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REFPCEZZDOREKIOTEARC ACZ 

Minister Czechawicz o syfuacji finansowej. 
Na otwarciu filji Banku Gospodar- 

stwa Krajowego we Włocławku w dniu 
21 b.m. p. minister skarbu Czechowicz 
wygłosił następujące przemówienie: 

Rządy poprzednie. 
Rząd Marszałka Piłsudskiego;odzie- 

dziczył po rządach poprzednich spra- 
wy gospodarcze i finansowe w  sta* 
nie nieuregulowanym. Pochodziło to 
z tej przyczyny,, że nasz Sejm nie 
mogąc wyłonić trwałej rządowej 
większości, nie mógł też eo ipso opra- 
cować planu gospodarczego i finan- 
sowego, obliczonego na dalszą metę. 
Tembardziej nie mogło być mowy o 
konsekwentnem wykonywaniu jakiego- 
kolwiekbądź płanu. Sprawy te wyma- 
gające przedewszystkiem planowości 
były załatwiane od wypadku do wy- 
padku, zależnie od zmieniających się, 
jak w kalejdoskopie, nastrojów poli- 
tycznych i stosunków partyjnych. Zda- 
jąc sobie sprawę z własnej niemocy 
Sejm chętnie zrezygnował z części 
swych uprawnień na początku roku 
1924 i przelał je na ówczesnego 
premjera p. Władysława Grabskiego, 
wyposażając go w nieograniczone nie- 
mal pełnomocnictwa w zakresie go- 
spodarczo-iinansowym. Praca ówczes- 
nego rządu nie zważając na ogrom- 
ne pełnomocnictwa nie dała oczeki- 
wanych wyników, skutkiem dokuczli- 
wego wtrącania się poszczególnych 
partyj, poszczególnych wpływowych 
posłów i senatorów. Leaderzy stron- 
nictw politycznych narzucali swą wolę 
przy rozstrzyganiu najpoważniejszych 
nawet problemów. Wypaczało to i 
zniekształcało prace ówczesnego rzą- 
du. Władze wykonawcze we wszyst- 
kich instancjach były w pełnem  zna- 
czeniu tego słowa steroryzowane przez 
P. posłów, ministrowie zaś zmuszeni 
byli chcąc utrzymać się przy władzy 
większą część swego czasu poświęcąć 
załatwianiu osobistych Spraw p. po- 
słów. Najbardziej charakterystycznym 
dła ówczesnych stosunków jest fakt, 
że po deficytowym roku 1924, gdy 
Polska nadto była nawiedzona kleską 
nieurodzajów, Sejm uchwalił budżet 
na rok 1925 w rozmiarach o 30 proc. 
po stronie wydatków zwiększony. 

Równowaga budżetowa. 
Z chwilą objęcia władzy rząd 

Marszałka Piłsudskiego zajął wyraźne 
i zdecydowane stanówisko: postano- 
wił unikając wszelkich ryzykownych 
eksperymentów iść utartą drogą wy- 
tkniętą przez teorję i praktykę finan- 
sową. Przywiązując decydujące zna- 
czenie do kwestji równowagi: budże- 
towej rząd zdobył się na należytą e-- 
nergję i tę równowagę osiągnął. Już 
rok 1926 zamknęliśmy nadwyżką do- 
chodów w kwocie 155 miljonów. Za 
dziesięć miesięcy bież. okresu budże- 
towego.od i-go kwietnia 1927 roku 
do 31 stycznia 1928 roku nadwyżka 
dochodów nad wydatkami wynosi 

miljonów złotych. Jest rzeczą 
Znamienną, że po stronie przychodów 
budżetowych osiągnęliśmy w okresie 
10-miesięcznym 2.224.000.000, czyli o 
234 miljony więcej niż przewiduje ca- 
toroczny  preliminarz budżetowy. 
(1-990.000.000) : 

Równowaga budżetowa połączona 
ze znacznemi nadwyżkami kasowemi 
ułatwiła Polsce zaciągnięcie ostatnio 
pożyczki zagranicznej i umożliwiła 

przeprowadzenie reiormy ustroju 

pieniężnego opartej na mocnych pod- 
stawach. Gdy na dzień 31 maja roku 

1926 kruszcowe i wałutowe pokrycie 
w Banku Polskim wynosiło zaledwie 

około 25.000.000 dolarów, to na 

dzień 31 grudnia 1921 roku zapas 
kruszców, walut i dewiz wzrósł do 
cyfry 1.414,500 tys. złotych według 
NOWego parytetu, co stanowi Trówno- 
wartość 158 miljonów dolarów. Po- 
WyżŻSZy stan zawdzięczamy zaledwie 
w połowie wpływom z ostatniej po- 
Życzki stabilizacyjnej, które wyniosły 
61.6 miljona dołarów. W tem miejscu 
uważam za konieczne nadmienić, że 
inne banki emisyjne Świata przyznaiy 
Bankowi Polskiemu kredyt w wy- 
sokości 20 milionów dolarów. 

Równowaga budżetowa oraz stabi- 
lizacja waluty oparta na tak solid- 
nych podstawach nie mogły pozosta- 
wać bez wpływu na kształtowanie się 

Warunków kredytowych w państwie. 
Przedewszystkiem stwierdzić musimy 
pełne zaufanie do istniejącej waluty i 
Odrodzenie w związku z tem zmysłu 

OSZczędnościowego. Powyższy stan 
rzeczy doprowadził do stopniowego 

obniżenia stopy procentowej w Banku 
Polskim z 12 do 18 proc. i w ban- 
ŚR prywatnych z 24 do 18 proc. 

anowi to bezcenne dobrodziejstwo 
la życia gospodarczego. Nie chcę 

przez to powiedzieć, że na tym etapie 
musimy poprzestać. Odwrotnie, win- 
nismy dążyć do dalszego, znacznego 
zredukowania stopy procentowej wzo- 
rem państw europejskich. Rok 1927 
jest okresem przełomowym w roz- 

woju bankowości polskiej, O czem 
świadczy porównanie salda udzielo- 
nych kredytów. 

Rezerwy finansowe. 
Streszczony powyżej obraz po- 

prawy finansowej byłby  niezupelny, 
gdybym pominął milczeniem stan re- 
zerw kasowych naszego skarbu. Sal- 
do sum skarbowych wynosiło na 31 
grudnia 1927 roku 460 miljonów zło- 
tych. Do tego dochodzi żelazna re- 
zerwa skarbowa w Banku Polskim w 
wysokości 15 miljonów, skarbowy 
pakiet akcyj Banku Polskiego o rów- 
nowartości 15 miljonów złotych i 
specjalny fundusz w kwocie 141 mil- 
jonów. Łącznie z tem skarb dyspo- 
nuje pokaźną cyfrą 150 miljonów 
złotych, które jednak w znacznej czę- 
ści mogą być zwalniane litylko stop- 
niowo. 
Popełnilibyśmy atoli wielki błąd, gdy- 

byśmy uważalidzieło poprawy finansów 
państwowych za ukończone. Finanse 
każdego państwa są odźwierciadle- 
niem życia gospodarczego i jedynie 
rozwój tego życia zapewnia pomyśl- 
ność i trwałość konjunktur iinanso- 
wych. W ostatnim roku. produkcja 
krajowa wykazała wyjątkowo znaczny 
postęp, o czem Świadczy 1) ilość 
przepracowanych robotniko-godzin w 
pierwszem półroczu 1926 roku — 
357.000.000, w drugiem półroczu 1927 
roku 552 miljony, 2) zmniejszenie się 
bežrobocia: w grudniu 1925 roku 
251.000, w 1927 roku 165 tys., 3) 
Średnia dzienna « przewozów  kolejo- 
wych w tysiącach jednostek wagono- 
wych: w roku 1926—14 w roku 1927 

16,2, a więc wzrost o 16 proc. 

Bilans handlowy. 

Nie powinniśmy jednak w Świetle.. 
tych pomyślnych objawów zamykać 
Oczu na poważne niebezpieczenstwo 
jakie nam zagraża ze strony ujemne- 
go bilansu handlowego. Nie możemy 
też pocieszać "się tem, -że import 
kształtuje się korzystniej w porówna- 
niu z rokiem 1924 .i 1925, wykazując 
stopniowy wzrost surowców i półfa- 
brykatów, przy jednoczesnem procen- 
towem zmniejszeniu 
zbytkownych oraz gospodarczo-zbęd- 
nych. Cyira deficytu w bilansie handlo- 
wym za rok 1927 wynosząca 221.1 
milionów złotych w złocie według 
starego parytetu (32,7 mił. dolarów), 
nie może nie wzbudzać bardzo po- 
ważnych obaw. Jest rzeczą zrozumiałą, 
że taki kraj, jak Polska, przeżywając 
okres budowy i modernizacji swych 
warsztatów pracy, ujawnia nienatural- 
ne dążenie do sprowadzania zzewnątrz 
rozmaitych artykułów w tempie przy- 
śpieszonem. Obowiązkiem jednakże 
rządu jest regulowanie w miarę mo- 
żności rozmiarów importu nawet po- 
trzebnego, a to tembardziej w okre- 
sach, gdy tempo dopływu kapitałów 
obcych nie dotrzymuje kroku naszym 
poczynaniom inwestycyjnym. Skarbo- 
wość ma dwa ironty: budżetowy i wa- 
lutowy. Każdy z tych frontów winien 

być za wszelką cenę utrzymany. Istnie- 

je prawda teorja, że ujemny „bilans 

handlowy nie stanowi niebezpieczeń- 
stwa dła handlu, o ile system pienię- 
żny oparty jest na prawidłowych pod- 
stawach. Instytucja emisyjna powinna 
w miarę kurczenia się pokrycia wy- 
cofywać z obiegu banknoty, za pomo- 
cą restrykcyj kredytowych i zachowu- 
jąc w ten sposób normalny stosunek 
między pokryciem banknotów a ich 
obiegiem. Teoria ta jednak nie liczy 
się z konsekwencjami, wypływającemi 
dla życia gospodarczege z trudności 
kredytowych, które przy naszych wa- 
runkach wytworzyłyby nadto kon- 
junkturę wielce niebezpieczną dla rów- 

nowagi budżetowej. Rząd  przedsię- 

wziął już pewne środki w zakresie 

naszej polityki handłowej. Punkt cięż- 

kości jednakże leży w rozwoju naszej 

ekpansji na zewnątrz, czyli we wzmo- 

żeniu eksportu, co wymaga planowej 
i żmudnej pracy nad powiększeniem 
i udoskonaleniem produkcji. 

Kredyty dla rolnictwa 

W naszych warunkach 0 rozwoju 
produkcji decyduje przedewszystkiem 

kwestja kredytu. Mając na względzie 
przedewszystkiem potrzeby kredytowe 
rolnictwa, Ministerstwo Skarbu — орга- 
cowało projekt kredytów, dłużej ter- 
minowych dła drobnego rolnictwa na 
okres do 3 lat na zakup inwentarza 
i narzędzi rolniczych oraz na spłatę 
uciążliwych długów, a także projekt 
kredytów meljoracyjnych na specjalnie 
ulgowych warunkach z przejęciem 
części oprocentowania na budżet pań- 
stwowy.  Iredyty — dłużejterminowe 
odegrywają „niezawodnie ogromną ro- 
ię w rozwoju kultury rolnej. Kredyt” 
byłyby udzielane przez Bank Polski 
za pośrednictwem kas gminnych i 
spółdzielni kredytowych, Zobowiąza- 
nia tych instytucyj kredytowych mo- 

się. artykułów - 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, 
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Rozwój ekonomiczny Polski 
Opinia posła S£ Zjednoczonych p. Stfefsona. 

NOWY YORK, 21. Il. PAT. Wychodzący w Bostonie „Chri- 

stian Monitor" podaje obszerny wywiad z posłem Stanów Zjed- 

noczonych w Polsce Stetsonem. W wywiaczie tym Stetson 

stwierdza, že Polska pragnie tylko pokoju i możliwości rozwoju. 

Cały kraj zrobił niesłychane postępy ekonomiczne od zeszłego 

roku i pragnie w dalszym ciągu w tym kierunku się rozwijać. 
Świat zapatruje się jednak przesadnie na kwestję Wilna i na-- 
prężonych stosunków polsko-litewskich. Ta przesadna opinia 

zagranicy wywołała początkowo w Polsce pobłażiiwy uśmiech, 

ale następnie zapa owało zdziwienie dlaczego pisma zagraniczne 
nie przysyłają swoich korespond entów, którzyby wszystko objek- 

tywnie mogli przedstawić. Wbrew wszelkim wianomościom o 

zatargach Polska utrzymuje ze swymi sąsiadami stosunki przy- 

jazne. 

(Francuski punkt widzenia 
na sprawę zabezpieczenia pokoju. 

GENEWA. 21.11. PAT. W dzisiejszem posiedzeniu komitetu rozjem- 
stwa i bezpieczeństwa Paul-Boncour przedstawił francuski punkt widzenia. 
Domagał się on utworzenia szeregu regjonalnych układów o rozjemstwie 

i bezpieczeństwie, odpowiadających układowi zawartemu w  Locarnie. 
Według Paul-Boncóura zadaniem opinii publicznej wszystkich krajów jest 
zachęcenie ich do zawierania tego rodzaju układów, albowiem w ten spo- 

sób będzie można uniknąć przedwojennych niebezpieczńych dla pokoju, 
saparatystycznych przymierzy. 

Przemówienie delegata Włoch. 
GENEWA, 21,1 PAT. W dalszym ciągu dzisiejszych obrad w komite- 

cie bezpieczeństwa i.rozjemstwa zabierał głos przedstawiciel Włoch de Ma- 
rinis, który zalecał zawieranie dwustronnych układów pomiędzy sąsiadują- 

cemi państwami, nie wykluczając jednak możliwości prowadzenia prac 

przygotowawczych do zawarcia traktatów wielostronnych. Następny mówca 
Erick (Finlandja) wyraził pogląd, że niewykluczoną jest rzeczą dojście do 

skutku powszechnegó traktatu bezpieczeństwa i zaproponował, ażeby de- 

klarację o zakazie wojny napastniczej 

Tekst sowieckiego projektu 

skonkretyzować. 

konwencji rozbrojeniowej, 
MOSKWA, 21. II. Pat. Moskiewska radjostacja donosi, że prasa sowiecka ogło- 

siła pełny tekst sowieckiego projektu konwencji w sprawie rozbrojenia. Projekt skła- 

da się z 63 artykułułów i z komentarza. 

Los mniejszości polskiej w Niemczech. 
Mowa posła Kaczewskiego. ' 

BERLIN, (AW). Podczas dyskusji nad budżetem ministerjum oświaty 

w sejmie pruskim zabrał głos przedstawiciel polskiej „mniejszości w Niem- 

czech poset Baczewski: * 
W przemówieniu swem wystąpił on ostro przeciwko pomocy  Нпап- 

sowej: dla „zagrożonych* prowincji wschodnio-pruskich, wykazując rzeczo- wo, iż pomoc ta udzielana przez rząd niemiecki, stale skierowana jest 
wyłącznie przeciwko żywiołowi polskiemu w Niemczech. 

(W dalszym ciągu przemówienia 

pomocy rządu 
pos. Baczewski omawia wysokość 

dla prowincji wschodnich, wynoszącą 325 milj. oraz 10 milj. 

marek kredytów. Jednocześnie banki Rzeszy nie dyskontują nawet weksli 

obywateli polskich, aczkolwiek mniejszość niemiecka w Polsce korzysta z 
tego, nawet w wielkim stopniu. 

Dotychczasowa polityka mniejszościowa rządu pruskiego polega na 

bojkocie, wynaradawianiu i ruinie mniejszości polskiej. 

Mówca cytuje niedawne oświadczenie socjaldemokratycznego posła 

Hamburgera, który chwalił się w swem  niedawnem przemówieniu w 

sejmie pruskim, iż w  przeciwstawieniu „do konserwatystów, którzy przed 
wojną. prowadziii fałszywą politykę mniejszościową, . od czasu powstania 

republiki cyfry głosów mniejszości 
zmniejszają. 

Poseł 

polskiej do parlamentu stale się 

Baczewski konkluduje swoje przemówienie stwierdzeniem, iż 

wbrew podobnym głosom polityka pruska nie zdoła zniszczyć mniejszości 

polskiej, lecz przeciwnie wzmocni świadomość: narodową wśród polskiej 

mniejszości w Niemczech. 

V. Premier 
Według iniormacyj 

zartel w Wilnie. 
otrzymanych w Wilnie, dnia 26 b. m. pociągiem 

pośpiesznym z Warszawy przybywa do Wilna v. premjer prof. Bartel, 
który podczas swego 
v. premjera potrwa zapewne dwa dni. 

tu pobytu wygłosić ma kilka odczytów. Pobyt 

Jednocześnie dowiadujemy się, że przybył do Wilna dyrektor departa- 
mentu politycznego p. Świtalski, 

głyby stanowić ewentualną podstawę 
dla emisji krótkoterminowych «bonów 
Banku Polskiego z okresem umorze- 
nia najdalej trzyletnim, które to bony 
mogłyby być lokowane na rynkach 
zagranicznych. Kredyt meljoracyjny 
dotychczas był przyznawany na ulgo- 
wych warunkach bezpośrednio z bud- 
żetu państwowego. Z natury rzeczy 
rozmiary tego kredytu były ograni- 
czone i budżet na rok bieżący prze- 
widuje na ten cel zaledwie 7 miljo- 
nów złotych. Wzorem innych państw 
należy przejść na system udzielania 
długoterminowych pożyczek meljora- 
cyjnych w formie specjalnych obliga- 
cyj meljoracyjnych. Technika tego kre- 
dytu byłaby analogiczna do: kredytu 
długoterminowego, udzielanego w 
listach zastawnych; przyczem rząd 
przejąłby na budżet państwowy część 
oprocentowania. Przypuśćmy, że obli- 
gacje będą 17 proc. i że na budżet 

państwa przejęte zostanie wyrównanie 

procentu w wysokości 2 proc. Przy 

takim ujęciu nie powiększając nawet 

wydatku budżetowego można „rozwi- 

nąć operacje w bardzo szerokich ro- 

zmiarach. Rozmiary zamierzonej akcji, 

jak również rozwój kredytu długoter- 
minowego w dotychczasowych  for- 

mach, zależne są Od lokowania na 

rynkach zagranicznych listów  zasta- 
wnych i obligacyj, a to w związku z 

niedostateczną jeszcze pojemnością 
rynku wewnętrznego. Szybki rozwój 
kredytu dlugoterminowego  Minister- 
stwo: Skarbu uważa za swe naczelne 
zadanie. 

Po za rolnictwem winniśmy oto- 
czyć specjalną opieką takie gałęzie 
produkcji, które rokują widoki ekspor- 

towe, przyczem Bank Gospodarstwa 
Krajowego odegrywać winien na tem 
polu wybitną rolę. 

Problem gospodarczy powinien 
być traktowany z punktu wi- 
dzenia interesów całego narodu. 

Przepraszając Sz. Panów za prze- 
mówienie zbyt może fachowe, chcę 
skorzystać ze sposobności i zwrócić 
się do społeczeństwa, w imię przy- 
szłych losów naszego rozwoju go- 
spodarczego, z gorącym apelem, żeby 
zrozumieć zechciało konieczność 
traktowania problemu gospodarczego 
pod kątem widzenia interesów całego 
narodu, nie zaś przemijających wpły- 
wów partyjnych. Z  ubolewaniem 
stwierdzić muszę, że pewien odłam 
społeczeństwa nie ukrywa nawet 
swego niezadowolenia z wszelkich 
pomyślnych wyników na tem polu, 
jak również swej złowrogiej radości 
przy ukazaniu się na naszym hory- 

zoncie politycznym jakiegokolwiek, 
chociażby nawet urojonego, niebezpie- 
czeństwa. „Zechcą Panowie łaskawie 
przypomnieć sobie chociażby przepo- 
powiednie nieuniknionego kryzysu fi- 
nansowego ze strony szeregu wybit- 
nych osobistości, czynione akurat w 
czasie  pertraktacyj o pożyczkę za- 
graniczną i obliczone na podkopanie 
kredytu Państwa Polskiego zagranicą. 
Praca nad odrodzeniem gospodarczem 
Polski byłaby ogromnie ułatwiona, 
stanowiłaby zadanie znacznie wdzięcz- 
niejsze, gdyby wszystkie pretendujące 
do poważnej roli czynniki społeczne 
hołdowały dewizie: „Salus Rei publi- 
cae suprema lex esto". 

"ciągle rząd kowieński brakiem 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—"ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski. 
PO TAWY-—-J. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 

Wojtkiewicz—Rynek. 

ŚWIĘCIANY POW. —Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOLKOWYSK--Kiosk B. Golembiowskiego. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Jeszcze niema odpowiedzi. 
Na ostatnią notę Polski do Litwy 

dotychczas nie mamy odpowiedzi rzą- 

du kowieńskiego, natomiast mamy 
już odpowiedź pisma rządowego „Lie- 

tuvos Aidas“, oraz wywiad p. Wol- 

demarasa. 

W artykule tym organ urzędowy 

poddaje krytyce notę polską. Przede- 

wszystkiem stwierdza, opierając się 

na nieznanych nam bliżej przesłan- 

kach, że nota ta przerobiona była w 

ostatniej chwili przez samego mar- 

szałka Piłsudskiego i skorygowana 

w ten sposób, że w niczem nie przy- 

pomina pierwotnego tekstu, zredago- 

wanego przez ministra Zaleskiego. Z 

tej też okazji pisze „Lietuvos Aidas“, 

że istnieje bardzo poważna różnica 

poglądów pomiędzy marszałkiem Pił- 

sudskim a ministrem Zaleskim. 

Jak wiadomo nota Polski jest krótka, 

jasna i stanowcza. Wskazuje ona na 

fakt zupełnie wyraźnej rezolucji Rady 

Ligi, której się należy podporządko- 

wać i że Polska chce wiedzieć, czy 

Litwa zamierza wypełnić te zobowią- 

zania czy też nie. Wobec tak posta- 

wionej kwestji śmiesznemi się wydają 

wykręty, któremi znów operuje „Lie- 
tuvos Aidas“, że Polska też swych 
zobowiązań nie wypełniła. Mówi się 
o wysiedlonych księżach i organizacji 

„wojska“ Pleczkajtisa. Przedewszyst- 

kiem należy stwierdzić, że Polska nie 

broni powrotu wysiedlonym — dzia- 

łaczom litewskim, ale nikt z tych 

działaczy, mimo ciągłego  wysuwa- 

nia tej kwestji przez rząd kowień- 

ski, nie zgłasza się z chęcią: powro- 

tu. Na znamienny ten fakt zwrócił 
już był uwagę charge d'affaires p. 
Łubieński w Rydze: charge d'aifaires 
litewskiemu p. Graużyniusowi i jeszcze 

raz podkreślił gotowość Polski przy- 

jęcia wysiedlonych. Ten więc ciągle 
powtarzany przez rząd kowieński atut, 

pozbawiony jest wszelkiego znaczenia. 

Co zaś dotyczy t. zw. „wojska” 

Pleczkajtisa, które rzekomo organi- 
zuje się w Rydze, to śmiesznem się 

wydaje, ażeby państwo niezależne, ta- 
kie jak Litwa, swoje. posunięcia dy- 

plomatyczne korygowało na podsta- 

wie plotek niesprawdzonych i gonią” 

cych za sensacją wiadomości dzienni- 

ków ryskich. Pozatem zasłania się 
real- 

nych projektów rokowań, mimo, iż 

zupełnie konkretny program wymie- 

niony został w pierwszej nocie pol- 

skiej. 
Rząd kowieński miłczy ciągle. 

Prawdopodobnie omawia wysłanie 

drugiej wysoce dyplomatycznej odpo- 

wiedzi. Tymczasem zaś „Lietuvos 

Aidas“ nazywa notę Polską niemądrą 

i niepolityczną, zgadzając się jednak, 

że jest ona stanowcza. Stanowczość 

tę przypisują w Kownie jakoby nie- 

pomyślnej sytuacji wyborczej w Pol- 

sce. Wreszcie na zakończenie dodaje 

organ rządowy, że tego rodzaju noty 

mogą jedynie zaszkodzić stosunkom 

polsko-litewskim. 

Jeszcze bardziej niezrozumiałe są 

dla nas wywody premiera Voldema- 

rasa wypowiedziane wobec przedsta- 

wicieli prasy. W danym wypadku sło- 

wa samego premjera kowieńskiego są 

bardziej obowiązujące, niż poglądy 

gazety chociażby nawet rządowej. Mu- 

siał się też premjer Voldemaras liczyć 

ze swemi stowami i oględniej ich wy- 

powiadać, a jednak wywiad ten brzmi 

zgoła niesamowicie. Przedewszystkiem 

p. Voldemaras oświadczył, że posel- 

stwo litewskie w Rydze otrzymało wia- 

domość, iż rząd polski chce skorzy- 

stać z referendum na Litwie, ażeby 

przy pomocy emigrantów litewskich 

wywołać wojnę domową i okupować 
całą Litwę. Z tego też powodu reie- 

rendum odkładane. jest z dnia na 
dzień. Doskonale rozumiemy, że jestto 

tlomaczenie przyczyn ciągłego odkła- 
dania terminu reierendum, ałe czy 

może dyplomata kierujący polityką 

zagraniczną państwa, szef rządu, ope- 

rować tem. Czyżby p. Voldemaras chciał 

przywrócić status quo z przed Gene- 

wy w całej jego jaskrawej rozciągło- 

Ści i operować temi przesłankami na- 

wpół naiwnemi, a nawpół prowoka- 

cyjnemi? Jakaś naprawdę tajemnicza 

ręka kieruje polityką tego ministra. 

Do niedawna jeszcze, ażeby podnieść 

sukces swój w Genewie i przeciwsta- 
wić go napaściom opozycji, dowodził 

Voldemaras, że zwycięstwo Litwy po- 

lega na usunięciu raz na zawsze, na 

usunięciu kardynalnem i zasadniczem 

niebezpieczeństwa grożącego Litwie ze 

strony Polski, gdyż marszałek Piłsud- 

ski osobiście przyrzekł nie tykać 

granic Litwy niepodległej. Oto dlacze- 

go obecne wynurzenia Vołdemarasa 
są dla nas poprostu i tylko niezro- 

zumiałe, niezrozumiałe do tego sto- 

pnia, iż narazie wstrzymać się musi- 

my od ich dalszych komentarzy. 

Następnym punktem również nie- 

jasnym i stanowiącym niespodziankę, 

jest oświadczenie kowieńskiego prem- 

jera, że ostatnia nota Polski nie za- 

wiera odpowiedzi na projekt Litwy 

prowadzenia rokowań za  pośrednic- 

twem Ligi Narodów, mimo, że w swej 

poprzedniej nocie minister Voldema- 

ras wspomina cały czas o rokowa- 

niach bezpośrednich, mimo, że „rezo- 

lucja Rady Ligi zredagowana jest w 
ten sam sposób, mimo nawet, że 

przyrzekł osobiście uczęstniczyć w 

rokowaniach. Obecnie powiedział p. 

Voldemaras: „będziemy się  upierali 

na stanowisku, ażeby rokowania pro- 
wadzone były za pośrednictwem Ligi 

Narodów". Nie przypominamy sobie 

nawet, by poprzednia nota litewska 

wogóle zawierała taką. propozycję. 
_ Poprostu trudno sobie zdać do 

kładnie sprawę do czego źmierza rząd 

kowieński. Narazie widzimy jedynie 
spekulatywną grę na zwłoke i niesa- 

mowite wykręty. .Fakt jednak, że 

ostatnia nota Polski, jak stwierdzono 

powszechnie, posiada charakter sta- 

nowczy, pozwala nam przypuszczać, 
że.w najbliższej przyszłości, tak czy 

inaczej kwestja polsko-litewska  roz- 

strzygnięta zostanie w okresie naj- 

bliższym. | m. 
EEST URI КТК ВЕГОа 

—— 22, 11, 28. === 
Rada Minisfrów. 

WARSZAWA, 21.11. (też, wł. Słowa ) 
Najbliższe posiedzenie Rady Ministrów 
wyznaczone zostało na piątek. Na 
porządku dziennym aktualne sprawy 
polityczne. 

Zmiana na słanowisko affache 
wojskowego w Paryżu. 

WARSZAWA, Ż1,1I.(żel. wł. Słowa). 
Dotychczasowy attaches w,Paryżu pułk. 
Kr. Kleberg przeniesiony został na 
stanowisko dowódcy 5-go pułku strzel- 
ców konnych, $na jego zaś miejsce 
wyznaczony pułk. Jerzy Bierzyński. 

Druk preliminarza kudżefowego 
na rok 1928-29. 

WARSZAWA, 21.11. (żel. wł. Słowa) 
Ministerstwo Skarbu oddało do druku 
preliminarz budżetowy na rok 1928-29. 
Będzie to duży tom na kilkuset stro- 
nicach z tablicami statystycznemi. 
Druk ódbywa «się w przyśpieszonem 
tempie i będzie ukończony najdalej 
za dwa lub trzy tygodnie. 

Kawał pracy w sądzie najwyż- 
SZYM. 

Do izby dla spraw wyborczych są- 
du najwyższego wpłynęło w ciągu 
ostatnich kilku dni okolo 400 skarg 
w sprawach wyborczych, głównie z 
powodu uniewaźnienia list w całym 
szeregu okręgów prowincjonalnych 
oraz skargi związków społecznych w 
sprawie unieważnienia listy Nr. 13 
„Jedności robotniczo - włościańskiej”. 
Wobec nawału skarg sesje izby dla 
spraw wyborczych sądu najwyższego 
będą się odbywać codziennie. 

Wychodźtwo Polskie we Francji. 
PAT-iczna donosi z Paryża: 
Z komunikatu, wydanego przez 

Ministerstwo Pracy wynika, iż w okre- 
sie od 1919 r. do końca 19271 r. 
ogółem wyemigrowało do Francji ro- 
botników polskich 258.679, z czego 0- 
puściło Francję, skierowując się do 
kraju 10.099 robotników. Największe 
natężenie osiągnęła emigracja w r. 
1923, w którym przybyło do Francji 
25.727 robotników rolnych i 31.471 
robotników przemysłowych. W roku 
1926 19.171 rolnych, 34.134 przemy- 
słowych. W r. 1927 następuje stały 
spadek. 

 



2 

Na szachownicy wyborczej 
Dlaczego sery gospodarcze Wilna popą R. B. W. z R? 

(Rozmowa z kandydatem do Sejmu p, Tadeuszem Miśskiewiczem). 

Desrgnowany przez siery gospo- 
darcze Wilna na listę okręgową B.B. 
W. z Rz. znany działacz miejscowy i 
gospodarczy p. Tadeusz Miśkiewicz 
przyjął "wczoraj _ współpracownika 
„Słowa*, przed którym treściwie i 
jasno zobrazował nastroje wileńskich 
sier gospodarczych. 

W momencie — zaczął swe wy- 
wody p. Miśkiewicz — kiedy życie 
gospodarcze w całej Polsce wchodzi 
na tory normalnego rozwoju, coraz 
bardziej zarysowuje się dążenie do 
podniesienia życia miast. 

Warunki polityczne, które uniemo- 
żliwiały stworzenie stanu  Średniego, 
a tak wažkiego w życiu gospodar- 
czem, zostały usunięte. Prawdziwe 
zagwarantowanie praw obywatelskich 
w Polsce wszystkim jej obywatelom 
pomału uwypukla siły żywotne ele- 
mentu mieszczańskiego. Stan Średni 
w Polsce przeżywa obecnie chwiję 
wewnętrznego silnego skonsolidowa- 
nia i samookreślenia. 

Wysunięcie na czoło zagadnień pań- 
stwowych zagadnienia gospodarczego 
przyczyniło się do usamodzielnienia 
ruchu organizacyjnego stanu Śred- 
niego. 

Wyraźne dowody zrozumienia sy- 
tuacji dał rząd Marszałka Piłsudskie- 
go w dziedzinie wprowadzenia nowej 
organizacji tego życia. 

Cały szereg ustaw, które w Sej- 
mie zalegały z powodu braku zrozu- 
mienia potrzeb organizującego się ży- 
cia w miastach naszych, jak np. usta- 
wa 0 wprowadzeniu izb handlowo- 
przemysłowych, organizacja cechów 
na nowych podstawach, częściowe za- 
spokojenie potrzeb kredytowych  rze- 
miosła, przychylne ustosunkowanie 
się do życia organizacyjnego stanu 
średniego w postaci udziału przed- 
stawicieli rządu w konferencjach z 
przedstawicielami Świata gospodar- 
czego i t. d. wszystko to wpłynęło 
radykalnie na usamodzielnienie się 
ster gospodarczych od kręcenia się 
w orbicie zagadnień politycznych wiel- 
kich partyj i stronnictw. 

— Jaki stąd wniosek? 
— Apel do pozytywnej pracy nie 

mógł nie znaleźć oddźwięku w tych 
sferach. Tak więc tłumaczy się jedno- 
lity stosunek sier gospodarczych do 
poczynań : rządu. Wileńszczyzna, — 
snuje dalój swe myśli p. Miśkiewicz 
—której miasta i nuiiasteczka w całej 
historji naszej były wystawione na 
wszelkie ciosy wojenne nigdy nie mia- 
ła możności i warunków do stworze- 
nia stanu średniego, tej ostoi polsko- 
ści w miastach kresowych. 

Po niewoli moskiewskiej, po 
szczycielskiej okupacji niemieckiej i 
inwazji bolszewickiej niespodziewanie 
przeszedł jeszcze hurugan gr.b z.zy- 
zny, 

Ta obojętność przedmajowych rzą- 
dów w stosunku do miast naszych 
kresowych była zastraszająca. 

A dziś? 
Dziś sytuacja do niepoznania się konfiskatę całego 

zmieniła: organizujący się stan Śred- 
ni ufa silnemu rządowi Marszałka i 

"tknietą 

_ o ile odpowiedź 

5.4 Oo Wa 

- Wznowienie uchwały Lidzkiej. Okręgowej Komisji 
Wyharczej w sprawie unieważnienia listy Nr. 26. 

(Telefonem od własnego korespondenta). 
Jak już donosi iśmy, 18 b.m. uchwałą Okr. Kom. Wyb. Nr 62 wįLidzie 

w nieobecności Komisactza Wyborczego p. Starosty Zdanowicza została 
unieważniona lista endecko-chrześcijańsko-demokratyczna Nr. 25. 

Obecnie na wniosek tegoż Komisarza Wyborczego p. Zdanowicza o 
reasuicji (wznowieniu) uchwały Okręg. Kom. Wyb. z dn. 18 lutego w 
sprawie ważności tej listy, komisja wyborcza na posiedzeniu swem w dniu 
20 b. m. po dłuższej naradzie powzięła decyzję o ponownem rozpatrzeniu 
tej sprawy. Po ożywionej wymianie zdań przy nowym składzie w osobach 
dwuch zastępców nieobecnych członków, przewodniczący komisji p. sędzia 
Łowicz-Barański wystąpił z wnioskiem treści następującej: 

„Okręgowa Komisja Wyborcza mając na względzie, że uchwała z dnia 
18 lutego zapadła wobęc mylnego zastosowania punktu 2art. 49 ustawy O 
ordynacji wyborczej postanowiła decyzję swą z, dnia 18 lutego. zmienić i 
listę Nr. 25 zatwierdzić”. Należy zaznaczyć, że uchwała zapadła nod nieo- 
becność członka Okręgowej Komisji Wyborczej p. Malskiego, którego Za- 
stępował radny miejski p. Wismont. Podobno 2-ch członków komisji zglo- 
siło w tej sprawie votum separatum, 

: W ten sposób lista Nr. 25—z niepopu arnym czołowym ' kandydatem 
° р Harniewiczem, nie mając. žadnych + szans powodzenia rozbije jedność 

polską, odciągając pewną ilość głosów. 

— W zjednoczeniu wszystkich ele- * Akcja kobiet na rzecz listy Mr 1. 
mentów twórczo pracujących na niwie eis = ca Žž asies A GZW a z. poj = 

] - o Komitetu wyb. kobiet -polskich bm. Demokratyczny Komitet kobiet  pOl- 

A teza Z 2 powstat komitet dzielnicowy dla Współpra- skich w Wilnie nie mniej intensywną akcję 

ego właśnie bloku SIĘ UStO- cy z Rządem w dzielnicy Łosiówka. Na ze- -rozwija na całym terenie Wileńszczyzny. 
sunkowały, oraz w naczelnej zasadzie braniu tem przemawiał p. Michał Markul. Na zapowiedzianym w dniu 22 Il. wiecu 
tego Bloku, że wielki nakaz pracy Przewodniczącą komitetu została z wybo- kobiet w Mołodecznie przemawiać będzie 

na wszy:tkich polach życia pań- ru p. Karpowiczowa. Tegoż dnia odbyło delegatka komitetu z Wilna p, Piwońska. 

stwowe-o wydany przez Маг- 
s.ę zebranie kobiet w dzielnicy Rossa przy Trzeba stwierdzić, iż akcja tego Komi- 

^ ulicy Beliny Nr 5, na którem przemawiała tetu wszędzie spotyka się z jaknajlepszem 
szałka Piłsudskiego — jest naka- kandydatka do Sejmu z listy Nr 1 p. Gul- uznaniem. 
zem sumień obywatelskich. binowa-Makowska. Ogólny wiec kobiet tej' 

Pod przewodem Piłsudskiego mło- — a22597777977077770 709 7900 79 TI STAI 
da nasza armja krwią okupiła grani- Z л SEP - 5 

Aresziowania socjal-demokrafów w Wilkomierzu, ce i niepodległość Państwa. Mocar- 

a lampdzytó ai Praca GOROŃU. Z Kowna donoszą: W okolicy Wiłkomierza dokonano 
wą wyzyskując moment dziejowy, że licznych aresztów wśród socjal-demokratów. Bezpośrednim po- 
kieruje nią tenże sam Piłsudski. , wodem posłużyło ujęcie т!ефаК1ето Рар!гНза, К!бгу Ко!рог!оума] 

*Do tych wywodów nic chyba do- organ emieracji litewskiej wychodzący w Wilnie „Pirmyn”, w 
dawaćnie trzeba: be związku z t"m wykryto calą orzanizację socjalistyczną w  Wil- 

A ogier; Członków tej organizaaji oddano pod sąd wojenny 
w Kownie, . Agifacja domowa endzków. 

Szereg naszych czytelników uskar- KOWNO, 21.11 PAT. Elta donosi, że w okolicach Ukmerge areszto- 
ża się, że domy ich nawiedzane są Wano agenta Pleczkajtisa Papirtisa.Aresztowany przez pewien czas przeby- 

przez emisarjuszki listy nr. 24, które Wał w Rydze, gdzie brał udział w kongresie emigrantów, o następnie przy- 
z niebywałym tupetem usiłują pro- jechał do Wilna, skąd z polecenia Pleczkajtisa kilka razy przekraczał linję 
wadzić agitację za listą  endecką, demarkacyjną dla rozpowszechniania literatury agitacyjnej. W związku z tą 

twierdząc, że to „jedyna lista katolic- Sprawą aresztowano jeszcze sześć osób. Sprawę przekazano sądowi wo- 

ka i narodowa“ a np. „lista nr. 1 to 1еппети. ` 

im ie zapraedai“. Poziom aglacyjny  MWastja współpracy Pleczkajfisa z policją. im się zaprzedali“. Poziom agitacyjny 

jak TŁ nie jest zbyt os ale KOWNO, 21-II PAT, „Lietuvos Aidas“ zamieszcza wiadomość „z kół 
oai WS zafłacię я od pionków socjalno-demokratycznych* O tem, że członek centralnego komitetu partji 
prowadzącyc AE wiat kg socjaldemokratyczneį Bielinis posiada dowody, że Pleczkajtis był nietylko 
argumenty czołowy-h lea » w m pracownikiem policji politycznej, lecz także agentem-prowokatorem przy 
się od tego LS (exemplum a €- współdziałaniu którego przeprowadzono cały szereg aresztowań. Dziennik 
NI upców o czem pisaliśmy i Bia nadzieję, że socjaldemokraci odpowiednio zareagują na powyższą 

aalążic 1а з д Inioimację, ' i 
Powracając jednak do agitacji do- Dzisiejsze „Lietuvos Žinios“ domaga się aby socjałdemokraci nako- 

mowej dodać należy, że owe emisar- niec dali możność objektywnego wyjaśnienia kwestji, czy Pleczkajtis był 
juszki zapominając O tem, że głoso- rzeczywiście agentem policji politycznej. Następnie dziennik komunikuje, że 
wanie jest tajne w sposób bardzo szef departamentu ochrony, publicznej zakomunikował prasie, iż Pleczkaj- 

tis może w każdej chwili przysłać mu swojego pełnomocnika, któremu jest 

ilości podatków, skasowanie podatku 
obrotowego i zastąpienie go umie- 
jętnie zorganizowanym systemem po- 
datku dochodowego. 

— Jakie mają specjalne zadania w 
nowym Sejmie przedstawiciele sier 
gospodarczych Wileńszczyzny? 

— Pozytywna praca w Sejmie 
takiego przedstawiciela będzie wyma- 
gala ścisłego stałego kontaktu ze 
sierami gospodarczemi naszej dziel- 
nicy. 

Chcąc, aby organizujący się stan 
średni szedł drogą prawidłowo wy- 

przedstawiciel jego musi 
utrzymywać— powtarzam raz jeszcze 
—ze swem Środowiskiem stały kon- 
takt. : 

— W.czem Pan widzi realną siłę 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
Rządem? 

natarczywy domagają się odpowiedzi 

Е ; on gotów w obecności Komisji eksperto ieść i i ch jest dla Bak ych gotó Komisj ekspertów dowieść prawdziwości swy 

nieprzyjemna, co ma miejsce w więk- 

f 3 ją 
nie od „masonów i żydów”. MOSKWA, 21. II. — Na fabryce, „Rezinótrustu*.wybuchł ponownie gwałtowny 

Koniiskafa nakładu białoruskich pożar, który strawił prawie wszystkie zabudowania fabryczne. W próbach gaszenia 

na jaką listę będzie się głosowało; 

twierdzeń.. ! 

szości wypadków, następuje wymyśla- Dalsze podejrzane. pożary fabryk sowieckich. 

odezw przedwyborczych. 

nakładu odezw 
przedwyborczych, wydanych przez 
białoruski centralny komitet wybor- 

wie, że wszelkie racjonalne i możliwe czy „Zjednoczenie włościańskie". 
postulaty stanu średniego | będą w 
razie ustalenia; się takich rządów zre- 
alizowane. 

‚ — Jakie są zdaniem pana zada- 
nia przyszłego parlamentu wobec 
organizującego się na nowych pod- 
stawach Świata gospodarczego? 

widzianego w art. 

W treści tych odezw władze do- 
patrzyły się cech przestępstwa  prze- 

154 i 129 k. k., 

Ludność lifewska a lisfa Nr 1. 
W ostatnich dniach ludność pogranicz- 

na narodowości litewskiej na terenie pow. 
Wileńsko-Trockiego na tyle jest zorjento- 

— Zmiana Konstytucji w kierun- wana w akcji przedwyborczej różnych list, 
ku wzmocnienia władzy Prezydenta 
Rzeczypospolitej, nastawienie polityki 
ekonomicznej Państwa w kierunku 
wzmocnienia produkcji i przez umie- 
jętną politykę kredytową stworzenie 
pojemności rynku wewnętrznego. Nie 
mniej również reforma podatkowa w 
kierunku skomasowania niezliczonej 

WRAŻENIA TEATRALNE 
Bolestawa  Gorczyńskiego „Kon- 

stytu ja”, obraz s eniczny w 8 0d- 
słonach wystawiony w Teatrze Pol- 
skim dn. 20-go lutego b. r.—Jub leu- 
szowy obchód 25-letniej pracy sce- 
nicznej Franciszka Rychłowskiego, 

      

Czasy to były, czasy... pod jesień 
i zimą roku 1905-go! Wówczas gdy 
z gruzów niedoszłej Dumy „butyginow- 
skiej” pod niebywały hałas strejku 
powszechnego, wśród nieopisanego 
zamętu wydystyłowywał Witte dla ce- 
sarza Mikołaja manifest „paździer- 
nikowy”. 

Nr 1, 
iż jedynie odnosi się z zaufaniem do listy 

ufając Marszałkowi Piłsudskiemu, 
którego Rząd tę listę jedynie popiera. Szcze- 
gólnie akcja rozwinięta jest w gminie Orań- 
skiej i Koniawskiej, gdzie ludność litewska 
samorzutnie odbywa zebrania i wiece opo- 
wiadając.się za listą Nr 1. Z terenu tych 
wsi zostali formalnie wypędzeni agitatorzy 
Wyzwolenia. 

cięciem z tej całej góry wyleciał tylko, 

jak pyknięcie powiet za z pękniętego 
bąbla- maniiest październikowy. 

Lecz od okrutnego napięcia słu- 
chu i wytężenia wzroku—o jakich się 
nie śniło nawet najżarliwszym naszym 
patrjotom z epoki Napoleońskiej — 
wszystkim zdawało się, że nastąpiła 

Chwila Osobliwa. W Królestwie Pol- 
skiem wybuchł ruch narodowy. 
ak z pod ziemi wyrosły po ulicach 

wiece, na których swobodnie przema- 
wiali przedstawiciele wszelkich partyj, 
nawet powypuszczani wskutek amne- 
stji z więzień notoryczni rewolucjo- 
niści. Gazety wyszły bez cenzury; 
ulicami Warszawy przeciągnął olbrzy- 

pożaru wzięło udział 1o straży ogniowych. Pożar trwał przeszło 8 godzin. Straty 
. ` sięgają 700 tysięcy rubli, przyczem istnieje podejrzenie, iż pożar spowodowany został 

Urząd Komisarza Rządu ra m. celowo. W związku z tem z zarządzenia moskiewskiego G. P. U. aresztowano kilku 

fabryka banknotów dolarowych w Kiszyniowie. 
BUKARESZT, 21 Il. PAT. Policja wykryła w Kiszyniowie bandę fałszerzy, którzy 

trudnili się przemienianiem 5-dolarowych na 50-dolarowe. Fałszerze będąc agentami 
giełdowymi usiłowali puszczać w kurs na giełdzie podrobione banknoty. Aresztowa- 
no cztery osoby, u których w mieszkaniu skonfiskowano klisze służące do fabrykacji 

Blok granitowy runął na przejeżdżający pociąg. 
OŁOMUNIEC, 21 II. -W ciągu dnia wczorajszego nad południową częścią Mo- 

raw rozpętała się gwałtowna burza w pobliżu Jagesdori. Na skutek burzy zerwał się 
olbrzymi blok skalny, który runął ną tor kolejowy w chwili, gdy przejeżdżał pociąg 

Wilno zarządził w dniu wczorajszym robotników. 

banknotów. 

osobowy. Lokomotywa została zmiaźdżona, jadące zaś bezpośrednio za lokomotywą 

trzy wagony na skutek silnego szarpnięcia w bok, stoczyły się z toru. Z pośród po- 
dróżnych rany odniosło 6 osób. 

Ofiary powodzi | katastrofy, 
PITTSBURG, 21 II. PAT. W kopalni węgla w New-Konsington nastąpił wybuch 

skutkiem którego 40-tu górników zostało zasypanych ziemią. Szalejący w kopalni 

pożar utrudnia niezmiernie akcję ratunkową. : ' 

SYDNEY, 21 II. PAT. W czasie powodzi w nowej południowej Walji zginęło 14 
"osób. Powódź wywołana została skutkiem przeprowadzonych ulepszeń na nieurodzaj- 

ZA li Na Ва У nych terenach australijskich. 

mówić!—odświeżył stężałe na jej zie- 
miach „popowstaniowe'* powietrze. 

Kto był na tym wichrze lat temu 
dwadzieścia — poczuł go w duszy One- 
gdaj przed otwartą sceną w Teatrze 
Polskim. Ot, siedzieli my tam na sali: 
sami wolnt obywatele odrodzonej 
Rzeczypospolitej i zdawałoby się ani 
drgniemy! Bo co tu drgać,.. wzrusze- 
niem z przed dwudziestu lat? A tym- 
czasem kiedy my ten żywy obraz zo- 
baczyli tamty:h, dalekich czasów... coś 
za gardło Ścisnęło, coś się zakręciło 
w oczach i, licho wie. czemu, chwilami 
jakby brakło tchu. 

Ci, którzy dziś „pod wąsem”, a 
zaledwie od ziemi odrastali w 1905-ym, 

Cesarz, krzywo spojrzawszy na mi pochód spiewający „Boże, coś ci wzruszają ramionami. Patrzą na 

rzetelnie mu niesympatycznego „boha- 

tera Portsmouth'u*, manifest gniewnem 

piórem podpisał. Opublikowano go 
11-go października, jako w związku 

ideowym... * 0hS ytucia oktrojowana skuł kraj cały jak ód skuwa rzekę, kuwania w szkole. 

dla Rosji bezkresnej, b:zpr dielno', w 

Polskę" z Orłem 
Białym... 

Lecz generał-gubernator Skałon czu- 
wał. Ściągnął cugle. „Stan wojenny” 

pod sztandarami 

choćby najbystrzejszą. Generał guber- 

obraz Gorczyńskiego jak na jaki epi- 
zod z Wojen Krzyżowych. Oni nic 
nie pamiętają; pamiętać nie mogą. 
Dla nich wszystko to historja do wy- 

Nie rozumieją, że 
można było tak padać na kolana 

której jeszcze „słońce nie zachodziło”. nator Skałon kazał puścić na „mani- przed Chwilą Osobliw4 1905-g0 roku. 

Na tę kiełkującą zaledwie, „cudacką* festacje* narodowe, jak w .1862-gim A cóż dopiero, jeśli by im powiedzieć, 

odrośl potężnego pnia sumodierżaw a kozaków i rozpędzić je ogniem ka- że ani setnej części niebyło w Polsce 

zwaliła się natychmiast biurokracja z rabinów i kartaczownic. Posypały się po traktacie Wersalskim tego unie- 

całym, olbrzymim a wypróbowanym 

aparatem reakcji... 

Czasy to były, czasy! | 
na ogniu jęła Rosja cała jakby 

nosić się, podnosić... Już miała cursku 

Rosja calutka wylać się przez brzegi... 

Opadła pod cesarskiem cięciem  pa- 

ździernikowem z powrotem na. leże 

swoje nieprzewietrzane od czasów 

Piotra Wielkiego... A pod cesarskiem 

  

areszty, zakazy, nawet egzekucje zgo- 
ła bez sądu... Kto nie ginął na ulicy 

waszą. Chwila Osobliwa minęła... 
Kto jej nie pamięta tej strasznej 

a cudnej tęczowo-krwawej efemerydy! 
Jakiś wicher bezbrzeżnego uniesie- 
niosący deszcz przenajsłodszych nia, 
przeciągnął po Polsce i — co tu łez, 

sienia, tego oszołomienia, tej radości 

zawrotnej, tego niemal od zmysłów 

Jak mleko od uderzenia lancą kozacką, tego się odchodzenia — jak w momencie ogło- 

pod- rozstrzeliwało—za Wolność naszą i szenia carskiego manifestu październi- 
kowego? 

Wierny, niezrównanie wierny jest O- 
braz dramatyczny Gorczyńskiego. Tyl- 
ko, że jużtrzeba doń komentarza —w du- 
szach i sercach widzów i słuchaczów. O- 
czywiście, to nie „Wesele”*: obraz c.łej 

epok; to tylko w scenicznem ujęciu— 
epizod z owej epoki. Czy wierny? 
Mój Boże, trzebaż raz jeszcze powtó- 
rzyć, że najzupełniej, aż do najdro- 
bniejszego szczegółu wierny. Malował 
go Gorczyński w lat sześć, siedem 
potem, w czasach coraz mocniejszego 
brania społeczeństwa polskiego w 
kluby przez reakcję rosyjską, coraz 
mniej sobie robiącą z istnienia Dumy.. 
też zresztą bardzo już a bardzo dale- 
kiej od haseł „Ža naszą i waszą 
Wolność”. Stąd w sztuce Gorczyń- 
skiego mozny, pełny goryczy: zgrzyt 
końcowy. Czy ten Borzęcki, lojalny 
urzędnik popowstaniowy nie miał przy- 
padkiem racji?... Straszliwy zawód. 
Kozackie nahaje wypisują po tłumie 
warszawskim prawdziwą Konstytucję. 
Tamta,.. to było tylko jeszcze jedne 
złudzenie  rozgorączkowanej  wyo- 
bražni. 

Sztuka Gorczyńskiego — pamiętać 
trzeba — to obr.z. Co zresztą naj- 
wyraźniej autor sam zaznaczył. Czy- 
liż dziś jeszcze ta z przed, lat foto- 
graija wywiera wrażenie? Wywiera,— 
nawet mocne. Pamiętam dobrze prem- 
jerę warszawską z Frenklem, w. roli 
Borzęckiego, w jednej z najlepszych 
jego ról, spodziewanego wrażenia 
„Konstytucja* wówczas nie wywarła; 
za mały jeszcze dystans  perspekty- 
wiczny dzielił obraz od przeżytej rze- 
czywistości. Dziś dopiero oddalenie 
„„zrobilo swoje. „Konstytucji“  Gor- 
czyńskiego słucha się z najżywszem 
zajęciem i szczerem. wzruszeniem. 

8 : 

Sfosunki służbowe pracowników 
komunalnych. 

Ministerstwo Spraw  Wewnętrz- 
nych opracowało i rozesłało do zao- 
piniowania związkom 
wym ' oraz organizacjom pracowni- 
ków komunalnych projekt rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzplitej o  uregu- 
lowanju stosunków służbowych  рга- 
cowników komunalnych. Projekt 
przewiduje publiczno-prawny charak- 
ter stosunku służbowego tych 'pracow- 
ników, oparty na nominacji stałej 
lub na czas określony. Stosunek służ- 
bowy ulega rozwiązaniu w razie do- 
browolnego ustąpienia, zwolnienia w 
drodze dyscyplinarnej lub przez prze- 
niesienie w tymczasowy albo stały 
stan spoczynku. Tymczasowy stan 
spoczynku trwa sześć miesięcy. Od- 
prawa wynosi jedną pensję miesięcz- 
ną za każdy rok przepracowany, naj- 
mniej jednak  trzymiesięczną. Po 
dziesięciu latach służby etatowej, pra- 
cownik nabywa prawo do emerytury. 
Pracownicy komunalni płacą składki 
w wysokości składek emerytalnych 
pracowników państwowych. Każdy 
związek winien utworzyć fundusz e- 
merytalny. 

Projekt rozporządzenia ma cha- 
rakter ustawy ramowej, każdy zwią- 
zek samorządowy opracuje własny 
statut w obrębie jego postanowień. 

Koniec anglo-norweskiego sporu 
0 WYSPĘ. 

OŚLO. 21.11. PAT. Pisma dono- 
szą, że norweski minister Spraw Za- 
granicznych otrzymał od rządu 
angielskiego notę, w której Anglja 
uznaje prawa Norwegji do: wyspy 
Bouret. 

Samcbójstwa dziennikarza, 
WARSZAWA, 21.11. (te/. zet, Słowa) 

Dziś rano w hotelu Bristol odebrał 
sobie życie wystrzałem z rewolweru 
Henryk. Kamiński, współpracownik 
Messager Polonais. 
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REDUTA NA POHULANCE 

24 lutego o g. 8.30 wiecz. 

POŻEGNALNY KONCERT 
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Nowa ofiara Sowietów. 
Jeszcze nie przebrzmiały echa prowo- 

Kkacyjnego procesu ks. prałata Skalskiego, 
Którego skazano na więzienie, gdy ma się 
rozpocząć nowy proces tym razem w Mo- 
hylowie. Przed sądem ma stanąć ks. Marjan 
Sokołowski. Według prasy sowieckiej ks. 
Sokołowski oskarżony jest o utrzymywanie 
związku i okazywanie pomocy bandzie dy- 
wersyjnej Owczaruka, znajdującej się w 
rozporządzeniu defenzywy polskiej. Prasa 
twierdzi, iż ks. Sokołowski działalność swą 
skierowaną przeciwko władzy radzieckiej, 
wiódł od 1921 roku, że „szczególną obawę 
odczuwał przed wpływem "organizacji kom- 

somolskich na młodzież polską, że „zbie- 
rając młodzież u siebie urządzał tańce i 
inne zabawy”, że „namawiał ludność aby 

nie udawała się do domów ludowych”, u- 

jawniał działalność przeciwradziecką w każ- 

dej dziedzinie, doprowadził do tego, że kil- 
ka jego wychowanków zrobiło się bandy- 
tami i przeszło na służbę do Owczaruka. 

Wychodzący w Kijowie tygodnik „Sierp* 
Świadczy również, iż spodziewać się nale 
ży, iż wyrok w sprawie ks. Sokołowskiego 
odkryje jeszcze jedną kartę kontr-rewolu- 
cyjnej działalności kościoła katolickiego i 
zerwie z księży maskę obłudy i kłamstwa, 
ukazując prawdziwe eblicza agentów kontr- 

rewolucji i sługusów fabrykantów i obszar- 

ników polskich*. Nowa komedja sądu i no- 

wa ofiara. Wszystko to ma stanowić ilu- 
strację „dobrych chęci* do utrzymywania 
z Polską dobrych stosunków. 

Manifestaeje 

  

anfyangielskie 
Indjach. 

KALKUTTA, PAT. Z okazji przy- 
bycia do Kalkutty komisji Simona, 
mającej prowadzić bydania nad spra- 
wą reform konstytucyjnych w Indjach, 
czynniki wypowiadające się za bojko- 
tem tej komisji, urządziły wielką ma- 
nifestację. Ulicami przebiegały grupy 
łudzi ze sztandarami, opatrzonemi w 
napisy domagające się niezwłocznego 
powrotu komisji Simona do Anglji. 

z FE 

OSOBA IATELIGENTTA ; 
nie posiadająca żadnych środków do 
życia, ma ciężko chorego syna, prosi 

o pomoc materjalną. ? 
Łaskawe ofiary przyjmuje Admi- 

nistracja „Słowa* dla  „Biednej 
Wdowy“. 

Chora kobieta, matka rojga dzieci 
w wieku 3-5 8 lat, 

zwraca się do dobrych ludzi, prosząc 
o pomoc materjalną, lub zaopieko- 
wanie się losem tych małoletnich 
dzieci, ul. Sołtańska 23- 4. —4 '
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ABSOLWENT INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyj 

ul. Chocimska 31 m. !. Od g. 3-ej —5-ej. 
dla dziecka ociemniałego 
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СОЫНО С З ЗЗ НЕСа ВОЛО ЫН Я 65 РО К СОСБ Е REZ 

W klaSa tora pańsrwowa 
Główna 

wygrana 

Cena 1/4 losu 

12 ‚ 

Tamże przyjmują ZEGARKI i 

Zagrano ją też w Teatrze Pol- 
skim con amore. Z werwą, z tempe- 
ramentem, Opanowaną pamięciowo 
bez zarzutu, wyreżyserowaną dobrze, 
wypróbowaną pracowicie. 

Z wybornego, przyznać trzeba, ma- 
terjału, który autor dostarczył akto- 
rowi, uformował jubilat dyr. Rychłow- 
ski postać Borzęckiego wyrazistą i 
mocną a trudny moment przełamania 
się urzędniczej zrusyfikowanej natury 
pod wpływem ożywczej atmosfery 
rozpalonego do białości patrjotyzmu 
oddał z przynoszącą zaszczyt artyście 
szczerą,  Szlachetną patetycznością. 
Wyróżnić też na'eży p. Marję Lelską 
w roli sztubaka Władka z dużą wer- 
wą oraz intuicyjnem  pochwyceniem 
typu. Zgotowała też nam  poniedział- 
kowa, bardzo interesująca, premjera 
nader miłą niespodziankę: bardzo po- 
myślny debiut młodej artystki (trze- 
ma gwiazdkami oznaczonej na  pro- 
gramie) w odpowiedzialnej, , wcale 
skomplikowanej roli Marylki. Wyraź- 
ny, niezaprzeczony talent. Duża swo- 
boda na scenie. Nad wyraz cenne: 
szczerość i naturalność. Akcentowanie 
tekstu lotne i świadczące o wyrobie- 
niu wcale już dojrzałem. Oczywiście 
wiele jest jeszcze pola do pracy, 
osobliwie w dziedzinie mimiki oraz 
giętkości dykcji — lecz nie wahamy 
się artystce, której p'erwszy krok po- 
stawiony na scenie właśnie wileńskiej 
tak pochlebną zwrócił na siebie uwa- 
ge, przepowiedzieć dziś już: piękną 
karjerę artystyczną. 

420.000 Co drugi los wygrywa 

Й8 BILETY U KOLEKTORA M. GORZUCKOWSKIEGO zamkowa 

100 ,, 
„ całego losu 200 ,, 

50 zł. 
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BIŻUTERJĘ DO REPERACJI 

„ Premjera poniedziałkowa 
niejako tłem dla obchodu jubileuszo- 
wego. 

Sygnał pierwszy dał istny wybuch 
rzęsistych oklasków witający  jubilata 
wchodzącego na scenę zaraz na po- 
czątku pierwszego aktu. Zaraz zaś 
w pierwszym  antrakcie sypały się 
oklaski bynajmniej już nie jubileuszo- 
we. Klaskano hucznie — bo zarówno 
sztuka jak gra „wziely“ co się zo- 
wie salę. 

Gdy się „ionstytucja* skończyła, 
po krótkiej pauzie, mniej więcej o 
101 pół., podniosła się znów kurty- 
na ukazując zgromadzony na scenie 
chór Lutni pod dyrekcją ]. Lešniew- 
skiego. Dźwięcznie i wdzięcznie wy- 
konał chór niełatwy polonez Szopena. 
Znów pauza niedługą, Znów kurtyna 
idzie w górę. Na scenie przepełnionej 
kwiatami i wieńcami: cały zespół 
artystów Teatru Polskiego tudzież 
komitet jubileuszowy w. komplecie. 
Zaraz też występuje z piękną do ju- 
bilata przemową, w imieniu komitetu, 
mec. Bolesław Szyszkowski; składa 
mu pozdrowienie i hołd ks. dziekan 
Kretowicz w charakterze specjalnego 

delegata naszego arcypasterza; dalej 
przemawia przybyły umyślnie do 
Wilna z Warszawy prezes Związku 
Artystów Scen Polskich (ZASP) zna- 
komity artysta józei Sliwicki; prze- 
mawia dyr. Jułjusz  Osterwa; p. 
Wacław Malinowski w imieniu ze- 
społu artystycznego Teatru Polskiego, 

była 
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z 6 krytyka całego świata, tak również i wileń- s z 
K e O N | K A Jufro rozpoczyna się proces „Hramady . ska, odezwała się o | Kocjanie wyjątkowo Diicerowie. 

Jak już dono-iliśmy w dniu jutrzejszym rozpoczyna się w BoCl SOnS, Stawiając g0 narowni # ПИ ЛГЛа ż 4 żyć : г _ mi gry skrzypcowej tej miary, Jak Issay Doszły do wiadomości naszej re- Sądzie Okręgowym w je głośny proces członków zlikwido- ; Kubelik. dajtcj, słuchy; żę: oficerowić wiledskikć     

   

      

wanej „Hramady* na е *z b. posłami: Taraszkiewiczem, iiot- W celu udostępnienia szerokiej rzeszy 2 : нн 
łą, Rak-Michajlows т miłośników muzyki podziwiania mistrzow- EZ bardzo źle przys ielr 

sy а i „ Skiej gry J. Kocjana, Wil. T-wo Filharm: JetOnik umieszczony na stronicy : Proces ten, i ą większe zainteresowanie m. zniżyło cę i które оё 1 — 6 towa 18 lutego, a zatytu- 
n a 4 „Orbis* Mickie 4 
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ia po w ochotniczych pas Oki 5 popierać będ odprokurato- owiadało godności 

$ ostrzeżenia meteorologiczne # Jztwa wileńskiego. CY Pop е ić ® B SM HH 16.40 - 16,85 žyczy sobie byč 

Pzakiadu Met. logji U.S.B. | ogółem 17 przed- TZY p.owadzić bę ap PP- polskiej. feljetonie w ta- 
E Metcorološi! V. S. B. sych oddziałów Kor k : 16.55 — K rai na 

г wych i ochotni- je jawną, za wyjątkie rych 17.20 1 d Od 
: wiatowych. W šzpiegost się dzieci gjunduru. Cis aosrzpiegostwa, — © zieciolubk žo, že i on śre czyć, że antypańsfy akcja ozeouiko Muzyk Ody 

Tem iprawiana przez pozo jeSZ- - odczyt z dz. Muzyka polskatwe | List 16 bar: 
Średi, : Hranady“ likwido wana įest'w dai- dach“ wygt Tadeusz SeligOga ооа 

opad A ę : miejskiej i ; | i otgana bezpieczeństwa. W: ostat- 2 „1980: Koncert ch6i 4 > ia 
ss: : ET : i t zosał'w Zalesiu b. piezes mięjscowe- S0 „!asto“ (В przyj: bę 3 : R W Lidzie arefiigiidno" b Żebrowskiego. oszenie 

Pp WG JE ra dysleusie--kafitsik) goświęcita<śi mady a - žie“ are! jno' b. . L Gorcgį Laude Mater PO induru oficerskiego "ma charakter 
ZO kj 50 c 3 AA o ewa ŚCE „Hramady“ Pietrow o i Krasafinowa, rzy w A *salm  „Wszechmocny Pa wnej misji, pewnej po- 
powazny ocarstwa Kraj d ino 2 „awiali acitaciė“ komūnis i Haller: Ave Mahia. Witte: Gradualle Sed , | 2 ч S =» : r jowego długotermino up g ) S inci win у Š wsze» i 
Idoonk ts Rowi kę wo) pożyczki obligsodot[ ma mwestycje ka: akierze iastruktorów Związku białoruskicgć” RE O bone Jesu._ Palestrina: Respen- wod. PR 
(Tendencja barometryczna spadek  ci- oai kaman koki Macegg włościan. W mieszkaniach aresztowanych zfałeż šoriuin:sicnt servus. Caligavenini“ Novialiss Zazrócyaląy pówyżścć, chosiy dać 
/śnienia. Н e zapa y biouły komunistycznej przywiezionej z Mińska. Popule meus. p» k 

URZĘDOWA. Е "Następnie został rozpatrzony szereg IL Lachman: Sztandary polskie na PY NaSaeBg korouse oficerskie: 

  

    
    

         
   

  

   

  

   

      

    

   
   
    

   
    

i : " : M i К Sp Kremlu. Atenhofer: Dzwon klasztorny. No- i poważania dla korpusu oficerskie- 
— (t) Audjencje u p. Wojewody. W Gpatutiw Rodiikowyci la okres Dudžetowy Zainteresowani winni składać podania ści, jakie codziennie zn | pasaże- wowiejski: Pieśń o Orle. Chopin: Marze- go, a tem bardziej dla Korpusu ofi- 

dniu wczorajszym p. Wojewoda Raczkie- „oży* wierza Nociaowych, awiobusóy, najpóźniej do dnia 25 b. m. wedłag kolej- rów za swoje pienia W nie. Jakubowicz: Pieśń pracy. cerskiego Ziemi wileńskiej, z którym 
icz przyjął Delegata Ministerstwa Rolnic- PROW zosęajy rziiete też zmian  nOŚCI ogłoszonej pizez dany Urząd. Wnętrza autobu epełnione są do _ i9.00--19.20: Gazetka radjowa, sygnał } d ОЛГ, 

twa p. Re.ulskiego, Naczelnika Wydziału * ® Przy y ES e VB pe das — (x) Straje szewców „chału”ni- beczek śledzi. Wydobyć się z takiego kłę- czasu i rozmaitcści. ączą nas serdeczne więzy na tutej- 
Wschodniego MSŻ p. Hołówko, płk. Sko- (žy rozważaniu sprawy odatku koż ków". Wobec „niezadoščuczynienia żąda- bowiska ciałdtidzkich jest nieraz marze- — 19.20 19.45: „Pogadanka radjotechni- SZym terenie. 
robohaty-jakubowskiego, którego wizyta z MUna Ro 2 o I EZ a a Od niom szewców „chałupników*, co do pod- : czna“ wygtosi inž. Radjostacji Henryk То- S ISSN 
powodu wyjazdu do Warszawy nosiła cha- pieruchomości na cele inwestycyjne, uchwa- wyżki dotychczasowych płac o 15 proc., karczyk. 

Н ; „ch lono sprawę te ostatecznie załatwić przy ie ni "stąpili w dniu wczorajszym ; ae k c ; н Р rakter požegnalnej, delegację bezrobotnych „609 SPrawę 16 Ostatecznie >alaių Satta E i jszy właszcza 20.00—2o0.30: Transmisja z Warszawy: JeSZEZE gsha rewizji. 

  

     

z p. Stążowskim na czełe, delegację pieka- 8 й każ 3 „ odczyt z działalności Rządu organizowany ży w p projektu budowy piekarni Gakowe, 2 a AO e „Jak wiadomo zatarg między właścicie-, fazie spóźnie- przez Prezydjum Rady Ministrów. > Otrzymaliśmy list następujący: 
mechanicznej w Wilnie, delegację Związku * ; ШЦ“':Ё а Т’ю Чча Wata rni. W lami sklepėw obuwia i szewcami „chałygźć1 * obaw;e ed. czekającą ich 20.30: Transmisja koncertu wieczorne- Szanowny Panie Redaktorzei 

Olicerow EEA I wremorcdeletatów ke) piekarni E eco oda) i r a wig gf <) Z: z w a. kie RCA + 5 mie dojeżdżając do go DŁ Na mocy Rozporządzenia Pana Prezy- 
Automobilklubu. Е S PAW x) Za nieprzestrzeg ) › ` „00: Komunikat PAT. lit dnia 10 
į sz, & i adujemy się, iż między przedstawicielami gzį d Dowiad denta Rzeczypospolitej z ia maja 
| — (t) Dziś Wojewoda nie przyjmuje. WIAL : А elami dzinnego dnia pracy. Do ! i е Dz. U. № 45- 

sa zaznaczenie dniu emi doszło ostatnio. do. uzgodnienia we” mię go odpowicuiośg erze ego ay ane 
isiejszym p. Wojewoda Raczkiewicz nie С ао ża c: MOT dO 0 iedzialnoścgi? Karne | ń z: EZ Е 

Ьчдіі:ьрзиуідо\над{ runków przejęcia przez miasto placu woj- właścicieli sklepów „galanteryjnych, oraz "SIĘ (grupy pasażerów Z S Ą D W wiedliwości z dnia 4-1 1928 r. mam zaszczyt 
: 5 : * skowego przy ulicy Legjonowej pod budo- kilk k < 

— (0) Posiedzenie Okre-owei Ko- wę piekarni i młynu. Wobec powyższego powie й 
misji Ziemskicį w Wilnie, W dniu 23 iw“ najbližszych dhiach specjalna komisja, ny dzień pracy V 
24 lutego odbędą się posiedzenia Okręgu- skłądająca się z przedstawiciela Min. Spraw Ma až nauczką dla. 
wej K misji Ziemskiej w Wilnie. : Wojsk., DOK. lll i Magistratu dokona przedsiębtórsiw, nieprzestrzeuają 

„ Porządek dzienny pierwszego dnia po- szczegółowych oględzin placu i ustali o- względzie przepisó 
iedzenia zawiera 23 sprawy, w tem 20 stąteczny termin przekazania go Magistra- SONA ZEK R 
raw zatwierdzenia projektów scalenia tow. dA Ane 
untów poszczególnych wsi, położonych Po wykonaniu powyższych formalności 

utobus, który.a nie do- prosić ogzamieszczenie sprostowania nastę- 
GA + kolwiek dużo już zro- Dwie nieprzyjemności b. posła pujących kilku nieścisłości, jakie się znala- 

$ Hi * Ę zły w komunikacie urzędowym wydrukowa 
SB reidas B Bek Szapiela. 22 w poczytnem Pańskiem piśmie Nr 42 

bsłuzi np. na którą często u- ‚ W dniu onegdajszym b. poseł z dn. 21 Il pt. „Echa sensacyjnej rewizji”, 
ę wasi czytelnicy, i N. P. Ch. Antoni Szapiel stanął przed 1) Mieszkanie Nr3 w domu Nr 21 przy 

e BS tują. Wobec Sądem Okręgowym w Wilnie, oskar- ul. Sierakowskiego, w którem organa Po- 
lego za ządze,a, wzbraniającego ap- żony w myśl art. 154 cz. III K. K. licji Śledczej m. Wilna, niestety, jak to wy- 
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; i : ileń- a : 225 ‹ kadem < Żapowie- tekarzo zedawatia pewnych: medyka- EWS : i i 
kiego, ch. Powialach województwa Wileń-_ Macistrat niebawem przystąpi do budqó8 gziany wieczór autorski $- че mentów, ostatni. postanowiji zwrócić się do © Zniewaženie Sądu. : Kenkia varai A 

"Na porządku dziennym drugiego dnia Р ет&‘;е \:ед‚аа‚г:”,ше›і:ад… , chóru BEA е 2 Ba: włądź uistracyjnych ż prośbą o cofnię- Asumptem do wytoczenia Sprawy w s roda # dokonały w nocy 
posiedzenia, m. inn. sprawy następujące: [nformują nas, iż poszczególni rewidefci cad W AA so. ` saozenia |. posłużyło gorszące zajście wywołane z dn. 17 na dz. 18bm. poszukiwań jakie- 

'KOMUN IKATY. przez Śzapiela 12 stycznia 1926 roku goś działacza antypaństwowego należy nie 
Środa literacka: odbędzie się dnia Na sali obrad Sądu Okręgowego w 40 mnie, lecz do mojej matki Stefanji Stec 

inie. 8-mej wi ši nė * kiewiczowej, u której ja zamieszkuję, przy- 
AO B-mej wieczorem w Wilnie. Po odczytaniu wyroku ska- czem sublokatorami mójej matki w powyż- ul. Św: Andy Nr. 4, i i > i Ds far. Janiny Zuiacego w sprawie NPCh-owców szym lokalu są pp. wice-prezes Sądu Ape 

Ends ze skargi e ano Ero miejscy, którym Magistrat гр 
i Bużany, pow. asławskiego, Od trolowanie przedsiębiorstw miaSarSkich i tp. У IMWIECZOTECANNIA A 

p cze Konisji Uwłaszczeniowej napow. w celu  poszukiwanią”. FE apiowateżo li ORO ORC ych 
Brasławski w przedmiocie uwłaszczeuia na mięsa, nie wywiązują Się należycie z po- z nich: - „Mogiła - nieznanego  żołni: i rzecz gruntów z majątku Mickiany, wierzonego im zadania. Śmierć w mieście”, „Żywot człowieki p 
własność Stefana Bortkiewicza; 2) ze skar- * Tak np. w dńiu 16 b. m. ci sami rewi- czciyre. 0%, „Eks L ent“ i inne. Po skór 
£i odwoławczej W. Borawskiego na orze- denci niejącyKarolkiewicz i Górski zgłosili czoych Sy jach. odbedzie. Ч 
<zenie Komisji uwłaszczeniowej w Świę- się do sklepu masarskiego przy ul. Ludwi- nie ha. śwtóta, Gtórezo Wi TSZE 
<cianach w pizedmiocie uwłaszczenia na sarskiėj 4, własność Josiela Paca, gdzie po b GRAĆ publiczności podob 
rzecz jego z tytułu długoletniej dzierżawy przeprowadzeniu rewizji ujawnili 14 i pół “ ёггак;‹іетісю' kidn 

ui około 10 dziesięcin w zaścianku Ba- kg, mięsa rzekomo niestemplowanego. P0- ctyėm dr. Šzeligowskie 
ingródek, gm. Kiemieliskiej, pow. Świę- mimo jednak twierdzeń właściciela sklepu się do występu już: Ep 

<iańskiego, własność Piotra Stabrowskiego j dowodów, iż mięso ostemplowa ie, zabrali wreśzgie mógł pokažač 0 u 
i Ryszarda Bihlera; 3) ze skargi odwoław- takowe, dostarczając je na stację kontroli wije | twóry' Gomółki, Kar 
<zej K. Kowalewskiego od orzeczenia KO- mięsa. Tutaj oczywiście po ponownem zba- sk; inaych. о- ч S as 
T. uwtaszezeniowej na pow. Wileńsko- daniu mięsa okazało się, że mięso to już ście płacą za wstęp jeden złoty, a rocki w przedmiocie uwłaszczenia na było stemplowane, wobec czego też zwró- ” 1 8 

  

temat: „Ostatnia laureatka krewki poseł wszczął awanturę, pod- lacyjnego Bochwic, Redaktor „Kurjera Wi 
1С ĘĄ ai Deledda“. sh której pozwolił sobie wygrażać z Batorowicz oraz p. Marjan Wo 

! pot wy e ia RZA "e : ||с(г_2 уіге'? „precz z sądem 2) Nie jest zgodne z istotnym stanem 

e Zebranie Związku: Zawodowego aszystowskim*. Przewodniczący wÓW- rzeczy, że funkcjonarjusze Policji Państwo- 
Polskich w ie ddbędzie się 745 obradom vice-prezes Owsianko wej dokonali poszukiwań wspomnianego 

dh: 29 lutego polecił aresztować awanturnika. Po przestępcy politycznego tylko w części lo- 
i ‚ mowanej przez mnie i mat wylegiymowania aresztowanego. „wre kas "amobag e jm ma 

ra Narocza jaśniło się, że jest to poseł na Sejm stwierdzam, że poszukiwań. tych dokonano 
i kła Antoni Szapiel, wobec czego został on w całem mieszkaniu, za wyjątkiem wspól- 

No R zwolniony. nej mojej i mojej matki Sypialni oraz sy- 

  

  

     

a> 

  

     
  

    

   

       

   

  

   

        

     

  

      
     

  

   

         

  

(ni + : var P emič) CONYG NE -zewadnić! : 'WOd . Ra ё n ° - ; 
ЁЁЁ:ЁЁЁЁе"';‘д'аы‘;":“‘"Ёш&;ЁЪ:'%‘і'ё[ p cono 2 właścicielowi, lecz dopiero po upły- ° ZZ © ao 20-tej minut aa Po kę o> Na rozprawę wczorajszą powołani Pi4Mi P- Bochwicowej, - 2 więc, w pokojach 

WET Wawa: cewiajl. orzeczenia: WIIEŃ” aa iż ad w stanie nienada- — /Na-goścj z miasta bardzo czekamy. LZ jeziora Narocza i okolicy, przy Zostali w charakterze świadków: vice- e iazóbafcż © pokójach zaj zosknich 
sko-Oszmiańskiej powiatowej Komisji ziem- Uważamy, iż tego rodzaju gorliwość E UNIWERS С iale, licznych z a we prezes Sądu Okręgowego w Wilnie przez Wice-prezesa p. Bochwica, p. Red. 
asie] w przedmiocie przejęcia na własność rewidentów nie należy do rzadkich wypad- OŚĆ ! р :     migdzy ( J. E. KS p. A. Owsianko i sędzia tegoż Sądu Batorowicza i p. Wołodzkę. 
a owa, pa Roya ków i godna jest piętnowania, nie tylko ze „4 ow) "us Ato Aion p. A. Borejko. : gy ZA oświadczeniem p. 

„ pow. Oszmiańskiego, - stron istrat. i ńst Ve czwa SPL Rade POR A P i i ; -prezes; Ivica, › sandry Kowryginowej. ЗЫр Gd koce as T Et: rok EO + sa | Ra p. prez. Maleckiego, p. nacz. Po wysłuchaniu świadków i stron funkcjonarjusze policji pudczas dokonywa- 

    
(o) rla.. parcelacyjny narok 1929. dunkowego. Jak się dowiadujemy, wedłuz a 

W tych dniach ukazało się rozporządzenie, nowych RED: na w najbliższym Mieticki wygłosi 
fustalające w Wileńskim okręgu ziemskim czasie wejdą w życie, każdy obywatel bę- Państw: st ` 
plan parcelacji na rok 1929. Obejmuje on dzie musiał w ciągu 24 godzin po przyby- 

ha z gruntów państwowych i gruntów ciu do miasta zameldować się. Kto prze- 

ol. Livanowskiego, p. Bułha- Sąd skazał oskarżonego na rok wię- nia w naszych pokojach poszukiwań istot- 
Т. чТЁБЁЁ:У::' zienia, zamieniającego dom poprawy. nie zwali się wee A genie > 

dy; - > Nansi ie mogę nie wyrazić ubolewania z te- 
iciela Stow. Oskarżony osadzony w więzieniu go powodu, iż mógł.mieć miejscefakt wkro- 

cyj „Ba- na Łukiszkach sprowadzony został czenia organów policji do mieszkania zaj- 
pod eskortą. Na rozprawie usiłował mowanego przez ludzi powszechnie zna- 

   

    
     

     

  

ore ZE TE w poczet prowadza się do innego mieszkania będzie >) ( у ak Al je „Przez, wsze 
za S ozpar- i ; ien i - : zagaił p. V к OZ A A : ne AS Е 7 

сеіз\:н:;са!:црёъсз;іещ‹!о го;рг{;‘се{ошёпіа ЁЗЗ%‘;ЩЦПУ Ro AN SIS EE ce (z dziedzy yw jsk W świe CZ o przewodniczący. Komitetu o: R PRZE KZZORAE EG Mada as m: Pas 
469 ha, | W celach kontroli ruchu ludności mo- 3749, Bičku Sapeiėw w Wilnie odbyło się. Organizacynego, Ktėry zakomūiūkowai ze- „Precz z Rządem faszystowskim. go stwierdzenia kto w tem mieszkamiu za- 

„Kontyngent gruntów prywatnych obej- gą władze administracyjne żądać od po- oststnio Otwarcie 6-cio tygodniowego Kur= aa 0 dotychczasowych - poczynaniach Jednocześnie dowiadujemy się o mieszkuje, 
muje 10400 ha. Na poczet tego. obszaru szczególnych osób wylegitymowania się. ŠU zodziedzińiy wiedzy, wo,Skowej dla podo- Omitetu w kierunku uzyskania poparcia przykrości jaka spotkała p. Šzapielo- Łączę wyrazy należnego poważania 

  

         

zalicza się 3947 ha już rozparcelowanych, [o tego celu mogą służ i 1 ficerów poszczególnych oddziałów garnizo- czybników Aniarodajnych oraz 0 zainicjo- w średnio i i impja Olejniczakows a S ; ych, gą służyć wszelkiego ro: R 2 S : ą, a pośrednio i samego Szapiela. pja L 
pozostaje do rozparcelowania 6453 ha. ; ; nu Mi i ni a S { wani. jotrzeb turystyki budowy odpo- sobi. S: я ul. Sierakowskiego 21 -3. 
„ (x) Pos edzenie k misji rozjem- A a Lis ai m r) Kłopot bapłystami. Dość wiednich | { komunikacyjnych oraz Oto sprytny jakiś złodziej dobrał się Wilno, 21 IL. 1928 r. ; 

      

   
   
    

do proletarjackich zasobów gotówko- lo Spraw roinych. т i T 7 121 li6 seta. religii ł i nad n ježiora: roinych. W dniu 22 i23 w sposób, nie nasuwający uzasadnionych /P. Wojewoda spodziewa Się, iż przy wych byłego trybuna, robiąc w nich gpm wa sa ao mag I lut у i i E : iefpaty kłoj wa Maz „Odbsdzie się w inspektoracie wątpliwości, a w braku takich dowodów niej ojadć ul ż 

        

   

  

    

   
    

    

    

   

   
   

    

zenie komisji rozjemczej do potwierdzenie osób wiarogodnych. 3 ależ: spółudziale całego społeczeństwa zdoła poważny wyłom. Największe arcydzieło 
spraw rolnych ną powiat Wileńsko-Trocki. PV“ p EM OCE a aj MIA przepisami. budzie 0dpow:ednie zainteresowanie dla : : da produkcji Francuskiej 

edazy: е la ułatwienia wylegitymowania się Qi Ra m STAĆ ze Zginęło tysiąc dolarów i dwieście 
sprawa zajgęniu tem rozpatrzoną będzie wydawane będą dowody osubiste w, gmie СЕЙ Е ВОЫЕ : ©, a tak zaniedbanego zakątka о A YSIą 
mi, a włascyśu między robotnikami rolny- nach, gdzie dana osoba mieszka. Za dowo- kad : 
ków ziemskieją poszczególnych mająt- gy te pobiera się 60 groszy tytułem zwrotu Jak wiadomo żona osądzonego 

BL R» sandų b przy dzojękaćn Tango E ają, że młod * RI zB ode stątutu przystąpiono do @ y ; * 

  

    

  

   

  

2 > + MZ Sbioru' władz. T-wa, dó których weszli: pp. i i ° laniki (Les Transatlantiques) 
(t) Pie „„_ kosztów druku. Opłat stemplowych nie po- py Kurator Pogorzelski, _inepektor_ Praszało- PROEL. wów „oboz A JUTRO w kinie „POLONIA. 8 zasiłek ep AST WSzegO marca ROR biera się. ki wieśidye Szwykowskioróz Bułhak, jako yntupskiej pow. Święciańskiego, gdzie Ора да н нач a A a) 

pelnienie T i sleraty. w PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA ureguloć zastępca, dójkKomisji Rewizyjnej powołano b. poseł przed rozpoczęciem swojej 7 L į 
iunkcjonarjuszom  RaAŚEWOWY(A, P sędziom, — (x) Praca dla bezrobot ych. Pań- wa tej Spra- pp.: prezesa Starzewskiego, dyr. Białasa, karjery politycznej był cieślą. Dowgiałło winnego przekroczenia 

  prokuratorom j osobom wojsk jedno” stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy w Wil- w.e JA razowego zasiłku Ro Jach nie poszukuje obecnie 1200 osób do robót mię. Ta 
ratach, 25 stycznia i 10 marca rb. wyjašnio- zalesiania WojewGdztwa Poznaūskiego, Oraz „| ne zostało, że emeryci, wdowy i sieroty 10 robotników do tłuczenia kamieni w Wo- de otrzymają go jednorazowo w dniu 1-go jewództwie Nowogródzkiem i większą ilosć to 

rezesa Maleckiego, Pietrąszewskiego, i obrony koniecznej, co spowodowało 
si ZO Bochwięa obyć zaš pp. Hryhoro- Finał dramatu dwóch włościan. zabici z aa SE ez 

na. mocy tego wicza, Kozłowskiego. on... „r : В ZE ACC ' 
śnie do służby. Wd " Prócz tego, z urzędu Weszli do zarzą- Sprawa z oskarżenia Stanisława nie w więzieniu na okres sześciu 
w sanitarnych, admi- du prof. limanowski T+wo Ochrony Przy- Dowgiałło, rozpoznawana wczoraj miesięcy zaliczając na poczet tej kary 

    

    

  
   
   

    

    
          

   

marca rb. bezrobotnych do robót leśnych w Puszczy nistracyjnych i gospodarczych. / rody, p: inż. Siła-Nowicki Kom. Turysty- przez Sąd Okręgowy pod przewod” dWa miesiące aresztu prewencyjnego. 
SAMORZĄDOWA OR Gaia wypłaty zesiłków do- | = aa w : „RÓŻNE. dzwi ROS LOPARZEJ — p. Nie- miztwem p. sędziego Kontowtta zacie- POwÓdztwo cywilne Sąd przyznał w 

Ę opielec. 1 

  

) — (x) Rozwój m!ieczarń spółdziel- raźnych bezrobotnym. W dniu 28 i 29 lu- : 3 lec. W. śnieżny J ka © Podcza zebrania: p. Bułhak zadeklaro- kawiła wszystkich, gdyż była o cha- sumie 300 złotych. 7. 
2 <zych w _ woj. Wileńskiem. Dowiadujemy ego b. Państwowe Biuro Funduszu Bez- hoc RZ AB pr y= wat S E Oi CALL nych zdjęć rakterze zasadniczym. Chodziło tu bo- Za opór władzy. 

się, ż Związek Kółek Rolniczych na woj. robocia wypłacać będzie zasiłki z państwo- RTAFGR_+ wybielił karqawałowe błyskÓtKi. wylasnych Z najpiękniejszych zakątków je- wiem o stwierdzenie czy w wypadku i a ileńskie zorganizował w ostatn'm czasie wej akcji doraźnej dla bezrobotnych umy- |minęży roztańczone noce, Ogłuszo=. zjora, - \ : ; YP W wiosce Łotysze, gm. Prozorockiej 
w poszczególnych powiatach 11 własnych słowo-pracujących. B : Mamy nadzieję, jż zainicjówana przez tym oskarżony działając pod wpły- odbywała się zabawa taneczną. W pewnym 

  

  
"muzyką, tonące w świetle 

rožė beztroskie. Tem większą ci- p. Wojewodę akcja T- Czyni si instynkt h momencie, kiedy biesiadnicy byli już w do- iii CS iii OCZ TA „zuoskie. [em większą ci- p, Wojewodę akcja T-wa przyczyni się do wem instynktu  samozachowawczego › ! 
m———————————————————222157———— ——1 22200 Eika DASZEGO | krajoznawstwa. - nie przekroczył obrony koniecznej. e brym humorze pod wpływem alkoholu, zja- 

  

  

SA : hałaśliwych przyszła 1 znów jest popielec, ‚ : а | ił się patrol K. O. P. w składzie szere- a R Gryczałowski w imieniu perso- Na tem się uroczystość w — prze- Ach; t A Popielas Juž. dA -hrzech : “ TEATRY i MUZYKA. Е Podłoże procesu było następu- dakais Timocha i SE 

= age, zb OWEEO. Sani змгаса pełnionym — Teatrze Polskim  za- Kr ze =. czka 2 „Kelendacza, : A> ZZ Ika > «jące łowskiego. laika 6 
-8<, Sprawia bardzo dodatnie wra- kończyła. Przytomnym jej był p. Wo- ži AC „l westchnie żałośnie, | -- ufa na Pohula:ce. Ostatnie Pomiędzy Stanisł i Dowsiałt onieważ śród pijanych znajdował si : sea l ! / Taki Krkas A aa €61 а t . ma ędzy Stanisławami Dowgiałło ._.. 5; OWY t t żenie l żywo jest komentowane prze- jewoda z małżonką w suto udekoro- M WSA o kale: Dz ANY Mme: о Е'ЁЁд!:іК|Ёгіеі oddawna był antagonizm, który jak Zarządał wylegitymowanie 0. i ARE due ю 4 nn й 2 zarządził wylezitymowanie go. _ 
ao red. Ałka, delegata zrze- wanej loży oficjalnej. W ložy p. Wo- dargi, 6“ krūtkim“ karnawale, przestanie zejściem na dłuższy czas z repertuaru, od. to zwykle u ludzi o niewysokim po- Żagadnięt „ jak się później okazało 

r orów żydowskich Wilna, Bia- jewody zasiadt J. E. ks. biskup Ban- rożróżniae noc. od- dnia, dzień od nocy i będą się tylko dwa przedstawienia sztuki ziomi inteligencji (obaj byli drobne- kanonier Pytliński, nietylko, że nie ustuchat 

egostoku ji Łodzi. Składa też dyr. durski. Na parterze, zwłaszcza w poklikać O aż: tu przychodzi, w. 5-ciu odsłonach Stefana Żeromskiego — mi rolnikami) wyrażał się na zew- weźwania, lecz wspólnie ž innymi „cywilny- 

Rychłowskiemu efektowny upominek pierwszych rzędach, traków i wieczor- kaktą Kantas „P opielec. Kto odwracał „Sułkowski, z Juliuszem Osterwą w po- nątrz w postaci sprzeczek. Wrogowie zyc się na odbił ich i w Timocha i 
jubileuszowy, U inków i wieńców ko nie let pań było pełno. Sala i jakaż j IE arža tak szybko? Juž Popielec, staci tytułowej. Ubiory Ściśle historyczne 74. REA Sokołowskiego, pobił ich i wreszcie roz- 

iętrzą się р pominków i wieńców nych tualet pa yro peino. . jai Ša m nieszczęśliwa pomyśli znów wykónanó w pracowniach Reduty, podług niejednokrotnie grozili sobie, a na broił. RE Е 
PletrZą Się stosy. Dorzuca do nich scena tonęły w zieleni i kwiatach, ta panieneczka. Ale szepcze jej słos wzorów przysłanych przez pułk. Ciemba- zabawie tanecznej w dn. 24. X. 26 r. Szeregowy Młynarczyk zdołał narazie W nad wszystkie odznakę p. Nastrój ogólny był wybitnie serdecz- aa z, an aczówow Ca, Kustosza Muzeum Narodowe- doszło do tego, że Stanislaw Dow- kiere = ans GPS skiero- 

domęśc, | ichrowski podając do wia- ny, szczery — i miły. ‚ п egprawe karnawałowych Tyle tego by- ** W еа Połaxi (sala Lutnia). Teatr fiałło syn Karola postanowił pobić *" lcjeczkę Młynarczyka zauważono i Ści publicznej, że p. Prezydent Ostatnim etapem jubileuszowej ło. Można mówić I mówić bez końca. Zro- polski gra dziś w dalszym ciągu „Fenome- przeciwnika. Rzekomo miał nawet re- tłum chłopów na czele z kanon. Pylińskim 
eczypospolitej w uznaniu zasług uroczystości był bankiet składkowy bić przegląd balów, na których tak dobrze” najnią umowę”, komedję amerykańską John- wolwer. pogonił za nim. | S : 

yr. Rychłowskiego około szerzenia w jej i Szlacheckim, który zgroma-. żie FGoczy 9. Pamialki kotslionowe znacz< soną, której towarzyszą stale salwy śmie- _ Bojący się o swoją skórę Dow- ., Młynarczyk widząc, iż jest osaczony i 
kultury i artystycznego słowa właśnie OC i, „kwiaty papierowe zmięte, baloniki, kar- ch. wśród, rózbawionej widowni. B aso easy Asd S dził kilkadziesiat osób ze wszystkich neciki—raz jeszcze wszystko to przejrzeć | Ki panda " giało Nr: 2 począł uciekać, pierwszy mierzywszy karabin 'w stronę tłumu, we- na Kresach przyznał mu Żłofy Me- Spo. "zaa GOA wileńskiego towarzy- z wesłełwieninm na bok odłożyci „lbobze przykładem Teatru bolabiego (Wieza га nim. Zwolennicy goniącego uzbro- zwał ich trzechkrotnie do spokoju, a kiedy 
dal Zastugi. Wtrąćmy od siebie, że stwa e a + się do bli- DYMO teraz nie żal tych nocy straconych" e wszystkie teatry na. terenie Rie iwszy się w co kto mógł — za nimi. i to nie pomogło oddał jeden strzał w gó- 
dyplom na złoty krzyż przechodzi sko A z pas BS Pierw- © opigłem głowę osypawszy pogrążyć się nospolitej grają % niebywałem. powodze- Doprowadzony do ostateczności, re a następnie dał jeszcze kilka strzałów 
brzez Radę Ministrów i idzie do pod- sz, stos“ godziny nad. ranem. rodzki | ASS Aaaa Ja aRo „trudach niem „Moralność pani Dulskiej. - Zapol- zaniepokojony O własne życie i zde- Wobec czeżo zabił Antoniego Onoszkę zaś 
p samego p. Prezydenta, co Oczy- TA wawikiocy 42 p. śnieżny, biały: Jakis inny, niepodobny, do maj Wei Ja WO sg prawdzi” terminowany Dowgiałło Nr. 2 biegnąc W aja aaa asai 

dopięą pozwoli odbyć dekorowanie Wojewodę do reprezentowania go za poprzednich. Wielu jest takich, którzy nań | eh Przedstawienie dla młodzieży wyjął z kieszeni nóż i zatrzymawszy w tej sprawie, stawiono przed wojskowym 
ero za parę tygodni. W serdecz- pankietowym lei iezienią Czekali jak па dzień, z Którym rozpoczy- szkołnej. W subotę O @; 4 m. 30 pp. Te- sję raptownie pchnął nadbiegającego Sądem okręgowym na ostatniej sesji wyja- 

nych, szczerych słowach podziękował +óastu w zyje tłem i do wzniesienia na się okres spokoj ejszy., ale bal. wy- atr Polski wys awia specjalnie dla mło- napastnika w bok. Uderzenie było Zdowej w W lejce: kanonier Pyliński, oraz 
jubilat. Dy aty Oklaski oastu w imieniu władz. Przemawiali bory... No, ale od tego hałasu łatwiej do dzieży „Konstytucję" - B. Gorczyńskiego. © p Urzadź oróbimatorski wszyscy biorący udział w patrolu K. O. P. 

W RODZA Usa bin kolejno prof. Ruszczyc, jubilat dyr. siebiż przyjść moźna, a zresztą karnawał Genys miejsc 0d 20 gr. : śmiertelne. Urząd prokuratorski Wy- a więc Młynarczyk o zabójstwo, zaś Timo- 
do GE yrwicz- Wichrowski Ph Rychłowski, . mec-.„Klott, .-przedstawi- „był dla jednych, a wybory dla innych zno- - 'Wileńskie Towaszystwo Fiiharmo- 51ар ko, zabójcy, ojciec chin į Sokotowski o przekroczenie „przepi- 

i dępesz Wygra lito AG" depesz £żiel zespołu Redu ; 
     

  

    

   

   
   

    ; jem i „ciężką pracą“. | : iczne w „Reducie". Jarosław. Kocjan, zabitego - się wyduwajac żbie patrolówej. 8 — 
Karbowski * jak raptowne ucięcie napiętego sznura, słynny skrzypek-wirtuoź grać będzie u nas ERA kwają i          

     
   

Reduty p. A daj awy i wysłuchaniu 
z pis s: i. Ste etc. (AŻ) niżejpodpisany w odpo- jak mocno postawiona kropka przyszedł po raz trzeci i ostatni w piątek dn. 24 b. m. powództwo _ cywile składające się z itatord kpt. k. s. Pe- 
salsa kancelarji Marsžatka:Pil- wiedzi na pdzdrówieńiie prasy wał -Popielec. Szara środa, wymowna Sari GB P Redude 0 godz. 8.30 Bao Program te- dwóch części: 1) zwkłot'koSztów pó: 'kpt/ Bronićwicza, sąd 
Szły d 20 na pierwszemi.. miejScu.. jubilata/ wziął stąd asumpt do wznie- czeniem. Wieczoiem. zda Się, że z mroku go wielkiego mistrza obejmuje jak wiado- grzebu — 199 zł. i zwrot, strat Avy- Ex + k. sy Janowskie- 

wa dalej: nadesłane na rece p. WO- Niunia  toastu pod znakiem ścisłej we ynsce muru wyjdzie mnich w kapturze mo zawsze kap.talne dzieła literatury mu- nikłych z utraty zapomogi wypłacanej go skazał kan. Pylińskiego za opór władzy 
jewody, dostojnego ; protektora Komi- py, 2 Sztuki i Pr em Ścisłej pą głowie i bezszelestnie sunąc po opusto- zycznej Oraz szereg utworów dawnych mi- przez syna — 1200 zł. „ 4 na 54 miesięcy Р wców: 

' łączności Sztuki i Prasy zakończone- 'szałych ulicach zamknie, zarygluje drzwi ba- strzów. Akompaniuje wybitny p.anista Old- : | \ narcžyką, "Timocia 1 S wskiego : Po przeprowadzeniu przewodł są- A i tetu Jubileusz : depesze: ioliSfy 4 -ratoaniskier łe tai : i PB ministrów Mea ežiow 624, Nn go staropolskiem „Kochajmy się! / lówe. W noc milczącą czarne oczodoły żech Kredba. 

80 i Sławoj-Składkowskiego. Grzmią- 

ч r а : cCWDGU ini 2 miesięcy aresziu za 
okien opowiadać sobie będą, co widziały. _ Pożegnalny w sezonie bieżącym występ dowego oraz wysłuchaniu przemó- przekroczenie przepisów obowiązujących. 

Cz. J.  Agdyzniżone usną cisza zapanuje wszech- p. Kocjana nie wymaga reklamy, bowiem wień stron: podpr. Bagińskiego, przed- | 3zer. Młynarskiego ośkarżónega nadto 

     

     <e Oklaski, całej sali towarzyszyły Od- 7 ‚ władnie. mistrz:ten na poprzednich swych 2 KONCEr- stawjcief. Ództ ьва o zabójstwo, Sąd uznająć, że dzialai zgo- 
! t IM V bitnieiszvė E Ч a й (t) Tortury autobusowe... Jazda au-- tach wykazał niepowszedni talent i Teno= 3, аЕ, POW POWI "P- dnie zapiawem i miał. ©bowiązek., strzelać 

i TE No kai UTA OC ° — — tobusami wileńskiemi nie należy do przy- menalną wprost technikę, wzbudzając za- Jankowskiego i obrońcy oskarzófego go diwy od inkrymiaowanego mu 
jemności. Żadne pióro nie opisze przykro- chwyt licznie zebranej publiczności. Jak mecenasa Andrejewa, Sąd uznał St. zarzutu uwolnił. 
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Wyłopalła ga aliach Wilna 
Od dłuższego czasu prowadzone 

są na terenie Wilna roboty kanaliza- 
cyjne, przy których odkopywane są 
różne przedmioty, mające związek z 
dawnemi badnykami i kulturą Śred- 
niowiecznego Wilna. Przedmioty te 
jak monety, kafle, części zbroi oraz 
utensylja gospodarstwa domowego 
znajdowane są w różnych warstwach 
ziemi, posiadają dła badań bardzo 
ważne znaczenie, gdyż razem z irag- 
mientami murów Świadczą dobitnie o 
nawarstwieniach historycznych miasta. 

W ten sposób przed dwoma laty 
zostały odkryte n. p. iragmenty dol- 
nych ubikacyj barbakanu przed Ostrą 
Bramą, stanowiącego z nią całość 
obronną. Niedawno przy zbiegu ulicy 
Biskupiej i Magdaleny pokazały się 
w znacznej głębokości części murów 
obronnych oraz kościoła wraz z cmen- 
tarzem i trumnami i Ślady bramy Św. 
Magdaleny, zaznaczonej na planie for- 
tyfikacyj Wilna w 1648 r., wykonanym 
przez Getkanda, inżyniera wojskowe- 
go Władysława IV. Nad rozkopami 
temi, prowadzonemi przez Sekcję Te- 
chniczną Magistratu, czuwa Urząd 
Konserwatora, wykonywując zdjęcia 

8 proc. ziemskie 83 

Wilno, dn. 21 

Wil. Ban. Ziemskiego 

dzieci na Antokolu— 

SWAWAWE 
R LEKARZE I 
MAWAWAB 

  

pomiarowe oraz w porozumieniu z DOKTOR 
Zakładem Geologicznym U. S. B. ba- | [ji ZELDOWICZ 

dania geologiczne. chor. weneryczne, 
Na mocy obowiązujących przepi- | syfilis, narządów 

moczowych, od 9 sów 0 ochronie zabytków sztuki i 2 odl CERCA 
kultury przedmioty znajdowane w cza- 
sie rozkopów stanowią własność mia- 
sta i nie mogą być skupywane, wzglę- 
dnie zabierane przez osoby postron- 
ne. W tym celu Urząd Konserwatora 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 

Papiery procentowe: 

dolarówka 69,75 69,50 
listy i obł. Banku Gosp. Kraj. 94 

„. Banku Roln. 94 

4 116% ргос. ziemskie 56,50 56,50 
8 proc. warszawskie 80,15 80,05 
Akcje Banku Polskiego 151,50 

GIEŁDA WILEŃSKA 

Listy Zastawne 

ERSTEN ZNAKOW: KN SESI 

Ofiary. — 
, — Ku uczczeniu pamięci Sp. d-ra Jana 

Michniewicza, pracownicy szpitala Kolejo- 
wego w Wilnie na ochronkę dla gruźliczych 

KIRK ORA Ka EJ EARJEZZGEJEI 

Ł 

STAN CZYNNY 
lutego 1928 r. 

100'zł 6430 6360 "(558 1 Sumy'do dyspozycji 
* Waluty zagraniczne ; 

Papiery wartościowe własne 

Weksle zdyskontowane 

z —12izł, Weksle protestowane 

OWw © 

  

Papiery proc. funduszów rezerwowych 

Należności w dochodzeniu sądowem 

Wątpliwi dłużnicy 

Uwadze pp.Lekarzy! 
Z powodu nabycia 
nowego aparatu Ro- 
entgena do sprzeda- 
nia b. tanio używany 
oparat do prądu sta- 
łego. Wiadomość w 
Lecznicy  Litewskiei, 
Wileńska 28. -1 

(mar) 

Pożyczki w listach zastawnych 

Raty pożyczek emisyjnych 

Banki „Nostro” A 

Majątki wlasne w parcelacji 

Zaliczki na komisową parcelację 

Dłużnicy za nabyte grunta 
PRESS й 

ZZM. Dostawcy (zadatki) 
AKUSZERKA ы 

W. Smialowska Rezerwa zbožowa 

przyjmuje od godz. 9 Różn; dłużni 
o 19. Mickiewicza RÓŻNI dłużnicy 

porozumiał się z Zarządem miasta o | DOW MOCZOW. 46 m. 6,  _ Sumy przechodnie 
wyznaczenie nagród pieniężnych dla | od 12--2i od 4--6, FP NG. © ' robotników dla zachęcania ich do | "l. Mickiewicza 24, AKUSZERKA _ Nieruchomości w budowie ochraniania tych przedmiotów. Wszel- RZ _M. LAKNEROWA Ruchomości į ^ 

"TW. Zdr. Nr. 152. 
Doktór Medycyny 

A. GYMBLER 
choroby skórne, we- 
neryczne i  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9 2i5 8. 

kie samowolne zabieranie tych przed- 
miotów będzie ścigane prawnie. 7. 

iii i) 

GIEŁOA WARSZAWSKA 
;21 lutego 1928 r. 

Bewizy i waluty: 92 - W.Z.P. 43. 
Tranz. Sprz. Kupno Е Mas 

Londyn 43,41.5 43,58 43,36.5 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 K. GIŃSBERG 
Paryż 35,06 35,15 3497 choroby weneryczne 
Praga | 26,41,5 26,48 26,35  syfilis i skórne. Wil- 
Szwajcarja 171,52 171,95 171.09 no, ul. Wilenska 3, e- 
Stokholm 239,30 239,90 238,70  lefon 567. Przyjm je 
Wiedeń 125,55 12586 125,24 gd 8 do 1 i od4 do8. 
Włochy 41,25 41,37 4713 gę— 

  

Przyjmuje od g. 9 do 
7 w. Kasztanowa7 m.5 Koszty handlowe . 

W. Z. P. 69 „^ } 
+£—£9l Koszty handlowe roku przyszłego 

  

AKUSZERKA Fundusze administrowane OKUsSZKO „V“ 
powróciła iz В A 
przyjęcia chorych. й у i Л Mostowa 23 m. 6, Dłużnicy z tytułu udziel. gwarancyj 

W. Z. P. 24 Depozyty 

  

Popieraj 
L.0.P,P 192 

„M. GORDON* 
uł. Niemiecka 26 

°° wyprzedaż resztek 
"GENY WYJĄTKOWO NISKIE 

E S M ASS 

Pożyczki zabezp. wekslami i innemi dokumentami 

Należności wstępne z pożyczek emisyjnych į 1 5 

  

na dzien 1-g0 grudnia 1927 

  

KLINY SOROWY PARSTWOWEGO BANKU ROLNEGO 
roku. 

STAN BIERNY 

  

METROBNIASTZTAKC | WESRKZOGKALENON) 

10.913.466.63 — Kapitały własne 29.212.187.13 

116.281.53 Amortyzacja „ 91.398.— 

z „*::5.343:58.83 Lokaty terminowe skarbowe 113.555.476.90 

3.244.197.35 Wkłady . : 2 » 8 > o > ‚ — 23.036.608.70 

30.027.393.97 — КасйипК! czekowe —. 10.372.876.75 
268,480.09 Salda kred. rach. pož. zabezp. wekslami i inn. 4оКотетат! — 1.727.186.01 

: : .  1.708,153.03 _ Emisja 8 proc. listów zastawnych . : ; 3 « 37.074.084, — 
A . .  102.138.34 _ Wylosowane 8 proc. listy zastawne 46.612.-42 

94.614.560.12 Fundusz umorzenia listów zastawnych 111.663.41. 

. 31.074.084. — Fundusz na zapłacenie kuponów od listów zastawnych 1,446.850.99 

310.147,13 Kupony płatne w obiegu 152.804.80 

Г 3 883.185.40 Raty przedterminowe požyczek w listach zastawnych . 10.741.89 

A . 51.709.861.34 _ Tymczasowe zobow. Państw. Banku Rolnego na listy zast. 3.612.— 

: > ‚ — 7.194.086.51 Wierzyciele z tytułu nabytych majątków . 256.841.46 

' i 1.666.37  Zadatki i wpłaty na nabyte grunta. 4.052.917.16. 

. 1.318.673.57 Dostawcy . 1.013.371.13. 
2.145.583.89 _ Różni wierzyciele. 14.932.207.66 

5 с 5 х 491.442.22 Sumy przechodnie. 3.476.111.27 ) 
я . 26.615.601.39 Fundusz obrotowy reformy rolnej . 3.561.450.87 

164.461.31 Wpływy z tyt. pożycz. b. banków ziemsk. państ. zaborcz. . 2.909.421.87 ) 

1.917,318.14 _ Zobow. za przyjęte wierzytel b. b-ków ziemsk. państw zaborcz. 181.532.67 

1.061.939.42 Sumy do dyspozycji Skarbu z funduszów administrowanych  25.586.401.28 

6.043.950.66 _ Różnice kursowe 449.456.19. 

53.955.34 Procenty i prowizje . й 9.270.237.99@ 

„ 115.431421.17 Proc. i prowiz. na rok następny |. 126.143.45 

2.582.669.51 Fundusze admin. (stan dotacji Skarb.) - 115.431.121.1T 

805.160.58 _ Różni za inkaso . ‚ 8 ‚  2.582.669.57 

8.186.874.06 _ Zobow. z tyt. udzielonych gwarancyj 805.160.58 

R6žni za depozyty. |. ||. 8.186.874.06 

410.936.626.96 410.936.626.96 

Ostatnie 3 dni 

  

  

i Kino-Teatr Ostatnie 2 dni! 2-ga i ostatnia Z Gao PRD ' = 

į DNIA” w roli tytułowej IWAN MOZŻ . Orkiestra koncertowa p 
i „POGORIA Castinovo batutą Mikolaja Salnickiego. Seansy: 4, 6, 8, 10.15 w. ; ul. A. Mickiewicza 22. 

Honorowe bilety na premjere i w dni šwiąteczne niewažne. 

  

Dzis! 

Kino- Helios“ | „Gielda milošai“ 

  
  

Wielkasensacja ostatnich czas6w!! Wstrząsający obraz dusz powojennej generacii!..- 
„Życiowe Pajace“. „Cafe Electric" Fascynująca sztuka z życia współ- 
czesnego — w rol. główn. Rywal Valentino | |, ь 

NA, МЕВА SALVOTTI i MARLENĖ DiETRICH. Film o- kolosalnem napięciu sensacyjnem. Seansy 
IGO SYM, NINA .VAN- 

o godz. 4, 6,8 i 10.15. 

  

| 

  

Kino Kolejowe Dziś! Wspaniały 

  

obraz Wschodu! „Lalotny Rslqżę 

KINO MIEJSKIE. 
Dramat wschodni w 8 dużych 

aktach. W rołach głównych: 

  

  

| 

„Dziewczynka do wszystkiego” | 

  

i 

  

| 
į „OENISKO“ Natalja Kowaiko i Jague Catelain. Nad program: „HAROLD MA NEĖRWY“,s“ 
j (obok dworca kolejo- |; komedja w 1 akcie. Początek seansów o g. 5, w niedziele i święta o g. 4. Ceny „i 
! z miejse: Li II m. po 65 gr.. III m. po_55_gr. B S 

Kinu-Teatr | Dziśt Monumentalne arcydzieło. Egzotyczne życie dalekiego Wschodu. W rolach gł. ; 
WANDA” (człowiek o stu maskach) Mistrz maski LONCHANEY, 2 sanis ! 
RE (czyli Smierć bladym twarzom). Tragedja miłośna | 

Wielka 30: Mandaryn Ou-Chamg w 12 aktach z dziejów wielkiej rewolucji Chin. | 
  
  

Miejski Kinemaiogiai 
Kulturałno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
uł. Ostrobramska 5. 

PRZETARG 
Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja Ro- 

bót Publicznych) ogłasza piśmienny przetarg ofertowy na wy- 

konanie robót drenarskich przy budowie Państwowej Szkoły 
Technicznej w Wilnie, ul. Fiolendernia Nr. 1 

Przetarg odbędzie się w dniu 29-go lutego 1928 roku 
o godz. 10-ej w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w 
Wilnie, przy ul. Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 78. Piśmienne 

oferty winne być złożone w tymże dniu do godz. 9 i pół w 

Kancelarji Oddziału Budowlanego Dyrekcji, pokój Nr. 92, łą- 
cznie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum 
przetargowe w wysokości 3 proc. zaoferowanej sumy. ; 

W oiercie winien być podany minimalny termin, w któ- 
rym firma podejmuje się wykonać objętą niniejszym  przetar- 

giem robotę. е : BĘ i Ogólne warunki przetargu i ślepy kosztorys otrzymać 

można w Okręgowe! Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie,. 
pokój Nr. 78 zu zwrotem Kosztów wykonania. Tam również 

można codziennie od godz. 12 do 13 przejrzeć ogólne i techni- 
czne warunki wykonania robót przez przedsiębiorców, projekt 
robót, projekt umowy oraz ogólne przepisy Min. Rob. Publ. 

Od dnia 19-go do 22-go lutego 1928-go 
roku włącznie będą wyświetlane filmy 
Balfour i Andrć Roanne. Nad program: Kronika Šwiatiilmu Nr 1. W poczekalni <oncerty-Radjo. 
Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od godz. 3 min. 30—początek seansów 

o godz. 4-ej. Ostatni seans o godz 10-ej. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. 
Następny program: „Z żaru pikiet na śnieżny szczyt”. 

„DLIGWCZYNA 0. WSZYSIKIEDO 3 wotach: gacwnychę Betty 

   BASBECECEZEBSECEESZSEA 

Ogloszenie. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie pedaje do wia- 

domości, iż w dniu 14-go marca 1928 r. o godz. 12-ej w 10- 
kału Dyrekcji Lasów (ul. Wielka 66) odbędzie się przetarg 
ustny i za pomocą ofert pisemnych na sprzedaź działek eta- 
towych według obliczenia powierzchniowego poszczególnych 
drzew na pniu i meterjałów w stanie wyrobionym w Nadle- 
śnictwach: Podbrodzkiem, Druskienickiem, Trockiem, Mostow- 
skiem, Stołpeckiem, Trabskiem, Różankowskiem, Wileńskiem, 
Smorgońskiem, Uszańskiem, Baksztańskiem, Ławaryskiem, 
Olkienickiem i innych. 

Wykaz jednostek licytacyjnych, warunki przetargowe, 
szemaiy umów i ofert są do przejrzenia w godzinach urzę- 
dowych w Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie pokój Nr 7. 

EBEZSEBACERZCEEBEGNAEAA 
Osłoszenie 0 przetarzu. 

Dnia 1 marca 1928 roku w Magistracie m. Głębokiego 
odbędzie się przetarg za pomocą ofert piśmiennych, w zakry- 
tych kopertach, a następnie przetarg ustny na wydzierżawie- 
nie poborów „rynkowych i rogatkowych w dnie targowe, t. į: 
w poniedziałki, czwartki i piątki w m. Głębokiem, od dnia 
1-go kwietnia b. r. na rok jeden. Cena wywoławcza 22.000 
złotych rocznie, płatnych w miesięcznych ratach z góry za 
każdy miesiąc. Składający ofertę winien złożyć jednocześnie 
500 złotych kaucji lub na takąż sumę weksle gwarancyjne w 
zabiezpieczenie dotrzymania podanych warunków. Po zakoń- 
czeniu przetargu złożone Kaucje wszystkich uczęstników . 
prócz wydzierżawiającego zostaną natychmiast zwrócone. Wa- 
runki dzierżawy można oglądać codziennie w Magjstracie, po- 
czynając od dnia 21 lutego b. r. 

m. Głębokie, dnia 16 lutego 1928 toku. 

Magistrat m. Głębokiego. 

  

  

Najlepsze Teodolity, 
` „niwelatory, 

instrumenty astrolabje, 
goniometry, 

Geodezyjne = planimetry etc. 

  

„Add. 2. powszechnie znanej firmy 

Gusiao Heydėe, Drezno: 
8 T Own iež nuo 

taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborze 

tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym 

„Optyki Rubin ==   
    

  

i wysortowanych towarów. 
  

| Podania wraz z odpisami 

- Ce nik 

  

PAŃSTWOWY BANK ROLNY 
Oddział w Wilnie 25.1.-1928. 

# Okazja! Spieszcie! “ 

firma W. NOWICKI 
Wilno, ul. Wielka 30, tel. 908 

-zawiadamia iż PODARUNKI BEZ- 
PŁATNE w szczęśliwym wypadku 
wielokrotnie przewyższające sumę 
zakupu wydawane będą tylko do dnia 

"1 marca r. b. Największy wybór 
i koniekcji, galanterji i ia. 9- ‚ Ą «w JI gi ri i obuwia. Q OF 

    

NASIONA THSPEKTOWE 
jak Rzodkiewka, Sałata, 
iony, Kalafiory, Szpinak, 

Karota, poleca 

W. Weler, wino | 
Sadowa 8, Zawalna 18. 

Ogórki, Me- я 
Marchew— jg     

‚————————-—ч : 
В Magistrai 1. Giębokiego ogłasza КОНКОВ na stanowiska: į 

mechanika i moatora do elektrowni miejskiej w Głębokiem 
ni świadectw o dotych- i 

czasowej pracy oraz podaniem warunków wynagro- 
| dzenia należy składać do Magistratu do dnia 28-11 

1928 roku. 

| 7 inż. M. Snarski. 

Oferty nieuwzględnione pozostaną bez odpowiedzi. Ę 

% 746—1 
ENN TIA СС КПЗ НН НАНО КОЛ УО оо Doza ” 

Burmistrz m. Giębokiego 

  

  

Rządca-Ekonom ją sie niedro 
poszukuje posady sa- W centrum Sprzedaję 6 a 
modzielnej lub pod у 3 iilmowy dla towa- 
dyspozycję. Posiada; miasta natychmiast rzyskich  wyświetlań długoletnią praktykę | po-zukujemy (robota amatorska). 
i dobre Świadectwa. zkań Kalwaryjska uł, Nr 23 
Adres: Ostrobramska | p, H,-K. „Zachęta* m, 16, oglądać od 9 
5 15. | 0.224; Gdańska 6, tel.9-05 do 12 g. rano. 

KASIORA 74 0 
wyborowe, warzywne, gubioną książecz- 
pastewne Pk Z. kę wojskową, wyd. przez Sta- 
koniczyny i inne w rocznik 1902, rostwo Wileńskie 
wielkim wyborze powyd. przez P. K. U.w +. 1922 za Nr 
cenach najniższych Wilno, na imię Marja- 18773 / 20806 / 11 22 
poleca: F. 

Wilno, 

0-881. 

  

gub. legitymację 

Rz 58. wažnia się.  705-0ul. Niemiecka 4. - @ na żądanie jpsSZNUSONZZANOSNZABECEAGEN 
1 MAJĄTKOWĄ "a 

kapustę konszoną 
sprzedaje na beczki Rolnik Wileński 

grati 

  

tereny i materjały 
leśne kupujemy— 

sprzedajemy 
D. H.-K. „Zachęta” 
Gdańska 6, tel.9-05 na 

0—0p/ E Kalwaryjska 2. 
POSZUKUJĘ pracy fmouazanasozczanansazazzsa 

gospodyni, przy. dzie- ; KE 
ciach, chorych lub 
innej. Dowiedzieć się: 
Archanielska 12 m. 4, 
Zotja Szymańska. 

—————— —. ы 3 

O rozwoju każdego 
przedsiębiorstwa 

decyduje REKLAMA 
Dziennik „Słowo* 
jako. najpoczytniejsze 
pismo, wychodzące w 
wielkim nakładze i 
docierające do najdal- 
szych zakątków na- 
szego kraju, daje 
gwarancję dobrej i 
skutecznej reklamy — 

P
r
o
s
a
z
s
s
n
a
z
a
 

KAŻDY Radjoamator wie, czem 
jest deiekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY deiekt psuje odbiór i 

„ denerwuje słuchacza. 
KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak defekt taki usunąć. 
PORADNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa wy- 
bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 
właśnie tem, co jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatora. 
Cena egz. brosz. 3.50 z., opra- 

wionego 5.— zł. 

  

  

, które dla oferenta są obowiązujące. Dyrekcja Lasów Państwowych wszelkie reklamy i i - й 
so Wojewódzki zastrobij PORE prawo wyboru ofer- w. Wilnie. : ' ogłoszenia . a o Poradnik (la Radjnamatorów 

tamta, uzależniając 0 o awo ztedukowónia lości robgt lu, - 261 2840—VI UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58 Buro „ADMINISTRĄ-|| Do nabycia we wszystkich księ- rzedsiębiorstwa 0! a в ' 3 £ m i arniach Oraz w  AJENCJI 
pawet zupetnegą ch zajechania ZPAS ZETA KARA BA caEACZcZ AG gą zy Najstarsza firmą w kraju (egzyst. od 1840 r.) SS aa WSCHODNIEJ, Wilno, ulica У ! Dyrektor Inżynier (=) Siła Nowicki, Da r KD XD DEDE 858 @@.Ё —_ PAZOĘ PANNA * notarjuszem Bohusze- Mickiewicza 4. 
ч 2764-VI wiczem). EROETZOEZZCZWDCYETZKONKRO UTENOS DEI 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redakter odpowi. ..iny Czesław Karwowski. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie"', Kwaszełna 23. 

Г 

SZYK na Szutowicza, unie-na imię Mery Bałter, ы 

* 

ч 

 


