanie kosztów produkcji. 
W ubiegłą niedzielę członkowie 

komisji ankietowej zakończyli swe 
prace przygotowawcze i wyjechali z 
Warszawy do poszczególnych ośrod- 
ków przemysłowych, celem przepro- 
wadzenia na miejscu badań nad ko- 
sztami produkcji. Najpierw zbadane 
zostaną ośrodki przemysłowe: Lwów, 
Kraków, Bydgoszcz i Poznań. 

Rozporządzenie prasowe. 
Na najbliższem posiedzeniu Rady 

Ministrów, które zapowiedziane zos- 
talo na Środę, rozpatrzone zostaną 2 
projekty rozporządzeń Prezydenta 
Rzeczypospolitej o prawie prasowem 
oraz „zmieniające niektóre postano- 
wienia ustaw karnych o rozpowszech- 
nianiu nieprawdziwych wiadomości i o 
zniewagach*. 

Ostateczne opracowanić dekretu 
uległo zwłoce, gdyż Rząd postanowił 
zasięgnąć opinji Związku Syndykatów 
Dziennikarzy. Jak informują z kół 
rządowych, opinję tę sfery miarodajne 
częściowo uwzgiędniły, reszta ma być 
am pod uwagę na Radzie Mini- 
strów. 

„Nowy podatek". 

Pisma warszawskie donoszą, iż 
projekty «Obozu Wielkiej Polski» 
przewidują specjalne podatki, miano- 
wicie: posiadacze ziemi i łasu, w za- 

dobrej drodze. Człowiek ten prawdo- 
podobnie należy da organizacji, któ- 
rej poszukujemy. Szukał w mem 
biurku papierów. 

—A więc kontrabandziści wiedzą, 
kim pan jest?—zauważyłem. 

— Tak. Jest to pierwszy wniosek, 
który się nasuwa. Chcą oni wiedzieć, 
= daleko sięgają me informacje. 

usiał to być wielki zawód dla nich 
—niepowodzenie jakie ich spotkało 
było nieoczehiwane, gdyż plan był 
obmyślony doskonale. Dnia tego mia- 
łem wyjść z domu na pewną uroczy« 
stość, mającą się odbyć w odległości 
pięciu mil od mego domu. Mieszka- 
nie moje miało więc zostać puste. 
Gwałtowny ból głowy zmusił mię do 
pozostania w domu. Indywiduum to 
było uprzedzone, że ja i służba moja 
mamy wyjść po południu, 

— Chciałbym wiedzieć, dlaczego 
nie skisrował pan policję na ślad te- 
go człowieka? Gdyby go aresztowa- 
no, możnaby dużo się dowiedzieć. 

Metters pokiwał głową. 
— Nie, po namyśle zdecydowa- 

łem, że człowiek ten będzie mi więcej 
pomocnym na wołności, aniżeli w 
więzieniu. Po tej nieudanej awantu- 
rze, przypuszczam, że przestanie on 
pracować, jako ajent organizacji cent- 
ralnej. My obaj znamy go teraz, jeśli 
pozwolimy mu dalej uprawiać jego 
zawód, możę nam oddać olbrzymie 
usługi. Pomówimy o tem jeszcze, 
Pan sobie przypomina, że człowiek 

„Pustka ideowa". 
Pan Roman Dmowski mówił bardzo 

słusznie o <pustce ideowej». Lecz należało- 
by wielkiemu  Demokracie Narodowemu 
skonstatować, że to Słowo właśnie od kilku 

lat porusza ten temat w tych właśnie wy- 

razach «pustki ideowej» wypowiadany. Pi- 
sališmy tak często, że niepodległość realizn- 
jąc jednocześnie nasze najdalej iiące żą* 
dania narodowe, a państwo poiskie realizując 
marzenia naszych ludowców { socjalistów, 
przez re.lizację tych wszystkich celów wy- 
tworzyło tę «pustkę ideową», którą jedynie 
hasło mocarstwowości Polski wypełnić mo- 
że. Tak często powtarzaliśmy tę właśnie 
myśl. Niema patentów w ideologjach poli- 
tycznych — prawda, lecz p. Dmowski nie 

może się także zasłonić tem, że nie znał 

artykułów Słowa, bo tak jak nikt nie może 

się zasłaniać nieznajomością prawa, tak 
człowiek głoszący ideologję polityczną nie 
może się zasłaniać nieznajomością prądów 

politycznych nurtujących w narodzie. ł dla- 
tego od p. Romana Dmowskiego mamx 
prawo wymagać, aby zaznaczył kiedykol- 
wiek, że pojęcie <pustki ideowej w Polsce» 

powtórzył za nami. 
DALIS AUSTRIA SAS 

Tuz komunistyczny w potrzasku. 
Ujęcie Kazimierza Cchowskego 
b. „szefa „rządu bolszewickiego” 

w Polsce. 

Onegdaj władze bezpieczeństwa 
pubiicznego aresztowały w Łodzi po- 
dejrzanego osobnika, który przypo- 
minał im znanego ongiś działacza ko- 
munistycznego. Przeprowadzone śledz- 
two ujawniło, że aresztowany jest 
bardzo „grubą rybą* komunistyczną. 
O'o bowiem zatrzymany był w roku 
1920 w czasie inwazji bolszewickiej 
„szefem rządu bolszewickiego w Pol- 
sce”. Nażywa się Kazimierz Cichow* 
ski. Dałsze badania stwierdziły, że 
Cichowski kilkakrotnie bywał w Pol- 
sce w celu organizowania komuni- 
stów. Za każdym razem używał inne- 
go pseudonimu, raz się nazywał Łu- 
kasiewiczem, w innym znowu wypadku 
uchodził za Jasińskiego. Terenem je- 
go działalności po roku 20 w Pol- 
sce były okręgi przemysłowe a prze- 
ważnie Łódź. 

W latach 1918, 19 Cichowski był 
kierownikiem komisji madzwyczajnej 
dla spraw Polski. Niebezpiscznego 
ptaszka osadzono pod kluczem a 
jednocześnie przeprowadzono szereg 
rewizyj w Częstochowie, Piotrkowie, 
Kaliszu i Zduńskiej Woli. Rezultaty 
rewizyj przeszły wszelkie oczekiwania. 
W Częstochowie wykryto formalrf 
arsenał broni i wielki zapas amunicji, 
w ianych miastach obfte ilości bi- 
buły komunistycznej, korespondencję 
iito p. х 
ЗЕЕЛ РС ЧЕЧИСРЫЕНСИ ЕЙО ЕН LORI 
leżności od gatunku ziemi od 2 i pół 
złotego do pięćdziesięciu groszy od 
hektara ziemi i od 5 do 1 zł. od he- 
ktara Jasu. Przewidziane są również 
normy dla dzierżawców, banków, 
właścicieli nieruchomości miejskich, Ie 
karzy, adwokatów, weterynarzy, inży- 
nierów, księży, urzędników, robotni- 
ków, — słowem dla wszystkich. Kto 
nie zapłaci podatku, będzie wpisany 
do «osobnej» czarnej księgi. 

Miejmy nadzieję, że chyba z zie- 
mian kresowych nikt nie zapłaci ta- 
kiego <podatku» na stronnictwo, które 
w swoich organach głosi konieczność 
odstępywania kresów wschodnich Rosji, 
a politykę polską tyle razy przed ka- 

tastrofą postawiło, a dziś w sposób 
niepatrjotyczay występuje w roli ia- 
kiegoś państwa, nieudolnie pod tym 
względem naśladując sjonizm ży- 
dowski. ° * 

Z Nadzwyczajnej komisji roz- 
jemczej. 

WARSZAWA, 5.IV, PAT, Na 
przedstawiciela Ministerstwa Sprawie- 
dliwości do nadzwyczajnej komisji 
rozjemczej dla' ustalenia warunków 
pracy i płacy robotników rolnych na 
terenie powiatu Słonimskiego na rok 
służbowy 1927—28 został wyznaczo- 
ny sędzia pokoju w Slonimie Jan 
Osiecimski. 

R ZA O TZ S I IIA A I o ZZO I I EW REY ZZ ZEE, 

ten zostawił u mnie swój płaszcz. 
Och, pewnie tego gorzko żałuje! Nie 
przedstawia on coprawda większej 
wartości, lecz zawartość jego kieszeni 
jest niezwykle interesująca: fajka Z 
inicjałami J. L., torebka z tytoniem, 
zapałki, siedem funtów i czterdzieści 
pięć franków, wreszcie ten oto list i 
mały notatnik. 

Mój gość podał mi kopertę i no- 
tes skórzany, o sześciu kartkach cellu- 
lojdowych do notatek czasowych, we- 
wnątrz okładki znajdował się kalen- 
darzyk z 1919 r. z oznaczeniem faz 
księżyca. Na pierwszej stronie w no- 
tesie napisane były następujące słowa: „. 

F 41 W 5 
— 203 S 8 
— 54 В. А. } 
OB. 156 (107) ul. S. S. 
M. Ingleside Nr. B. 4 
Koperta była zaadresowana do p. 

Johna Langhtone,  poste -restante 
Ashieigh, wysłana z Barnstaple 28 
Lipca. Wewnątrz znajdowała się kartka! 
z następującemi literami: 
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Konkurs na prace o 
organizacji  doświadm= 
czałnictwa rolnego, 
Przeprowadzona obecnie reforma 

rolna może stworzyć i powiększyć 
warsztaty rolne dla stosunkowo małej 
części włościan, większość ich musi 
znaleźć poprawę bytu na dotychcza- 
sowym swym kawałku ziemi przez 
intensyfikację swojej gospodarki. 

Jednym z najpotężniejszych šrod- 
ków postępu rolniczego są obecnie 
stacje doświadczalne. |Jak wyższe u- 
czelnie rolnicze, tak i siacje doświad- 
czałne przeznaczone były pierwotnie 
dla gospodarstw folwarcznych i do- 
tąd nie uwzględniają w należytej mie- 
rze potrzeb gospodarstw mniejszych. 
"Tymczasem gospodarstwa te obok 
interesów wspólnych z gospodarstwa- 
mi folwarcznemi mają także odrębne 
własne interesy, wynikające z ich ma- 
łych rozmiarów, z pr.eważającego w 
nich kierunku hodowlanego, a zwła- 
szcza z nadmiaru sił roboczych wła: 
snych. Nasze doświadczałnictwo rol- 
nicze powinno uwzględniać w swoich 
pracach takie zagadnienia, jak upra- 
«wa, zbliżająca się do ogrodniczej, 
połączona z bardzo silnem nawoże- 
miem i nawodnieniem, jak uprawa 
pastwisk i roślin pastewnych, jak 
wszelkie sposoby pielęgnowania roślin 
podczas wzrostu, jak doświadczenia 
z żywieniem zwierząt domowych, ich 
pielęgnowaniem i użytkowaniem. 

W związku z tem Wydział Eko- 
nomiki Rolnej Drobrych Gospodarstw 
Wiejskich Państwowego Instytutu Na- 
'ukowego Gospodarstwa Wiejskiego 
w Puławach ogłosił konkurs na pra- 
cę: „W jaki sposób należy zorgani- 
zować doświadczalnictwo rolnicze, 
aby drobne rolnictwo odnosiło z nie- 
go znacznie większe niż dotychczas 
korzyści?” 

Praca konkursowa powinna: 
1) zawierać ogólny zarys organi- 

zacji došwiadczalnictwa rolniczego w 
Państwie, 

2) wskazać, jaki powinien być za* 
kres działania instytucji doświadczal- 
nych różnych rodzajów z uwzględnie- 
niem podziału Państwa na okręgi rol- 
niczo-ekonomiczne i z uwzględnieniem 
różnych typów gospodarstw rolnych 
W tych okręgach, 

3) przedstawić możliwie dokładnie, 
jakie zagadnienia, ważne dla drobne« 
go rolnictwa, nie są dotychczas wcale 
łub są w niedostatecznym stopniu 
arwzględniane przez zakłady doświad- 
czalne, 

4; podać zasady racjonalnej orga- 
nizacji tych nowych rodzajów do- 
świadczeń” w'poszczególnych — гойха- 
jach instytucyj doświadczalnych i po- 
szczególnych okręgach rolniczo-eko- 
momicznych, przedstawiając zarazem 
jch stanowisko w całokształcie do- 
świadczalnictwa i uzasadnić najodpo- 
wiedniejszą kolejność w ich rodzaju, 

5) wreszcię wyjaśnić, jakiemi spo- 
sobami może być najłatwiej udostęp- 
nione włościanom korzystanie z wy- 
ników prac gzakładów doświadczal- 
nych. 

Pierwsza nagroda wynosić będzie 
zł. 1.500, druga—zł. 1.000, trzecia — 
zł. 500. Jury może nie przyznać żad: 
nej nagrody. 

Rozmiary pracy konkursowej nie 
powinny przekraczać czterech arkuszy 
druku większej ósemki. Rękopis pi- 

‘запу na maszynie, powinien być zao- 
patrzony godłem, a do niego dołą- 
czona powinna być koperta, zaopa: 
trzona tem samem godłem i zawie- 
rająca nazwisko i adres autora. Ter. 
min nadsyłania prac wyznacza się do 
dn. i listopada 1927 r. Praca nagro- 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 
gruntów, przemysłu i handlu i budynków 
oraz samoistnego podatku od gruntów pań- 
stwowych, opłacanego na rzecz gminy i po- 
wiatowego związku komunalnego łącznie. 

Ogólna suma tego podatku nie może 
przewyższać deficytu, wykazanego w budże- 
cie gminy, pomimo uwzglęanienia wszyst- 
kich Źródeł dochodowych, przewidzianych 
w ustawie z dn. 11 sierpnia 1923 r. o tym- 
Czasowem uregulowaniu finansów komunal- 
nych, ani nie może być wyższa od sumy 
złotych, równej ilości ha gruntów, opodatko- 
wanych w danej gminie. 

Ogólna sumą podatku wyrównawczego 
podlega podziałowi pomiędzy poszczególnych 
podatników w stosunku do przypadającego 
na każdego z nich zasadniczego podatku 

ntowego, ceny świadectw przemysłowych 
i handiowych i podatku budynkowego, oraz 
od gruntów państwowych, opłacanego na 
rzecz gminy i powiatowego związku komu- 

nalnego łącznie. 
” Gminy „wiejskie, które mimo wyczerpa- 

nia wszystkich źródeł dochodowych łącznie 
z wpływami, z powyższego wynikającemi, 
nie są w stanie pokryć normalnych wydat- 
ków, mają,prawo, za zezwoleniem wojewo- 
dy i w porozumieniu z prezesem izby skar- 
bowej, powiększyć wymiar podatku wyrów- 
nawczego o 50 proc. 

KRONIKA MiEJSCOWA. 

— Zniesienie służebności Sto- 
sownie do rozporządzenia Prezydenta 
Rzpltej z dnia 1 II r b. (Dz. Ust. Nr. 
10 poz. 75) na terenach m. innemi 
województw: wileńskiego, nowogró- 
dzkiego i wschodniej części biało- 
stockiego, które objete są działalnoś. 
cią Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Wilnie, mają być zniesione w drodze 
umowy wzgl. przymusowo, służeb- 
ności, 

W związku z tem do prac w Ko- 
misjach Oszacowania Służebności, 
zadaniem których ma być sporządza- 
nie prejsktów przymusowego zniesie- 
nia serwi'utów, zostali przez Dyrek- 
cję Lasów Państw. w Wilnie wyzna- 
czeni w charakterze rzeczoznawców 
leśnych: inspektor St. Hutorowicz i 
nadieśniczy E. Karyś na pow. Po- 
stawski; nadleśniczowie J. Biernacki, 
St. Piasecki i A. Zwolanowski na 
pow. Wil.-Troeki; nadleśniczowie Bię- 
siekierski i Puhawko na pow. Świę- 
ciański; nadleśniczowie Doliński i 
Kinie na pow. Grodzieński; nadl. 
Bujwid i leśn. Romejko na pow. Bra- 
sławski; nadl. Świda i leśn. Darzyn. 
kiewicz na pow. Mołodeczański; 
nadleśniczy Teodorowicz i leśn, Kar- 
pińs<i na pow. Stołpecki; nadl, Si- 
korski i łeśn. Rogalski na pow. Wo- 
łożyński; nadl. Nowicki i leśn. Ro- 
dziewicz na pow. Oszmiański; nadl. 
Kuncewicz i leśn. Zjawny na pow. 
Lidzki i leśniczowie Berliński i Kuzia 
na pow. Wilejski. 

Rzeczoznawcy powyżsi mają być 
powołani do udziału w pracach Ko- 
misyj przez Pow. Urzędy Ziemskie. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 5 
kwietnia rb. 

Ziemiopłody: żyto loco Wiino 42.50 — 
43,50 zł za 100 klg.. owies 38—42.50 (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 41— 
45, na kaszę 36—40, otręby żytnie 31 —32.50 
pszenne 32—33. ziemniaki 8.50—10.00. Ten- 
dencja spokojna. Dowóz umiarkowany. 

Nasiona: sęradela 35—37 zł. za too ke., 
'łubin 30—34, koniczyna czerwona 420—450, 
koniczyna błała z domieszką szwedzkiej 360- 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 5—]V 1927 r. 

| 761 

tu 22 ra | - 5 

Ciśnienie 
średnie 

dzona pierwszą nagrodą staje się Gredni 
własnością Wydziału Ekonomiki Rol- 
nej Drobnych Gospodarstw Wiejskich 
i będzie ogłoszona drukiem. Wydział 
zastrzega sobie także prawo ogłosze- 
mia drukiem innych prac nagrodzo- 
nych. Wybór jury dokonany będzie 
we właściwym czasie. (—) 

INFORMACJE. 
„Przewozy kolejowe w komu- 

nikacji z Rosją i Łotwą w 
lūtym 1927 r. 

W lutym r. b. przybyło z Rosji 
do Polski ogółem 4667 wagonów 
różnych płodów i towarów, z czego 
przeszło 1.000 wagonów przypada na 
transporty, idące tranzytem przez te- 
tytorjum Polski. Większość ładunków 
składa się z transportów rudy żela”- 
nej (1.655 wagonów) i zboża (1.713 

> wagonów). 
W tym samym czasie wysłano z 

do Rosji 1.903 wagonów, z 
czego 1.176 wagonów transportów 
tranzytowych, 400 wagonów węgla 
(praz 250 wagonów cynku, blachy i 
żelaza, 

Eksport z Polski do Łotwy wy: 
niósł w tym miesiącu 1775 wagonów 
<towarów, w tem 1.521 wagonów wę- 
gla, zaś z Łotwy*do Polski przybyło 
w tym czasie 144 wagonów różnych 
towarów. 

Samoistny podatek wyrównaw- 
czy dla gmin wiejskich b. zabo- 

ru rosyjskiego. 

Ustawą z dn. 1 marcą r. b. (<Dz. Ust. 
R. P.» Nr. 27, poz. 206) gminom wiejskim 
b. zaboru rosyjskiego nadano prawo pobie- 
rania samoistnego podatku wyrównawczego 
Od płatników państwowych podatków od 

d za do- pia, 
Wiatr 3 

przeważający j Wschodni 

U w i: Pogodnie. Minimum za do! 
—1uC Ma ża dobę--8. Teadezcją 
barometryczna bez zmian 

‚ KOŚCIELNA, 
— Rekolekcje dla nauczyciel- 

stwa. Staraniem Stow. Chrz'-Narod 
Naucz. Szk..Powsz, w dniach 6, 7, 
8 i 9 kwietnia w kościele św. Jerzego 
odbędą się rekolekcje dla ogółu nau: 
czycielstwa m. Wilna. Konferencje bę- 
dzie prowadził osobiście J. Ekscelen- 
cja ks. Arcybiskup-Metropolita Ro- 
muald Jałbrzykowski. 

Początek każdej konferencji o 
godz. 6 popołudniu. ` 

URZĘDOWA. 

— Główny Inspektor Lasów 
Państwowych w Wilnie. W dniu 
wczorajszym przybył do Wilna Głów- 

RA Inspektor Lasów Państw. przy 
in. Roln. i D. P. p. Wł. Krzesz- 

kiewicz 5 towarzystwie Głównego 
Referenta Doświadczalnictwa Leśnego 
przy Departamencie Leśnictwa M. R. 
i D. P, p. W. Rossiūskiego i profe 
sora Uuiwersytetu Poznańskiego, p. 
R. Biehlera celem wzięcia udziału w 
konferencji w Dyrekcji Lasów Państw. 
w Wilnie: 

Przedmiotem obrad będą projekty 
zalesienia wyrębów, pozostałych z 
czasów wojny Światowej, 

Dotyczy to w szczególności obrę: 
bu Krewskiego N ctwa Smorgońskie- 
go, obrębów Miadzioiskiego i Staro- 
dworskiego N-ctwa Dunitowickiego 
oraz obr. Ponarskiego i Rękaciskiego 
N-ctwa Wileńskiego. 

NIKA 

S OWO — 

380, koniczyna biata czysta 380—400, owies 
nasienny 44—48 zależnie od gatunku. 

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 95 — 110, 60 proc. 80 › 
žytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., ssie: tyop, Ego OB kadu, 
przecierana , perłowa » PĘcza: 
50—60, jagiana 70-—80. 

Mięso wołowe 250 — 260 gr. za 1 kg., 
cielęce 140—160, baranie 240—260, wies 
przowe 260—280, schab 280—300, boczek 
280—300, szynka świeża 300—320, wędzona 
380—400. 

Tłuszcze słonina krajowa | gat. 4.00 — 
4.20, I! gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. ь 

Nabiai: mleko 35—40 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 220--240, twaróg 100 — 150 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso- 
tone 700 — 750, solone 550 — 600, desero- 

W”. Ozace: jablka 190—200 gł. sa1 lwoce: jabłka 180— „zalkg., gru* 
szki 250—300. = e 

Jaja: 120—150 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofłe 10—12 gr. za 1 kg., 

cebula 100-110, marchew 20—25 gr. za I kg., 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 20—25 gr. 
za tkg., brukiew 20—25, ogórki kwasz. 
1000—1200 gr. za 100 szt., groch 55—65 gr. 
за 1 kg., fasola 65—70 gr. za 1 kg., kapusta 
świeża 50—60 kwaszona 35 — 40, 'kalafiory 
200—300 za sztukę. 

Cukier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 450 480, śnięte 320-350 
za 1 Кр., szczupaki żywe 380—420, šniete 
250—300, okonie żywe 400—420, śnięte 280 
—300, karasie żywe (brak), śnięte (brak), 
karpie żywe 340-360, śnięte 260-280, leszcze 
żywe 400-450, święte 320—350, sielawa 150— 
200, wąsacze żywe 400-420, śnięte 300—320, 
sandacze 230—300, sumy 200—250, miętuzy 
150—200, stynka 100—120, płocie 120—180, 
drobne 50—80. 

Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, į 
kaczki żywe 4,00 -8,00, bite 400—600, gęsi @ 
żywe 12,00—13,00, bite 8.00 — 12.00, zł, za 
sztukę. 

GIELDA WARSZAWSKA 
5 kwietnia 1947 ». 

Dewixy ! та 
Trans Spra. Kubro 

Dolar" 8,92 8,94 8,90 
Heiandja 358,25 359,15 357,35 
Lonėgr 43.48 43.59 43.37 
Nowy-Yeri 8.93 8.95 8.91 
Paryż 35,08 35,17 34,99 
Praza /2651 2657 26,45 
Szwajcarja 172,15 17258 171.72 
Wiedeń 125.89 126.20 125.58 
Włochy 4335 43,46 43,34 

Papier; Procentowe 

5 pr. požyczka Ксам. 60,75 60,80 
Dolarėwka 52,75 52.70 
Požyczka dolarowa 84,75 у 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 86.50 $ 
8 pr, Państw. Banku Rol. 86, 86,50 
4 1 pół proc. listy zast. ziems. zł. 54,75 54,60 
4 proc. listy ziemskie 48,50 k 
8 proc. listy zastawnewarsz. złot. 72,75 72,25 t 
Pożyczka kolejowa 102,50 105 
5 proc. warszawskie zł. q9,:0 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wilno, dnia 5 kwietnia 1927 r. 
Banknoży. 

Diary St, Zjedn. 8,91 / 
Listy zastawne. 

Wi. B. Z. z 100 45,50 45,70 44,50 

Złoto. 

2 w głębokim smutku    
prąd stały i zmienny. W trzystu wy- 
padkach liczniki te wymagały regula- 
cji, a 87 z nich absolutnie nie nada- 
wało sie do ocechowania. Zjawisko 
to objaśnia nam dlaczego wielu abo- 
nentów miejskiej sieci elektrycznych 

zużytego przez nich prądu. Przypusz- 
czać należy, že w wypadkach tych 
mamy do czynienia z nieprawidłowo 
funkcjonującymi licznikami. Zapytany 
o to naczelnik urzędu miar p. |. Sa- 
sinowicz oświadczył nam, że oddział 
sprawdzania przyjmuje za niewielką 

opłatę liczniki osób' prywatnych. Kto 

В 3 więc uskarża się na nadmierny wy- 
W konferencji będą również uczę- datek na światło, niech sprawdzi licz- 

stniczyć zainteresowani Inspektorzy i nik, może właśnie w nim tkwi sedno 
nadleśniczowie Dyrekcji Lasów Pań sprawy. 

stwowych w Wilnie. — (x) Magistrat Nowogródka 
— «Piccadillye zostanie uka- zakupił tabor asenizacyjny m. 

rane. Komisarz Rządu wystąpił z Wilna. Wobec zlikwidowania przez 
wnioskiem do władz wojewódzkich o Magistrat m. Wilna taboru aseniza- 
pociągnięcie do  odpowiedzialności cyjnego, Magistrat m. Nowogródka 
właściciela kinoteatru „Piccadilly* (ul. uchwałą swoją z dnia 4 b. m. posta- 

wielka) za to, że ten uzyskując po- nowił nabyć od wileńskiego Magi- 
zwolenie na wyświetlanie jednego siraiu tabor asenizacyjny „składający 

filmu, "wyświetlał drugi, niedozwolony. się z dwóch beczek asenizacyjnych, 
Kino-teatrowi „Piecadiliy* za tego ro- jednej maszyny, dwóch szlauchów, 6 
dzaju sztuczki grozi utrata koncesji. par sań it,d. za sumę ogólną 1655 zł. 

' 

Rubie 4,67 466 

uskarża się na nadmiernie dużą ilość 

Wilhelm Malinowski 
Długoletni i zasłużony pracownik Wileńskiego Banku Ziemskiego 

zmarł w dniu 5 kwietnia 1927 roku, 

O tej nieodżałowanej gla instytucji stracje zawiadamia 

Zarząd Wileńskiego 

WILHELM MALINOWSKI 
Długoletni pracownik Wileńskiego Banku; Ziemskiego 

zmarł w dniu 5 kwietnia 1927 r. 

Wszystkim którzy wzięli 

3 

= (Dilhelm Malinowski 
epatrzony Św. Św. Sakramentami zasnął w Panu dnia 5 kwietnia 1927 r. 

przežywszy lat 68 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 7-go kwietnia o godz. 10ej rano w Košclele Zbawloiela przy Klinice 
U. $. B. na Antokolu, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku na Rossie. 

O smutnych tych obrzędach powiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głębokim smutku 

Żona, córki, zięciowie i wnuki. 

   

   
     

  

Banku Ziemskiego, 

  

O stracie nieodżałowanej i czcigodnej pamięci kolegi powiadamiają pogrążeni 

Praeowniey Wileńskiego Banku Ziemskiego, 
$ 

  

udział w oddaniu ostatniej po- 
sługi naszemu ukochanemu zmarłemu ś p. D-rowi KONSTAN- 
TEMU BORZOBOHATEMU, a w szczególności Wielebnemu 
Duchowieństwu, Szanownym Panom  D-rom -Tomaszewskiemu 
i Siedleckiemu, którzy z takiem poświęceniem pielęgnowali Go 
w ostatniej chorobie Zrzeszeniu Lekarzy Kasy Chorych, perso- 
nelowi Przychodni Kasy Chorych w N_ Wilejce, Opiece Rodzi- 
cielskiej przy Gimnazjum w Nowej- Wilejce, temuż Gimnazjum, 
uezniom b. Szkoły Rzemieślniczej, PP. Puchowskim, kolegom 
synów zmarłego i wszystkim przyjaciołom składamy serdeczne 
podziękowania. 

  

Poczt i Telegr. wykazują, że stan 
sieci telegraficzno-telefonicznej w okrę: 
gu dosięga cyfry 66400 km. prze- 
wodów. Stan ten w porównaniu z r. 
1925 oznacza zwiększenie się sieci 
prawie o 30 proc. i 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Robotnicy S-ki kijowskich 
inżynierów znów u p. Wojewody. 
Przed dwoma tygodniami pisaliśmy o 
tem, że do p. Wojewody zgłosiła 
się delegacja robotników  zatrudnio- 
2 przy budowie strażnic w firmie 

„Spółka kijowskich inżynierów pro- 
sząc © pomoc i obronę, bowiem 

MIEJSKA. 
— (x) Przegląd narzędzi ko- 

miniarskich. W dniu wczorajszym 
w godziaach przedpołudniowych od- 
był się w Magistracie, przed komisją 
w składzie p. Komisarza Rządu Strze* 

„Jednocześnie Magistrat m. Nowo- spółka ta pomimo otrzymanych ze 
gródka nadesłał w dniu wczorajszym skarbu państwa sum zalega w wypla- 
do Magistratu m. Wilna prośbę © tąch należności za robociznę. W dniu 
rozterminowanie rzeczoriej sumy NA wczorajszym delegacja przyjęta zosta- 
trzy raty miesięczne. -_ ła znów przez p. Wojewodę, który 

WOJSKOWA po zapoznaniu się z powodami skar- 
— Powrót Dowódcy 6 bryga- gi obiecał użyć swoich wpływów, aby 

* komendanta wil. straży ogniowej p. sę Waligóry i referenta działu kominiar- cy służbowo w Warszawie powrócił i 

mińskiego, przedstawiciela = Kom. 
Wojew. P. P. komisarza Dowojno, dy K. O. P. Dowódca 6 brygady 

K. O. P. p.plk. S. Paslawski bawią- 

skiego przy Magistracie Siedleckiego, objął urzędowanie. 
przegląd narzędzi używanych przez POCZTOWA. 
miejscowych kominiarzy do wycieru 
kominów. — (x) Projekt stworzenia po 

Ogółem stawiło się do przeglądu średnic pocztowych. Ministerstwo 
38-iu kominiarzy w tem 10 chrześsi- Poczt i Telegrafów dla rozszerzenia 
jan i 28 żydów. Po dokonanym prze- sieci pocztowej projektuje uruchomie- 
glądzie komisja stwierdziła, iż stan nie t. zw. pośrednie pocztowych, na 
narzędzi przeważnie nie odpo: wzór tego rodzau instytucyj poczto- 
wiada i nie nadajesię do wykonywa- wych czynnych w dzielnicy b. zabo» 
nia robót kominiarskich. Stan narzę- ru a. х 
dzi dobry stwierdzono u 10 ciu ko- ośrednictwa o bardzo ograniczo- 
miniarzy chrześcijan i 4 żydów. Do- nym zakresie działania, który „rozcią- 
stateczny u 3 żydów i całkowicie ga się fedynie na służbę przyjmowa- 
nienadający się u 21 żydów. Podkre- nia i doręczania zwykłej i poleconej 
ślić należy, iż znamienną rzeczą jest, korespondencji, oraz paczek zwykłych, 

że wszyscy chrześcijanie Kominiarze, oddają pewne uslugi w tych wio- 
którzy przybyli na przegląd posiadali skach, w których niema na miejscu 
narzędzia dobre, zaś większa część ży- agencji pocztowej. 
dów wykazała narzędzia nieodpowie- Zaprowadzenie tego rodzaju po- 
dnie, tymczasem żydzi w ostatnim średnictw, Wiłeńska Dyrekcja Poczt i 
czasie szczególnie roszczą pretensje Telegrafów nie uważa za bezwzględ- 
do wykonywania zawodu kominiar- nie konieczne. Dążenie Wil. Dyrekcji 
skiego, nie mając danych ku temu, i jej czynników kierujących jest bo- 
RJ Osoby prywatne mogą wiem dalsze rozszerzanie sieci pocz- 
sprawdzać liczniki prądu elek. (owej przez zakładanie agencji pocz- 
trycznego. W pracującym już od towych z pelnym zakresem działania 
kilku miesięcy przy Qkręgowym Urzę- w dziale poczty, telegrafu i telefonu, 
dzie miar, Oddziale sprawdzania licz- — (x) Zwiększenie sieci po- 
ników prądu elektrycznego zbadano cztowo-teiegraficznej. Dane staty- 
przeszło tysiąc trzysta liczników na styczne okręgu wileńskiej dyrekcji 

wspomniana firma wywiązała się ze 
swych zobowiązań. 

— Stan bezrobocia w Wilnie. 
Pomimo rozpoczęcia się tu i owdzie 
robót budowlanych i ziemnych stan 
bezrobocia na terenie m. Wilna nie 
uległ większemu zmniejszeniu. Obec- 
nie Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Prac; liczy na swojej ewidencji 5,234 
osoby, a w tem 3,711 mężczyzna i 
1,523 kobiety. Biuro funduszu bezro- 
bocia uprawniło do pobierania zasił- 
ków państwowych 1805 osób z tej 
liczby ogólnej, przyczem 1,245 otrzy- 
muje zasiłki z tytułu państwowej po- 
mocy doraźnej, a pozostali z tytułu 
ustawy o zabezpieczeniu na wypadek 
bezrobocia. 

SZKOLNA. 

— Kino objazdowe Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Polska Macierz 
Szkolna uzyskała koncesję na kino 
objazdowe na terenie powiatu Bra 
sławskiega. Uprzednio instytucja ta 
uzyskała już takie same koncesje na 
tereny inaych powiatów. Kino ob- 
jazdowe wyświetlać będzie obrazy na- 
ukowe i treści narodowej. 

HARCERSKA. 

— Komenda Z. Chorągwi Har- 
cerskłej podaje do wiadomości no- 
wo-powstającym drużynom, iż obowią- 

ŻONA i DZIECI. 

    

zane są do zarejestrowania się w 
Sskretarjacie Chorągwi (Królewska 4 
—Hafiec prowincjonalny). Drużyny, 
które tego obowiązku nie dooełniły i 
nie zostały przyjęte w skład Chorąg- 
wi, nie należą, do ZHP. a tem sa- 
mem nie korzystają z praw i nie no- 
szą miana harcerskiego. 

NADESŁANE 
Niema nic szkodliwszego dla zdro- 

wia, jak zły ocet wprowadzony da 
or.atizmu zwykłą drogą przyrządzo- 
nych nim potraw, powoduje ostre za- 
burzenia żołądka i kiszek, a często- 
kroć długotrwałą i przewlekłą choro- 
bę. Używajcie więc jedynie octu „Mo- 
nopol* Największej Warszaw. Fabr. 
Octu spirytusowego Józefa Komicza. 

RÓŻNE. 
— II Licytacja Bibljofilska bę- 

dzie urządzona przez Towarzystwo 
Bibljofilów Polskich po świętach 
Wielkanocnych. Zarząd Towarzystwa 
prosi osoby, posiadające książki, ręko- 
pisy, autografy, ryciny ete., a chcące 
je sprzedać na aukcji, aby zechciały 
przesyłać objekty do soboty, dn. 9 
kwietnia na ręce Sekretarza Towarzy- 
stwa p. H. Drege w Bibljotece Pu- 
blicznej i Uniwersyteckiej (ul. Uni- 
wersytecka 5) codzięń w g. 12—2, 
Przedmioty nadesłane później nie bę- 
dą mogły figurować w drukowanym 
katalogu aukcji, który zostanie roze- 
słany zbieraczom calej Polski. 

— Kabaret na koturnach! Dziś 
rozpoczynają się w gmachu  teatral- 
nym Reduty na Pohulance występy... 
artystów warszawskiego kabaretu 
„Perskie Oko“. 

Dowiadujemy się o tem ze szczo- 
drze rozrzucanych po całem mieście 
kolorowych ulotek. Olo ich dosłow- 
ny tekst: „Teatr Reduta na Pohulan- 
ce. Jutro znakomici Perskie (fak) w 
Wilnie. Zula Pogorzeiska, Anna Za- 
bojkina, Eug. Bodo, Konrad Tom 
świetny bałet, 14 taricerek, wielki pro- 
gram. Nareszcie bawmy sięl*, 

Więc na taki poziom tonu, stylu 
i.» mowy polskiej spadły  dochodo- 
we widowiska w Reduciel - Na Mon- 
salwacie... Perskie Okol Na .kotur- 
nach... Zula Pogorzelska i Madame 
Zabojkina,



Karty powołania zawezwą szeregowych rezerwy 
na ćwiczenia, 

W najbliższym cząsie. rozpocznie 
się już powoływanie szeregowych re- 
zerwy na ćwiczenia wojskowe. Dowia- 
dujemy się w tej. sprawie, że poszcze- 
gólne PKU. rozeszlą wszystkim obję- 
tym rozkazem Min. Spraw Wojsko* 
wych imienne karty powołania z wy- 
znaczeniem formacji iterminu stawien- 
nictwa. Powołani na ćwiczenia powin- 
ni wyruszyć z domu z takim oblicze- 
miem, aby stawić się w swoim od- 
dziale wojskowym w dniu i godzinie 

wyznaczonym w karcie powołanią. W 
razie konieczności przyjazdu koleją, 
należy użyć dołączony do karty po- 
wołania bilet Il klasy, który ważny 
jest do przejazdu fylko łącznie z kartą 
powołania. Kartę powołania należy 
oddać w formacji wojskowej, prócz 
tego rezerwista obowiązany jest przy- 
nieść z sobą i przedstawić dowódcy tet 
formacji książeczkę wojskową wraz z 
kartą mobilizacyjną. 

SŁO WO 

  

LO: PP. 
Walne zebranie Wileńskiego ko- 

mitetu wojewódzkiego. 
Dn. 3.1V b. r, o godz. 11 w lokalu Spół- 

dzielczego Banku Ludowego w Wilnie od- 
było się Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie 
Komitetu Wojewódzkiego Wileńskiego L. 0. 
P. P. Delegatów z Komitetów Powiatowych 
i Komitetów działających ma prawach Ko- 
mitetów powiatowych przybyło ośmiu. Po- 
zatem na sali obecni byli: Vice Wojewoda 

Miejski Kinematograf 

©  Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska ul. Ostrob ramska 5). 

ė 

@ $ wielki dramat w 1Ż-u 
świetlany film: „G RACZ W SZACHY aktach z dziejów walk 
narodu polskiego o niepodległość. Według powieści Fi. DUPUY—MAZUEVA. Reż, 
Rayn.ond Bernard odtwórca <Cudu Wilków». W rolach głównych: Charles Dullin, 
Pierre Blanchar, Edith, Jehanne, Camil Bert, Jacky, Monier, Pierre Batchefi, Alexlann 
i Armand Bernard. Specjalna ilustracja muzyczna i chór przystosowane do obrazu, 
Orkiestra znacznie zwiększona pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Wstęp 
na sałę tylko w antraktach między jednym i drugim seansem. Początek seansów: 
w niedzielę o godz. 1, 4, 7i 10. W dnie powszednie o godz, 4, 7 i 10. Kasa cynna: w 
niedzielę 0a godz. 12, w dnie powszednie od godz. 3. Cena biletów: parter—80 gr., 
balkon—40 gr. W dnie powszednie na pierwsze seansy ceny biletów zniżone: 

parter—60 gr., baikon—30 gr. 

Dziś będzie wy- 

  
  O. Malinowski, członkowie Rady Nadzor- 

czej, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Komi- Kino- T „Helios“ 
ul, Wileńska 38. 

Z 

$ 
etu. 
„Zebranie zagaił p. Prezes Zarządu Si. 

Białas prosząc na przewodniczącego p. Pre- 
zesa A. Szczepkowskiego, który ze swej 

Dziś! Wieika epopea filmowa! Bohaterki obrazu <Dwie sierotki» Świetlana LILJANA GISH i jej 

siostra DOROTTA w 10 akt. wzrnszającym dramacie „Noce Florenckie“ 

Przepych! Wystawa! Tłumy! Niebywale frapująca treść! Sceny o niebywałem napięciu ! 

  strony powołał na asesorów pp. prof. A. 
Parczewskiego, Kazimierza Świąteckiego i ks. Na ekranie : Najnowsza kreacja Mia May <LISTY MIŁOŚNE BARONOWEJ S» salonowy dramat w 

A 

10 aktach. Nad program: Harrold Lloyd w srcywesołej komedji w 2 akt. p, t, <ZLOT BOGIANÓ W> 
Na scenie: Cud natury, podziw Europy WŁADZIO ZWIRLICZ fenomenalne dziecko przepowiada 

przyszłość, odgaduje myśli. Ceny nie podwyższone, od 60 gr. 
Uwaga: Prywatnie przyjmuje w Hotelu «Szlacheckim» ul. Ostrobramska. 

g Kino „Picadylly“ 
2 ul. Wielka 42. 

A tyle było dwa latą temu hałasu, dzieży polskiej w Wilnie odbędzie się 
protestów i rozdzierania szat, że się wielki koncert religijny połączonych 

Ka 1. Olszańskiego, na sekretarza p. inż. 
o - 

a wniosek Przewodniczącego Zebranie 
uczciło przez powstanie pamięć zmarłych B
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| daje na scenie w Lutni widowiska chórów «Bazyliki Wileńskiej» <Echo», 
operetkowe, że dawane są, — pfuj! — «Ogniska kolejowego» i innych pod 1 &. p. Kazimierza Wimbora. oda - ` = a - — 
rewje kabaretowe. Na początku bie- batutą p. prof. Władysława Kalinow- _ Przechodząc do porządku dziennego roz- M Ku. „P Olonja' @ Dut wie EiUnachi dagiie otzdn ana „pietra wtaiagyuczo „tARA 25.0 os Sella" a 
żącgo sezonu dyrekcja Reduty do- skiego. Będą wykonane utwory reli- Patrzono PR Zarządu, Komisji R- @ uj A. Mickiewicza 22 gą ŚPIEWEM! „Kochanka oficera ochrany tle prawdziwego Mi _ ul. Wielka 30 a 
magała się aby drukowano w gaze- gijne Moniuszki, Szuberta, Carleza, je jo Ulla Riki ak Zprawozdania M gmmmmm GMUAMIEM zdarzenia w Rosji w 10 akt. Okaz męskiej piękności Wł. GAJDARÓW, NKM mm MM B gg 
tach jej repertuar na pierwszem miej- Suliwana, X. Suszyńskiego, Gounoda dzającej wiadomości udzielając ustępujące- E słynny Mierendort i urocza włoszka Marcella Albani w rolach głównych. Film > przzwyżska, weagatkie dotąd widziane gg 
SCH.... oraz Rheinbergera. Wspaniały utwór = o absojntorjum, : = S dając masę nowych wrażeń, przeplatany śpiewem Cyo. romansėw i piešniami katorgi. 

: : . i Ė i śini. rogram działalności i prelimina R SRR I Jakże teraz? Sama Reduta robi w muzycznyfdotąd nieznany w Wilnie ZałÓwYRNE Tolo 1057 os aa o G Ł o S Z E N LE i Najraniej EH 
najepsze z Pohulanki na całe mia- „Stabat Mater Dolorosa*. Partje so- 

    Członków Zarządu Ś. p. Kazimierza Zawiszy 
  

  

133 000 zł. po wyczerpującej dyskusji z2- piszemy podania, Na świętu 

  

$lo.. perskie oko. A gdzie teraz dru* lowe wykonają: p. Skowrońska-Szmur- twierdzono w redakcji przedłożonej prze : < i 3 Ь 
kcwać, na jakiem miejscu w rubryce łowa, p. Maliūowski i p. Nowicki. Zarząd. Główne ЯЕ w roku ei Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie posiada ж a WA 
tęarainej, anonse Reduły o. wystę. Chór sklada się około 80 osdh. Bi“ šianovią skladki członkowskie (32000 zl), do odstąpienia w Okresie wiosennym r. b. ze szko- za maczymy na hutanka 9 m, 23. 
pach „znakomitych perskich”? "lety do nabycia w księgami Św. Nią wezień Lośliczy (54.000), resztę stano- łek Nadleśnictwa Smorgońskiego S o sztuk Ka ju wszystkie języki 

Owszem, nic nie mamy przeciwko Wojciecha (Dominikańska 4, i w sce zaje łych dbidek i AE sę jednoletaich pak sosny pospolitej (pinus Sylve- | młynów lieńakie iiara _ Na termin 
pc goszczeniu w. Wilnie „Perskiego Sekretatjącie G<neralnym Związku S. stronie wydatków na pierwsze miejsce wy- stris) po cenie: polecamy t. zw. юННар su jednego miesiąca 
Oka". Niepotrzebnie tylko Reduta MP, (Zamkowa 8) w godz. od 10—2 
Wzywa: „Nareszcie pobawmy się!" Rę- ppł. i od 5—7 wieczór, a w dniu 
czyć można głową że zjedzie się nie- koncertu przy wejściu na salę. 
skończenie więcej osób na popis 

suwają się prace związane z dalszym re- 
montem hangaru i lotniska na Porubanku, 
Oraz organizacją lądowiska w Mołodecznie 
(50.000 zł.). Podkreślić tu trzeba, že prace 
te stanowią część ogólnego programu rozbu- 

1 jakości po 1 zł. za 1.000 sztuk 
М : 
Wysyłka sadzone 

miast po odesłaniu nałeżności za zamówioną 
ё Ъвкшёсипіг‘а'па będzie natych- 

ilość 

we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

do roku ulokujemy 
każdą sumę pod 
zabezpieczenie  hi- 

"| poteczne lub ró. 
wnorzędnie solidne 

IMĄKĘ 
luksus ową 
oraztmigdały słodkie 

      

ędzie-się 6:b. mo godź. 8 wieczorem, 
ypełni ją referat członka Związku, X. Pio- 

tra Śledziewskiego p.t. <Czy fotografja jest 
sztuką?», ilustrowany pokazem czasopism 
europejskich—oraz jeżeli czas pozwoli, spra- 
wozdania. z,wydanych. ostatnio książek człon- 
ków Związki Literatów. © р 

Wstęp dla Członków i przez nich wpro:     

policjanta. Na ul. Połockiej Wincenty i 
Antoni Jasiukiewicze (Zarzecze 18) będąc w 
stanie nietrzeźwym pobili posterunkowego 
Vi komisarjatu Bernarda Korzeniewskiego, 
który usiłował zatrzymać awanturmków. т i ы 

Poszkodowanemu posterunkowemu po- 
gotowie udzieliło pierwszej pomocy. - 

      

dzeniu. ‚ 
Po zakoficzeniu obrad część delegatów 

w towarzystwie członków Zarządu udała się 
ną lotnisko na Porubanku gdzie obejrza- 
no wykonane w 1926 r. roboty remon- 
cie hangatru i uskuteczniono loty pasażer- 

rzyszłość, sprawy sądowe, o miłości 

i de Kto chcę. poznać przyszłość, 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyježdžą;, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. UI. Młynowa 21 m. 0, schody 
na prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 

  

  

  

  

   

    

  

      

p FORTEPIANY 
kupuję i daję do 

Po- 

  

  

    

    

               

  

     

W, Smiałowska 
przyjmuje od godz. 

do 19, Mickiewicza 
46 m. 6 

WŻP. № 63 

Firma stnieje ka 47. Skład Pi i materjałów pisemnych. 
łaściciel—Munwez Mozes, zam. tamże. 10—V] od 1924 roku. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 30-Iil 27r. pod Nr. 6303 wciągnięto: 

R. H. A. 1— 6303. <Lidzki Michel» w Wilnie, ul. Domi- 
  skie nad Wilnem na samolocie Komitetu. 

  OMORSKI wy- 
Dina poszuki 

nikańska 7. Sklep rękawiczek i pończoch. Firma istnieje od 
1922 roku. Właściciel —Lidzki Michel, zam, tamże. 11—VI Dr. 6. Wolfson 
  

PET TS я 
wadzonych/ Oošti.! н Bolszewie 0 przi szłej wojnie. ; s uje weneryczne, .. moczo- Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

ira ias EEA Bosh 1 0.0 od I o już DO p p Mierniczych Bójać ola acl pielowe i skórne, bl. w dn. 30.11 27 r. pod Nr_6302 wciągnięto: 
rządza . х A { .  L—| ы i i iłowi 

ia o B“ "5 CE w lokalu Bibijoteki Czasu najakiualniejszym tematem odczytów, zo ° nformacji w sprawie Bread BA 2 Коре OWU C= Row PNE 
«Reduty». (W. Pohulanka), poświęcone sprą- dyskusyj puolicznych 
wom bieżącym oraz zapoznaniu się z archi- 
wam i bi ! 
jaknajliczniejszy udziai czlonkėw. ° 

TEATR i MUZYKA. 

— «Reduta» na Pohulance. «Perskie 
Qko> w Wilnie. ;'Dziś. i jutro w gmachu 

i artykułów  publicy- 
stycznych* jest kwestja <«niebezpieczeństwa 

jeką «Reduty». Pożądany jest Zatargu zbrojnego. kisaliśmy już niejedno- 
krotnie o najrozmaiiszych deklaracjach poli- 
tyków sowieckich na temat planowanego 
rzekomo napadu państw kapitalistycznych 
na Rosję oraz o licznych artykułach  oficjal- 
nych organów prasowych, które miały na 
Celu wywołanie w społeczeństwie rosyjskiem 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie odda w r. 
b. do wykonania prace pomiarowo-scaleniowe bez 
pomiaru starego stanu posiadania w 134 objektach o 
ogólnym obszarze 25,126 ha. 

Kolejowej. Dyskre 
zapewniona, Oferty 

Poznań, Al. 

dostaw dla Dyrekcji 

Biura Ogłoszeń „Par“ 
Marcin- 

kowskiego 11 dla gd godz. 1—3. 

czach. Sklep spożywczy, kolonjalny, tytuniowy, galanterji i na- 
czyń. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel—Kopelowicz Chaim* 
zam. tamże. 12—VI 

„ Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 29.li 27 r. pod Nr, 6275 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—0275, «Berkowicz Złata» w Ejszyszkach, 

    

Lekcyj francus- 
kiego udziela raty. 

nowana nauczyciejka* 
Mickiewicza 45 m. 4- 

cja 
do 

Szczegółowe warunki wykonania „prac. powyż- 
szych oraz wynagrodzenia za nie są do przejrzenia: 

a) w Ministerstwie Reform Rolnych w Warsza- 

»Bydgoszcz 5», 

         
tora + 

Pow, Lidzkiego. Piw'arnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel—Berkowicz Złata, zam, iamże. 13—VI 
  

R. H. A. 1.—6276. «Byczkowski Mateusz> w Głębo- 

«Reduty» na. Pohulance. wystąpi poraz jaku: ipiokezego zainter es MARA spraw та : Nr. 5: * RRDA Ee. о анн Fit Dia A Sa OK Wilni 
JESZ? ©" WIRE zPełskie Oko że SWótMI. wojelkeMi: ® Н УНО ONACh db sie | wie, pl. Dabrowskiego Nr. 5; у jr K ; Ю‘ K ndlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

aj wybitniejtzvrni artystami na czele: Zulą w pojęcia jk й b) w Wydzialach Technicznych wszystkich uplę (Dar | w dniu 29-11 27r. pod Nr, 6276 wciągnięto; 

Pogorzelską, Konradem Tomem, Eugenju- 
OT. 

odczyt protesora Akademji Wojennej, A, I. Okręgowych Urzędów Ziemskich oraz 
› (do 50 ha) z zabudowaniami, domem kiem, pow. Dziśnieńskiego. Przeds ębiorstwo_ robót budowla- i 

szem Bodo i Anną Zabojkiną z baletem w Wierchowskiego, na temat perspektyw przy- i zeniach 1 О ZA, otyginiihiych kj Shad Н Program einių siej wojży: BO, па p ы : e) L wszystkich zawodowych zrzeszeniac mieszkalnym, plisko rzeki, z ogrodem $ arai ano isioigie od 1927 roku. JZU! 2 

ostatnie nowości warszawskie, skecze, pio- _ Profesor Wierchowski nadał odczytowi | MIETNICZYCH. W pobliżu Wilna. Zgło'zenia do $ „ zam. o 
senki i tańce, 

Bilety do nabycia w biurze <Orbis> samym wstępie, że <w chwili obecnej obser- | nania prac i wysokości żądanego wynagrodzenia zło- 2222000000002490900090 w dn. 20.lil 27 r. poa Nr. 6277 wciągnięto: 
gMiekiewiea 11) ród g.5-ej pp. w kasie a. Aa da SSB Taize jo BAR PE SERIĘ ao R ZES 4 Liiva. 34 A a Н ё\.і—т._рот.б‹в.:н‘о\у?':с';л;а.іш ad pow- " 

M 1 WER # ь l е и D .. A Żiet WZOrU, ży nadsyłać w dw. za: | 9 Arn he i 2 ilejskiego. Sklep towarów  kolonjalnych i wedlin. Firma ist- 
— Wznowienie <Snu» W sobotę 9 bm. sprawiły, iż nad Rosją zawisło niebezpie- Urząd Ziemski wzoru, nale т » Jedna z najpoważniejszych małopol- $ nį : Na Si 

og, S-ej w, Zespół Reduty wznawia ma akństwa nowej L Е pieczętowanych kopertach z napisem na „wewnętrznej ф skich tabeyk wódę i liklerów į nieje od 1925 roku. Właściciel — Daniłowa Oiga, EZ 

F. Kruszewskiej; który wzbudził w Wilnie - Przechodząc do omówienia problemów | kopercie „Oferta na wykonanie robót mierniczych w | $ POSZUKUJE . в 
pienie aolatorz ewa ae owzęlądi u eść. PiE LOŃckap ay takes. Wierchow- | roku 1927* w terminie do dnia 26 kwietnia r. b,w| % (0 Żaaezo dobrze + EA RWE a GE V E 
sel in A sceniczną, jaką mu na- z pośrięch Pei którym to dniu nastąpi otwarcie ofert. Prace będą „ „pierw “i ę © ZASTĘPCY w dn. ae. 2 io manai aa I ai In 

‚  — Z Teatru Polskiego, <W rajskim .  Armja brytyjska, —stwierdza R za oddawane przeważnie grupami sąsiednich względnie EM r Wileński Lidzkiego. Piwiarnia i sprzedaż towarów kolonjalnych. Firma. 
ogradzie» — komedja R. Bernauera i'R. liczy podobnie, jak i przed wojną, 100,000 | bliskich wsi. ‚ na Województw A istnieje od 1926 roku. Właściciel—Goldin Emma, zam. tamże. 
Qesterreichera grana będzie dziś po raz żołnierzy. Nie bacząc jednak na to, rząd Przy oddawaniu prac powyższych pierwszeństwo | $ Oferty z podaniem referencji pod $ А 16—VI 
drugi w Teatrze Polskim. Włełkiej Brytanji wydaje na cele wojenne ц jt | <Plerwszorzędny» do adm. <Słowa>. | Be Retu Howieeiia Dlląi Sadów © WimE 

<W rajskim ogrodzie» — daje wiele 
różnorodnych wrażeń estetycznych, to' teź 
wróżjć należy tej nowości powodzenie wy- 
jątkowe. f ‚ 

swemu charakter polityczny, zaznaczając na 

sumy miljardowe. Na cóż więc wydawane 
są te pieniądze? Odpowiedź na pytanie to 
jest bardzo prosta: na tempo wojny. 

+ Najszybszy w historji świata marsz wo- 
<W rajskim ogrodzie» jest obecnie na jenny,—marsz kawalerji Gaja na Warszawę 

repertuarzę Teatru Letniego w Warszaw e, podczas wojny polsko-rosyjskiej, — odbywał 

Oferty z podaniem proponowanych do wyko- 

oazę przyznane mierniczym, którzy nie mają rozpo- 
czętych prac na terenie innych okręgów. й 

Okręgowy Urząd Ziemski zastrzega sobie ocenę 
i wybór ofert nietylko w zależności od, zaoterowanej 
ceny, letz i od tych gwarancyj co do należytego i   

adm. „Slowa“ dla W. K. 
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"RENNRREANNZNNKTRNKRKZNUNNNNAY 

Na święta! miot": 

  

Do Rejestru Handloweso Dziął A Sądu Okr. w Wilnie 

  

  

w dn. 29111 27 r. pod Nr. 6279 wciągnięto: ' 
R. H. A. 1.—6279. «Gurwicz Bejla> w Wilnie, ul. Mic- 

kiewicza 20. Sklep drobnej galanterji. Firma istnieje od 1926 ro. 
ku. Wiašciciei-Gurwicz Bejla, zam. przy ul. Jasio loėskie į 5 

  

‹ i „ Okažzyjnie do sprze- - i 
i a, RADJO dowy lotnisk i przepisane są Zarządowi Kc sadzonek. Sie TOSA PCA 9 д zabezpieczenie Elemmaniu tancerek njż na „Cyda LL Paoikrais Giėėii is sika rzez. Eatyjė Gina, рО ОЕ ЫЕ. Faktyczne koszta opakowania i przesylki pobie- | džynki, otzechy, dania samochód] wiieńskie Biuro 

— Nasze autobusy. w auto- 15.00—15.25. Komunikaty, -- gospodar- Następne miejscz zajmują sumy przekazywa: _ rane będą za zaliczeniem kolejowem. ani. nowego typu, euro- Komisowo Handlo- į 
busach firmy „Omnibus”, kursują- аГОНЕ © ne do Zarządu Głównego (38,000 zł.), sumy Zamówienia i należności za sadzonki uprasza się 1 wszelkie | pejka, landolet, na ar. Racja ci | 
cych między Wiłnem i Niemenczynem, 15.30—15.55. Pierwszy wykład Historji Przeznaczone na prowadzenie Wileńskiej Sta- średnio do Nadleśnictwa S ńskie- do ciast nowych oponach, star: | "> ‚ 

pasažerawie..„znoszą „stale nie mało Polskiej dla. maturzystów, — wygt. prof. ei 6 A dotację na pro- o ów ran, Ś. ROL i boczek ŚlczonE, woje cał ter, dydamoj w b..do-! tel. 152. 
AAM NA 2 © ienikAMOSGGH. "> + wadzenie prac w Instytucie Aeradynamicz- go (ioiw. & ły, SIL 2 ’ 2 brym s'anie. Cena — przykrości, nie. licząc już nawet .przy- Henryk Mošcicki. Wykład dla maturzystów NYM Godo ał.), propagandę (18.000 zł., wództwo Wileūskie), ‹ BRACI A 4,300 z: 3 moja 2 m1. 

owoc spacerów kikokliopęiro: p.t. «Plotr Skarga» — wygł. prof. Adam- SOW SCE | s zaj admini- Dyrekcja Lasėw Pan- 60 Folwark 15 ha 
i ię autobusu ski : i stracyjno kancelaryjne 1 nieprzewidziane, : + wagi k ! 

Ё'Ё›ап'…сьЁЁЁЁ" п:Ёрів па wozie dis 1740. Program dla dzieci. „, „Po kilkominutowej przerwie Ponia ВОУ Чн ер a cyt M as KROWA 
Žinai i i е i u i Komis TA NTA NAT . „731. or! Ы 
łosi, że miejsc jest 12, jednak paku- <Skrzynka PET S Grona. Rewisyjnej. Do Zarządu wybrano: pp. Bi, > BŚ: LABS : „ML uMigion» oką- | pardzo dobrej gie. 

się doń znacznie większą loŚĆ wcy. Orkiestra P. R. pod dyr. jana Dwo- Białasa, inż, St. Łagunę, płk. S. G E masis ias aaa V Pożyczki 1Н do sprzedania. | pudowaniemi. z /o- 

Po op DVC» ema rakowskiego i Mieczysław Salecki (śpiew). ae Anna a ios i : Na nadchodzące Święta 2 DOKTÓR udelamy szybko | daj grodem I plaplaiją 
ledzi 4 „00. itości. „ Slawii , pr. J. zyfńiskiego, W. - Z: + Aa у thabkdorok 2 jecaio zana 28 osób. Śedzom " IBję "log Ropa mn , Заа ZIMA Е Ma Radeon r, Telonas || Ros RT iai, 

W ibeczce było przestronniej, po korespondencję bieżącą omówi dr. Marjan zgodnie z art. 26 Statutu do Zarządu wcho- 2 Konfek ji, Bi 3 „Wileńskie Biuro irmy w dobrym | Komisowo:Handło- А Е PDA й A ° > . m ' górę część pasażerów musiała WySia- Stępowski, dzą pp. inż. Budkiewicz, Wł. Szmidt, inż. 2 Galanterji 2 | chor WENERYCZ. || Komisowo-Handio- stanie okazyjnie | we  kaucjonowane 
dać i iść piechotą,—i do Wilna za- 1930—10.45. Komunikat rolniczy. L. Butarewicz jako prezesi najliczniejszych & Obuwi į | NE, MOCZOPŁC. || we  kaucjonowane | me drago ao aa AI. Mickiewicza 2T, 

miast o 9 przyjechano około 11. Pa- -. 1945—20.10, Odczyt pt. «Ludność, przy- Komitetów t. j. Kolejowego, Leśnego i Wi. > A M ® SKORNE ul. Miekiewieza 21, [MS Wileiaka 27 Ta B tel. 1524 papą: £ ref aludnienia» — wygł. prof. lejsklego. Na zastępców wybrano pp: pr. K. 3 tylko, Nowicki imo, _ ® | od 101, od 5-8 w. tel. 152. е ° З sażerom, nawet siedzącym około szo- rost, gęstość zaludnienia», — wygł. pi Śitzała pik e 8 Kosdowaki H. 2 w firmie M OWI ul. Wielka 30 2 MO — M 
fe la 3; 216 chociaż Aleksander Janowski, (z cyklu <Óo każdy w i pik a Nowi оЧЕО a telef, Nr 908 * DOKTO a: 

era, pozwala Się. palić o Polsce wiedzieć powinien»). ańkówicza i inż, Siła Nowickiego. Do Ko i + R 
we wnętrzu woza wisi tablica z nad- 20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie SA. aby as NS) K. I Ч > erą rd jg 2 : 818…0"“20“ 2128 l t OWY iš iż palenie jest wzbronione. komunikaty. wiąteckiego i B. Cywińskiego. Na zastęn- A ь * |. г 
р'“ь'г’п] SR ih sud 20:30. Koncert wieczorny. Muzyka lekka. ców ks. posła I, Olszańskiego i starostę I. : wa. 2 JANA udziela s | KOBIECE, WENE. 3 

a y rczym Po koncercie sygnał czasu. Komunikaty. Nitosławskiego. Na delegatów na Og. Żgr. ® się: kredyt + | RYCZNE 1 chor, Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie zwrócić na to wszystko uwagę, po- Ligi pp. Wojewodę Wł. Raczkiewicza i Pre- | — CENY NISKIE. — I DRÓG MOCZ, | w dn. 30 Ill 27 r.pod Nr. 6305 wciągnięto: A 
nieważ na panów konduktorów pro- WYPADKI i KRADZIEŻE. Wiech S zastępców Br. __900400000000000000000004000090 — Suna ic ю ЮП. Ao R, «Murawski jan» w Wilnie, ul. Sa- 

i i i ” icj. " = > i wicz 16. . Fi istniej: E й 

Mię DAS pakako epas gle piniga а sakes Oro Žiromadnenie w. TTT | ia mia a ‘ AD podz widoj, się na ko > W. Zdr. Nr. 31. ai ania ulewa Kr znaleziono podstawie nowego Statutu Radzie Nadzor- WRÓŻKA - CHIROMANTKA at „Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie g 
ZEBRANIA I ODCZYTY Е Pijani awantaraic oturbowali CZej za jej owocną pracę i p. Szczepkow- prawnuczka Lenorman, ktėra w dnia 30 lil. 27 r. pod Nr. 6304 wciągnięto: i Uli Šrūda Literacka Zw. Litfafów. — y p I skiemu za przewodnictwo na Og. Zgroma- wróżyła Napoleonowi, Przepowiadą Akūszerka R. H. A. I —6304. <Munwez Mozes» w Wilnie, ul. Wiel- 

dzie ta komedja będzie dziś grana po raz się w tempie 150 kilometrów na dobę. Bry- | terminowego wykonania pracy, jakie z punktu widze- | . я A нн : — 
brzydzieny + i tyjski sztab generalny postawił sobie jednak | nia Okręgowego Urzędu Ziemskiego będzie przed. | Wina stołowe oo Mes A a 20427 i pod Nr. 6280 PAD EEN Wie 

Otygioloś premierę dźje "Teslr "Polki w szego, a mienowkie 200 klomalów ma an | wiał lene rozpał лт ОМЕ Ora Ste „Croix „Gu Monė R.H A, L—6280. +Įsnow Įūzelo“w Wilnie, ul. Rydza 
U Ž ZW ai) » DU BABE da rini i i : Chateau, as migłego 15. Pracownia pończoch. Firma istnieje od 1927 ro 

lziałek najbliższy, a mianowicie «Nie bę. Marsz taki jest, oczywiście, możliwy je- 2 0_ wyniku 1OZDAMZEDIA ofert krę WMA ы ы . A 2) 
Fzeba si ira dzi ie —" SŁ, Kiedrzyń- dynie przy raj się motorami spa. | Ziemski powiadomi specjalnemi pismami. | ias era Malaga, I Nas is ku, Wiašciciei-Janow Jozef, zam. przy ul. W. s tg 17 
skiego. 4 Teatrze Małym w Warszawie, lioowemi, a właśnie stosowanie tych mote- : : St. Lączyrski, Wina lecznicze: Węgierskie, Vermouth, ' 

zie ta komedja ujrzała po raz pierwszy rów umożliwi przyśpieszenie tempa przy: 
światło kinkietów w przeszłym tygodniu, szłej wojny, ŚR 7 
cała prasa warszawska przyjęła tę komedję Ciekawe były wywody profesora Wier- 
entuzjastycznie, chowskiego na temat przygotowań wojen- 

— Józef Turczyński w Wilnie. W, nych Polski. Zdaniem prelegenta, Polska“ 
najbliższą niedzielę dn. 10 bm. wystąpi na zaprowadziła w roku ubiegłym w swej a1- 
poranku w gmachu Teatru Polskiego (saqa tylerji najnowsze działa francuskie. Podczas 
<lutnia») znakomity pianista Józef Prczyńć gdy stare armaty artylerji polskiej dawały 
ski, który niedawno powrócił z świetnego jeden strzał na dwie minuty, to nowe dzia- 
tournėe koncertowego we Włoszech. ła deją dwa strzały na minutę. Znaczy to, 

J. Turczyński znany jest Wilnu, jako że sprawność bojowa artylerji polskicj zwię- 
wyšmienity wirtuoz i laureat konserwatorjum kszyła się poczwórnie. Polska udoskonaliła 
Petersburskiego. ы również w wysokim stopniu swe lotnictwo 

W nader interesującym programie znaj- wojskowe, zakupując w szczególności wy- 
duje się. m. i. . kompozycja współczesnego Śmienite samoloty francuskie Farmana Nr 
kompozytora włoskiego M. Castelnuovo — 68. Nie mniej jednak ze strony awjatyki 
Tedesco p. t. <Rapsodja neapolitańska» — polskiej nie grozi Rosji wielkie niebezpie- 

"dotąd w Polsce nieznana i miegrana, dalej Czeństwo, gdyż tlota powietrzna jest zda- 
utwory Chopina, Beethovena, Liszta i Skrja- niem profesora Wierchowskiego, nie zbyt 
bina. Początek wyjątkowo © g._1-szej pp. liczebna. Dla zbbombardowania Moskwy 
Bilety są do nabycia w kasie Teatru Pol- trzeba mieć conzjmniej 10—15.000 farmanów. 

Prezes. |   
   NGITADÓJ : 

ER Ą 0 T-wo Radio-Techniczne 
u : Ad 4 

a ' jęść Wilno, ul. Wileńska 24, 
„Elekti it telef. Nr 10—38, | 

Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lamp na raty 
oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy ł ° 

Ceny konkurencyjne. 
ODDZIAŁY: GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa Nr 29, WOŁKO:; 
WYSK—ul. Zamkowa Nr 9, telef. Nr 108, LIDA— 

ul, Suwalska Nr 65. 
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Latite, Pontet Canet, 
Wódki i Likiery 

BRACIA | 
GOŁĘBIOWSCY 

TROCKA 3. - TELEFON 757. 
0044000004000000000000000020490003 

Oraz: 

%000060044039000RW0NNOROOAONZONO 

B-cia Olkin 
MEBLE ŁÓŻKA angielskie, 

WÓZKI dziecinne. 

Sprzedaż również NA RATY. 
4660000550000000005000064000060 
  

  

Do/Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 29-lil 1927 r. pod Nr, 1. wciągnięto; 

R. H. A. I-— 0281. "Koplėwaki“ olit> st. Stasiły, 
pow. Wileńsko-Trockiego. Sklep spožywozo-tytūniowy ze sprze- 
dażą galanterji. Firma istnieje od 1926 roku. Właciciel — Ko- 
piewski Hipolit, zam. tamże. 19—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 29-IlL 27 r. pod Nr. 6282 wciągnięto: { 

R. H, A. |.- 6282. «Mazower Socher> w Wilnie, ul. 
Niemiecka 4. Pośrednik handlowy. Firma istnieje od 1927 ro: 
ku. Właściciel —Mazower Socher, zam. przy ul. Portowej 5—18 

20-VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 29-111 27 r. Nr. 6283 wciągnięto: 

„ R.H. A. 1—6283. <Teselkrant Wiktor> w Wilnie, ul. 
Niemiecka 33. Sklep sukna. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ściciel — Taselkraut Tyiktor, zam. przy ul. OE e 13, 

Do Rejestru Handlowego Dział Ą Sądu Okr. w Wilnie 

  

  

  

  

skiego od g. 1l-ej r. do 9-ej w. * Z wielką ironją mówił protesor  Wier- aż w dn. 29-1il 27 r. pod Nr. 6284 wciągnięto: * 
‚ <— Wielki Koncert religijny. W nie- chowski o niębeapieczeństwie wojny gazo- B D.-H. «Bławat' Wileński» e R. H. A. 176284, «Giejer Fa e w Wilnie, ul Kal. * 

dzieję 10 b, m. Wij. T«wo Muzyczne <Lu- wej, które, zdaniem jego, mocno jest  prze- w < 31. Tel, 382. [ Watyiska 39 Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1919 r. Wła- 
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