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Wśród działaczy li- 
tewskich. 

Szeroko rozreklamowane przystą- 
pieni: Litwinów wileńskich de bloku 
mniejszości, udział ilh w wyborach, 
a mastęsnie wycofanie się, nagłe, nie- 
spedziewane—wprowadziło chzos w 
koła kierujące wileńskich działaczy 
litewskich —Sądzono powszechnie, ża 
wyrzeczenie się udziału w wyborach 
zapobiegnie rozłamowi. Stało sę jed- 
mak inaczej. C:łe kulisy tutejszego 
„życia litewskiego”, oparte na sztucz- 
nych fundamentach kowi'ńskich, wy- 
szły na jaw; T msam „Vilmiaus Ai- 
das”, który tak gorąco propagował 
udział w wyborach, zwalcza je ebec- 
nie namiętnie i tak jak wtedy... ze 
względów zasadniczych. Każde sło- 
wo widzimy tu podyktowane z góry, 
jakąś tajemn'czą ręką. Ż:dnego od- 
ruchu mit jscowego,tutejszego, żadne- 
o wyrazu tej naszej myśli wileńskiej. 

Wszystko ebrócone twarzą tatm.. 
gdzie padają rozkazy. 

Ped tym wzglądem od początku 
kensekwenine przynajmniej była stas 
nowiske t. zw. sfer prawicowych, 
czyli na gruncie wileńskim  klerykal- 
nych. Natomiast lewica litewska 
skompromitowana została doszczę- 
tnie.—Ztąd narzekania, kłótnie, wza- 
jemns eskarżania, ubolewznia i t. d. 
A rozłam przygotowuje sią coraz 
większy, 

Wyrzacona poza nawias społe- 
czeństwa litewskiego grupa Pleczkaj- 
tisa, solidaryzuje się zusełnie na 
gruncie międzynarodowego socjaliz- 
mu z P. P. S. i sądząc z ostatniego 
numeru „Pirmynu* gotowa jest pe- 
pierać ich przy wyborach. Dl-tego 
to P. P, S do swego programu włą- 
czyło auionomję Wileńszczyzny. Po- 
zatem „Pirmyn“ emigrantów litew= 
sklch zwalcza wszystkie ugrupowania 
litewskie w Wilnie. Najmniej być mo- 
że napada na lewicowy „Kelias“, 

„V'laiaus Aidas* usiłuje się utrzye 
mać w dalszym ciągu na stanowisku 
organu reprezentacyjargo w. Wilnie, 
w dałszym ciągu jednak ratując zu: 
torytet b. prezesa Tymcz: Kom. Lit. 
dr. O sejki. 

O rozłamie, który się pogłębia 
coraz bardziej misze wychodząca w 
Rydze „Rygas Balsas*: „Dotychczas 
kierunek pracy Komitelu ustalali pre- 
zes Dr. Olsejka i wice-prezes We- 
lecki, ludzie przychylni lewicy. W 

"tych dniach otrzymado wiadomość, 
że dr. Olsejko i Welecki usunęli się 
z Komitetu, Panuje przekonanie że 
nastąpiło to wskutek politycznych 
przegrupow:ń w łonie Litwinów wi- 
leńsk'ch. Obowiązki prezesa komite« 
tu tymczasowo Belai ks, Kraujalis“-— 
Jest to nieprawdal! — wola „V.laiaus 
Ałdas*. Tymczasem inne pismo, wy- 
chodzące też w Wilnie i dobrze zor- 
fentowane w tych Sprawach „jJaunin- 
ko Dravgas” pisze w tej sprawie: 

«już od dawna w Społeczeństwie 
litewskiem dały się odczuwzć tarcia 
prądów politycznych co bylo ; po- 
wodem — wielu nieporozumień w 
Komiteci”. Tarcia te dotychczas uda- 
wało się likwidować drogą ugodową. 
O:tainio tak sig one zaostrzyły, że 
zmuszeni byli nawet ustąpić z komi 
tetu wrezes dr. Alsejka i wice-prezes 
K. Welecki». 

Osydwe te wiadomości zaopatru- 
je «V.lniaus Aidas» w komentarz, iż 
mie odpowiadają one prawdzie, Jed- 
nżkże fakt istnienia tych nieporozu- 
mień, którego nici sięgają nieco dalej 
Na zachód poza granice Polski nie da 
SiĘ usunąć. Wydaje się obecnie, że 
Brądy prawicowe biorą górę. W naj- 
liższej przyszłości odbyć sią ma 

Obiór nowego; prezydjum Tymczaso- 
WEgo Komitetu Litewskiego, a nieza” 
długo wybory całego komitetu. Jako 
członkowie nowego prezydjum prze” 
widziani gą: prezes K. Staszys, v.-pre" 
ZES dr. Szłapelis, Skarbnik Budrewicz 
i sekretarz Juchniewicz, 

POOR O yy 

Nadużycia w celnictwie. 

WARSZAWA, 30 I (żeJ. wł. Słowa) 
Komisja nadzwyczajna do walki z na» 
dużyciami badając działalność urzę- 
dów celnych doszła do przekonania 
iż dzieją się tam madużycia i łapow- 
nietwa i webec tego przewodniczący 
komisją dyrektor Dąbski uważając, że 
Winien jest kierownik Urzędu Celnego 
blng- Wincenty p. Konstanty Tomp- 
Owski z mocy art. 15 rozp. Ргегу- 

dentą z dnia 30 kwietnia zawiesił 
Tompkowskiege a jednocześnie pole: 
ił Podprokuraterowi p. Chmielarzowi 
W Balej Podlaskiej członkowi Komisji 
do wajki z nadużyciami przeprowa” 
dzić Sjedztwo tak przeciwke Tomp- 
KOWskiemu jak i innym urzędnikem. 

  

Owoce rokowań berlińskich. 
BERLIN, 31—1. PAT. «Berliner Tageblatte donosi z Kowna, że 

litewskie koła polityczne zajęły bardzo osirożne stanowisko wobsc cficjal- 

nego komunikatu o rokowaniach berlińskich, Koła kowiefńskie zapatrują 
się naogół nader sceptycznie na wynik tych rokowań i słyszy się wyreź iie 

oświadczenia, że dotychczasowe rokowania nie dały Litwie nic pozytyw- 
nego. Jedynie tylko zawarcie traktatu rozjemczego posada zdaniem kój 

kowieńskich pewne znaczenie: 

„Letuwos Žinios“ jedyny dziennik litewski, który dotychczas zajął 
stanewisko w sprawie tych rokowań, oświadcza, że sprawa rokowań han: 

dlowych przedstawia się naogół jeszcze bardzo mglisto. Owoce rokowań 
berlińskich dotychczas wiszą w powietrzu. Niejasnem jest dla opinii pu- 

blicznej litewskiej co zostało osiągnięte w sprawie Kłajpedy. Pozatem nic 

wyr.źaiejszego w tej sprawie komunikat nie mówi. 

«Berliner Togeblati> dodaje swój komentarz, w którym podkreśla, że 
owe głosy ltewskie wyraźnie wykazują, nlezadowolenie opiuji litewskiej z 

wyników rokowań berlińskich, szczególnie w punkcie dotyczącym Kłajpe- 

dy i sprawy optantów. Jest to objaw, na który opiūja niemiecka musi 
zwrócić baczną uwagę. 

Nastroje litewskie wobec Polski, 
BERLIN, 31.1 PAT. Korespondent kowieński „Berliner Tageblatt“ 

donosi, że rozważna i ostrożna taktyka Polski przy pokonywaniu trud- 

ności stojących na drodze de rozpoczęcia rekowań  polsko-litewskich 
wywołała ma Litwie włelkie wrażenie. Litewska opiaja publiczna zaczyna 

rozumieć, że nie da się obecnie uniknąć rokowań z Polską i że trzeba 
starać się o doprowadzenie tych rokowań do pomyślnego dla Litwy wy- 
niku. „Berliner Tagebłatt" stwierdza kategorycznie, że w nastrojach litew= 

skich w stosunku do Polski nastąpła poważna zmiana. Nastroje te nie są 

obecnie tak nieprzyjazne, jak jeszcze przed niedawnym czasem. Coraz 
wyr:ź1iej zarysowuje się na Litwie kierunek, który cbiecuje sobie wiele 
po porozumieniu sią z Połską, przynajmniej pod wzgłędem gospodarczym. 
Podróż prezesa kłajpedzkiej izby handlowej Jihna do Warszawy jest zda- 

niem dziennika, wydarzeniem nie bez głębszego znaczenia. Pozatem wy- 
jazd prof. Birżyszki ma jakoby na celu przygotowanie pewnych kontaktów, 
mogących odegrać poważniejszą relę w nadchodzących rokowaniach. P, 

Brżyszka ma nawiązać w pierwszej linji stosunki z polskiemi kołami po- 

litycznemi. > 

Minister Szilingas podał się do dymisji, 
KOWNO, 31 1. PAT. „Lietuya* donosi, że minister spraw 

wewnętrznych Szilingas podał się do dymisji. Na miejsce jego 
został mianowany członek sądu okręgowego Szylinskas, 

Min. Balodis wyjeżdża do Rygi. 
KOWNO, 31 1. PAT. Łotewski minister spraw zagranicznych  Balodig wyjeżdża 

do Kowna w celu zlikwidowanią tam swych Czynności jako posła przy rządzie kowiefi- 
skim i wraca jutro do Rygi. , 

Nowe pismo „Lietuvos Aidas“, 
KOWNO, 31 1. PAT. Z dniem jutrzejszym ukąże się pierwszy numer oficjalnego 

dziennika „Lietuvos Aidas* zamiast dotychczasowych „Lietuvy“ i „Lietuvisa“, 

Pó śmierci lorda Haiga. 
LONDYN. 31,] Pat. Z powodu Śmierci lorda Haiga rząd i wdowa 

po zmarłym otrzymują setki depesz kondoleneyjnych. Wczoraj w pałacu: 
Sandringham cgłoszono cyrkularz dworski, poświęcony pamięci zmarłego. 
W komunikacie tym król Jerzy wyraża głębcki żal z powodu ciężkiej 
straty, jaka spotkała kraj i armję. Król podkreśla wielkie zalety umysłu i 
charakteru zmarłego marszałka polneg>, Nadeszły również depesze od 
lorda Oxford Asqulih i od marszałka Focha. Ta estatnia głosi: Lord Haig 
wyróżniał się zawsze wybitnemsi zaletami towarzysza broni, lojalnością i 
prostotą: Zawsze ceniłem sobie wielee jego głęboką znajomość techniki 
wojskowej i zdolności strategiczne, które wykazał na stanowisku naczel- 
nego wodza armji brytyjskiej. 

Nie przerywał on nawet go zakończeniu wojny kontaktu z armją, 
jako inicjator fuaduszu dla inwalidów wojennych, czerpiącego dechody z 
szeregu instytucyj, których założycielem był lord Haig. Jestem przekonany, 
kończy marszałek Foch, że nietylko żcłnierze ale całe terytorjum  brytyj- 
skie odczuwa dotkliwie stratę, jaką spowodowała śmierć tego wybitnego 

B Ciekawy strajk w Palestynie, 
LONDYN, 31—1. PAT. Agencja Reutera donosi z Jerozolimy, że w 

mieście tem wybuchł wyjątkowy w swoim rodzaju strejk, a mianewicie 
żydzi warszawscy odmawiałą przyjmowania zasiłków pieniężnych, które zbierają dla nich ich patronowie w Polsce. Strejk wywołany został przez 
żydów ortodoksów, którzy przybyli tu miedawno z Warszawy jako imi- 
granci i opanowali kontrolę nad akcją wypłacania zasiłków z funduszu Halikach. Wywołało to rozgoryczenie wśród starszych przywódców gminy 
żydowskiej i doprowadziło do obecnegó strejku. Rabinat odpowiedzialny 
za działalność funduszu H:l kach zmuszony był wezwać pomocy policji, 
ażeby zapewnić spokój podczas dokonywania wypłat osobom, które nie 
prząłączyły się do bojkotu. 

Polsko-sowiecka konferencja kolejowa. 
W dalu dzisiejszym w gmachu dyrekcji P. K. P. przy ulicy W. Po- 

hulanka rozpoczęły się prace polsko-sowieckiej konferencji kolejowej, w 
której uczestniczą następujący delegaci ZSSR: członek zarządu kolei mo- 
skiewsko-białorusko-bałtyckiej i zarazem przewodniczący delegacji sowiece 
klej Robowik, naczelnik wydziału eksploatacyjnego tej kolei Abuaszwili 
oraz członek zarządu kolei południowe-zachodnich Puszkarew. Przewod- 
miczący konferencji prezes Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej inż. Staszewski 
zagająjąc obrady powitał delegatów sowieckich, a następnie przekazał 
przewodnictwo kenferencji naczelnikowi wydziału eksploatacyjnego Wileń - 
skiej Dyrekcji inż. Łagunie. Pozatem z ramienia Wileńskiej Dyrekcji biorą 
udział w konferencji naczelnik wydziału mechanicznego inż, Jabłoński, 
naczelnik wydziału handlowo-tarytowego Beczkowski, kierownik działu 
statystycznego wydz. eksploatacyjaego Sliuko, kierownik działu przewozo- 
wego wydz. gksploatacyjaego Kerytko, dalej z radomskiej dyrekcji kolejo- 
wej naczelnik wydziału eksploatacyjnego inż. Landsberg, kierownik działu 
wagonowego Olszewski, kierownik działu statystycznego Poppe. Najważ- 
niejszą ze spraw, które będą przedmiotem obrad konferencji jest uzugeł- 
nienie obowiązujących umów granicznych na przejściach Siołgce—Niegore- 
łoje i Zdołburów—Szepietówka, warunki ruchu towarowego bezprzeładun- 
kowego w wagcenach nie-hamulcowych typu rosyjskiego. Pozatem na 
porządku dziennym obrad znajduje się szereg spraw, wypływających z 
obswiązujących umów granicznych. Obrady potrwają przypuszczalnie do 
dwóch tygodni. W końcu przybyć ma na kunferencję delegat departamentu 
eksploatacyjaego Miaisterstwa Komunikacji z Warszawy. 

Oglata poczicwa ulózezcze ryGrante M. 
W sprzedaży śete'luznej tema pajedydgzego —rB I6 zzAsZY. 

| Redakcja *gżopisów uiezamówionych Ble 21" raca. 

„Wszak 

SARAHOWIGZE — ul, Szosowa 172 
SRASŁAW — ml. B-go Maja 04 

DUKSZTY — m! Gan, Barbeckiego 10 
BUNIŁLOWICZE — ul. Wiłeśska I 

8ŁĘBOKRIE — uł, Zamkowa 60 

S$RODNQ — Pia Batorego В 
: KAMIEŃ KOSZYRSŚKI — Ewiauk Žiumign 

KIDA — si, Majerm Siacklawieza 63 

Walki polityczn 
Telegramy z Belgradu doniosły, że 

gabinet Wukicewicza ma być prze” 
budowany. Z jakich powodów? 

formzlnie opiera się or na 
dużej większości, bo ma za sobą 212 

posłów na 315 członków jugosłowień* 
skiej Skupsztiny.. Faktycznie jednak 
Jugosławja, zwana urzędowo Kralje' 
winą Srba, Hrwata i Slowenaca 

(Krol stwo S. H. S.), nie miała jesze 
cze od czasu swego zjednoczenia na- 

prawdą trwałych rządów. I tam rów= 
nież stronnictwa są zbyt liczne i we- 

wnątrz rozbite. W dodathu położenie 

komelikuje spór centralistów wszech- 
serbskich z  federalistami cherwae- 
kiemi. 

Na 12 miljonów ludności Kcóle- 

stwa S. H. S. zaludnienie  Szbji 
przedwojennej — a zatem z częścią 

Macedonji zdobytej na Turkach w 

wyniku wojen bałksńskich — wynosi: 

tylko 4 miijony, czyli jedną trzecią 

ludności państwa. A jednak połowa 

posłów Skupsztiny wybierana jest 

przez to terytorjum. Serbowie tłuma- 

czą tę niesprawiedliwość  ofarami, 

jakie ponieśli dla sprawy  zjednacze» 

nia. Oflary te są istotnie cgromne. 

Czteromiljonowa Serbja zmobilizowa« 
ła w roku 1914—15 z górą 700.000 
ludzi, z czego aż 400.000 (57 proc.) 

poległo na polach bitew lub zmarło 

wskutek epidemj l... S:rbja ma prze- 
rażający zaszczyt największych stc= 
sunkowo flar poniesionych w cza- 
sie wojny! 

Połitycy serbscy uważali, że ofia- 
ry te dają im moralne prawo przewo» 

dzenia w zjednoczone Królestwie. 
Przeciwnego zdania są Chorwaci. Nie 

mogą się pogodzić z f.ktyczną he- 
gemonją serbską; nie 'bez rozdrašnie- 
nia myślą o tem, że ministerstwa są 

w wyłącznych niemal rękach Szibów; 

oburzają się na fakt, że Szrbowie kra- 
jem rządzą, ale nawet czwartej części 

padatkow nia płacą. Kilkanaście dni 
temu w Zagrzebiu, fedzraliści chor- 
waccy (pp. Ante Trumbicz i Pawelicz) 
— których nie należy mieszać Z par- 

tją chłopską Radicza — zwołali wiel- 

ki wiec, na którym  przedłożyli słu- 
chaczom ciekawe bardzo statystyki, 

Dowiedzieliśmy się z nich, że na pod- 
Stawie preliminarza budżetowego na 
rok 1928-20, Serbja z Czarnogó- 
rzem mają zapłacić tyłko 1.132 mile 

jony dynarów podatków (22 groc), 
kiedy na pozostałe pro incje (Chor. 

wację, Bośnię, Słowenją, Dalmacją i 

it.d.) wygada aż 4111 miljonów dy- 
narów (78 proę.). Naturalnie, częścio- 
wo tłumaczy się to zniszczeniami 
wojennemi w Serbji właściwiej, ale 
trudno jest wytłumaczyć ludności <z 
tej strony» Sawy, że na wydatki pafńi- 
stwowe ma łożyć, a ci «z tamiej stro- 
ny» będą dalej rządzili. 

Jest to zbyt proste ujęcie sprawy 
przez opozycję, która przybrała nawet 
nazwę „frontu z tej strony* (Preczan- 
ski Front). Polityka jednak nie znosi 
legiki. To też po ctamtej» stronie (a więc 
w większości rządowej) są ludowty 
słoweńscy księdza Koroszeca i mu- 
zulmanie bośniaccy pana Spahe, a 
po «tej»—niezałeżni demokraci strb- 
scy p: Pribiczewicza... 

Przyjrzyjmy się jednak partyjnemu 
składowi fugosłowiańskiej Skapsztiny, 
wybranej 11 września 1927 roku. Po- 
równamy zarazem wyniki ostatnich 
wyborów z rezuliatami dwu poprze: 
dnich głesowań, jakie się odbyły w 
Jugoslawji 18 marca 1923 i 8 lutego 
1925 roku. Pominiemy wybory do 
Konstytuanty z 28 listopada 1920, bo 

odbywały się one w warunkach zbyt 

nienormalnych, aby mużna je z pó- 
źniejszemi wyborami zestawiać. Za» 
znaczamy tylko mimochodem, że po 

wojnie ani jedna Skupsztina ezterech 
lat nie przetrwała: wszystkie były roz- 
wiązane przed wygaśnięciem mandz- 
tów. 

Oto tabelka porównawcza wyni- ь 
ków wybarów: 

i CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro: 
| Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
* 

ODDZIAŁY: 

STOŁPCE — ul 

e w Jugosławii. 
1923 1925 1927 

  

Radykałowie 107 140 112 
Demokraci 33 37 61 

Muzułmanie 18 15 18 
Ludowcy słoweńscy 21 20 21 
D:mokraci niez. 15 22 23 

Chłopi chorwaccy 70 67 60 
Różni 51 14 20 

Razem 315 315 315 

„Radykałowie* — to nacjonaliści 
wszechserbsey. Dopóki na ich czele 

stał Nikoła Paszicz, stronnictwo to 

było zwarte. Po jego Śmierci, tkwią- 

ce już w partji roźdzwięki powiększy- 
ły się znacznie i dziś «radykałowie» 
dzielą się ma trzy grupy: na skrajnej 
prawicy kroczy 30 «pasziczistów» z 

p, Trifkowiczem na czele; w centrum 

widzimy 32 umiarkowanych, którym 
przewodzą pp. Ninczyc i U unowicz; 

na lewicy wreszcie znajdujemy 50 

właściwych «rządowców»  popierają- 
cych mależącego do nich preimjera 

Wukiczewicza. 

Dzmokraci serbsey reprezeniują 

Šrednią i drobną buržuazję. 1 iu wi- 
dzimy dwie tendencje: bardziej umiar- 
kowaną p. Marinkowicza, obecnego 

ministra spraw zagranicznych i fak“ 
tycznego przywódcy rządu, orzz bar: i 

dziej radykalną, p. Dawidowicza, o- 
becnego szefa partj. W Skupsztinie 
demokraci tworzą jeden klub z mu- 
zułmanami B śni i H rcegowiny (t. 

zw. Demokratska Zajednica), 
Dodajmy jeszcze de powyższych 

stronnictw ludowców słoweńskich 

księdza Kóroszeca, a będziemy mieli 

całą rządową koalicję. Gdyby nie 

rozdźwięki w łonie radykałów i de. 

mokratów — koalicja ta byłaby bar- 
dzo mocna. 

Opozycji przewodzą: p. Stiepan 

Radicz, szef chorwackiego stronni- 
ctwa chłopskiego, oraz p. Pribicze- 
wicz, szef niezależnych demokratów 
zorganizowanych „po obu stronach” 
Sawy. Cała grupa 20 posłów zanetc- 
wama w naszej tabelce pod rubryką 
„Tóżni* też należy do opozycji. Wi- 

dzimy tam 9 rolników serbskich 
(p. Jowanowicz), 2 federalistów chor. 
wackich (p. Trumbicz), 1 federalistę 
czarnogórskiego, 1 chłopa sałoweń: 

skiego, 1 socjalistą i 6 Niemców. 

Prasa naszym pobratymcom nie- 
przychylna wyolbrzymia często zna- 

czenie walk partyjnych w Jugosławii. 
Nałeży tu z mocą podkreślić, że żad- 

na partja jugosłowiańska nie głosi 
ani jawnie, ani skrycie haseł separaty» 
stycznych. Jak wszędzie, tak i w ju- 
gosławji walka toczy się przedewszyst= 

kiem o władzę, 

Kązimierz Smogorzewski 
ART PTE (DTR ZST KTEŁREWEBEINEK 

Wyśtępy b. pos. So: 
chąckiego. 

Na łamach „Prawdy* produkuje się 
znany dobrze w Pelsce, nieciekawej 
pamięci b. poseł Sochacki, niedawno 
wymieniany w grupie więźciów poli- 
tycznych. Już po drodze de Mekki 
komunizmu Moskwy poseł Sochacki 
oczerniał w wywiadach, skwapliwie 
drukowanych przez prasę sowiecką, 
Polskę, rzucał gromy na faszystowe 
skie rządy, na ucisk proletarjatu i t. p. 
Proprganda antypolska w Sswietach 
zyskała newą siłę w osobie b. posła 
Sochackiego, którego nienawiść do 
Polski będzie mogła bezkarnie znaj- | 
dować ujście na płachtach gazet so- 
wieckich. Trzeba przyznać, że So- 
chacki pewróciwszy na komuny łono, 
nie próżnuje. „Prawda* drukuje jego 
artykuł o „faszystowskich wyborac! 
w Polsce”. Oto mała próbka tonu i 

stylu: : 
„Faszyzm jedmoczy dookola sie- 

bie sługusów najezarniejszeį reakcji. 
Rzymsko-katoliccy biskupi, cudotwór- 
cy — cadyki, carosławne popy, wyją 
z radości że opatrzność posłała wre. 
szcie Polsce mesjasza, który wprowa» 
dzi najbardziej średniowieczny klery- 
kalizm, W tych że szeregach, na cze- 
le całej bandy znajdują się ci wszye 
scy dla których rząd Piłsudskiego 
otwiera różowe perspektywy zdwojo- 
nej ekspolatacji robotników i wło- 
ścian". 

I tak dalej i dalej, Należy zwrócić 
, uwagę, że artykuły te drukowane są 
w momencie kiedy dyplomacja so- 

MIEŚWIEŻ — ul; Ratuszówz 
NOWOCRÓDEK -—— ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY -- ul. Wileżska 28 

POSTAWY — Rynek 18 
Piisudskiega 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek © 
ŚWIR — ul *-go Maja B 

WILEJKA POWIATOWA—u! Miekiewicza 24 

jeśmysapaltowy na stronie 2-e] 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
m-ch swiąteczaych oraz z prowincji o 25 proc dzożej. Zagraniczne 

50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe a Z5proc. drożej. Za dostar Czemie uwmeru dowodowego 20g r 
e 
  

Za i przeciw. 
Nowa polemika o «korytarz». 
Na łamach grudviowego zesrytu mie” 

sięcznika France — Europe (Vers I'Unite), orga” 
nu t. zw Młodej Praw'cy w Paryżu, znaj” 
dujemy interesującą polemikę p. Riidigerg 
Roberta Bzer'a, publicysty niemieckiego, z 
p. Kazimierzem Smogorzewskim. Chodzi e 
stosunki polsko niemieckie wogóle, a „BZCze* 
gólnie o <korytarz», 

- /P. Beer usiłuje zbić twierdzenia P. Smo- 
gorzewskiego,—wy powiedziane w tem pismie 
jeszcze w maju r. z,—że Niemcy żadnych 
nie mają praw ani do „korytarza*, ani de żadnej innej części dzisiejszego p+ństwa poł« skiego. Arenmenty i cyfry podobierał pa Beer tendencyjnie ale bardzo zręcznie. P. Smogorzewski poddał dowodzenie publicysty 
niemieckiego ścisłej krytyce i wykazał raz jeszcze, iż Niemcy nie maj żadnych pod- staw (poza czynnikiem naro: owej pychy) aby . ZE A „korytarza*, 

„Polska — konkiuduje p. Smogorze —potrzebuje korytarza pra móc żyć. No gos: potrzebują aby jej przeszkodzić żyć". 
Polonica w „Correspondant", 
Po Revue des Deux Mondes Correspo, dant jest drugim co do poczytności MO Cznikiem francuskim. Bije 15.000 egzempiąe rzy. Jego wydawcą i redaktorem naczelnym jest p. Edward Trogan; jego sekretarzem re- m i kt P ao rillant. Kierunek 

atolicki i konserwatywn. 
żadnej af polemicznej, EKT Е roku polskim wapółpracowni| Correspondant jest p. Kariraieja SEA Ski Umieścił juź na jego łamach dwa stu. dja o stronnictwach polskich, oraz cztery przeglądy prasy polskiej. Ostatnie studjum. ukazało się w zeszycie z 10 stycznia, a kije ka dni temu, naLładem paryskiej filji Ge- bethnera i Wolffa oba sti dja ukazały się w oddzielnej broszurze pt Le jez complexe des partis en Pologne (Ziožona gra Sironuictw w Pols.e). Jest to jasny wykład rozwoju współczesnych stronnictw polskich, przygo- Ros ae francuskiego do Śledze: 

polityką wewnętrzni: 
PO wyborach. 2 PE „ Najnowszy przeciąd prasy polskiej znaj. dujemy w zeszycie Correspondant z 2: z Cznia. P. Smogorzęwszi podaje tam obszer. ne wyciągi z artykułów p. Stani ława Mac- kiewicza, jakie ukazały się w Słowie, s póź: niej w osobnej książeczce pt. Kropki nad <ib; streszcza dalej głośny astykuł O. Jana Ur- bana pt. <O ideę dla Polski» (Przegląd Pa. wszechny), o:az dwa artykuły p. Zygmunta Rona a Narodowej» na te- 

€go «charakteru» i i - 
оК “6"…_& 7 arakteru: polskiego <ty- 

== EZDERYKTZY DDRII 
== 3i. 1.28. p 
Proi. Birżyszka w Warszawie. 
WARSZA wA, 31. 1. Pat. Bawiący 

w Warszawie przedstawiciel prasy 
litewskiej profesor uniwersytetu ko- 
„wieūskiego p. Mikolaj Biržyszka od- 
wiedził dzisiaj dyrektora Pat p. Piotra 
Góreckiego, z którym odbył dłuższą 
konferencję. Poruszono między innemi 
sprawę wzajemnych informacyj pra- 
sowych polsko”litewskich, Prof. Bir- 
żyszka był dzisiaj przyjęty w godzi- 
nach południowych przez p. ministra 
spraw zagranicznych Zaleskiego, któ- 
ry udzielił mu Specjalnego wywiadu 
dla prasy Iltewskiej. 

O godz. 5 popołudniu prof. Bir- 
żłyszka był podejmowany w sali Pom- 
pejańskiej hotelu Europejskiego przez 
grono profesorów uniwersytetu war- 
szawskiego z J. M. ks. rektorem Szla« 
gowskim i prot. Handelsmanem na 
częłe. W zebraniu wzięli udział przed. 
stawicielę sfer naukowych, społecz- 
tych prasowych stolcy. 

Dochody z monopolu tytonio- 
wego. 

WARSZAWA, 31 I, PAT. Wsku- 
tek przeprowadzenia w zarządzie i 
zakładach menogelu tytoniowego re- 
organizacji daje się zauważyć staly 
wzrost dochodów z tego źródła. Do 
maja 1927 roku maksymalne migsię- 
czne dochedy wynoszą 27 miljonów 
złotych. Od czerwca do grudnia 1927 
roku suma ta wynosiła. stale po 30 
miljonów złotych miesięcznie. Za Sty: 
czeń r. b. polski monopol tyton ewy 
wpłacił do skarbu Państwa 40 miljoś 
nów złotych. 

Rocznica. zgonu Kilińskiego. 
KRAKÓW, 311 PAT. Wezoraj fa- 

ko w 117 rocznicę śmierci Jena КИ @- 
skiego szewca į pułkownika 20 pułku 
wojsk polskich edbvło się nabożeń- 
stwo w kościele O.O Dominikanów 

h Staraniem cechu szewców. Wartę ho- 
norową tworzyli żołnierze 20 p.p. W 
nabeżeństwie wzięli udział  przedsta- 
wiciele władz, miasta, weterani z r. 
1863 oraz delegacje podoficerów 
wszystkich pułków stacjonowanych św 
Krakowie. 

wiecka zwróciła się z prepozycją 
rozpoczęcia rokowań handlowych, nie 
stwarzają pomyślnej atmosfery dla 
współpracy i wątpić należy aby w 
tych ekolicznościach rokowania mo- 
gły przynieść pomyślny skutek. Jeżeli 
istotnie Sowiety pragną ułożenia do- 
bro sąsiedzkich stosunków z Polską 
wyuzdana  antypolska prepaganda 
prowadzona przy poparciu czynaikow 
rządowych powinną być ukróceną,
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IX-ty doroczny bal akademicki odbędzie sie dnia 2-go lufego r.b. 
w salonach Kasyna Garnizonowego. 

Na szachownicy wyborczej. 
BIZON: 

Dlaczego b. pos, Byrka nie 

WARSZAWA 31,1 żel. wł Słowa) 
B. pos, z kłubu Piasta p. Byrka u- 
dzielił następującego wywiadu. Na 
zapytanie dlaczego nie kandyduje z 
listy Piasta p Byrka odpowiedział: 

— Mój stosunek do Piasta został 
rozwiązany w momencie, kiedy prezes 

Witos zdecydował, że trzeba wejść w 

ściślejszy kontakt z osobistościami 
silniejszęmi edemnie. kapilałem i przy: 
rzeczone mi miejsce na liscie Dańst- 
wowej oddał b. Dyrektorowi Ds:par- 
tamentu Min. Skarbu, obecni komi- 
sarzowi rządowemu w Monopolu Za- 

pałczanym p. Zaczkowl. Z polecenia 
Witosa cfiarowano mi następnie kane 
dydaiurę do Senatu z Województwa 
Lwowskiego.  Kandydatury tej nie 

  

kandyduje z listy /,,Piasta*. 

przyjąłem, gdyż jeżeli widzę przed 
sobą jakie zadania do speln enia, to 
raczej w Szłmie niż w Senacie, a jak 
mi doniesiono jsdnym z warunków 
tranzakcji  mandatowo — finansowej 
miało być niedopuszczenie mnie do 
Sejmu. 

— Czy prawdą jest że pan zamie- 
rza kandydować do sejnu z grupy 
v'ce-marszalka Bojki. 

— Tak jest. Skłaniam sią do "u- 
czynionej mi w tym względzie pro- 
pszycj. Zasadniczych rótnie progra- 
mowych między Piastem a grupą Boj- 
ki nie widzę a mie miałbym więcej 
do czynenia z lucźni, którzy w sto: 
sunku do mnie peslugują się matac- 
twem i wiarołomstwem. 

Z list ukraińskich, 
W zbliżających się wyborach do 

sejmu i senatu polityczae partje 
ukraińskie wystąpią w wielkiem rozbi: 
ciu. Dotychczas wiademo e Tiu 
listach ukraińskich. "W bloku mniej- 
szości narodowych (lista Nr, 18) be: 
rze udział „Uaao* Dymitra Lewickie" 
go, oraz „Scianski Sojuz* Pawła Wa- 
syńczuka. Biok z. socjalistarmi: wywo» 
łał w spoleczefstwie  ukraińskiena 
dość goważuą opozycję, tak, że na- 
wet w organizacjach, biorących udział 
w tym bloku powstały fermenty. Na- 
przykład część „S:l-S>juza” opiera 
się polityce Pawła Wasyńczuka i bę- 
dzie prawdopodobnie głosowała na 
inne listy ukraińskie. 

Zupełnie nie przystąpiło do bloku 
mniejs<ościowego szereg partji. Radv= 
kali-secjalsści wystawili listę Nr. 22; 
„lewi radykali“ na czele z Cyrylem 
Trylowskim nazwali się „Ukraiński 
wyborczym blokiem włościan robot- 
ników i pracującej inteligencji" i ot: 
rzymali Nr. 28. Komunizujące stron- 

neiwo „Śslrob” rozbiło sią na dwie 
grupy. Prawica, posiadająca wiąksze 
wpływy na Wołyniu i Polesiu, wy- 
stawiła listę Nr. 8 g. n. „Uxralńskie 
Selensko - robotaicze socjalistyczne 
objednunia”, Lewica „Stlrobu*, dzia- 
łająca przeważnie vw Małopolsce 
wschodniej, ma listę Nr. 19—, Jedność 
S:Irobu", Oprócz tych stronnictw wy- 
stępuje lojalnie wobec Polski uspo- 
sobiony „U <raiński. Naroday Sojuz* 
ż doktorem Daniłowiczem na częle— 
lista Nr. 6. Zwolennicy Petruszewicza 
z dr. Budzinowskim zgłosili również 
eddzielną listę Nr. 26 p. n. „Ukra* 
inska Partja Pracy“. 

Tak przedstawia się udział Ukra- 
ińców w wyborach podług zgłosza* 
mych list państwowych. Należy prze- 
widywać jednak jeszcze lokalne listy 
okręgowe. Ostatoio zgłesił odrębną 
listę w okręgach Chełmszczyzny t 
Polesia b. poseł Aatoni Wasyńczuk 
t. zw. „„Uśraińską Narodną* istę. 

P. P. S. rokuje z Bundem, 
Rokowania PPS z Bundem o stwo- 

rzenie wspólnej listy, jak nas infor- 
mują wchedzą na realne tory. O:tat- 
nio sfery kierownicze tych ugrupo- 
wań doszły do porozumienia, w myśl 
którego PPS otrzymało w Wilnie 
pierwsze a Bund drugie miejsce. Po- 
madto lista wspólna był«by wystawio- 
na w okręgach: Święciany, Lida i 

Nowogródek. PPS liczy w Wilnie na 
1,5 maadatu, co w połączeniu z przy: 
puszczalną połową mandatu Bundu 
dałoby dwóch posłów. Oxręg Ś vię- 
ciański przy tej kombinacji mogłby 
dać też jeden mandat W Lidzie i 
Nowogródku ewentualny Biek nie 
miałby szans powodzenia. 

Ziemiański Komitet Wyborczy w Mołodecznie:: 
Daia 27.go stycznia odbyło się w 

Mołedecznie zebranie ziemian. U.hwa- 
łone następujący wniosek. ' 

„Popierając bezwzględnie dążenia 
Marszałka Piłsudskiego w naprawie 
ustreju państwowego, ziemiaństwe 
powiatu Mcłodeczańskiego przy wy*- 
borach do Sejmu i Sznatu popierać 
będzie listę  bezpartyjnege bloku 
współpracy z Rządem z zastrzeże- 

niem jednak aby ziemiaństwo otrzy- 
mało w okręgu Lidzkim miejsce nis 
dalej drugiego numeru na powyżej 
wytmienionej liście". 

Wybrano Komitet wyborczy po- 
wiatowy ziemiański w składzie p.p- 
Jana Puciaty, Leonarda Wołczaskie- 
go, Władysława Konarzewskiego i 
Eugenjusza Ch:łchowskiego. 

Kandydatury w Małopolsce wschodniej. 

Wicepremjer Bartel, kióry wczoraj 
rano powrócił ze Lwowa, oświadczył 
przedstawicielom tamtejszego bloku 

wać ma z bloku współpracy z Rządem 
prezes Binku Rolnego p. Ludkiewicz, 
a w jednym z innych okręgów Ma- 

współpracy z Rządem, że nie będzie łopelski Wschodniej p. Minister Sta- 
kandydował z żadnego okręgu. W 
związku z tema, jak donosi prasa na- 
czelna kandydatura listy nr. 1 we 
Lwowie nie została jeszcze ustalona. 
Na pierwszem miejscu starąč tam ma, 
Minister Przemysłu |! Handlu g. Kwiat- 
kowski, na drugiem b. Minister Ste- 
słowicz. (W Stanisławowie kandydo- 

    

„SUŁKOWSKI* 
Auch Biicher haben a> 

Das ihnen nicht entzogen wer- 
[den kann. 

Gėthe,: Maximen“ 

Wezoraj odbyła się w gmachu na 
Pohulance próba generalna tragedji 
Ż-remskiego „Sułkowski”. „W nie. 
dzielę wieczorem ujrzymy w, Reducie 
premjerg Sztuki — której Żeromski 
dla teatru... bynajmniej nie pisał. 

„Sułkowski” Żeromskiego trafił 
na scenę dzięki zbiegowi okoliczno- 
ści też całkiem przypadkowych. Ja- 
kich? Właśnie o tem będzie mowa. 

Ładnie, niema co powiedzicč, wy- 
raził się kiedyś Lechoń o Żeromskie- 
go «pasji uczenia się tęatru»; najnie- 
wątpliwiej czynił Ż'remski stapniowe 
«postępye w zawładaniu teatrem, w 
opanowywaniu techniki teatralnej; być 
może, że «Biala rękawiczka» była 
motmentem przełomowym na drodze 
ku' doskonale już — dla sceny — 
skonstruowanej «Przepióreczce»; nie- 
wątpliwie utrudniała Żeromskiemu 
zdobycie teatru «wstępnym bojem»; ta 
okoliczność, że zanim wystąpił jako 
pisarz dramatyczny już był zasłynął 
jako powieściopisarz, po którym spo- 
dziewano się, że i na scenę będzie 
rzucał któż wie jakie arcydzieła. 

Wszelako niesłusznie czynią ana- 

litycy twórczości Żeromskiego zali- 
czając do jego „teatru“ i „ROžę“ i 
„Sułkowskiego*. Sam Żeromski naz- 
wał „Różę* w podtytule <dramatem 
niescenicznym», niedającym się — jak 
słusznie opinjuje p. Stefan Papee — 
zamknąć w granicach kulis i rampy 

niewicz, 
Utworzony na obszarze Małopolski 

Wschedniej blok Zwią ku Ludowo- 
Naredowego i P. S. L. Piasta wysuwa 
na pierwszem miejscujwe Lwowie ks. 
Panasia, na drugiem mec. Pierackiego, 
w okręgu Przemyskim na pierwszem 
miejscu b. posła Rymara. 

(pomime próby realizacji scenicznej 
w. Szyłmaua. Teatrze Polskim); a 
„Sułkowski* niebył bynajmniej pierws 
szą próbą Ż:romskiego zawładnięcia 
teatrem, jak utrzymuje tenże p. St. 
„Papee. („Teatr Żeromskiego”, Odczyt 
wygłoszony w uniwersytecie w Po- 
znaniu w marcu 1926 r.) Żeromski 
pisząc „Sułkowskiego”* w roku mniej 
więcej 1908 czy 1909-tym, nawet nie 
przypuszczał aby mógł kiedykolwiek 
wejść na scenę. 

Zsrówno w „Róży* jak w „Suł- 
kowskim' była dla Żeromskiego for= 
ma dramatyczna — w mniejszej lub 
większej dozie użyta — nie celem 
lecz tylko środkiem, Utył jej, formy 
dramatycznej, dla pogłębienia wyrazu 
tworzonego dzieła; czuł, ża Epicka 
naracja, choćby najmocniejsza i uaj- 
kunsztowniejsza, nie wystarcza, Tedy 
aby się tak wyrazić — uderzył w da* 
nej chwili w struny, jeszcze niedoty- 
kane, ekspressji dramatycznej. 

Pisanie dla sceny ma egromny 
urok. Zadźwięczenie tych strun, do- 
tąd nietykanych, mogło podniecić 
Żeromskiego; niewątgliwie otworzyła 
przed nim jeszcze jedną możliwość 
wypowiedzenia wię... Owszem, mogło 
go przejąć zaufaniem de wlasnego 
talentu — i w tym kierunku. Lecz — 
ani „Róży*, ani „Sułkowskiego* dla 
sceny nie przeznączał; o scenie dla 
obu tych utworów nie myślał; na: 
wet — nigdy nie sądził aby, odno- 
wiednio spreparowane, mogły, wysta- 
wione, wywrzeć ze sceny takie, jak z 
książki wrażenie. Albo ji większe! 

A jednak stało się to, czego 
romski — nie przewidywał. 
wiona w teatrze Szyfmana 
odświęciła najpiękniejszy 

Że- 
Wysta- 
„Różta”* 

renesans 

Handeł mandatami u żydów, 
Ż.rgonowy „Unser Express* ko- 

munikuje, że na posiedzeniu delega- 
tów żydowskich komitetów wybor- 
czych, należących do bloku taniejszo* 
ściowego, podzielono mandaty na 
„pewne** | „wątpliwe“. Za mandat 
pewny kandydat opłaca djety trzy- 
miesięczne (czyli zgórą 3 tys. złotych), 
za mandat wątpliwy—1000 zł. z tym 
warunkiem, że po wyborach—dopłaci 
resztę. 

KRONIKA WYBORCZA 

— Zebranie akademików. Sto- 
jąc ma stanowisku przysperzania jak 
największego dobra i korzyści dla 
Ojczyzny naszej — Polski, i widząc 
takowe w bezpośredniej współpracy 
z Rządem Marszałka Piłsudskiego, 
„Koło Sympat ków — Akademików 
współpracy z Rządem”, nmięzwiązane 
z żadną ideologją polityczną lub 
partją — wzywa wszystkich akademi- 
ków, godzących się z niniejszem we: 
zwaniem, do stawienia się na zebra- 
nie inf rmacyjae tegoż Koła (Mickie- 
wiez 9—4) w dniu 2.11 28 r. na godz. 
514 punktu<Inie, celem omówienia 
sposobu przyįšcia z pomocą „Bloko- 
wi Współsracy z Rządem”. 

— Bójka Białorusinów z Ro- 
sjanami Da. 26 ub m. odbył się 
na rynku w Baranowiczach wiec zwc* 
łany przez zjedn. rosyj.-narodowe. 
Wiec był b. liczny, ponieważ był to 
dzień t rgowy. Wś'ód ianych prze: 
mówił p. Kuźmicki z Wiłaa. W pe- 
wnym momencie zaszedł z tyłu pro- 
wizorycznej mównicy p. Pławsiuk, 
znany działacz białęruski i zepchnął 
p. Kuźnickiego na ziemię. Rozpoc:ę- 
ła się bójka na pięści i kije, której * 
kres położyła pol cja, rozpędzając ze- 
branych, bohaterów zaś zajścia za- 
brała do komisarjatu. 

— Nieporozumienie mandato: * › 
we w Białoruskiej Radzie Naro: © 
dowej. W Białoruskiej: Radzie Naro- 
dowej, której przewodniczy p. Pawlue 
kiewicz doszło w ostatnich dniach 
do znacznych nieporozumień na tla ‹ 
podziału mandatów w okręgu wybor: 
Cżym w Lidzie. O ile nieporozumie- 
nia nie zostaną zażegnane nie wyklu: 
czona jest secesja kilku wybitnych 
działaczy tej grupy. 

— (Ł) Zebranie Bloku Wsp. z Rią- 
dem w Nowej Wilejce. Przedwczoraj w 
Nowej Wilejce odbyło się dzielnicowe ze- 
branie członków i sympatyków  bezpartyj- 
nego bloku Współpracy z Riądem: Po wy 
głoszeniu przez przewodniczącego zebrania 
p. Szutowicza referatu, wszyscy obecni je: 
dnogłośnie uchwalili przyłączyć się do blo- 
ku bezpartyjnego Współpracy z Rządem. 

— (Ł) Rozwiązanie meczu Str Chłop: 
skiego w Lidzie W ubiegłą aa 
29 stycznia w Lidxfe rozwiązano wiec Stron- 
nictwa Chłopskiego ze względów bezpie- 
szefistwa publicznego. Władze bezpieczeń” 
stwa rozwiązały wiec w trakcie przemówie- 
nia p. Wędziagolskiego. ‚ 
# = — Kandydat kupców żydowskich. 
Kupcy Kresowi uzyskali juž dla swego kan- 
dydata radnego inż. Spiro: trzecie miejsce 
w Pińsku i czwatte w Lidzie. 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją która roznieca oświatę 
pozaszkolną pomiędzy ludem wsi 
i miasteczek, oświecając tem lud 
utrwalą. granice Ziem 4 schodnich 
Rzeczypospolitej. 

Czy jesteś jej członkiem? Wilno ) 
a ms 22 od godziny 6 tej 

ej 

najchlubniejszego powodzenia, a <Suł- 
kowski» obiegł, jak się mówi w gwa: 
rze dziennikarskiej, wszystkie polskie 
sceny. Pobudziła atoli Żeromskiego 
do pisania dla sceny nie «Róża» któ- 
ra, jak wiademo, weszla do teatru 
po największych już sukcesach Że- 
romskiego j:ko pisarza dramatyczne- 
go. Do siągnięcia po laury pisarza 
dramatycznego. gobudziło Żeromskie- 
go wystawienie „Sułkowskiego” -je- 
szcze w 1017-tym roku. 3 

Jako utwór dramatyczny jest „Suł- 
kewski* — ten, co sią go z książki 
ezyta — dopiero tylko surową rudą. 

„Sułkowski* Ż:romskiego — pis:ł 
Boy Żeleński — po wystawieniu tra- 
gedli w Rozmaitościach w sezenie 
z 1923 ma 1924-ty—te nie fest szżuka S) 
napisana dlą tzatru i którą by miarą 
teatru można mierzyć. To jedna sta: 
cja w tej Golgacie, którą gorący duch 
jego przebył, wędrując przez najtra- 
giczniejsze momenty naszych dziejów. 
„Sułkowski* to jeden z tych tema: 
tów, które się czają w tekście „Po- 
piołów*. Żeromski zapragnął jeszcze (raczej w 

  

Prawdziwie czuły 

kryształ to „SYLWEREX* 

o sile lampy. 

00544 H444444444440444 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 
dżje do wiadomości publicznej, że Okręgo- 
wa Komisja Zi mska w Wilnie na posie- 
dzeniu w dniu 26 stycznia 1927 roku posta- 
nowiła wdrożyć postępowanie scaieniowe: 
1) na obszarze około 180 ha gruntów na- 
działowych naieżących do gospodarzy wsi 
Dziegieniewo gm ny połafńskiej, powiatu 
oszmiańskiego, 2) na obszarze około 7 hą 
gruntów folw. Dziegieniewo własność Cze: 
sława Zienkiewicza tejże gminy i powiatu, 
włączonych dla sprostowania granic i 3) na 
obszarze około 5 ha gruntów zaścianka Skir- 
ścimy tejże gminy i powiatu włączonych 
również dia sprostowania granic. Powyższe 
orzeczenie zostało zarwierdzone orzeczeniem 
Głównej Komisji Ziemskiej dnia 26 września 
1927 roku Nr. 26.7 VI. 
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„2244444444244474 
Šou „Bławat Wileński* $ 
2 Firma chrześcijańska. 

© Wilno, ul. Wileńska 31. Tel: 382 

© wyprzedsjemy towary posezonowe: 
© iianeie, barchany, baje, kamgarny i 

wełny ua garnitury męskie 

©Po BARDZO NISKICH CENACH 
6000444004440 ‚ 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 

sydatniejssą farbą do _ bielizny 
i celów malarskich, 

Odznaczona na wystawach w Brukseli, 
Medjolanie i Paryżu złotemi medalami, 

Wszędzie do nabycia. 

+
9
9
 

    

    
Nowootworzona chrześcijańska | 

pracownia krawiecka p. f. { 

„ODZIEŻ 

Przyjmuje wszelkie roboty pod kie- 
rownictwem specjalnych  krojczych, 
za gotówkę i ma raty z własnych i 

powierzonych materjałów. D 

Przy pracowni specjalny 

kurs nauki kroju 
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i Radjo-aparaty budujcie sami, kupując     $ onapopriąt w! iijistiagna "Red: 
й ® «c Z 

!' „Ogniwo“ ; 
4 Wilno, ul, Što Jańska 9 
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Black. Bottom, Biues, Charlestou, Tan- 
go. Wymienionych tańców wyuczam za 
2 tygodnie. Р. BOROWSK |, 
ul. Mi.kiewicza 22 m. 45. Kurs TOzpo- | 
Czyna się w niedzielę 5-go lutego 0. 
godz 5:ej wiecz. Opłata za kursa 10 zł ———— 

OYSTAWA 

napariego przerosuąć. Ż: go... prze- 
rasta! Tylko niema sposobności i mo- 
żneści dowieść tego światu, „Czło- 
wiek taki jak my — powiada Sułkow» 
ski do zaufanego przyjaciela — prze- 
wyższa bogi tem. že jest śmiertelny; 

| Tańce kamawnłowe | 

  

  

a nie lęka się śmierci, której bogowie ta 
nie mają wcale* A -w innej chwili 
wyraża się tak: „Na sąd Ozyrysa 
przyszedłbym śrmiałó. Niósłbyms w 
ręku kwiat lotosu, symbal nešmier-. 
telneści, gdyż wiecznym iestem by- 
tem. Podałbyma kwiaty  Ozyrysowi... 
Ale potem kazałbym bóstwu powstać, 
usudąć się, zstąpić ze schodów i sam 
zająłbym jego tron”. 

Niestety, tragedja—ani w ksiąžee 
anl na s-enie—nie ukazuje nam żad-. 
nego czynu, któryby usprawiedliwał 
tak niebosiężne mniemamie © sobie. 
łewa, słowa, słowa... 
W mezliczonych komentarzach do 

„Sułkowskiego* cząsto kładziony jest 
nacisk, że Sułkowski to niejako pen. 
dant do Przełęckiego z „Przepiórecz- 
ki“. I on też „ujarzmia behatersko 
milošė dla uratowania idei“, Oto np. 
co pisał Józef Wittlin: „W/ dramacie 

tragedji) Sułkowskiego 
raz przeżyć tę tragedję duszy polskiej krzyżują się wewnętrzne nakazy trzech 
rozgrywającą się pod obcem niebem, 
w obcym mundurze, w bezsenne no- 
ce przy biwakach; zapragnął skupić 
ja w majszlachetniejszym symbolu 
rycerza bez zmazy. 

Bo — jak zapewnia Feldman — 
ryterzem polskim w rozumieniu Że- 
romskiego jest Sułkowski „człowiek 
całkowity. Pełaa samowiedzy nowo- 
czesnej, wyzwolonej jaźni*. Dadajmy: 
przerastający pychą wszystkich chyba 
nadludzi w lueraturze świata. Mnieje 
sza, że zdawało mu się, że może Bo- 

władz: pierwsza władza — to honor 
polskiego rycerza, druga władza—to 
kechające serce mężczyzny, trzecia 
władza—to sumienie człowieka - po- 
stawionegoą poza wszelką polityką 
i erotyką. Trzy imperatywy równo- 
ezeście w jednym odzywają się czło- 
wieku i równie głośne wołają o swc- 
je prawa. Zwycięża rycerz, niewolnik 
idei welności, ale umarł człowiek 
wspaniały, kochanek  przeczystego 
serca." —W «Róży» i «Sułkowskim»— 
dopowiada St. Papóe—przezwyciętyła 
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obrazów myśliwskich 
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pług parowy WOLFA 
nowy, okazyjnie do sprzedania, 

Е Inż, Zygmunt Kleniee 
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Warszawa, Sienna 45. 

Ei Uiiois Aukos Aki nk Jibbs k Aa 43 
  

Absolwent instytutu Pedu;=gihi Specjalnej, 
rutynowany pedagog podejmie się 

ul. Chocimska 31 m. 1 
lekcyj dla dziecka aciemniałego. 

Oi g. 3 ef—5 ej. | i i i i i 

i artykuły w znacznej 

jako najtańsze 

  

Warszawska 

— Spółka 

Myśliwska 

z dn. 1 lutego r. b. zostają 

    

ziemską miłość bobaterów idea Nie- 
podległości». 

Niestety, miłość Sułkowskiego i 
księżniczki Ganzagi nie schodzą w 
wystarczającej mierze w-głąb tragedji, 
nie przepajają jej do' tego stomnia aby 

miłość występowała wyraziście ja- 
ko ofiara składana na ołtarzu tej lub 

a, idei. 
. Słowem, jeżeli mógł Grubifski 

pisać po premjerze sztuki „Po nad 
śnieg *: 
lirykiem czasów dzisiejszych jest Ste- 
faa Żeromski... Wielki to pieśniarz. Ale 
nie dramaturg. Nie poeta sceny. Nie 
architektor tragedji"—to, co mówić o 
walorach utweru dramatycznego ta- 
kiej «burzliwej symfonii lirycznej» jak 
«Sułkowski»! 

A jednak—musiało w <Sułkow- 
skim» (książkowym) być coś, ce da- 
wało gwarancję, że żyć będzie na 
scenie w kontakcie nawet wcale blis- 
kim z widownią. Nawet ' wydać si 

Sułkowskiego na scenę doszłe aż de- 
piero w 1917-tym roku podczas gdy 
już 2-gie wydanie książki było od 
dobrych lat sześciu w rękach czytel- 
= į 16 

> ym wlašnie 1917-4ym roku 
dyr. Arnold Szyfman był sji (ił ctege 
gdzieś w głębokiej Rosji; grająca w 
Teatrze Polskim  działówka artystów 
ro'przęgła się i rozjechała; latem, w 

początkach lipca teatr stanął pustką. 
Okoliczności i warunki były fatalne. 
Kaj był pod okupacją niemiecką, na 
poludnie t. zw. Królestwa do stron 
okupowanych przez wojska austrjac- 
kie nie można było dostać się ina- j 
czej jak za przepustką udzielaną z 
wielką miechęcią przez władze nie- 

Skorzystajcie z okazji otwarcia 

BAZARU 
na rzecz 

Centrali Opiek Szkolnych, 
który niewątpliwie odwiedziele, a odwiedzając przejrzyjcie jednocześnie 

działy naszego magazynu, 

gdzie pod jednym dachem znaleźć możecie niezbędne dla Was przedmioty 

ilości i po cenach dla każdego przystępnych. 

Bracia JAKŁKODSCY g. am. 
Wilno, Miekiewieza 18. 

Obejrzenie nie obowiązuje do kupna. 

  

Oddział w Wilnie, 

w dużym stopniu Т 
Szanownych naszych odbiorców osobiście sę przekonać, odwiedzając nasz 
sklep przy ul. Wileńskiej Nr 10, co nie obowiązuje do kupna. 

Posiadamy na miejscu warsztaty 

Sprzedaż za gotówkę i na raty. 

Oddział posiada również ariykuły wszelkiego SPORTU 

Włodzimierza Korsaka 
Sala Klubu Inteligeneji Pracującej — Miekiewieza 23 

„Najgenjalniejszym gelskim: 

źródło zakupu 

do
b,

 
ud 

bu
da
 W
d 

i 
a
 

Ua 
as
 A
A
A
 

Ba
 i

ks
 

k
a
c
h
 

  

Wileńska Nr 10. 
Ninlejszem zawiadamiamy wszystkich odbiorców hurtowych, kiórsy 

nabywali dotychczas towary w naszej Centrali w Warszawie, iż z dniem 1 
lutego r. b mogą takowe nabywać u nas w oddziale ul, Wileńska 10 na 
tych samych wsrunkach i po tych samych cenach, na jakich nabywali 
lotychczas w Centrali naszej w Warszawie, przy ul. Królewskiej Nr 17. 

Jednocześnie komunikujemy iż ceny detaliczne w naszym Oddziale 
sniżone o czem prosimy 

uszkarskie. 

  

  

otwarta 

codziennie | 

godz. 10—16 

  

  

micckie; pora dla angaźowania artys- 
tów, dla znalezienia dyrektora który- 
by stanął na czele nowej imprezy w 
Teatrze Polskim była niesłychanie | 
spóźniena... Rada w radę, konsorcjum 
właścicieli Teatru Polskiego zapraco- 
nowało mnie otworzyć quand тёте 
teatr i wznowić ce rychlej przerwane 
przedstawienia. Niczego nie żądano i 
nie wymagano jak jedynie samowy- 
starczalności imprezy — a ta zdawała 
się być zapęwnioną; 

A no,—stanęło ma tenl Podczas 
zaś gorączkowego organizowania ze- 
społu artystów trzeba było zdecydo- 
wać się: czem, jaką sztuką etworzyć 
nie już nadchodzący lecz nedlatujący 
sezon. Wydało mi się rzeczą dobrze 
pomyślaną — uzyskać pozwolenie Że- 
romskiego na zaaranżowanie na $ce- 
nę jego „Sułkowskiego” i rozpoczęcia 
sezonu sztuką tak choćby tylko sen- 
sacyjną, Żeromski! Wielkie imię. Suł- 
kowski! C f - 

"może dziwnem, że do wprowadzenie “ M ai aaa Żeromski „bawił. wówczas, latetn 
1917 go r. w Zakopanem. Na meją 
propozycję odpowiedział mi listem na- 
stępującym, datowanym z willi «Oleń- 
ka», 22 sierpnia: 

<Szanowny Paniel W odpowiedzi 
na list jego z dn. 17 sierpnia śpieszę 
donieść. iż chętnie zgadzam się na 
wystawienie w Teatrze Polskim „Suł- 
kowskiego“ z przystosowaniem iej 
sztuki do warunków sceny, byleby 
bez zmian tekstu. Co do honorarjum, 
to nie znając obecnych okoliczności, 
w jakich scena zostająca pod kierow- 
nictwem Szanownego Pana bytuje, 
pozostawiam decyzję Jego opinji, ufa- 
ąc, że mie będę miał złego w Nim 
opiekuna, Du.iękuję uprzejmie za la- 
skawą pamięć Szanownego Paua o 
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Dookoła regulacji 
wywozu 

W Monisterstwie Przemysłu i Han- 
lu odbyła się przed kilku dniami 
łuższa konferencja na temat projek« 
»wantgo uregulowania wywozu za- 
ranicę płodów roltych, produkcji 
yślinne| i zwierzęcej oraz ich prze- 
vorów. 

Projekt — składałący się z 1! ar- 
'kułów, 'z którvch 13 przekazuje 
ykonanie M wi Przemysłu i H ndlu 
faz M-wi Rolnictwa, zaś art. 14 u- 
anawia datę wtjścia w życie usta- 
y z dniem 1 kwietnia — brzmi jak 
ustępuje: 

Art. 1. Przepisy niniejszego roz 
rządzenia mają zastesewanie do 
ywożonych zagranicę płodów rol- 

4%, predukcji roślinnej i zwierzęcej 
łaz ich przetwerów. Przepisy te nie 
ają zastosowania do towarów wy- 
ienionych w ustępie 1 niniejszego 
tykułu, przewożonych przez obszar 
anstwa, jak również przeznaczonych 
» własnego użytku osób, wyježdža- 
cych zegranicę, w ilościach, którę 
)staną usta one w rozporządzen.ach 
ykonawezych. 
„ Art. 2. Szczegółowe przepisy o 
Arunkach, jakim winny odpowiadač 
wary wymienione w art. 1 niniej- 
ego rozporządzenia, przeznaczone 
! wywóz zagranicę, tudzież o spo 
bach wytwarzania tych towarów, © 

przechowywan u, opakowywaniu 
(ransportowaniu, zostaną ustalone 

drodze rozperządzeń wykonaw- 
tych. 
Rozporządzenia powyższe mogą 

idto wprowadzać obowiązek zaopa- 
ywania wymienionych w art. 1 to- 
Arów przeznaczonych na wywóz 
jgranice, w specjalne znaki, 

ubr: 3. Z chwilą wejścia w życie 
episów wykonawczych, wydawa- 

ych na podstawie niniejszego rozpo- 
jądzenia, wprowadzających jego 
jesowanie odnośnie do poszczegól- 
ch towarów wymienionych w art. 
niniejszego rozporządzenia, wywe" 
m tych towarów będą mogły się 
dn'ć tylko przedsiębiorstwa, zare- 

strowane w specjalaych wojewódz- 
ch rejestrach przadsiębiorstw eks- 
towych. 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu 

owadzić będzie centralny rejestr 
zedsiębiorstw eksportowych ma 
odstawie wymienionych wpisów, 
окопапусЬ przez władze administra” 
ji ogólnej II instancji, 
| W razie odmowy wpisu de reje" 

ru wojewódzkiegę przez władze 
dministracyjne |I| instancji stronie 
rzysługuje w terniinie 14 dniowym 

dnia doręczenia Odmownej de- 
zji prawo odwołania się do Mini- 
ra Przemysłu i Handlu, który po 
sięgnięciu  opinji Ministra Rol< 
e rezstrzyga Ostatecznie to od- 
anie. 
Art. 4. Prawo zarejestrowania przy- 
@01е frmom posiadającym świade* 

two przemysłowe na prowadzenie 
„Mdlu I lub II kategorji, nieposzlako- 
anym, wpisanym do rejestru hand- 
wego i prowadzącym ustawowo 
zepisane ks ęgi handlowe oraz spół- 

  

   
   

  

   

  

   
   

lowym, należącym do ZwiązkówiRe- 
izyjoych, 

niniejszego artykułu będą ustalone 
rozperządzen ach wykonawczych. 

Art. 5, Przedsiębiorstwa Ekspor- 
owe Obówiązane są prowadzić spe- 

OWSTÓW, wysyłanych zagranicę, data 

  

hnie i meim utworze—i polecam tę teraz warunki korespondowania, upro- 
racę w tak godne jego ręce. 
Łączę wyrazy i t. d.» 
Udało mi się czy nie udało przy 

łosować „Sułkowskiego* do nieed- 
ownych wymagań sceny — nie mo- 
a rzecz gądzić. Dość że grany był w 
eatrze Polskim według mego śce- 
riusza ; w mojej, aby się tak _wy- 

azić, przeróbce— wielokrotnie. Zaraz 
ż, w tymże moim układzie poszedł 

inne sceny, Wszędzie przyjmowa- 
o sztukę z wielkim zainteresowaniem 
mie  Szczędząc  eklasków tudzież 
chlebnych w prasie  recenzyj, 
ożna powiedzieć, że «Sułkowski» 
szedł odrazu do żelazaego reper" 
ru SCEH polskich. Da niemałego 
wodzenia  „Sułkowskiego* w Te- 

trze Polskim przyłożył hojnie ręki 
olski, objąwszy reżyserję po kilku 
ierwszych próbach (a jednocześnie 
dzierżawę oraz kierownictwo artys- 
czne teatru). 
Słowem — że również z Zakopa- 

lego, już pod datą 19-go listopada 
917 r. etrzymałem od Żeromskiego 
st, stanowiący dla mnie jedną Z 
a kaliszych i  majcenniejszych pa” 

»Witlce Szanowny Panie! — pisał 
eremgki — Uprzejmie dziękuję Sza- 

Panu za łaskawe trudy 
"wystawienia mego 
utworu p. t. „Suł- 

     

    
       

     
    

   

    

   

   
Na. przeszedł wmoje Oczeki- 

awdzį; 

ae laškavoj AD) 
też jestem 

dzięczny, 
Ponieważ mocno utrudnione są 

go w znacznej mie- 
pracy Szanawnego Pana, 
za tę usługę serdecznie 

KURIER GOSPODARCZY 
i miejsce nadania transportu i jego 
odbiorca. 

Art, 6 Przedsiębiorstwa eksporto- upoważnionych przez niego władz Czego w dn. 29 i 30 ub. m. odbyły 
we zobewiązane są wysyłać towar za- można w ciągu 7 dni od dnia dorę- Się w Onżadowie kursy rolniczo-ho- 
granicę od własną firmą. 

Art. 1. Nadzór nad wykonaniem imię żądanie przekazania sprawy wła- 
przez przedsiębiorstwa 

eraz rozporządzeń, na jego podsta- 
wie wydanych,  sprawujs minister 
przemysłu i haudlu przez upoważ- 
nione do tego organa, określone w 
rezporządzeniu wykonawczem. 

celu wykonywania nadzoru 
organa do tego powołane mają 

eksportowe Ściwemu sądowi powiatowemu (po- słuchaczy doszła de 50. Wykłady 

przepisów niniejszego rozporządzenia koju). Sąd postąpi wedlug przepisów 

SŁ O w o 

byli przez gospodarzy. Podczas po 
siłku wygłoszono szereg przemówirń 
i wznoszono toasty. Z miłym uczu 
ciem wspominać będą uczestnicy 
sympatycznie spędzony czas, 

Art. 12. Przeciwko orzeczeniu mi- , — Kursy hodowlane w Onia- 
mistra przemysłu i handlu względnie dowie. Siaraniem Wil. Twa Rolni- 

$. 

w wieku 

kościeje w d. 3 intego o godz. 10 ra czenia orzecznictwa wnieść ua jege dowlane. O zaioteresowaniu się rol: po Bernsrdyńskim, o crem zawiadomi. ników świadczyć może f»kt, że liczba 

prowadzili instruktorzy W. T. R. pp. 
urzędowania, obowiązujących w l in Żywiecki i Terlecki. а 
stancji sądowej. — Rozwój mleczarni — spół. 

Oi wyroku Sądu Okręgowego, dzielczych. Rozwój spółdzielczości 
wydanege w II instancji, żaden dslszy Notowany u nas na Kresach pozwo- 
środek prawny nie jest dopuszczalny. lił Wil. Tow. Rolniczemu przystąpić 

Na obszarze województwa Po- do organizowania całego szeregu 
zneńskiege i Pomorskiego i w Gr- mleczarai spółdzielczych. Dowiaduje- 

W dniu wczerajszym Pau Woje- 
woda Raczkiewicz na uroczystej 
audjencji wręczył G'nerałowi Bryga- 

P 

MARIJA ŁĘTOWSKA 
ziemianka z. Mińskiej po krótkich cierpieniach zmarła 3 stycznia 1928 r- 

tat 73, 
Bksportacja z domu żałoby przy ul. Garbarskiej 5 m. 5 nastąpi 1-go 

lutego o godz. 5 do Kościoła Św. Anny. Nabożeństwo żałobne w tymże 

no, poczem pogrzeb na cmentarzu 

Ja pogrążona w smutku RODZINA: 

  

Dekoracja generała Popowicza orderem „Polonia 
Restituta“ 

dy Popowiczowi «odznaki Krzyża Ko" 
maudorskiego orderu Polonia Resti“ 
tuta. 

prawo: neśląskiej części Województwa Slą- My s'ę, że obecnie na terenie tylko 

a) wstępu do wszelkich pomiesz. skiego stosuje się przepisy © wyda* Pow. Wileńsko Trockiego i Pestaw- 

czeń przedsiębiorstw kredyto- waniu policyjaych mandstow karnych. o" m > w pan p 

h, zacyjnym kilkanaście mleczarni. | 

t) = w księgi wymienione w INF ORMACJ E Na terenie pow. Wil. Trockiego 

art 5 ninejszego rozporządze- Nowe ustawy i rozporządzenia. "amy mieczamie w nastepujących 
: ; CER W: Roja. 

m ot yi VA ežiai fa ge nd, UMIE Mial Bania 
а stycznia Es $ = ' В й 

c) sprawdzania, czy przygotowania _ _ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy. POłoCzany, Ukropiszki Międzyrzec; 
towarów do eksportu odpowia- pospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o prze- 
da wymaganiom — niniejszego dłużeniu terminu wykonania rozporządzenia 

rozporządzenia Oraz TOZPOFZĄ- Zrudnia 1924 r, w przedmiocie rewizji u- 
dzeń na podstawie jego wyda- Krawnień (koncesyj) na sprzedaż siai „2. TOWAFNE, 
nych, = objętych monopolem skarbowym (poz. 

d) ustalania, czy istnieją warunki 55); : 
rejestracji, wyszczególnione w Miga P AG ady Dz odbywa się w Święcianach zebranie 

art. 5 niniejszego rosporządze- ztąwniczym (poz. 57; 0 7-7 rolnicze: Prelegenci poruszą szereg 
mia oraz rozporządzeń na pod — Rozporządzenie Ministra Skarha w Majwaźniejszych zagadnień z dziedzi- 
stawie jego wydanych, Pam ze mc pa aks z w wyjechali + 

e) w wypadkach wyjątkowych — z Śnmia 90 gručnia r w sdrawie Sui I zebranie pp. Karol Wagner, prof. 
kontrolowania transportów to- > P'9“ panai k Aira Rej Marszałkowicz, |. Jurkowski, Z. Ru- 
warowych zgodnie ze Szczegó- nych z dnia 10 stycznia 1928 r. ;w sprawie SZCzyć i J. Czerniewski. 

łowemi przepęaci rozporządzeń poja „vapse, Mini шеч — ОЕЬОА WARSZAWSKA 
4 3 Gdzkich Rad t l 31 stycznia 1928 r. 

O:oby, powołane do wykenywa- qole*óz a Z ustroju rol re sa a 

— Rozporządzenie Ministra Pracy i ) Trans. 
„ 60); 

mia nadzoru, obowiązane są do prze- # - 
strzegania ścisłej poufaości co do Oi Spolecznej z eis 17 stycznia 112 r. Belgja 124.10 

s, mi z nistrem raw ra- 

stanu ы aiš pa WE nicznych w sprawie czasowego Kastras 

Šolė Tanio, Enenych “kys osoboma “797 a) Argeyay. (e. BL 4 3 y 
na skutek wykonywania przez nie KRONIKA MIEJSCOWA. 
czynności nadzorczych. — Kursy gospodarstwa wiej- 

S czegółowe przepisy dotyczące skiego. W dniu 30 stycznia b. r. © 
wykonywania nadzoru ustali rezpo- 

w Postawskim zaś: Rymszowo, Rudka, 
Lechowicze i Krykały. Ponadto pro- 

Prezydenta Raeczypospolitej z dnia 27.g0 jektowane są kolejne mleczarnie i se. 

— Zebranie rolnicze w Świę: 
cianach. W dniu wczorajszym i dziś 

Kupno 
123 79 

Sprz. 
12441 

"KRO \ 

  

1 godziaie 5 popołudnu rozpoczyna | ŚRODA 
rządzenie ministra przemysłu i Hiu- sję 8 tygodniowy kurs gospodarstwa ч Wschód sł. g. 7 m. 16 
dlu, wydane w porozumieniu z mini- wiejskiego w lokalu Pracowni Przy- Т о6 AE 
strem rolnictwa. redniczej (róg Zawalnej. i Małej-Po- | Ignacego Zach. sł. o g. 16 m, 32 

Art. 8. Wywóz towarów objętych hulanki). jutro 
niniejszem rozporządzeniem zagranicę Zapisy przyjmuje Związek Kółek [NMP Grom. 

przez przedsiębiorstwa lub osoby nie- i Organizacyj Rolniczych ziemi Wi- Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
uprawnione do tego, ma podstawie leńskiej, Wilao— Wielka Pohulanka 7, Meteorologii U. S. B. 
niniejszego rozporządzenia karany bę- w poniedziałek do godz. 3 w biurze, x ówia 31 —l. 1678 +. 
dzie jako za przemytnietwo. następaie w lokalu Pracowni Przy- gtnienie 

Art. 9 mówi o pówodach wykre- rodniczej średnia ERĄ, 166 
ślenia z rejestru firm eksportowych. — Oddzisł Wil. T-wa Rolni- gy „neratura 

Art. 10. Osoby powołane w myśl czego powstł w O:zmiane, gudzia | —50G. 
art. 3 niniejszego rozperządzenia do Ruchiiwe i dbające © przyjście z po: 
wykonywania nadzoru mad  działal- męcą licznym rzeszom rolniczym Wi- wz. sa do. | 
nością przedsiębiorstw eksportowych, leńskie Towarzystwo Rolnicze celową zab 
winne nieprzestrzegania przepisu ust. pracą umiało sobie zawojować wpły- Wiatr ) PotadneWachodni 
3 go tegoż aitykułu, podlegają w ra- wy, wobecczego powstała koniecz- przeważający 
zie skargi firmy poszkodowanej, O ile ność tworzenia na prowincji oddzia» U wa g ix: Pochmurno. 
są esobami prywatnemi — grzywnie łów. Ostatnio odbyło się właście urę- Minimnm га @ 

Przewodniczący Sowieckiej delegacji kolejowej 

  

w wysokości do 500 złotych. 
Jeżeli czynu wymienionege w ust. 

1 artykułu niniejszego, dopuszczono 
się z chęci zysku lub w celu zaszke- 
dzenia interesom majątkowym oso- 
by lub firmy, której dotyczy ujaw- 
niena wiademość, winny będzie ka- 
rany, © ile czyn nie ulega karze su- 
rowszej w myśl innych ustaw kar- 
mych więzieniera do. .. - .. 

O ile do wykonywania nadzoru 
powołani są urzędnicy państwowi, ratów. 

lzielniom, tudzież ich związkom h2n- podlegają oni ogólnym przepisem 
dyscyplinaraym. 

Art. 11. Orzecznictwo co do prze- fowychs, . 
Warunki jakim winoy odpowiadać kroczeń przewidzianych w art 9 i 10 kowicz: <Q wartości miekotwórcze- 

przedsiębiorstwa, wytmieniene w ust. niniejszego roz„orządzenia, należy do różnych pasz», kierownik Wil, T-wa 
zemysłu i Handlu, wzglę- Roln. p. | Jurkewski na temat sto- 

dnie władz przez niego upoważnic- sowania nawozów sztucznych i Dyr. 
M nistra 

nych. 
Kary nałożone przez te organy p. W. Łastowski: «O odmianach zbo- 

jalne księgi, w których będzie uwi- wykonywa władza administracyjna I ža | okepowych 

łocznionę: ileść, waga oraz gatunek instancji w miejscu zamieszkania ska- szych dla Wileńszczyzny». 

siłera p. Mortkowicza © porozumie- 
nie sig z administraeją co do wypla- 

cenia henorarjum na jego ręce, co 

przy jego stosunkach handlowych 
ułatei mi otrzymanie sumy. 

Raz jeszcze dziękuję Szanewnemu 
Panu i proszę przyjąć i t. d." 

Honorarlum, „według umowy, ©- 
trzymywał Żromski procentowe. Jeśli 
mnie pamięć nie myli podwyższano 
mu je w miarę ustalania się „Sul 
kowskiego* ma repertuarze (gdyż 
sztuke wznawiano coś ze dwa czy 
ze trzy razy, dając možuošė wystą- 

pienia w niej, w głównej roli, kilku z 
kolei artystem. 

Teraz zaś niech przypomnę rzecz 

bardzo dla wojennych owych czasów 

charakterystyczną. 

ałach. 1010-ym i w latach -ym 
Juljusz Osterwa między Meskwą o 

Kijowem. W Maskwie i w Kijowie 

grał — ale też i reżysersko był nader 

czynny, W poszukiwaniu Sztuki no- 

wej, to jest nie granej, a bez konie- 
czności dostawacia jej od autora od- 

dzielonego od Rosji kordonem froutu 
— wpadł na pomysł przerobienia dla 

sceny „Sułkowskiego*. Oczywiście — 
jako odcięty od Warszawy — nic 
niewiedząc o ukazaniu się już „Suł< 
kowskiega” na scenie warszawskiego 
Teatru Pelskiego w mojej przeróbce. 

Mam podstawę mniemać, że Żeromski 
nic nie wiedział, że jego „Sułkowski* 

już jest grany w Moskwie i w Kijo- 
wie. Podobnie jak i ja — skądże mo- 

głem wiedzieć co się w teatrach pol- 
skich w Moskwie i w Kijewie dzieje! 

Owóż w jednym i tym samym 

czasie — nic nie wiedząć o sobie — 

ół pobyt w Ronji 
1917-ym dzielił 

—80C. 

czyste utwarcie oddziału w Oszmia- swesłzycyne poaćk- ciatićnia. 
gia. mr z p, aa KOŚCIELNA. 

a ze zjaz okolicznych rolników — — Oęarność |.E. ka Ar 
pz aby wysłuchać szereg biskupa R Jalb A 

trop lity Wileńskiego. Nie prze- 
brzmiały jeszcze echa poświęcenia 
Chrześcijańskiego Domu Ludowego 
w Wilnie, na ku»no i restaurację któ- 
rego j. E. ks, Arcybiskup złożył 
pierwszą hojną oflarę kilku tysięcy 
złotych, a już ze s<romnej, jak 
powszechnie wiadomo, szkatuły Me- 
tropolity Wileńskiego, J. E. ks. Arcv- 
biskup wyasygnował kwotę 1000 zło: 
tych za rzecz budowy kościoła pa- 
rafjalnego w  Pielasie, archidiecezji 
Wileńskiej Pielasa zamieszkałą jest 
prawie w 9/10:tych przez ubogą lud- 
ność litewską. Jest to jeszcze jeden z 
dowodów bezstronności i pasterskie- 
go umiłowania wszystkich katolików, 
powierzonych pieczy ]. Ekscelencji. 
Zaznacz ć przytem należy, iż całe 
społeczeństwo litewskie do chwili 

mamą bieżącej złożyło па cele budowy 
kościoła w Pielasach zaledwie sto 

ebaj dobyliśmy z „Sułkowskiego*$ wi. Piętnaście złotych, 
dowisko sceniczne, które... wywarło „, — Nabołeństwo w Bazylice z 
aż nadto mocne wrażenia — prze- otarł imienin Prezydenta Mo: 
dewszystkiem na samego Ż:romskie- Ścickiego. Z okazji imienin Pana 
go. Zobaczywszy jak pięknie i spraw- Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 
nie poruszają się stworzone przezeń dzisiejszym t. j. we środę 1 lutego 
fgury w najrzeczywistszej akcji za w Bazylice Wileńskiej J. E. ks.“ Bi. 
scenie, jak pięknie reaguje pełniutka skup Michałkiewicz odprawi uroczyste 
sala na byle zmianę sytuacji, byle nabożeństwo o godz, 9 m. 30. 
mocniej akcentowany zwrot w djalo- URZĘDOWA. 
gu — gdy te wszystko zobaczył, jak: - „udjencje u p, Wojewody. 
żeby niemsiał zawołać słowami Corre- W dniu wczorzjszym pg. wojewoda 
ggia: Raczkiewicz przyjął komisarza wybor- 

— kio sono pittorel ja też czego p. Łuczyńskiego oraz delegację 
przecie mogę być malarzem! komitetu wyborczego związku właści- 

I stał gię — pisarzem  dramaty- cieli nieruchomeści żydów w Wilnie. 

cznym. Nie rychło, powoli, mie bez _ — Zmiany w województwie. 
duchowego mozołu — ale stał się, Daro o growak OAM 

Zaś po powrocie p. Juljusza Oster- „, YZnen Wlienskiego Urzędu Wo- 
w de A alina RE KORE jewódzkiego p. Wiktor Piotrowicz, 
aji tułaczki i ukazaniu się w roli przechodzi w czasie najbliższym do 
Sułkewskiego na scenie Rozimaitości— DP zpartamentu Wyznań Ministerstwa 
grana jest już odtąd tregadja Žėrom- Wyznan Rel. i O. P. 

skiego w przeróbce dzisiejszego dy- Stanowisko Kierownika Oddziału 
rektora Reduty, nie w mojej. Oczywi- Wyznań w Wilnie obejmie p. Anto- 
ście w rajmniejszej mierze rzeczy to "i Milikont-Narwoysz, kierujący przed 
nie zmienia. Sułkowski jak był tak kilku laty tym oddziałem, ostatnie 
pozostał — w książce i na scenie — ao Aro im. Króla Zyg- 
wspaniałą postacią, „ munta a. p а р ą, a oba obrazy: KOLEJOWA. 
pierwszy w polu pod Weroną gdzie 
biwakują polscy legjoniści „gwarzący — nonstantynów Wileński sa- 

odzielną stacją. Dyrekcja kolei cudnym językiem o swojej chłopskiej m 
omunikuje, że z dniem 1 lutego rb. 

oraz polskiej doli" tudzież obraz k 
nietaryfowy punkt Konstantynow Wi- ostatni na dziedzińcu pałacowym w 

Kairze przed tajemniczym posągiem leński, znajdujący się na kolejce wą- 
skotorowej Nowa-Święciany — Kobyl- lzydy — jak były tak pozostaną po- 

tywająco efektownemii, jak je kteś tra- niki między Stacjami Łyntupy—Kobyl- 
niki zostaje otwarty jako samodzielna faie nazwał, „scenicznemi komentarza- 

mi do „Popiołów*, stacja dla wszystkich operacji handlo- 
wych i technicznych. : 

Sprzedaż biletów, przyjmowanie 
bagażu i przesyłek nadzwyczajnych 

Po dokonaniu wyborów zarządu 
Oddzisłu, w skład którego weszli 
pp: Aleksander Żyliński z Kurniszek 
—prezes Zygmunt Mineyko z Bałwa- 
miszek—vice prezes | pani Kuczyńska 
—sckretarz, zebrani wysłuchali refe- 

Prezes Wii. T wa Roln. p. 

Wagner mówił: <O uprawie łąk ter- 
prof, U. S, B. p. Marszał. 

Stacji Doświadczalnej w Bieniakoniach 

najodpowiednie|- 

Po zebraniu obecni podejmowani 

Ce. J. 

w Wilnie. 
Bawi w Wilnie przewodniczący 

sowieckiej dełegacji kolejowej p. Ro- 
bowik. Jak się dowiadujemy w dniu 

p. Wojewodzie Raczkiewiczowi wizy- 
tę w obecności Prezesa Dyrekcji Ko- 
lejowe inż. Staszewskiego. 

wczorsįszym p. Robowik złożył 

Hojandja 359,50. 36040. 35860, 
Londyn 43,43, 43,425 43,32 
Nowy-York 8,90 8,92 888 
Paryž 35,04. 35,13 3495 
Praga 26,41 26,48 26,35 
Szwajcarja 171,57 172, — 171 14 
Wiedeń 123,65 125 96 125,34 
Włochy 47,22, 47,34, 47,10. 

Papiory Procentowo 

Dolarówka 63 —— 
Poż. dolarowa 85,25 — — 
5 proc konwers, 67, 
Konwers. kolejowa 61. 
kolejowa 102,— 
Listy B-ku Gosp. Kraj, i B.ku Roln. i obl. 93 
8 proc. ziemskie 82— —.—* 
4 i pół proc. ziemsk.e 57,25 56,75 
8 proc. warsz. 80 40 80,50 
5 proc. warsz. 6450 
10 proc. m, Lubiina 8650 - 

  

NIKA 
odbywać się będzie do wszystkich 
stacji Dyrekcji, przesyłek zaś zwyczaj- 
nych do wszystkich stacji Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. 

UNIWERSYTECKA 
— Promocja. W środę dnia 1 

lutego b. r. o godz, 1-ej po poł. od- 
będzie się w Auli Kolumnowej Unie 
wersytetu promocja na dektora wszech- 
nauk lekarskich p. Henryka Mackie" 
wieza. Wstęp w. lny. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Praca w niedzielę i święta. 

Na podstawie zarządzenia Minister- 
stwa Poczt i Telegrafów we wszy- 
stkich urzędach i agencjach poczto- 
wych w niedziele i dni świąteczne 
zewnętrzna służba pocztowa dla pu- 
blicznośc została ograniczona tylko 
do sprzedaży znaczków pocztowych 
i druków płatnych, przyjmowania li- 
sa zwyk Ja peleconych, oraz 
wydawania gazct, przesy pośpie- 
paz i paczek z af zwierzę- 
ami. 

Doręczaniu w tych dniach podie- 
gają przysyłki pośpieszne względnie 
zawiadomienia z wyjątkiem przeka” 
zów telegraficznych i pośpiesznych, 
oraz zawiadomienia na paczki zwykłe 
z żywemi zw erzętami, 

Urzędy fljalne wyłącznie o służ. 
bie nadawczej będą w te dni wogóle 
zamknięte. Nie dotyczy to urzędu 
dworcowego Wilno 2, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Lašas Kd: Daisieleės Šroda 
je s tn «Poeci 

wilefiscy>, = znaczy, że kto, e od 7 
Wilnie napisał (i wydrukował), ma nietylko 
prawo, ale i obowiązek, stawić się dziś o 8 
w brudnych, iecz sympatycznych murach 
Bernardynki i odczyteć zachwyconym go- 
šciom sagi swego ducha; 

Dzieci й uzy! Śpieszcie! 

ZABAWA. 

— IX-ty doroczny bal Akademicki: 
Jutro, dnia 2 go lutego rb w Kasynie Garni- 
zonowem odbędzie sk, IX ty doroczny bal 
Akademicki pod protektoratem pana wał 
wody Władysława Raczkiewicza oraz Ji 
Rektora prof. d-ra Stanisława Pigonia. Na 
balu przygrywać będzie orkiestra dęta 85 pp. 
pod batutą por. Wołoszczuka oraz 3 orkiest- 
ry smyczkowe. Obowiązują stroje balowe. 
Pozostałe w niewielkiej ilości zaproszenia w 
cenie 7 zł. nabywać można u pp. Gospodyń 
Honorowych oraz w Sekretarjacie Bratniej 
Pomocy (ul. Wielka 24) w godzinach 13—15 
1 19—21. 

SZKOLNA 

— (c) Przerwa w nauce. Dn. 
30 stycznia skończyło się pierwsze 
półrocze roku szkolnego 1927—28 
W. myśl rozporządzenia pana ministra 
W.R.1O.P. między pierwszem a 
drugiem półroczem młodzież szkolna 
w dn. 31 stycznia oraz 1 i 2 lutego 
wolna jest od zajęć. Po przerwie 
wznowione będą lekcje w dn. 3 b.m. 

AKADEMICKA. 

— (sch) O słuibę wojskową 
akademików. Rozporządzeniem Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z da. 11 
stycznia, zrałeniono — jak wiadomo 
wiektóre postanowienia ustawy z dn. 
23 maja 1024 r. o powszechnym obo- 

wiązku służby wojskowej w ten spo- 
sób, że art. 55 p. 2 przewiduje udzie- 
lan e odroczeń służby wojskowej tyl- 
ko do 23 roku życia. 

Rozporządzenie to głośnem echem 
odbiło się pe wszystkich polskich u- 
czelniach, budząc zrozumiałe zaniepo- 
kojenie. Dotąd bowiem udzielaqe by» 
ły studentom odroczenia do 26 roku 
życia. Nie ulega wątpliwości, że osiat- 
nia zmiana ustawy, dokonana 11 |-— 
1928 r. dotkliwie odbije się na inte- 

Z wileńskich ekranów. 
Kino-teatr „Helios“: Mogla Nie- 

znanego Żołnierza. 

Scenarju:z osnuty na tle znanej powieści 
Andrzeja Śiruga: Zdjęć dokonano przeważ- 
nie w Krakowie i w jego malowniczych oko- - 
licach; 

Jest to bezwątpienia jeden z naszych 
nsjlepszych filmów. Niektóre sceny plein 
air'owe uderzają wprost czystośsą zujęć 
i malowniczym pejzażem. Zdjęcia galopady 
wypadły wprost Świetnie, jakkolwiek wzoro- 
wane na technice amerykańakiej (objektyw 
aparatu pod końskiemi stopami). 

Zato role obsadzono dość niefortunnie. 
Ciągle jeszcze panuje u mas zakorzenione 
i błędne Pa że dobra artystka sceniczna 
może byś dobrą artysiką „filmową. Tymcza- 
sem tak nie jest. Ani p. Smosarska, ani p. 
Malicka (świetna artystka dramatyczna) nie 
masją absolutnie warunków ani telentu — )- 
mowego. Dobra jest natomiast p: Gorczyń- 
ska w roli księżnej Pan Marr, zaawy jest 
wiluianom z <Żewu morza», dyskretnie kre- 
uje rolę dra Głowińskiego. Najlepszy może 
jest J. Leszczyński w roll kpt. Łazowskiego. 
Artysta ten o Šwieineį męskiej impozycj 
wydobył ze swej trudnej rolt ekspresję 
wprost niezrówu.ną  Łuszczewski, Justjan 
i reszta artystów gal by dobrze, gdyby nie 
kompletny brak warnaków filmowych (foto 
gieniczuošči) no i— debint na srebrnym 
ekranie; 

Obraz kończy się apoteczą Marszałka 
Piłsudskiego. 

e ms. 

— Do P. T. Zarządu kina «Helios»: 
Możeby Panowie wpłynęli na orkiestrę w 
tym sensie, żeby staranniej dobierała me: 
todje do obrazów i—staranniej grała. Kako- 
fonja muzyki może zepsuć całzowicie wraże- 
nie ciekawego filmu. 

e. m. 6, 

— Skon Aleksandra Hertzą. Temi 
dniami zmarł w Warszawie ma cukrzycę Al. 
Hertz, twórca polskiej kinematografji, od- 
krywca: Poli Negri, Lia Mary, Smosafškiej 
{ innnych «gwiazd». Nakręcł on m. inn.: 
<Trędowatę», «lwonkę», <Tajemnicę przy- 
stanku tramwajowego» i ian. ь 

resach  mładzieży, związanych z jej 
studjami. Szereg studentów zmuszo 

SA zaczęte studja, a 
zu 

Te też Naczelny Komitet Akade- 
micki podjął temi dniami akcję, zmie- 
rzającą do złagedzenia dyspezycji, 
wynikających z rezpórządzebia, W 
tym 6elu N. K. A. jaterwenjował u 
miarodajnych czynnków woj ch. 
W odpowiedzi otrzymano nas m 
informacje: : 

Rozperządzenie z dn. 11 stycznia 
1928 r. będzie obowiązywać od 1.V 
1028 r. Przepisy wykonawcze w tej 
materfi opracowane badą jeszcze w 
ciągu najbliższych tygo: 

Na pytanie, czy przy konstruowa- 
niu przepisów 0 służbie wojskowej 
studentów brana będzie pod uwagę 
Opinja władz akademickich, odpowie- 
dziano, że jedynem kryterjum w tej 
kwestji jest wzgląd na potrzeby woj- 
skwości. 

Kwestja teminu wcielenia studen- 
tów do szeregu ma być rozstrzygnię- 
ta w ten sposób, że odroczenia po 
23 roku życia, będą mogły być udzie. 
lane wyłącznie za zezwoleniem M S. 
Wojsk. W tym wypadku będzie bra- 
my pod rozwagę stan studjów aka- 
demika. W żadnym razie nie będą 
udzielane odreczenia po ukończeniu 
25 3 z : ы i 

o uzyskaniu powyższych wyja- 
śnień N. K. A. postanowił zwrócić 
się do M. S. Wojsk. z odpowiednio 
umotywowany  memorjałem — рго!е- 
stacyjnym, ijak również—prowadzić 
dalszą akcję, zrmierzającą do uchyle- 
mia krzywdzącego słuchaczów uniwer- 
sytetu rozporządzenia. 

Spodziewane jest równie zweła- 
mie w Warszawie ogólne-akadetnic. 
kiego wiecu, 

W Wilnie rozporządzenie powyż. 
sze przeszło ‚ Szczególniejszego 
wrażenia. „ Akademicy dotąd w żadne 
formie mie wyrazili protestu, jakby 
ich rozporządze ie wcale nie doty- 
czyło: Niewątpliwie najmniej 25 proc. 
Ee będzie zmuszone na 

przeciąg roku i trzech miesęc 
rzucić mury Uniwersytetu. wię UkOŃ. 
czywszy studjów. 

RÓŻNE. 

— (c) Szlachetny zapał N esta- 
ła aura, Śniegi, odwilże i przymrózki 
sprawiają, iż szlachetni stróże porzą- 
dku na chodnikach i jezdniach ma 
wiele pracy. Te też rzadko który jest 
w dobrym humorze. Aczkolwiek rez- 
powszechnięne jest mniemanie, jż pra- 
ca uspakają nerwy, — to jednak szla- 
chetni dozorcy dają rażący przykład 
niesłuszności tego twierdzenia. Nie 
wchodząc w przyczynę tak wielkiej 
słabości nerwów i bruku wytrwałości 
stwierdzić wypada, że całkiem mie-



słuszae obrali sobie panowie dozor- — «Fi 
cy przechsdniów za przedmiot wyła- 
dowania złego humoru. Wyobr:ŹGYy tytułowej. 
sovie taką scenę. Dozorca zamiata z 

siloczonych dekela siebie prze ho- 
dniów. Zamiata uniesiony szlachetoym RE Uciekła mi i . 
€zyścicielskim zapałem i klnie w du- o godni, o czech 

rcyk w zalotach». Jutro o godz. 
20:ej komedja Fr. Zabłockiego—<Fircyk w kiestry pod dyr. prof. Aleksandra Kontoro- 
zalotach» z Juljuszem Osterwą w postaci wicza, poświęcony utworom P. Czajkow- 

— «Niewierny Tomek» 
rozmachem chodn k, nie zważając na Jutro o godzinie 16ej po cenach zniżo 

nych komedja stylowa Ignacego Grabow- 
skiego—«Niewierny Tomiek>. 

e. SŁ 

18,10—19.00: Koncert popołudniowy or- 

skiego: 
popołudniu. 1. S.dta „ bajetn «Spiąca królewna». 

2 «Pieśń bez słów», 
3. Fantazja z opery «Dama pikowa». 
1910—19 10: Svgnał czasu i rormaitości, 
19 10—19.35: «Organizacja chórów ama- 

20ej komedja St. Żeromskiego— torskich»—ciąść 1l—z ilustracją muzyczną, 
szy a czasem i mie w duszy chodnik, «Uciekła mi przepióreczka..> z J. 

błoto, śnieg, pogodą i wogóle wszy” W "ol! Przełęckiego: 
stko i wszystkich, Przechednie wyko- powski: 
nywują cyrktwe skoki przez miotłę 
pana Ignacego lub 
brze jeżeli się skok uda. Najczęściej 
bowiem wychodzi się z tej operacji p 
z obłoconem paltem i nogami. Bywa z, 

ślźcie się i jedną nogą wpadnie do 
rynsztoku nurzając się w lepkiej „wc 
dzie"... bir... 

Może szlachetni panowie dozorcy 
uwzględnić raczą także „interes“ prze- 
choan'ów? Warto, warto. 

— Wystawa obrazów włodzi- 
mierza Korsaka. Dziś 1 
9iwerią zostaję wystawa obrazów ту- 
śliwskich Włodzimierza Kersaka. 
s kWystawa mieścić się będzie w 
Klutie Inteligencji Pracująctj przy ul. 
Mickiewicza 23. Otwarta będzie 
dziennie od godz 10—16. 

GE — «Bal Białej Chryzantemy», doro- 
czny reprezeutacyjny bal Związku Strzelec: pjjż, 
kiego oabędzie się dnia 1-go lutego w Do- 
mu Oficera kolskiego. Początek balu o g: 
10 ej wiecz. Zaproszenia w cenie 6 zł. i aka- 
demickie w cenie 3 zł. do nabycia w przed: 
sionku Domu Oficera Polskiego w godz. 
11—1 1 od 6-ej wieczorem. 5 я 

įTEATR i MUZYKA. 
— «Reduta» na Pohulance. Dziś ło 

godz. 16-ej przedstawienie szkolne dla mło* 

Mickiewicza 11. 

cg- Czwa rtek grany 

17.15— 

zalotach». czówna. 

  

Najlepsze Teodolity, 
niwelatory, 

astrolabje, instrumenty 
: goniometry, 

Geodezyjne planimetry etc 

<Suikowski» — W pracy nsd «Sul Kurt. 
m» Żeromskiego bierze udział pełny 

Zespół Reduty. Główne postacie preedsta- 
Błażeja. — Do- wiają: J. Osterwa— (Sułkowski), E. Sciboro- szawy 

wa — (księżniczka), L. Wcił jko — (książe 
d'Este), St. Larewicz—(hr, d Antrzigues), K. necznej. 
ązowski— (Venture), J. Cornobis—(Zawilec), 
Chmielewski — (gen Condulmero), J. Kar- 

gorzej — bo przygodny skoczek po- bowski—(prokurator Pesaro). 
— Wileńskie Towarzystwo  Filhar- 

asa = Rose Pohalance. W 
sobo nia 4 lutego 1 r. o godz. " 
wiece recital canada saiaca ago pla. šudsklego Ariela Sztrallowa zł 20. 
nisty wiedeńskiego dra Pawła Tischiera. 

Bilety do nabycia w biurze Orbis 

— Teatr Polski (aala <Lutnia>»). Dziś 
ijutro ( statnie dwa razy) grana będzie 

lutego pełoa młodzieńczego temperamentu i bumo- 
ru komedja Miliera i Miltona «Szkoła « dzię- 
bu», w której huczne ok aski zbierają pp. 
Wyrwicz-Wichrowski, Malinowski, Opulski, 
Jasifiska. Sniadecka, Larowska i inni. 

— Czwartkowa popołudniówka, W 

Cena bile u od 20 gr. 
— Najbliższa, pramjetko W piątek naj. 1919 tym. W tym właśnie roku stan- 
Szy grana będzie jedna z najlepszych ko- cjjnował w Grodnie białoruski 

medyj Hennequin'a «Pierwszy sygnał», 

RADJO—WILNO. 
Fala 435 mtr. 

Środa, 1 lutego 1928 r. 
16 35—17 00. Gazetka radjowa. 
17 00—17.15: Komunikat dla roiników. 

„ Kwadrans akademicki. 
1 1745—18 10: Audycja dla dzieci. 

dzieży Franciszka Zabłockiego <Fircyk w jeczii zimowe» — opowie Zula Minkiewi- 

„HELIOS* 

Osterwą w wykonaniu chóru Seminarjum nenuczy- 
cielskiego w. Wilnie, wygł. instr. Śpiewu 

kr. Szkojn. Wijeńsk. B Gawrofiska, 
19 35—20 00. Pogadavka radjotechniczna: 
20.30— : Transmisją koncertu 2 War- 

2230—23.20, Transmisja muzyki ta- 

Na zakończenie: Komunikaty PAT:a, 

Ofiary. 
— Dla uczczenia pamięci śp: Jolji Dru" 

8.15 et składa na rzecz ochrony im. Józefa Pilt“ 

.— Józef Puszewski na biednych dzec 
ul. zł. 10. 

— Bezimiennie Chleb Dzieciom zł. 5, 
Żłobek im. Mauji zła 5, Wyjątkowa nędza 

| Z SĄDÓW. 
Z pamiętnika pewnego pułku. 

Sąd Apelacyjny rozpoznawał w 
WŁ Ea <Łekarz miłościa— gniu wczorajszym niezmiernie cieka- 

wa sprawę powstałą jeszcze w roku 

pułk 
zorganizowany notabtne przy udziale 
„Tarby* kowi ńskiej, Pewnego dnia 
dyżurny efcer, Polak, nazwiskiem 
Mała' howski zabrał kasetkę zawiera- 
jącą 80000 osteubli i zbiegł do Ski- 
dla, gdzie stały wojska polskie. Po 
pewnym czasie M.łachowski # виго- 
wał już jako ofcer polski, a nastę: 
pnie wyszedł de rezerwy. W między» 
czasie dowództwo pułku poszkodo: 

4 

KINO Atrakcja 
Sezonu! 

r ©
 ©
 

s 
+ 

© 
© 

Dziś premjera, Dawno oczekiwan 
Kino- który pedziwisć będzie całe 

а o 

Teat: „P Olonja* © 
tilm, 
iino 

NA 

wanego wszczęło przy pomocy žan- 
darmerji poszukiwanie defraudanta. 

Sytuacja zmieniła się. Grodno 
znal-zło się znów w rękach polskich, 
a wkrótce potem sekretarz wydzału 
karnego Sądu Okręgowego poznał 
Małachowskiego i spowodował аге- 
sztowanie go. Zapytany o les pienię: 
dzy oświadczył, że bojąc się mieć 
przy sobie oddał na przechowanie 
znajomemu | nowi Humienneru po- 
'łowę t.j. 40 tysięcy. Pozostałe roz* 
proszyły sę u niego. Humienny od- 
mówił sie następnie pieniącze te 
zwrócić, Obydwaj zostali poc qgaięci 
do odoowiedzi sądewej. 

Sąd Okręgowy uznał Humi-nnego 
winnego przywłaszczenia i skazał na 
rok więzienia. W kilka dni potem 
Młachowski skazany został, za kra- 
dzież całej sumy z dowództwa pułku 
bi.ł>ruskiego na trzy miesiące, przy” 
czem kara ta została mu zawieszona. 
Oskarżony Małachowski tłomaczył się 
tem, żę pieniądze wziął w celu. srze- 
kazania ich władzom polskim. Oszu- 
kanv przez Humiennego nie mógł 
tego wykonać. 

Obrońca Humiennego mec. F.rs- 
stenberg złożył Sądowi wniosek o 
połączeniu obu spraw na co Sąd od- 
powiedział odmownie. Zaznaczyć tu 
należy, że Humienny sądzony był w 
trybie usroszczonym, ą skazany ape- 
lował W cnu wczorajszym obrońcy 
jego: prof. Petruszewicz i mec. F rs- 
tenberg prosło znów o połączenie 
sprawy ze sprawą Małachowskiego. 
Sąd Apelacyjny po zapoznaniu sią ze 
sprawą postanowił sprawę Odreczyć, 
powoł ć dodatkowo świadka liń- 
skiego i dełączyć akta Sprawy Mała" 
chowskiego do niniejszej sprawy. 

Sprawa ta, jako małący niezwykle 
oryginalne tło budzi żywe zaintere. 
sowanie. 

Nocna wizyta elektromontera. 

Kazimierz Frąckiewicz uchodzący 
pośród swoich znajomych za elektro- 
montera, a w gruncie rzeczy zwykły 
recydywista złodziej — karany kilka: 
krotnie wybrał się roku ubiegłego ze 
swoim towarzyszem na połów. 

] ke objekt swego zainteresowa* 
pia kcm.aojoni; obr.li sobie pewne 
mieszkanie przy ul  K-lwaryjskieį 
Nr. 2. Po zdjęciu okiennic i wydusze- 
nu okna Frąckiewicz, jako kierownik 
ekspedycji zaświecił latarką i przeko- 
nawszy się, że domowników niema 
począł plądrować. 

Trzeba jednak nieszczęścia. W 
ostatnim pokoju mieszkania spał sub- 
lukator p. F. Sakowicz. Ten usłyszaw- 
Szy podejrzany szmer podniósł slarm 
i eopędził (jak leżał) za uciekając,mi. 
Stojący na straży kompan Frąck'ewi- 
cza miał czas skryć się — jego Sa- 
mego przyłapał przechadzący poli- 
cjant. Frąckiewicz zatrzymany nie 
przyznzł się do winy zwalająę ją na 
zbiegłego, a zapytany o jego nazwie 
sko odgowiedział ironicznie „irzeba 
go bvło złapać, to byś go się spytał”. 
Sąd О ‹гевому nie uwierzył jedaak 
zapewnieniom Frąckiewicza, dowo- 
dzącego, że zaszła tu pomyłka i ska- 
zał go na rok wiezienia. 

Kto zbiera MARKi POCZTO *Ę DLA 
MISJI niech się zwróci do mnie, zą 
wybrane marki daję kilkakrotnie 
wiekszą ich ilość, za ciekawsze Okazy 
100 i więcej sztuk za jedną. Mickie- 
wicza 42 m. 11 w niedziele i święta 
między 11 а 1 oraz telefonicznie 794     

Dusl Naweksz. Tau f Piski i Ka mategrcfjl 

„MOGIŁĄ NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA” 
nieśmiert. epopei walk © FOLS*Ę NE-ODLEGŁĄ /+ -ovirści A. S 

W rolach głównych MARJA MaLCKA M GORCZYNSKA; JERZY MARR; 
J. LESZCZYŃSKI, JUSTJAN i: iani. 

Akcja rozgrywa sie w Krakowie, Warszawie, w głębi Rosji, na Krymie i na 
froncie oraz w roku 1927. Wielotysięczne zastępy wojsk wolskich i armji c: erwonej. 

Film ten demenstr. w Warszawie równocześnie w 3 kinach 
„Capitol“. Seansy o godz 4 6 8 : 10 wiec”. Dia młodzieży dozw lone 

„W państwie Zielonego SMOKA”  żówre 
NIEbEZPIECZENSTWO) dramst monumentalny osnuty na tje wojny w Chinach, W rolach 

Dramat miłości 
egzaltacji 

TRUGA 
na tle 

„Van“, „Corwo“ kon'ekcji. 

© 

г@ 

obuwia, kaloszy I t. d. 

Ceny niskie i stałe. 

Ogłoszenie 
  

| 
Oświadczenie. 

Podkreślam na wstępie, iż nie kie- 
ruję się żadnemi namowami ze strony 
esób drugich, lecz tylko własnemi prze» 
konaniami i własnem  doświadcze- 
niem; a to w celu uniknięcia jakich- 
kolwiek przypuszczeń i podejrzeń. 

Jako inwalida wojenny Wojsk Poł- 
skich, członek Okręgowego Koła ln- 
walidów Wojennych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Wilnie, zostałem wprowa” 
dzony w błąd przez byłych członków 
tegoż Koła wyklu-zonych jak stwier- 
dził«m za szkodliwą działalugść na 
niekorzyść tejże organizacji, którzy у 
utraciwszy grunt pod nogami gtwo- 
rzyli nową organizację separatystyczną, 
pod mazwą „Legja lnwaldów Wojsk 
Polskich" i mnie do siebie wciągnęli. 

Żałuę tego kroku, gdyż w czasie 
mego należenia do «Legji» przeko- 
nałem się, iż organi acja ta nie dba 
o dobro inwalidów wojennych i dla 
tego też nie mogę dalej należeć 
tej organizacji i tą drogą zgłasza 
mole wystąpienie i uniewaźniam rów= 
nocześnie podpisaną deklarację, jak 
rówaież memorjał w srawie mającej 
powstać hurtowni tytoniowej. | 

Niniejsze podaję do wiapomošci 
innym, którzy pod. bnie jak ja uu 
wprowadzeni w błąd i żywię madz eję 
że i oni wkrótce przejrzą na oczy, ż 
jedyną organizacją walczącą O praw 
inwaldzkie jest Związek Inwalidów 
Wojennych Rzeczysossolitej Polskiej. 

Witold Litwinowicz 
inwalida wojenny Wojsk Pel- 
skich członek Okręgowego 
K la Zw. law. Woj. R:. Poł. 
w Wilnie, zam. przy ul. Pracze 

karnej 15 m. 17. 

i| | Firma (0, Nowicki | Obia dy 
na żądanie Sz. Klijenteli przedłuża 
wydawanie bezpłatnych pudarunków 

do dnia 1 marca r. b 
POLECA NAJWIĘKSZY WYBÓR 

dobre, niedrogo pra 
p ywainym domu, 
Tatarska 17 m. 34 || 

0—26+ 

agubioną książ! 
Ł wojskową wy: 

daną na imię 
Bronistawa Łopato s. 

— Wincentego, 
Dunaj, gm. wje, rocz: 
nik 1896, wyd. pi 

   
    

  

     
galanterji, 

= 

  

O LON CHANEY, Eleanor Boardman, i Wilism Haines. Rzecz dzieje się w Hankau, Shanghaju i nag. | » Р ь 
mi, A. Mlokiewicza 22: (> wyspach Filipińskich, Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego, Początek © nie podaje do wiadomości iż w dniu e i: ważnia się. 

O godz 330, ostatni seans o g, 10.25. "ilety honorowe i jednorazowe na premierę nieważne. e tego 1928 r. o godz. 12-ej w lokalu Dyrek: LEKCYJ 
cji Lasów (ul ee 66) z się 

Ud ania, 30-go stycznia ao ?%go lutego I, D, 7 PET (z aparaiem p'zetarg ustny i za pomocą ołiert pisem- 

IGORA Bada 36 wietianie Ria „PIZEZ džung 8 I pUSZGZĖ  tiimovym w Goa nych na sprzedaż działek etatowych pa i 

obliczu śmierci) bchaterska wyprawa Jana Schomburgka wgłąb czarnego lądu w 10 aktach. Nad oz ios Goa i r 

program: «Dzień marynarza polskiego» film Ligi Żeglugi Morskiej i Rzecznej w 2ch aktach. udziela doświadczo! 

W poczekalni koncerty radjo. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. urkiestra pod dyrekcją (m nauczycielka, 

— ul. Rzeczna 11-a—11 

robionym w Nadleśnictwach: Podbrodzkiem, 

W, Szczepańskiego Ostatni seans o godz. 10 Nasteonv program: «CZŁO VIEK_w OGNI Druskienickiem, Bersztowskiem, Trockiem, 

(róg Zakretowej, vis-a 
vis Uuiwersytetu). 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil- P. K U. La 
    
    

  

   
   

    

    

      

  

     

    

                    

    
   

  

I powszechnie znanej firmy 

Gustao HEYdė, огегто 
również 

taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborze 
tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym 

„Optyli Rubin == 
UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (rgrvst. od 1840 r.) 

  

Miejski Kinematograt 

Ku Itaraino-Otwiatowy 
Sala Miejska 

(mi. Ostrobramska 5) 

ė ” 

Mostowskiem, Siolpeckicm, Trabskiem, Ró- 
žankowskiem, Smorgofiskiem, Uszsfisklem, 
Baksztańsziem, Ławaryskiem, O kienickiem 
innych. 

Wykaz jednostek licytacyjnych, warunki 
przetargowe, szematy umów i cfert są do 
przejrzenia w godzinach urzędowych w D. 
L. P. w Wilnie pokój Nr 7, 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

b Najnowsze arcydz eło genjalnego Freda Niblo twórcy i 66 
«Ben Hura», podług słynnej anas Aleksandra Dumasa „Dama Kameljowa 
(Królowa półświatka) dramat w 12 akt. w rolach gł. urocza Norma Talmadge jedyny zastępca 
Rudolfa Valentina — Roland Gilbert. To czego jeszcze niebvło. 

LRT LLTI SI ё ь 

© 
©® 
© 

Wanda“ Wielka   

Polskie Kino 
Przepisywania 
na maszynie kosztor, 
wykazów, akt ва 
dok, i t. d. Wykona: 
staranne i punkt,   

     

   

    

  

     

     

  

  

  

; РЕ Nr. 2356 VI, w Wilnie. O GS 
BRE - _ 80 lat istnienia firmy dok odno G podró 2 le 

NAJ AREA FPK WIREK YAM CENNIK NASION : (EEESESESEEEG | [1040 ma 1928 гок $ | M.Wilenkin 
po та # firmy .S. WILPISZEWSKI ad 

į Wika s wyszedł u dua I sć Spółka z ogr. odp. 
1 "= 9” tądanie wysyła Palę S gs o Vilno Fearska 

4 
i ri w < i i 

i Lie i ul Niemiee ka 26 Rolniczym» o 1 (Wielka 15). | Fabrika od i OG 
1 r W т е - 1 ы Ё 

Ч . х a вПа > 9020000NREN00N000ROG 29 — пппна ]ьац!ве':ю:,у!:і.ше. 

3 WI EL KA jU BI L E USZOWA Z " salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
wiurka, krzesła 
dębowe ii, d. 

Dogodne warunki I 
ne raty: 

Przedstawicięlstwo w Wilnie 

ul, Wileńska 30, tel, 4— 43, 

Nabywa majątki do parcelacji. R 

E majątki do parcelacji komisowej z a 

+8
1 Wyprzedaż resztek 

wysortowanego towaru 
wydaniem awansu. Algi P damskie i męskie о 

Likwiduje serwituty. Materja 

     

    

  

  

„Gordon“ j 

! 
й 

zimowe i letnie. Rae ns Uiedneć alęt Wilno, „Miihsam д2 2 w. Potuanta z1— Sporządza pomiary. KAMGARNY, SZEWIOTY. M WEŁNĄ JEDWAB. Br S WERK 2  od4do'5 popoł. L 
Wyjednywa przy parcelacji pożyczki długo iczni еа ГОМБ 3 yi Aria kė pa 1 poży ug CENY WYJ TKOWO NISK IE. poleca hurtowo i E | nowe _ | | NASIONA " zestaw [LEK ARZE. 
EEEEEE| e o ei not e sio Uniao Cenniki i specjalne oferty wysyłamy = | - > 

LA RYJA NF. "CZA NUOTZA NUTZA NT w na żądanie bezpłatnie, DOKTOR 
  

Listwy i Rany| Apartamentas oe choroby  wenzryczne 

Oświadczenie. 

о
н
 

4 
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otowe i na obsta- syfilis i skórne. 
Šiunek, oprawa | salon I syplainy ume. winy al: Wileńska 3 

` obrazów jłotogniji Wa kaj u. telefon 308 al 

w zwiążku z umieszczonem oświadczeniem w Słowie z dn' ya nio i tanio lidnego lokatora do PE = 4 ia 8, 
29 bm. i uw. Stanisława Rudewicza, oświadczamy niniejszem” Maść PrZECIO odmrożeniom wykocuje wynajęcia. Zygmun- _, 

| ® цп‘і)чрв'іе:п dą jest, by Legja Inwalidėw Wojsk Polskich Księgarn'a od 16 i 12 3 | 4 nie, 14 zg: —. 

wzywała kiećz kolwiek s? swego a inw. Stanisława & ac Osteolisaiėaka 180 Dr K. oma 
Rudewicza, członka innej organizacji inwalidów, Ё KIBWICZA z chor skórne 

2) n eprawdą jest, by pod groźbą szkodzenia mu jako wieże Р, e arzałe rodek a Em н i weneryczne, 
> ul cznemu sprzedawcy PR sm „postawienie konku. odmrożenia wino, Kapoją. A ul. Wileńska 30 m. 14, 

: НЕ isania deklara jie- z „Ostr k 3 į UI mie do Legg Inwalidów W, P. i Buriowni tylanowej, та zapobiega odmrożeniom Lai Osebransla23 | Polskim | Śkiadak | „рча 
LPR ZY 3) nieprawdą jest, by Zarząd Legji lawalidów Wojsk | 90—2 w ława r Maia? iod g. 5 — T więcz» T i R 6 I L | p ' Polskich posłegiwał się taką metodą do zjednywania sobie + ady Ideas Eż e Pona ko we ET 

enników—. . 2 : : ° Cczwa i 
| $ K Į E T "Natomiast CA jest, że tenże Rudewicz: в = 4 (ęki apteczne, | Tatarskiej, perfumy | „q 23 m i , 
i są największą w Europie rewją wzorów 3) „mając. punkt papierosowy p zbiegn ullcy Mickie- WILEŃSKA POMOC SZKOLNA „  księgar- na wagę w_ Poradni, 

! i naik tnie, wicza i 3 go Maja złożył do Województwa podanie, o dodanie ы 2 nie, „skle chiseśc. 48 zapachów, ul. Garbarska 3. 
najkorzystniejszym na Świecie rynkiem mu jesz ze punktu gązetowego, znajdującego się obok jego Wilno, ul. Wileńska 38, tel. 941. na” Šai mogą Z inął pie pies W. Z. Nr 160, 

zakupów. w ięczj niż 1600 grup towa- skrzynki, a należącego do inw. Wrony Ra uzasadniając, że | Wytwornia i składnica urządzeń otrzymać do komiso: 1 ki Samo. —- 
rów 2 wszystkich gałęzi przemysłu wymieniony jest człowiekiem majętn'm t inwslidą armji zabor- | szkolnych i laboratoryjnych przyrzą: wej spriedały Odpo- wilk, = ž o 1 

będzie reprezentowanych 10000 ; czeį, podczas gdy inw, Wrona jest biednym i 65 proc. inwalidą | dów fizycznych, aparatów części wiedni fowar za wy” patche ME z proszę 
stawców z 21 krajó и armji polskiej oraz członkiem Legji Inw. W. P. Podanie to nie | radjotechnicznych poleca wagi aptecz- soką prowizję. Infor- gą Prodze A RE KUSZERKI 

tatate ajów zaprezentuje zostało uwzględnione, ne laboratoryjne i osobowe, Dostawa macji udzieli. «Sklep nagrodzenie ul. Krót- A е 
ostatnie zdobycze swej produkcji. b) nachodził kilkakrotnie i samowolnie sekretarjat Legji | lamp kwarcowych Dera Bacha i ka 1 Lisowski. Za     

Targ ogólny od 4 do 10 marca 1 Wi 
Techniczny i Budowlany od 2 pęt Targ Wiėklenniczy od 4 do 7 marca, Targ na Obuwie i Skóry od 4 do 7 marca. 

Rolniczy» w Wilnie, 
Jesionka. | Wielka 15. 0—+EP 

Zamiana strzykawek «Record», 

KUSZERKA | A 
M.LAKNEROW. 
Przyjmuje od g. 

  

0 Poz go na członka, na co posiadamy Świadków. prašosi będ 

ałe więc oświadczenie inw. Rudewicza jest z = gruntą icgnt sodownie. —0 
fałszywe i tendencyjne dla szkodzenia dobrej opinji naszej ог-   
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к ganizacji. а н FOTO Šilas Poszuku e w. z 

gformacji udziela zgłoszenia przyjmuje e Šaansi 2 dk rne FORTERIANY, PIANINA I FISHARMONJE | | 2-29 аеча н ikuje "e 

S ra a "i aa K. DĄBROWSKA  |jeDosca O Siem gamedgis аваа — 
S na Polak Zarząd Legji Inwalidów Wojsk Polskie! ' Ц‚шо : dająca W. Śmiałowskó 

‹ a koja aaa Wilno, al. Niemiecka 3,m 6. _ || PLANOW 4 он оеч sko je „m ei e rodno, L Al: Jerozolimaka 41. Telet. 230 55. Wilno, dnia 30 stycznia 1928. 95% Ршаши!сіі‘і;::оі .еіъ;-;:тг'у,т Zagranicz: NY Bond pasą 1 om. 0 о “ T K 

NDZ "Wi а. . . 
Oa i o 58— 2—1 SPRZEDAŻ i WYNAJEM. Kit ® ci ; 5 I 

155—0 SE 8 ; 0—IEF — 

Wydawza. Stauisiaw, Mackiewicz Redaktor edponiedzialny Czesiaw karwowski Drukarnia « Wwydawnictwe X: bis ё


