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ft-lecie niepodległości Estonji. 
Przybycie delegacii polskiej. 

TALLIN. 24-11. PAT. Dnia 23 b. 
m. pociągiem ryskim przybyła tu 
specjalna delegacja rządu polskiego 
na uroczystość cbchodu 10-lecia nie- 
podłegłości Estonji. Delegacja ta w 
osobach b. ministra Makowskiego, i 
delegata M-stwa Spraw Zagranicznych 

* p. Raczyńskiego powitana została na 
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dworcu kolejowym przez estońskiego 
ministra spraw zagranicznych Reba- 
nego, wiceministra Schmidta, szeia 
protokułu dyplomatycznego, posła 
polskiego p. Chorwata, i sekretarza 
poselstwa p. Mali:kiego. Następnie 
na zamku odbyło się uroczyste przy- 
jęcie przybyłych do Tallina delegacji 
polskiej i fińskiej przez prezydenta 
republiki. Przyjęcie to odbyło się z 
zachowaniem ceremonjału stosowane- 
go przy przyjmowaniu ambasadorów. 
Każda delegacja przyjęta była od- 
dzielnie. Podczas przyjęcia delegacji 
polskiej b. minister Makowski wy- 
głosił krótkie przemówienie, na któ- 
re odpowiedział prezydent republiki. 

Następnie odbyło się złożenie 
wieńców na t. zw. bratniej mogile 
wojskowej. Delegacja polska i fiń- 
ska złożyły wieńce równocześnie. Po- 
południu odbyło się specjalne przy- 
tęcie urządzone dla przybyłych deie- 
gacyj, w którym wziął udział prezy- 
dent republiki, członkowie rządu i 
przedstawiciele poszczególnych państw. 
B. minister Makowski wygłosił dłuż- 
sze przemówienie, przyjęte przez ze- 
branych gorącym aplauzem. Wieczo- 
rem odbył się raut wydany przez 
estońskie ministerstwo spraw zagra- 
nicznych. Od pierwszej chwili swego 
przybycia delegacja polska doznała 
bardzo serdecznego przyjęcja ze stro- 
ny rządu estońskiego. 

Zjazd prasy. 

Dnia 23 b. m. rozpoczęły się w 
Tallinie Obrady zjazdu prasy estoń- 
skiej i łotewskiej, Na zjeździe tym w 
imieniu syndykatu ; dziennikarzy pol- 
skich przemawiał p. Poraj-Kożmiński:” 
Wynikiem pierwszego dnia obrad by- 
lo stworzenie  estońsko-lotewskiego 
zjednoczenia prasowego.  Pozatem 
zjazd uchwalił wysłać telegramy do 
Syndykatu dziennikarzy polskich i do 
komitetu polsko-rumuńskiej Ententy 

prasowej. Wieczorem odbyło się 
przyjęcie 
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kryzys gabinetowy w. Jagosławji. 
Kryzys rządowy trwa już przeszło 

dwa tygodnie, kandydaci na premje- 
rów zmieniają się jeden po drugim, 
żadnemu jednak nie udaje. się zesta- 
wić gabinet koalicyjny. Utworzenie 
gabinetu bez Radicza i Pribiczewicza, 
byłoby eksperymentem, który nie mo- 
że Się udać bez przeprowadzenia no- 
wych wyborów. Gdyby doszło do 
ugody pomiędzy Radiczem i Pribicze- 
wiczem w sprawie zestawienia *wspól- 

nego gabinetu — co ma bardzo ma- 
ło cech prawdopodobieństwa, | naten- 
cZas nowe wybory nie byłyby konie- 
<Znym warunkiem dla usunięcia kry- 
ZySu. Zaznaczyć należy, że O utwo- 
Tzeuju gabinetu czysto urzędniczego 
nie może być mowy przez wzgląd na 
konstytucję jugosłowiańską. Wszy- 
stkie kombinacje o rządzie „silnej rę- 
ki* pozostają tylko kombinacjami, bo- 
wiem wprowadzenie ich w czyn zna- 
czyłoby pewien rodzaj zamachu stanu. 
Gdyby którykolwiek generał jugosło- 
wiański został prezesem ministrów, 
natenczas nie mógłby nic innego zro- 
bić jak szukać rozstrzygnięcia przez 
rozpisanie nowych: wyborów. 

Wybory roztrzygnięcia prawdopo- 
dobnie także by nie przyniosły, po- 
hiewąż wyniki ich można sobie z zu- 
Pełną pewnością obliczyć. Około 30 
Proc. otrzymaliby radykali, 30 proc. 
demokraci i mniejsze partje a 40 pr. 
chłopi z Chorwacji, Serbji i ze Słowe- 
nii Z bardzo małemi zmianami taki 
był skład wszystkich dotychczasowych 
parlamentów iugosłowiańskich i po- 

zostanie takim nadal, jak długo nie 
zostanie zmieniony regulamin wybor- 

b czy. Reforma regulaminu przyniosła- 
by jeszcze silniejszy rozmach ruchu 
agrarjuszowskiego. 

Partja radykalna, która po Śmierci 

Paszicza jest właściwie [bez przywód- 
cy, musi przeprowadzić reorganizację, 
jeżeli nie chce zniknąć z powierzchni 

_ Życia politycznego. Okoliczność, że 

ekę ministta spraw wewnętrznych, 
która jakoby symbolizuje pojęcie wła- 

dzy wykonawczej, ofiarowano Korosz- 
cowi, duchownemu słoweńskiemu, do- 
wodzi, że partja radykalna nie ma 
wielkiego zaufania we własne siły. 
Ponieważ zaś demokraci są rozbici, 
nie może ani grupa Marinkowicza, 
ani Dawidowicza utworzyć sama bez 
koalicji gabinetu, z czego znów wy- 
pływają wszystkie trudności w roz- 
wiązaniu obecnej sytuacji. 

»   

Noto tetska podpisana. 
RYGA, 24-]I. PAT. Dzisiejsze „Siewodnia* donosi: W 

dniu wczorajszym Wołldemaras podpisał notę, odpowia- 
dającą na ostatnią notę rządu polskiego w sprawie na- 
wiązania rokowań między Polską a Litwą. Nota ta, jak 
donoszą z Kowra będzie wręczona rządowi polskiemu za 
pośrednictwem litewskiego i polskiego poselstw w Rydze, 
dokąd zostanie przesłana przez specjalnego kurjera li- 
tewskiego M. S. Z. Litewski kurjer dyplomatyczny dziś 
rano jeszcze do Rygi nie przybył i przyjazd jego spo- 
dziewany jest jutro, wobeć czego nota tutejszemu posel- 
stwu polskiemu wręczona będzie zapewne w dniu jutrzej- 
szym. 

Poseł Bizauskas 6 nocie polskiej. 
RYGA. 24.11. PAT. Wczoraj wieczorem wrócił z Kowna do Rygi li- 

tewski poseł na Łotwie Bizauskas. Tutejsze „Słowo'* otrzymało od niego 
następujący wywiad: Wszystkie warstwy społeczeństwa litewskiego patrzą 
na ostatnią notę polską tak ze względu na jej treść, jak i styl jak: na wy- 
jatkowy unikat. Nota nie zawiera absolutnie nic konkretnego i otrzymuje 
się wrażenie, że Polska zdecydowanie uchyla się od bezpośrednich 
rokowań. 

Z głębokim żalem należy stwierdzić, że Polska nie wysuwa żadnych 
konkretnych propozycyj. Niezmiernie  życzylibyśmy sobie, ażeby jeszcze 
przed rozpoczęciem rokowań można było  skonkretyzować pewne znane 
zagadnienia. Jeśli o pierwszej nocie Zaeskiego możnaby powiedzieć, że 
zawiera ona pewne konkretne propozycje, to o następnej nocie nie 
można tego powiedzieć w żadnym wypadku. Sprawa miasta, w którem 
odbywałyby się rokowania nie była przez nikogo poruszana w Kownie i pra- 
sa wspominając bądź o Kopenhadze, bądź o Królewcu i t. d. czyni to 
najzupełniej na własną rękę. 

Oburzenie „Lietuvos Aidas“. 
KOWNO. 24-Il. PAT. Dzisiejszy „Lietuvos Aidas“ z powodu noty 

mio. Zaleskiego oświadcza, że najlogiczniejszem byłoby nic nie odpowia- 
dać na notę polską, gdyż odpowiedź na pytanie: „chce czy nie chce“ Po- 
lacy dawno otrzymali i jeśli Polska otrzyma odpowiedź, to winna ona 
być ograniczona do rady, żeby raz jeszcze Polacy -przeczytali uprzednią 
notę Litwy. Dalej dziennik oburza się na ton noty polskiej i stwierdza . 
całkowite ignorowanie spraw poruszonych przez Litwę. 

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych. 
RZYM, 24 |. PAT. Prasa włoska zamieszcza wiadomość o doko- 

nanej w pałacu Chiggi wymianie dokumentów ratyfikacyjnych układu 
pojednawczego i konwencji handlowej między Litwą a Włochami. Litwę 
reprezentował poseł litewski w Rzymie Czarneckis, Włochy zaś premjer 
Mussolini. Traktaty podpisane były we wrześniu 1927 r. Prasa, zamie- 
szczając tę wiadomość, nie dodaje od siebie żadnych komentarzy, 
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Przed rokowaniami wlosko-irancuskiemi. 
PARYŻ, 24—1II. Pat. „Petit Journal“ donosi z Rzymu, iž Mus- 

solini oświadczył w wywiadzie, że w związku z pizyszłemi ro- 
kowaniami francusko-włoskiemi nie należy mniemać, iż Francja 
będzie musiała ponieść wszelkie koszta ugody, podczas gdy 
Włochy nie dadzą nic wzamian. Zadne z zagadnień, które mają 
być omawiane nie wydaje się niemożliwem do rozwiązania, po- 
nieważ Włochy nie będą obstawały przy żądaniu rewindykacii 
terytorjów.Przedmiotem obrad będą przedewszystkiem układy 
dwustronne oraz porozumienie oparte na wzajemnym Sstosun- 
ku stron. 

Lidze Narodów frudno dogodzić. 
GENEWA, 24. Il. PAT. W kołach zbliżonych do Ligi Narodów oma- 

wiana jest sprawa zniszczenia kulomiotów w Št. Gothard. Zdaniem tych 
kół, rząd węgierski, który wiedział o zwróceniu się małej Ententy do Rady 
Ligi Narodów, uczynił niesłusznie, wystawiając na sprzedaż pewną część 
zniszczonych przedmiotów. Według powszechnie przyjętych zasad praw- 
nych oraz w myśl zasad dobrej woli, władze węgierskie nie powinny były 
usuwać przedmiotów, co do których Rada Ligi Narodów ma zarządzić 
ewentualne śledztwo. We wzmiankowanych kołach panuje powszechne 
przekonanie, że Rada Ligi Narodów potępi na sesji, która rozpocznie się 
5 marca, stanowisko zajęte przez władze węgierskie. 

Projekt wprowadzenia inwestygacii na Węgrzech. 
BERLIN, 24-Il. PAT. Tutejsza prasa nacjonalistyczna omawa obszer- 

nie projekt przeprowadzenia inwestygacji na Węgrzech w związku z niele- 
galnym transportem breni. Organ stron. niem.-narod. „Deutsche Tageszei- 
tung oświadcza, że żądanie inwestygacji dowodzi, że mocarstwa byłej 
Ententy i mocarstwa małej Ententy zamierzają obecnie przeprowadzić próbę 
generalną, aby uczynić z niej na przyszłość pewne narzędzie ' mocarstw 
zwycięskich w stosunku do Niemiec. Dziennik kończy swój artykuł oświad- 
czeniem: Uważamy za rzecz wykluczoną, ażeby Niemcy, choćby w najdrob- 
niejszym stopniu, przyczyniły się do zarządzenia inwestygacji na Węgrzech, 
bo byłoby to ostrzeniem broni, która w pierwszej linjiyprzeciwko Niemcom 
właśnie została ukuta. 

Przedstawicielstwo Węgier na marcowej sesji. 
BUDAPESZT, 24 1. Pat. Hrabia Bethlen nie weźmie udziału w nad- 

chodzącej sesji Rady Ligi Narodów, lecz wydeleguje jako przedstawiciela 
Wegier ministra spraw zagranicznych Valko. Głównym delegatem Węgier 
będzie hr. Apponyi, którego kompetencje dotyczyć będą kwestii optantów 
i kwestji po: broni w St.-Gothard. 

Budecja w ślebym zaułku. 
WARSZAWA, 24-11. PAT. W dniu dzisiejszym ukazało się w War- 

szawie nowe wydawnictwo codzienne pod tytułem: „Gazeta Poranna, daw- 
niej 2 grosze”, pod redakcją b. posła Zw. Ludowo-Narodowego Antoniego 
Sadzewicza. Redakcja tego czasopisma zaznacza na wstępie, że „Gazeta Po- 

ranna" będzie pismem katolickiem, narodowem, ale niezależnem od żadnej 
partji i stronnictwa. 

W artykule wstępnym, pod tyt: „W ślepym zaułku* czytamy między 
innemi: „Obóz narodowy, który w ciągu dziesiątków lat swego istnienia i 
działalności odegrywał tak poważną, niekiedy decydującą rolę, dziś znaj- 
duje się w ciasnym, dusznym i ślepym zaułku, w którym pobyt staje się 
nieznośnym dla każdego, kto pragnie żyć i pracować dla Polski". W. dal- 
szym ciągu autor artykułu podaje, że ideologiczne i programowe hasła 

dawnej Demokracji Narodowej, która na arenie życia publicznego w Polsce 

niepodległej wystąpiła pod nazwą Związku Ludowo-Narodowego, zostały 

zatracone. Zastąpiła ją opozycja bezpłodna, jałowa i bezcelowa, która 

prowadzi dziś do takich enuncjacyj publicznych jak te, które słyszeliśmy 
na wiecu publicznym: „Polska albo będzie taką, jaką my ją mieć chcemy, 
albo jej wcale nie będzie". : 

Szukajmy wyjścia z tego Ślepego zaułka—kończy autor—ku otwartej 

drodze pracy państwewo-twórczej, ku jasnemu słońcu przyszłości polskiej. 

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

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

- Polncare, Briand, Callieux, Herrot... 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE--ul. Szeptyckiego A. Laszuk 
BRASLAW-—-Ksieg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GRO «NO— Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzynski. 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK— Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ— ul. Ratuszowa | 

P. józef Caillaux znów wygłosił 

wielką mowę polityczną w Melun 

(19 b. m.). jest to już druga jego 

mowa w czasie obecnej kampanii wy- 

borczej. Pierwszą wygłosił w Rouen 

15 stycznia. 

Pozycja pana Caillaux jest dziś w 

„wachlarzu* politycznym bardzo  wy- 

godna. Jest on dziś niewątpliwie naj- 

wybitniejszym przywódcą partji -rady- 

kalnej. Autorytet p” Edwarta Herriot'a, 

jego rywala od lat szeregu, znacznie 

zmalał: w łonie partji nie zapomnia- 

no merowi m. Lyonu pamiętnej inter- 

wencji przeciwko pełnomocnictwom, 

jakich domagali się pp, Briand i Ca- 

illaux (17 lipca 1926 r.), oraz utwo- 

rzenia własnego gabinetu w warunkach 
jaknajgorszych. Gabinet ten obałony 
został w dwa dni później, a kiedy 

dnia 24 lipca powstał gabinet koali- 

cyjny p. Poincare'go — ósmy gabinet 

za Xll-ej legislatury, a Tl-my w 

Trzeciej Republice— p. Herriot nie za- 

wahał się doń wstąpić. Kto wie czy 

swojem postępowaniem p. Heriot nie 

odeprał laurów uzdrowienia finansów 

lewicowemu gabinetowi Briand - Ca- 

illaux?... Dziś wielu radykałów uważa 

p. Herriot'a za „jeńca” p. Poincare'go. 

Jest on „jeńcem” nietylko w politycz- 

nemt tego słowa znaczeniu. 

P. Herriot, jak wiadomo, jest tak- 
że pisarzem. Dał literaturze francu- 

skiej szereg szkiców literackich i poli- 
tycznych; pragnie zostać członkiem 

Akademji Francuskiej, instytucji okro- 

Pnie „reakcyjnej*, do której p. Poin- 
care należy i gdzie ma głos. P. He- 

rriot może wejść do Akademji z po- 
parciem p. Poincare'go, ale nigdy nie 

wejdzie przeciw niemu... Ta „akade- 

micka* polityka p. Herriot'a idzie tak 
daleko, że ze swej najnowszej książki 

(Esqu'.ses, Hachette) świadomie wy- 

kluczył mowę wygłoszoną w Panteo- 

nie na cześć Jaures'a. To wszystko 

przyczyniło się do wzrostu prestiżu 

"pana Caillaux w łonie partji. 

Kiedy p. Caillaux na horyzont po- 

łityczny okiem. rzuci, to cóż widzi? 

Sześciu b. premjerów zasiada w o- 

becnym gabinecie (Poincarć, Briand, 

Herriot, Painlevć, Barthou i Leygues). 
Poza gabinetem niema ani jednej wy- 

bitnej osobistości politycznej za wy- 

jątkiem pana... Caillaux. Oczywiście 

„młodzi*, jak de Jouvenel, de 

Monzie, Frangois-Poncet ilub Paul- 

Boncour, ale „młodzi* w tym kraju 

dochodzą do władzy dopiero w wieć 

ku dojrzałym. Niech po wyborach 

zajdzie potrzeba stworzenia nowego 

rządu: do kogóż Prezydent Republi- 

ki wówczas się zwróci? P. Caillaux 

jest przekonany, że do niego przede- 

wszystkiem. Staje więc na widowni i 

zajmuje stanowisko w sprawie sanacji 

finansów, bo sprawa ta i po wybo- 
rach będzie najbardziej pałącą. 

W Rouen dał zarys programu fi- 

nansowego; w Melun dokonał ma- 

newru politycznego. Jego program 

zamyka się w następujących wskaza- 

niach: trzeba stabilizować franka i to 

jaknajszybciej; trzeba go stabilizować 

raczej poniżej niż powyżej obecnego 

kursu, bo inaczej budżet będzie zbyt 

ciężki, trzeba uregulować sprawę dłu- 

gów międzysojuszniczych (nie mówi 

p. Caillaux jak; czyżby nie wiedział, 

że żaden Parlament francuski nie za- 

twierdzi podpisanych już z Waszyng- 

tonem i Londynem układów?); trzeba 

podatki  Sprawiedliwiej rozłożyć i 

zwolnić tempo amortyzacji długu 

publicznego. 

Program to umiarkowany, mogą- 
cy zyskać poparcie zarówno radyka- 

łów, jaki grup środka, ale program 

niechętnie widziany przez socjalistów. 

Panu Caillaux jakby specjalnie cho- 

dziło o niechęć tych ostatnich, bo 

wprost ich sprowokował powiedze- 

niem o „chimerze* podatku od kapi- 

tału. Tu przechodzimy do manewru 

politycznego: 
— Przedłużanie jedności narodo- 

wej, to nie program polityczny! — 

wołał p. Caillaux w Melun. 

Jego zdaniem gabinet p. Poincarć- 

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 cyfrowe i tatelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska ?8. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski. 
PO »;TAWY—jJ. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW. — Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 74. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 
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=== 25, (1. 28. == 
Posiedzenie Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 24. Il. PAT. W pią- 

tek 24 b. m. o godz. 17 rozpoczęło 
się posiedzenie Rady Ministrów, któ- 

Paryż, 20 iutrgo. 

go zrobił swoje, zrównoważył bud- 

żet, skonsolidował w pewnym stop- 

Miu dług krótkoterminowy, poprawił emu przewodniczył p. wicepremier 
kurs franka, ale dalej iść nie może, prof. K. Bartel. Około godz. 19 
bo opiera się na większości zbyt przybył do Prezydjum Rady Mini- 
pstrokatej. „Necker z Mamers" uwa- Strów p. Marszałek Piłsudski i objąi 
ża, iż stabilizację franka może prze- zt Ha 
prowadzić tylko gabinet lewicowy, bez budżecie inwestycyjnym, w myśl któ- 
socjaistów, ale i bez skrajnej prawi- rego z zapasów kasowych przeznacza 
cy, gdzie błąkają się jeszcze mrzon- się jeszcze na bieżący okres budżeto- 

ki rewaloryzacyjne. w kwotę Lo i na do- 
PA i pa. konanie nadzwyczajnych inwestycyj 

Nie wiemy czy danem będzie pa- państwowych, jak budowę całego 
nu Caillaux przeprowadzać stabilizację - szeregu gmachów państw., budowę i 

franka. Najprawdopodobniej przepro- poprawę dróg zarówno lądowych jak 

wadzi ją p. Poincarć, albowiem pozo- i wodnych. Pozatem uchwalono pro- 

tani zapewne u wiedzy” po wybo it azpyadzenia Prezydenta „Ra 
rach. W lipcu nowy Parlament roz- więziennictwa, projekt rozporządzenia 
jedzie się na wakacje i do listopada Prezydenta Rzeczypospolitej o opiece 
będzie p. Poincarć miał czas dzieła nad zabytkami, projekt rozporządze- 

sanacji dokończyć. Jego rząd będzie nia Prezydenta Rzeczypospolitej o 
prawdopodobnie żagrożony dopiero z Z%9łaniu Synodu nadzwyczajnego 
chwilą zebrania się Parlamentu na WEZ RY. kościoła. uilteg, 4 i н projekt rozporządzenia Rady Mini- 
sesję zwyczajną z końcem r. b. Czy strów w sprawie zakazu przywozu 
wówczas szanse pana Caillaux będą pszenicy, oraz mąki pszennej do dnia 

większe? Raczej nie, bo wychodzimy 30 kwietnia 1928 roku włącznie. W 
z założenia, 'że polityczna fizjonomja ks aaa a: 

; орн in; Zmiany w pr. jy skarbo- 
izby P Pow Z Się nie Zmieni. wej przewidujące stworzenie specja!- 
Szanse p. Briand'a będą nadal duże, nego funduszu na cele kulturalne w 
a socjaliści zawsze chętniej udzielą w wysokości 5 miljonów złotych. 

poparcia twórcy Kartelu p. Herriot'o- 

wi niż. jego rozbijaczowi — panu Skład ai BDI na sesję 
Cailiaux. 

kazimierz Smogorzewski. WARSZAWA, 24.11. (£e/. wł, Słowa) 
- ^ Jak się dowiadujemy, na najbliższe 

A. ° posiedzenie Rady Ligi Narodów, któ- 
Związek państw pomocy GG- re rozpocznie się w Genewie dn. 5-g0 

fknięfym kłęzkami. marca udaje się delegacja polska w 
„._ składzie następującym: min. Zaleski, 

GENEWA, 24—1l. Pat. Komisja, stały delegat Polski przy Lidze Naro- - 
mająca za zadanie powołanie do ży- dów min. Sokal, naczelnik Wydziału 
cia międzynarodowego związku po- Ustrojów Międzynarodowych p. Adam 
mocy Tudności dotkniętej *klęskami="Farnowski naczelnik Wydz. Wschod- 
żywiołowemi obradowala tu przez niego p. Hołówko i radca Szumła- 
dwa dni. W dniu eso wieczo- kowski. 
rem komisja zakończyła swe prace. ы 
Uznała 2 iż w interesie dzieła po- M przedłużenie akcji pomocy da- 
mocy międzynarodowej pożądane jest 
bardzo przystąpienie do Związku jak 
największej liczby państw. , Dotych- 
czas układ w sprawie powołania do 
życia międzynarodowego związku po- 
mocy podpisało 16 państw, a wśród 
nich Polska. 

Razowania z Rustrją w związku 
z wałoryzacją cel 

raźnej dla hezrobotnych. 
W czwartek odbyło się w  War- 

szawie posiedzenie zarządu głównego 
Funduszu Bezrobocia. Uchwalono Wy- 
stąpić do min. pracy o wydanie prze- 
pisów przejściowych w sprawie pro- 
wadzenia akcji wypłat zasiłków bez- 
robotnym pracownikom umysłowym 
przez F. B. po 1 stycznia r. b. aż 

WIEDEŃ, 24—1l. PAT. Komuni- do cząsu przejęcia tych czynności 
kat urzędowy podaje do wiadomości, przez zakłady ubezpieczeń, o  prze- 
że celem złagodzenia skutków zapro- dłużenie na marzec państwowej akcji 
wadzenia waloryzacji ceł polskich na Pomocy doraźnej na zasadach i tere- 
eksport austrjacki, rozpoczną się w nach dotychczasowych oraz © ргле- 

przyszłym tygodniu rokowania między dłużenie okresu zasiłkowego do 17 
Austrją a Polską. W tym celu udaje tygodni w kilkunastu miejscowościach 

się delegacja austrjackiego  minister- dla bezrobotnych robotników, którzy 

stwa handlu w najbliższy poniedzia- do 31 marca wyczerpali lub wyczer- 
łek do Warszawy. pią 13-tygodniowe zasiłki. 

Bom armii czerwonej. łominacje i przeniesienia w armji 
MOSKWA, 24-1I. PAT. Wczoraj Dziennik personalny ministerstwa 

wieczorem . odbyła się w Moskwie Spraw wojskowych Nr. 4 zawiera m. 
uroczysta inauguracja centralnego do- i. następujące nominacje i przeniesie- 
mu armji czerwonej, ufundowanego nia. Zwolnieni zostali ze stanowisk 
dla uczczenia pamięci Frunzego. Prze- "płk. Czuma Walerjan, ze stanowiska 
mówienia między innemi wygłosili: dowódcy obszaru warownego Wilno, 
Unszlicht, Bucharin i inni. 

Traktai z Ameryką o wymianie 
przestępzów. 

WASZYNGTON, 24 — I. Pat. Trak- 
tat dotyczący wymiany przestępców, 
zawarty przez Stany Zjedn. i Polskę 
został wczoraj przyjęty przez komisję 
spraw zagranicznych Senatu. 

Amnestia w Gdańsku, 

GDANSK, 23-11, PAT. Na wczo- 
rajszem posiedzeniu sejm gdański u- 
chwalił w pierwszem czytaniu ustawę 
amnestyjną przedłożoną przez senat 
wolnego miasta. Ustawa ta dotyczy 
przestępstw politycznych. 

Numerus glausus na Węgrzech 
zmienione. 

BUDAPESZT, 24-Il. PAT. Izba u- 
chwaliła 130 głosami przeciwko 32 
projekt ustawy, zmieniającej dotych- 
czasową ustawę O numerus clausus“ 

Zjazd Związku Obrońców 0j- 
GZYZRY. 

WARSZAWA, 23—il. PAT. Fede- 
racja Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny nadesłała nam następujący 
komunikat: Zwołany na dzień 26 lu- 
tego inauguracyjny zjazd Federacji 
Polskich Związków Obrońców Ojczyz- 
ny odbędzie się o godz. 10-ej w sali 
rady miejskiej. Zjazd poprzedzi uro- 
czyste nabożeństwo w katedrze Św. 
Jana. Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
przyrzekł  zaszczycić zjazd swoją 
obecnością. 

płk. sztabu generalnego Błeszyński 
Jerzy, ze stanowiska szefa departa- 
mentu piechoty M. S. Wojsk. Płk. 
Czuma zamianowany został dowódcą 
S-tej dywizji pirchoty, zaś dowódca 
piechoty dywizyjnej 9-tej dyw. piech. 
płk. Krok-Paszkowski dowódcą ob- 
szaru warownego Wilno. Płk. Fijał- 
kowski Czesław, dowódca piechoty 
dywizyjnej 26-tej dyw. piech. miano- 
wany został dowódcą piech. dyw. 
1-mej dyw. piech. Plk. sztabu gene- 
ralnego Bortnowski Wiadysław, szef 
oddziału 3-go sztabu gen. mianowa- 
ny został dowódcą piech. dyw. 26-tej 
dyw. piech., płk. Grabowski Wła- 
dysław, dowódca 62 p. p., dowódcą 
piech. dyw. 14-tej dyw. piech., płk. 
Szt. gen. Błeszyński Jerzy attache 
wojskowym w Paryżu, podpłk. szt. 
gen. Kosecki Stelan dowódcą 10 p: Du; 
podpłk. szt. gen. Czurak Otton, do- 
a 62 p. p., podpłk. Grot Leon 

owódcą 31 p. p. podpłk. Liwacz 
Józei dowódcą 50 p. 
gen. Tarczyński dowódcą 18 p. p., 
płk. Orzechowski Jan, komendant 
miasta Brześć przeniesiony został do 
komendy miasta Warszawy, płk. 
Ostrowski Bronisław dowódca 2-giej 
brygady K. O. P. przeniesiony zostal 
do dyspozycji ministerstwa skarbu. 

p. podpłk. szt. 

|m TZ 

Uhora kobieta, o a. 5% dzieci @ 
— U w wieku 3-5 8 lat, 
m Zwraca się do dobrych ludzi, prosząc 
s o pomoc materjałną, lub zaopieko- 
в wanie się losem tych małołetnich 
L ul. Sołtańska 23 — 4. -4 
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2 SŁ O WO 

Na szachownicy wyborczej 
fupiectwo wileńskie coraz iniensywniej  Wiece В. В. w Rz. w Wilnie. Póty kózka nie skakala... 

i p Stosownie do zapowiedzi odbyło się i i ie 4 Aż i is: 
popiera š. l. W i I wczoraj w Wilnie KIKI zebrań INO +„r6 ge oc AA aa pan Józei Winiarz, jeden z głównych „organiza 

2 a NASA urzędowych przez Biuro Okr. B.B. sona e agi ja naszym terenie wiejskim, w dniu wczorajszym 

arząd związku Drobnyc upców, W. Rz. Na wszystkich zebraniach —przeważ- wzięty został do więzienia. с 
Handlarzy i Przemysłowców wydał e Ss po „> Pan ZR przedstawiał pierwszorzędny okaz dla obserwacji 

odezwę treści następującej: | 8 > = ek, „uczestniczki Zaś tych ze” kryminologów. Łączył w sobie wszystkie cechy klasycznego indywiduum z 
Obywatele, Kupcy i Przemysłowcy! Rial EN Opel ala AE ZAPORA Od ciemnej gwiazdy.. Wypuszczony niebacznie za kaucją z więzienia, gdzie się 
Zarząd Drobnych Kupców, Han- _„ Na zebraniu przy ul. Beliny 5 przema- dostał za jakąś brudną aferę kryminalną, stał się „ideowym” i „ludowym 

dlaczy. i Przemysłowców Chrześcijan ała: e a dzielni- A: Jakoś jednax zbyt Śmiele sobie poczynał. Zasłużony znajdzie 
i i i į ski wego p. Umiastowski I in. o nowopow- iezi i i ci čiai 

П Wilna i województwa wileńskiego stałego tam dzielnicowego kom. kobiet e ca” К “Зе-п-е…ц- ! as R a l k 
zwołuje na dzień 26 lutego r. b. © zgłosiły akces wszystkie uczestniczki w ilo- iejmy nadzieję; że pan Winiarz otworzy tylko ten polonezowy koro- 
godz. 13 w Wilnie przy ul. Św. Niko- ści około 100 osób. Na zebraniu tem w wód, w którym podążą na Łukiszki inne figury z historji z nieprawdopo- 
dema 2 walne zebranie Drobnego Ku- myśl zasady audiatur et altera pars udzie- dobnie kryminalnego zdarzenia, jakim jest akcja naszego Wyzwolenia w 
piectwa i Przemysłu. lono głosu przedstawicielce p. Tomaszew- pow. Wileńsko-Trockim. 

Mając na uwadze, że wszystkie Spi: aa aa i > б : głosami ogólnego protestu. 

zawody i wszystkie odłamy pracy je- Na zebraniu w dzielnicy Nowe-Zabudo- 

p. Deoey o bilonsie hmdlowym. 
WARSZAWA, 24, 1I. (tel, wł. Słowa). P. Devey doradca iinansowy 

rządu polskiego oświadczył na pytania prasy: 
1. Polska poniosła wielkie straty materjalne, część których musi być 

pokryta przez zakupy zagraniczne i dlatego ujemny bilans żhandlowy w 

mniejszym lub większym stopniu jest możliwy. 

2. Tak długo jak przywóz do Polski wykazywać będzie zwiększenie 

importu na cele produkcji, które wpłynie później na zwiększenie produkcji 

i bogactw kraju, ujemny bilans handlowy w granicach umiarkowanych 

będzie sfinansowany przez pewien czas dzięki wpływom z pożyczki zagra- 

nicznej bez niebezpieczeństwa dla stałości waluty. Ujemny bilans handlowy 

był już przewidywany i brany pod uwagę w czasie rokowań o pożyczkę 

stabilizacyjną. 

Użycie części wpływów tej pożyczki na pokrycie ujemnego bilansu 

handlowego uwidoczni się oczywista w bilansach Banku Polskiego chwilo- 

wym spadkiem jego rezerw zagranicznych. Jak to już skonstatowano po- 

wyżej tyle czynników wpływa na kształtowanie się bilansu handlowego, 

dnoczą się i organizują celem obrony wanie przemawiała p. Gulbinowa-Makow- 

swych praw, Oraz interesów zawodo- 
wych, tylko drobne kupiectwo dotych- 
czas jeszcze nie jest dostatecznie zor- 
ganizowane i odczuwa obecnie na- 
Stępstwa bierności swej i niedbalstwa 
pod względem organizacyjno - zawo- 
dowym. 

Podatki przekraczają możność płat” 
miczą drobnego kupca, brak przedsta” 
wicielstwa w komisjach szacunkowych» 
brak kredytów, a wieszcie hańbiące 
ogół naszego kupiectwa ustawy pod С nki i K 

że dzy, którzy dotychczas nie zapisali się na 
członków powyższego Koła, mogą to usku- y 
tecznič w godzinach od 7 9 wiecz. w lo- się zasadą wolterowską: „calomniez, 

> kalu sekre.arjatu Akademickiego, ul. Ad. cajomniez il en restera toujours quel- 

niedoma- Mickiewicza 9, ы 
ogólnem, które się odbędzie w sobotę, dn. 
25 b. m. o gbdz. 6 wiecz. tamże.. 

nazwą „walki z lichwą* sprawiły, 
drobni kupcy i przemysłowcy stanęli 
w obliczu doszczętnej ruiny. Czas po- 
łożyć kres tym wszystkim 
ganiom naszego życia. Drobne kupiec- 
two musi zdcbyć się na krok sta- 

ska oraz p. Markul, na Wilczej Łapie p. 
Piasecka. 

Dziś t. j. 25 b. m, 
zebrania informacyjne Bloku w następują- 
cych punktach miasta: W dzielnicy Łosiów- 
ka zebranie kobiet o godz. 4.30 po poł., 
na Zwierzyńcu e 
po poł., na Popławach o g. 6-ej w., Oraz o 
tejże godzinie ogólne zebranie iaformacyj- 
ne na Antokolu i w Renkanciszkach. 

Kolo Akademikėu U3.B.---sym- 
patyków Bezp. BL Wsp. z Rz. 

Koło powiadamia, iż Koleżanki i Kole” 

lub na następnem zebraniu 

Jednocześ ie powiadamia się, że w 
nowczy. Musi wywalczyć sobie należne gniach najbliższych ukaże się jednodniów- 
stanowisko w społeczeństwie. 

Rząd obecny przystępuje dziś do 
wielkiego dzieła odrodzenia gospo- 
darczego Polski. Wchodzi w życie U- 
stawa przemysłowa, a  niezadługo 
odbędą się na całym  terytorjum 
Rzeczypospolitej wybory do lzb Prze- 
mysłowo-Handlowych. jeżeli 
jesteśmy  zorganizowanemi, to czy 
będziemy mogli mieć w tych 
swych przedstawicieli dla obrony 
swoich praw. Więc do pracy organi- 
zacyjnej musimy wszyscy stanąć w 
jednym szeregu, a przeto stawcie się 
licznie na zebranie, zapisujcie się na 
członków Związku Drobnych Kup- wrotowca doszło do awantury, 

Przemysłowców Czego policja ców - Handlarzy i 
Chrześcijan m. Wilna i Województwa 

czy Listy Nr. 1, i wisko 
zbiokowanej w nim młodzieży akademickiej 
w kwestji wyborczej. 

grupowania, stojące 
stwowości 
za komunistyczną listą Nr. 37. 

si iepi wy- » W czasie wystąpiepia a Mż 

dą. Gdy tranzlokuje któregokolwiek z. 
księży Litwinów, jak. np. ks. Z., z po- 
wodów kanonicznych, i to na usilne 

ka wydana przez Akadem, Komitet Wybor- 
omawiająca stanowisko 

Dzidzia! znów dziala. 
We środę w Szumsku usiłował 

Zaś nie zorganizować wiec filar P.P.S.—lewicy, 
radny Wilna Dzidziul, wypuszczony 

lzbach ponownie z więzienia. 
W czambuł gromił wszystkie u- 

na gruncie pań- 
polskiej, 

rozpędziła warchołów. 
() 

Wileńskiego przy wejściu na salę o- Fiasko lotnych wieców P.P.S. 
brad w dziei zebrania, a codziennie w 
biurze związku przy ul. Piwnej 9-1 
i Archanielskiej 12, 

koliczność przyjazdu | 
skiej na targi wileńskie, 

dłował - zaś £0: 
Sowa zas Vilniaus Aidas“ (Echo Wileńskie) i 

przedstawienia 

Filar „6% b. poseł białoruski Jaromicz pod kluczem. 
Dnia 23 b. m. w Oszmianie aresztowano jednego z głównych twór- 

‚ ‚ — ców antypaństwowego bloku mniejszości 
odbędą się wiece i Aresztowanego osadzono w więzieniu wileńskiem na Łukiszkach. Odpowia- 

narodowych b. posła Jaremicza. 

dać on będzie przed sądem z art. 129 K. K. 
W Ławaryszkach zaś aresztowano za analogiczne przewinienie dzia- 

Sołowieja. ' 

    

0 nieprawdach. 
‚ # dawien dawna w stosunku do 

niemiłych sobie osób niektórzy dzia- 
łacze litewscy skrzętnie posługiwali 

que chose'. Tej metody trzymali się 
Litwini wileńscy w stosunku do J. Е. 
ks. arcybiskupa Roppa, dopóki nie 
wyjednali jego usunięcia z ajecezji i 
do j. E. ks. biskupa Michalkiewicza, 
dopóki go nie osadzili w Maria 
Laach. Mamy na to dowody w ory- 
ginale, zdobyte w Petersburgu po u- 
padku caratu, a częściowo odnalezio- 
ne po Niemcach, po ich wyjściu z 
Wilna. 

Obecnie tą samą metodą oszczer- 
czą posługują się niektórzy z  dzia- 
łaczy litewskich w stosunku do J. E. 
ks. arcybiskuparmetropolity wileńskie- 

ks. Romualda Jałbrzykowskiege. 

Kielias* (Droga) stawiają mu różne 
całkiem mijające się z praw- 

innych księży Litwi- 

Pepesowcy, chcąc wykorzystać o- nów — ogłaszają, że ks. Z. przenie- 
judności wiej- siony był za to, że jest Litwinem. In- 

urządzili w nych księży sami paraijanie starali 
Następnego dnia tj. w poniedzia- qnju wczorajszym na rynku Stefań- Się usilnie pozbyć przez długi czas 

Tek 27 bm. odbędzie się O g. 5 W skim wiec, 
na który sprowadzili jako swoich proboszczów. Stosy'skarg 

lokalu przy ul. Zawalnej I walne ze- większą bojówkę z agitatorami i pra- w kurji metropolitalnej wymownie o 
branie właścicieli restauracyj, cukier- wię, że pełny samochód ulotek. 
ni, piekarni i innych pokrewnych za- 
wodów. 

tem Świadczą. Ksiądz: wreszcie dosta- 

Impreza ta jednak pepesowcom je się pod sąd Świecki i zostaje ska- 
nie udała się, gdyż w chwili, gdy agi- zany na karę; w tymw czasie dostaje 

Zarząd Związku Drobnych Kup- tątor ich stanął na samochodzie i przeniesienie. Odrazu powstaje skar- 
ców - Handlarzy Przemysłowców zaczął wygadywać bzdury na Rząd ga do całej Europy, że ks, arcybis- 
Chrześcijan m. Wilna i Województwa Marszałka Piłsudskiego, zabrani wie- kup prześladuje Litwinów, bo prze- 
Wileńskiego. 

takież zebranie o godz.-5 łaczy tegoż Bloku mniejszości narodowych S. Grablewskiego, Krawczenkę i 

styczniu r. b. zostaje wyznaczony „na 
proboszcza i dziekana do Święcian 
ks. kanonik Piotr Mańkowski, rodem 
Litwin, człowiek poważny, władający 
dobrze językiem litewskim, ale nie 
litwoman, W gazetach powstaje alarm, 
że Polak został wyznaczony na to 
stanowisko, i nowa Skarga na ks. 
arcybiskupa. Ks. Czesław Sztejn i ks. 
Bolesław Bazewicz, obydwaj rodem z 
Kowieńszczyzny, władają doskonale 
językiem litewskim, ale nie są litwo- 
manami; znowu powstaje skarga do 
całego Świata, że do parafij miesza- 
nych posyła się księży  wikarjuszów, 
„nie umiejących ani słowa po litew- 
sku”. 

Dla swoich aż nazbyt widocznych 
celów Litwini nie wahają się iałszo- 
wać Statystyki narodowościowej, np. 
twierdzą w pismach, že paraija Ho- 
duciszki (pow. Święciański) jest czy- 
sto litewska („grynai lietuviska“), a 
zaleiwo kilka funkcjonarjuszów pań- 
stwowych jest Polaków. Tymczasem, 
według statystyki kościelnej z przed 
lat kilkunastu, podanej przez  Litwi- 
nów, i według statystyki rządowej z 
roku 1925, jest zupełnie inaczej: Lit- 
winów jest 4544, a nie Litwinów 4542, 
zaledwie o dwóch mniej. Statystyka 
rządowa wskazuje to samo. 

Tak samo ogłaszają Litwini, że 
parafja Gierwiaty (pow. wileński) w 
bardzo znacznej większości jest Ii- 
tewska. Tymczasem według statysty- 
ki z 1914 r. Polaków w tej paraiji 
jest 4100, aLitwinów 3200. Obecnie 
według danych statystyki rządowej — 
Rolaków jest 4620, a Liwinów 2500. 
Gdzież więc ta. znaczna większość? 

Wypróbowana metoda oszczerstw 
polega na tem, że pierwszy 

że samo zwiększenie czy też zmniejszenie rezerw zagranicznych Banku 

Polskiego nie daje pełnego obrazu sytuacji. 

Struktura Banku Polskiego nie jest sztywna. Instytucja ta rozszerza 

i kurczy swą działalność kredytową i rezerwy zagraniczne przystosowu- 

jąc je do wymagań życia gospodarczego kraju. Bank Polski byłby pierwszą 

instytucją, która podniosłaby alarm, gdyby delicyt bilansu handlowego 

osiągnął rozmiary przedstawiające niebezpieczeństwo dla stałości wałuty. 

W obecnem położeniu społeczeństwo polskie okaże najlepsze zrozumienie 

sytuacji przez importowanie w okresie odbudowy gospodarczej coraz 

większej ilości artykułów, które podnosząc rozwój produkcji krajowej 

i przez celowe ich użycie przyczynią się w ten sposób do wzrostu bo- 

gactwa kraju. 
RRTENNSZTEDZNYJ 

Wielkie uroczystości w Estonii 
TALLIN, 24-11. PAT. Cały Tallin został przepięknie udekorowany 

zielenią i flagami państwowemi. Ozdobiono wszystkie gmachy państwowe 
i miejskie. Na ulicach tłumy. Wszędzie ożywienie i nastrój Świąteczny. 
Swiętowanie rozpoczęło się już 23 b.m. o godz. 19. We wszystkich mia- 
stach Estonji o tej godzinie odbyły się pochody przy pochodniach. O godz. 
24 rozbrzmiały dzwony komunikując o rozpoczęciu Święta. Na placach 
orkiestry odegrały hymn. Tłumy ludności nie rozchodziły się do samego 
rana. Dziś o godz. 12 odbyła się parada wojskowa, związków strzeleckich, 
straży ogniowej, harcerskich i t.p. 

Amnesfja, — Grafyfikacje dla pracowników. 
TALLIN, 44.11 PAT, Na uroczystościach, związanych z 10-letnim ju- 

bileuszem niepodległości Estonji rząd wyasygnował trzy miljony marek 
estońskich. W związku z jubileuszem została ogłoszona dziś szeroka am- 
ne»tja. Ułaskawiono 508 przestępców, a pozatem wielu wieźniom  zmniej- 
szono karę do połowy. Pracownicy państwowi, znajdujący się przez czas 
dłuższy na służbie otrzymają gratyfikacje, np.: posiadający za sobą 20 lat 
służby otrzymają trzymiesięczną gażę i t. d. 

Prace końcowe Reichstagu. 
BERLIN, 24.II PAT. Niemiecko-narodowy „Der Tag“ stwierdza, že 

na wczorajszem posiedzeniu Rady Państwa wice-kanclerz Hergt nie mógł 
jeszcze złożyć oświadczenia w sprawie programu prac końcowych, ponie- 
waż narazie wewnątrz gabinetu prace te nie zostały zakończone i ponie- 
waż okazała się konieczność zwołania jeszcze jednej konferencji stronnictw 
byłej koalicji rządowej. Reichstag zwołany został na poniedziałek i w tym 
dniu ma rozpocząć prace nad budżetem. Przed rozpoczęciem obrad wice- 
kanclerz Hergt ma złożyć w imieniu rządu oświadczenie w sprawie budże- 
tu dodatkowego i w sprawie programu prac końcowych. 

Iłoto sowięckie w Ameryce leży mieprodakcyjnie. 
NOWY YORK, 24.11 PAT. „Herald Tribune donosi, że 21 b. m. do 

NowegoYorku przywieziono złoto sowieckie na sumę 5 miljonów dolarów. 
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Śniacy zaczęli wznosić okrzyki: „Niech niósł Litwina nie na litewską: parafję. lepszy 
żyje Rząd Marszałka”, „precz z zdraj- Gdy ksiądz Litwin, ale nie litwo- agitator podaje zazwyczaj fałszywą 

wiadomość w jednem z pism litew- 
Imfel.geneja pracująca za współ: 

Na skutek istniejącego on roku 1921 zakazu przyjmowania złota sowiec- 
kiego do Federal Reserve Bank, olbrzymia ta suma leży nieprodukcyjnie w 
skarbcu banku nowojorskiego. Jedynie na podstawie specjalnego rozporzą- 

mochód. racą Z rządem. 
э х Dzięki jedynie przytomności 

cami* i gremjalnie rzucili się na sa- man, jest proboszczem w mieszanej . 
parafji, działacze litewscy: również nie 

szo- imile to widzą i kują broń przeciwko 

Wczoraj ukazała się z druku OdeZ- tera agitatorzy P. P. Š. z całą bibułą księdzu arcybiskupowi. Np. ks. Fran- 
wa Wileńskiego Wojewódzkiego Ko- zdążyli ulotnić się z rynku, gdyż w Ciszek Sokołowski, jeszcze przed ob- 

mitetu pracowników umysłowych, na- jnnym wypadku zostaliby napewno jęciem rządów archidjecezji 
wołująca wszystkich pracowników dotkliwie poturbowani. 

państwowych, samorządowych, pry- 

watnych i wolne zawody do organi- kąch wileńskich wogóle nie doszły do 
zowania się w celu obrony interesów skutku. сЭ 

warstw pracującej inteligencji na tere- 

nie przyszłego Sejmu. Zjazd przewodniczących komisyj 
Odezwa wzywa całą inteligencję 

pracującą do oddania głosów > listę 

B. B. W. z Rz. Nr. 1. Pod odezwą е eg0) В 
tadiai # AA 15 punktualnie w Dużej Sali Konferencyj- 

widnieją podpisy. przedstawicieli kilku- A USedų Wojewódzkiezo: (ule Magdaleny 

nastu organizacyj Oraz szeregu Zna- Np 2) odbędzie się Zjazd Przewodniczących 

nych osobistości z pośród wszystkich i ich Žasisueoų kę Ga) ROR 

i i ji wileńskiej. komisji wyborczych, urzęduiących w rę- 
warstw inteligencji va 9 w Ge da e iu 

Ь Komitet Ica zwolna Ra. Wileńsko- Trocki). Zjazd ten zwołany zo- 
niedzielę dn. 26 lutego wielki wiec dO stał przez Komisarza Wyborczego p. mec. 
sali kinoteatru „Polonja”, na którym W. Łuczyńskiego celem omówienia kwestji, 

w charakterze generalnych mówców związanych > z aktu gło- 

wystąpią: kandydaci do Sejmu z listy sowania do Sejmu i A 

okręgowej p. Marjan Kościałkowski i „mzawwsmewzacsmaczznwyen w 

Tadeusz Miśkiewicz oraz pp. prof. r Największe arcydzieło 

Mieczysław  Limanows<i, Eugenija B produkcji Francuskiej я 

Masiejewska i Sławomir Dabulewicz, J p ' T į 

prezes Centralnej Organizacji Związ- g Izy d20 GRACH al 0 B 

ków Zawodowych Pracowników U- й (Les Transatlantigues) g 
JUTRO w kinie „POLONIA*. mysłowych z Warszawy. - Eil Aleno „J 

wyborczych. 
W niedzielę (26 lutego) o godz. 12 m. 

A NOTA ON I YE NSW i W UWWE WSE, 

państwo to nie doszło jeszcze cał- ustąpić tej placówki nikomu bez walki. wstąpieniem, 

0 potrzebie szkoły rystnkowej W Wilnie. pio go równowagi potitycznej. 
Nie ulega wątpliwości, że najsku- Polska ješt dziś państwem silnem, 

teczniejszą propagandę swemu рап- па które z przyjaźnią zaczynają spo- 

stwu za granicą czynią artyści; nic glądać państwa największe, a nadzie- 

tak nie zmusi przeciętnego lub nie- ją— małe. Ча : 

przeciętnego obywatela zainteresować Coraz to „częściej występuje „Pol- 

się obcem państwem, —jak malarstwo, ska na arenie „międzynarodowej nie 

muzyka, poezja, lub-inna gałąź sztu- tylko w dziedzinie polityki, intelektu. 

ki, reprezentowana przez jednostki Hippika i inne sporty, ostatnio mu- 

wybitne, zyka i śpiew — zdobyły niejeden suk- 

Dzięki Paderewskiemu (jego mu- ces na konkursach wszechświatowych. 

zyce) wiwatowali na cześć Polski w Lecz musimy także dbać o wybitne 

całym Świecie nie tylko zwykli śmier- stanowisko w międzynarodowej sztu- 

telnicy, lub fachowcy, ale i korono- ce plastycznej; albowiem, sztuki pla- 

wane osoby; nikt nie kwestjonuje chy- styczne (malarstwo, rzeźba, architek- 

ba olbrzymiego znaczenia dla nasze- tura) najdłużej trwają i trzeba chyba 

go kraju życia Szopena we Francji, jakiegoś kataklizmu dziejowego, aże- 

a Conrada w Anglji; Grottger, Sło- by były zniszczone dla potomności. 

wacki, Mickiewicz więcej robili dla Olga Boznańska umrze lecz: obra- 

ojczyzny w iej najsmutniejszym okre- zy jej pozostaną w Louvrze naza- 

sie życia, niż wszystkie komitety i wsze, jako arcydzieła artystki polskiej. 

obozy powstałe na emigracji. Więc o tę dziedzinę, o rozwój 

To też każde państwo dba o roz- sztuk plastycznych musimy dbać jak- 

wój sztuki w swym kraju, I O arty- najwięcej, myśląc o przyszłości. i 

stów, jako tych, którzy Sławy temu Wszyscy musimy dbać 0 rozwój 

państwu przysparzają. | wypadki, jak talentów prawdziwych w rozmaitych 
Śmierć wielkiego Goya'i na obczyźnie dziedzinach twórczości, a niszczyć dy- 

z racji nieporozumień z rządem, lub letantyzm wszelkiemi środkami i spo- 
niemniej wielkiego i również Hiszpa- sobami, który Ostatniemi czasy za- 

na—Blasco Ibaneza są na szczęście trważająco Się rozwinął, rozparł się 

wyjątkami i możliwemi chyba tylko na wszystkich placówkach „artystycz- 

w obecnej Rosji, ito dlatego, że nych, z mocnem postanowieniemfnie 

przez ks. 
arcybiskupa Jałbrzykowskiego, był 

Inne trzy lotne wiece PPS na ryn- wyznaczony do Oran (przy kolei 
Grodno — Wilno),. parafjij mieszanej 
z większością polską, i obsługuje 
tam zarówno Polaków jak ? Litwinów 
w duchu Chrystusowym, ale nie w 
duchu szowinizmu. Pomimo to w ga- 
zetach litewskich i niemieckich pisze 
się sążniste skargi, że ks. arcy- 
biskup występuje przeciwko  Lit- 
winom, chociaż nie on tam 
osadził ks. Sokołowskiego, lecz. fjego 
poprzednicy, gdyż księża Litwini na- 
wet dojazdem nie chcieli obsługiwać 
tej małej parafijki, zorganizowanej 
już za rządów polskich przez koleja- 
rzy Polaków, z małym  kościołkiem, 
urządzonym przez tychże kolejarzy. 
Gdy do Twerecza (Twerecz w pow. 
święciańskim) na wakujące probost- 
wo został w marcu 1926 roku wy- 
znaczony ks. Michał Przyałgowski, 
rodem z Kowieńszczyzny, . dobrze 
władający językiem litewskim, odrazu 
powstał krzyk na prześladowanie 
Litwy przez władzę kościelną. W 

A walczy się z dyletantyzmem nie 
kulą, nieostrym nożem, ani też pogardą 
— tylko tworzeniem racjonalnych szkół 
w każdym fachu, któreby (szkoły) 
kształciły gruntownie osoby, mające do 
tego a nie innego zawodu powołanie, 
Skoro zaś mowa o sztukach plastycz- 
nych, szczególnie 0 malarstwie, to 
musimy przyznać, że w Polsce tym- 
czasem wszystko sprzyja rozwojowi 
dyletantyzmu, a nie tamuje go. 

Sam fakt, iż mamy trzy wyższe 
artystyczne uczelnie państwowe (1) 
Akademja w Krakowie, 2) Szkoła 
Sztuk Pięknych —o typie wyższej 
uczelni w Warszawie i 3) Wydział 
Sztuk Pięknych przy U. S. B. w Wil- 
nie) i ani jednej średniej (nie mówię 
o paru prywatnych) dowodzi © po- 
ziomie tych wyższych uczelni. 

Prawda, Kraków i Warszawa re- 
habilitują się wstępnemi egzaminami, 
ale poziom na Wydziale Sztuk Pięk- 
nych jest dość fatalny. Nie mając ani 
jednej szkoły rysunkowej średniej w 
całej Wileńszczyźnie, — młodzi adepci 
po ukończeniu szkoły ogólno kształ- 
cącej wstępują po bardzo prowizo- 
rycznym egzaminie odrazu na Wy- 
dział, to znaczy do Akademji, gdzie 
w przeciągu 4 lub 5 lat uczą się te- 
go, co musieliby już umieć przed 

skich w Wilnie, działacze zaś wileń: 
scy i kowieńscy w pismach kowień- 
skich i amerykańskich, jak również w 
niemieckich, natychmiast kują broń 
do zwalczania nie miłej dla siebie о- 
soby arcypasterza wileńskiego. 

Jaki jest w tem cel? Oto nie. in- 
ny, jak tylko umyślne wywoływanie 
niezadowolenia i zamętu i przeszka- 
dzanie tem administracji kościelnej 
cel podstępnie polityczny. S. 

KT I OAS OKI УЕНРа ЕЯ, 

Komitet lwowski obchodu imienin 
Marszałka Piłsudskiego. 

LWÓW, 24-11. PAT. Wczoraj wie- 
czorem odbyło się w gmachu woje- 
wództwa posiedzenie komitetu obcho- 
du imienin Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. Obradom przewodniczył p. 
wojewoda Borkowski. Na posiedzenie 
to przybyli przedstawiciele władz pań- 
stwowych, wojskowości, duchowień- 
stwa, prasy, organizacyj społecznych 
i td. Komitet wyłonił sck:ję obchodu, 
prasową, artystyczną, szkolną i: finan- 
sową. Następne zebranie postanowio- 
no. odbyć w dniu 1 marca r.b. Na 
zebraniu tem odpowiednie sekcje zło- 
żą sprawozdania ze swojej dzialal- 
ności. 

Rosja miała tylko jedną, ale nie- 
mal najbogatszą w Europie Akademię. 
Ale we wszystkich większych  mia- 
stach były szkoły rysunkowe, tak 
zwane ' „Chudożestwiennyja  uczy- 
liszcza”, które podlegały kontroli 
Akademji, a utrzymywane były z te- 
goż samego źródła co i Akademja 
to znaczy z subsydjów Ministerstwa 
Dworu. 

W takiej właśnie Średniej szkole 
artystycznej talent się krystalizował i 
tam też decydował się jego los. Wy- 
bitne jednostki wysyłane były do 
Piotrogrodu do Akademji, mniej wy- 
bitne otrzymywały tytuł artysty ma- 
larza (zwanje chudożnika) i prawo 
nauczania rysunku w szkołach  Śred- 
nich, a najmniej zdolni kończyli 
według Il lub III kategorji, które kla- 
syfikowały na nauczycieli rysunków 
w szkołąch niższych. 

I to był racjonalny i niemal jedy- 
ny sposób niezapychania, akademii 
ludźmi niezdolnymi, lub z minimalne- 
mi zdolnościami, którzy tworzą w 
przyszłości kadry malkontentów, lub 
poronionych apostołów nowych 
haseł i prądów. 

W Wilnie przed wojną istniała 
szkoła rysunkowa, mniejwięcej o tym 
samym typie — tak zwane „risował- 

dzenia rządu waszyngtońskiego złoto sowieckie może być użyte w sposób, 
który ma na myśli bank sowiecki wysyłający je do Stanów Zjedn. 

2 wydstych urzędników gdańskich na ławie oskarżonych. 
GDAŃSK, 24.11 Dziś rozpoczął się tu wielki proces przeciwko gdań- 

skim urzędnikom celnym, oskarżonym 
m ntów, łapownictwo i t. d. 
częściowo senatu w m. Gdańska. 

ny przez niego wspaniały lot. 

Fascynujący występ drużyny 
WIEDEŃ 24 II PAT. Przybyła tu drużyna hockeyowa kanadyjska z St. Moritz. 

Rozegrała ona pomiędzy sobą match pokazowy. Grupa A pokonała grupę B w stosunku 
3:1. Prześliczną grę obserwowały tłumy rozentuzjazmowanych Wiecenczyków. Piasa 
wiedeńska stwierdza, że sposób i tempo gry kanadyjczyków były wprost fascynujące. 

Katastrofa kolejowa w Dziedzicach. 
WARSZAWA, 24.I1. PAT. Dnia 23 b. m. w Krakowskiej Dyrekcji Kolejowej na 

na szkodę 
Winnym współudziału w deiraudacjach 

jest również kupiec bydgoski Wilhelm Wtornow, który w wielkich ilościach 
sprowadzał z Niemiec rowery, maszyny rolnicze i wyroby gumowe i tran- 
sporty kierował nie przez polskie stacje celne, lecz na 
Kalthoif. Tam też do spółki z miejscowymi urzędnikami uprawiał oszustwa. 
Na ławie oskarżonych zasiadło 7 wyższych i 
komplecie sedziowskim bierze udział kobieta. 

Dar dla kapitara Hinklera za wspaniały lot | 
SYDNEY, 24 II. PAT. Premjer Bruce oświadczył, że rząd federalny zwrócił się 

do lotnika Hinklera z prośbą o przyjęcie sumy 2.000 funt. szt. jako daru za dokona- 

o deiraudację, fałszerstwo doku- 
skarbu Państwa Poskiego i 

gdańską stację 

niższych urzędników. W 

hochepowej kanadyjskiej.   
stacji Dziedzice o godz. 18 min. 16, podczas przetączania wazonów ładownych wę- | 

glem, nastąpiło na zwrotnicy wyjazdowej w kierunku na Katowice wykoleien e paro- | 

wozu, idącego luzem do parowozowni, któ y zatarasował oba tory i zarył się głęboko | 
w ziemię. Wypadków z ludźmi nie było. jednakże całkowity ruch do Katowic musiał 
być wstrzymany aż do chwili uprzątnięcia toru t. j. do godz. 4 dn. 24 b. m. 

nyje kłasy”, dyrektorem których był 
zdolny malarz (akademik) Trutniew. 

Szkoła ta bogato wyposażona w 
potrzebne gipsy, utensylja, bibljotekę, 
obiicie subsydjowana przez rząd, 
świetnie się rożwijała. I chociaż przyj- 
mował Trutniew oględnie, „po złoże- 
niu egzaminów pracownie w dzień i 
wieczorem były przepełnione. Prace 
zdolniejszych uczniów wysyłało się 
do Akademji, z Akademii zaś przy- 
syłane były najlepsze prace, które 
wisiały w szkole, jako wzory dla po- 
czątkujących. 

Taka właśnie szkoła potrzebną 
jest nam w Wilnie i mnie się zdaje, 
że do stworzenia jej musiałby się przy- 
czynić sam Wydział S.P., ażeby uspra- 
wiedliwić rację swego istnienia, ażeby 
mieć wybór w przyjmowaniu do wyż- 
szej uczelni, i żeby wystawy doroczne 
wydziału — były wystawami talentów 
dojrzewających, a nie kiełkujących. Za 
czasów Litwy Środkowej, kiedy Wi- 
leńszczyzna powstała do życia samo- 
dzielnego, w Wilnie się zorganizowa- 
ło Wileńskie T-wo Artystów Plasty- 
ków, którego pierwszym czynem go- 
dnym pamięci — było stworzenie 
szkoły rysunkowej. Przy czynnem po- 
parciu ówczesnego rządu i dyrektora 
departamentu ošwiaty, — szkoła ta 
się rozwijała z miesiąca na miesiąc, 

  

| 

| 
licząc coraz to więcej uczni i coraz to“ 
rozszerzając program. Ale z chwilą 
utrwalenia bytu państwowego, z chwi- 
lą zmian wszystkich władz z kurato- 
rjum włącznie, po wprowadzeniu biu- 
ralistyki i formalistyki, które może 
i potrzebne są, ale nieraz zabijają 
najlepsze nawet poczynania w samym 
zarodku, —Szkoła Rysunkowa WTAP. 
musiała zakończyć swój żywot ku 
wielkiemu zmartwieniu uczących i 
uczących się. Lokal, w którym szko- 
ła się mieściła, a który był zarekwi- 
rowany, rzecz Oczywista, odebrali 
właściciele, meble, gipsy, bibljoteka 
były złożone w wynajętym na ten cel 
pokoju, a większość plastyków rozje- 
chała się do Warszawy, Rzymu, Pa- 
ryża,a że pierwszym kuratorem był 
człowiek o kulturze europejskiej, ałe 
mało interesujący się Wilnem, i zdaje 
się sprawami szkolnemi wogóle, więc 
koniec egzystencji jedynej na Wileń- 
szczyžnie szkoły rysunkowej nie wy- 
warł żadnego wrażenia w kuratorjum. 

Następny kurator zbyt krótko był 
w Wilnie, aby się zorjentować w spra” 
wach tego miasta; obecnie mamy ku* 
ratora, który zdaje się nie opuści ta 
prędko zajmowanego stanowiska: 
Człowiek, którego interesują wszystkie ; 
dziedziny życia społecznego, który od! 
pierwszej chwili nie poczuł się obcy 

oe
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Ciśnienie 
średnie w 

Temperatura 
średnia 

Opad za do- dE 
5ę w mm. 

Wiatr Północno-Zachodni. 
przeważający 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę 14 OC. K 

Tendencja barometryczna stały wzrost Ci- 

śnienia. URZĘDOWA. 

— (t) Konferencja w sprawie obciio- 

du imieniu Marszałka Piłsudski: go. z 

inicjatywy p. Wojewody Raczkiewicza oraz 

p. Prezydenta m. Wilna odbędzie s.ę w $го- 

dę dnia 29 bm, w dużej Sali konferencyj- 

nej Urzędu Wojewódzkiego konferencja w 

sprawie zwołania Komitetu Obchodu Imie- 

nin Marszałka Płsudskiego. | 
— (t) audjencje u p. Wojewody. W 

dniu wczorajszym p. Wojewoda Raczkie- 

wicz przyjął Dyrektora Szkoły Technicznej, 

Dyrektora Banku Ziemskiego p. Świą ec- 

kiego, Radcę Ministerstwa Spraw  Zagrani- 

cznych p. Przesmyckiego oraz Prokuratora 

Sądu Najwyższego p. Moldenhauera. | 

— (t) Decyzja w Sprawie szpitala 

psychjairyc-nego odłożono dv kwietnia. 

Na konferencji odbytej w Ministerstwie Re- 

form Rolnych w sprawie budowy Szpitala 

Psychjatrycznego pod Wilnem, która odby- 

ła się przy udziale przedstawiciela Wileń- 

skiego Urzędu Wojewódzkiego Dr. Kozłow- 

sk ego, postawiono ostateczną decyzję w tej 

sprawie odłożyć do kwietnia r. b. 

— (x) Konfiskata biało: uskiero pis- 

ma „Siła pracy" Nr. 9. Urząd Komisarza 

Rządu na m. Wilno zarządził w dniu wczo- 

rajszym konfiskatę białoruskiego pisma 

„Siła pracy* Nr. 9 z dnia wczorajszego za 

wydrukowanie artykułu p. t. „Areszty“. W 

<ekście tego artykułu dopatrzono się cech 

przestępstwa przewidziangeo w art. 48 pra- 

wa prasowego. ` В : 

— (0) Odroczenie terminu składania 

zeznań © dochodzie. Sfery handlowe o- 
trzymały wiadomość, że w najbliższych 

dniach zostanie ogłoszone rozporządzenie 

przesuwające termin składania zeznań o 

dochodzie na rok podatkowy 1928 z dnia 

1 marca do dnia 1 maja 1928 r.4 
(x) Udzieianie «redytu p zez Dyr. 

Monopolu Państw. w Wilnie. Dowiaduje- 

my się, iż Dyrekcja Monopolu Państwowe- 

go w Wilnie, mając na wzzlędzie trudne 

położenie materjalne poszczególnych re- 

stauratorów, właścicieli sklepów wódcza- 

nych, postanowiła ostatnio udzielać tako- 

wym przy zakupach pewnych kredytów 

wekslowych, nie przekraczających sumy 

5.000 zł. 

MIEJSKA. 
— (x) Raut miejski na cześć v.-pre- 

mjera Bartla. W związku z przybyciem do 
Wilna v.-premjera p. prof. Bartla, Magistrat 

m. Wilna w dniu 26 b. m. o godz. 6 „wiecz. 
urządza na cześć premjera raut w domu 
Oficera Polskiego. 

W raucie tym, prócz przedstawicieli 

miasta wezmą (udział przedstawiciele Rządu, 

duchowieństwa, wojskowości i organizacyj 
społecznych. 

— (x) Ulgi miejskie przy egzeku- 
cjsch poda kuwych. Na skutek poczynio- 
nych starań przez związki kupców w Wil- 
nie, Magistrat postanowił ostatnio udzielać 
wszystkim poszczególnym kupcom i han- 
dlowcom pewnych ulg przy egzekucjach, 
podatkowych. Zainteresowani winni w tych 
sprawach zwracać się bezpośrednio do wy- 
działu finassowego Magistratu. 

— (x) Miejski pre.imiaarz budżeto- 
7. na r. 1948-29. Jak już donosiliśmy z 
niem dzisiejszym wywieszony został w 

myśl ustawy komunalnej w dziale finanso* 
R Magistratu preliminarz budżetowy na 

- 1928-29, do wiadomości publicznej na 
Okres dwutygodniowy. 
я Preliminarz ten wykazuje dochodów i 

p zchodów zwyczajnych na sumę 8.707.900 
24, zaś dochodów i rozchodów nadzwy- 
czajnych na sumę 2.100.065 zł. razem bud- 
żet wykazuje sumę 10.807.965 zł. 

Wydział Elekiryczny Magistratu 
m. Wi na zawiadamia p.p. abonentów, że w 
sobotę t. j. 25.11—28 r. z powodu montażu 
nowej iurbiny, prąd zmienny zostanie wy- 
4ączony.od godz. 11-ej do 2-iej po poł. 

WOJSKOWA. 
— (0) Warunki przyjęcia do szkół 

oficerskich. W związku z warunkami przy- 
jęcia na kurs szkoły podchorążych w ofi- 
<cerskiej szkole piechoty, Min. Spraw Woj- 
Skowych ustalito, że w roku 1928 mogą 
ubiegać się o przyjęcie do sykoły jedynie 
Kandydaci, posiadający ukończoną szkołę 
Średnią ogólnokształcącą (z prawami pań- 
Stwowemi) ze świadectwem dojrzałości. Po- 

* szenie poczty trzy razy dziennie. 

i, będą zwra- 
m, że ubiega- 
wyjątku” nie 

   
   

Dowiadujemy 
S Nr 1 Sztabu 
ia tefan Meyer 

a R koma dniami Gi 

hnych. 
pdnieni a 

szko- 

woni z 

gólnymi nauczycielami wykładającymi reli- 
gię w tych szkołach. 

POCZTOWA. 
Trzy razy dziennie otrzymywać 

będziemy pocztę. W myśl rozporządzenia 
Ministerstwa Poczt i Telegrafów we wszy- 
stkich większych miastach, a w tej liczbie 
iw Wilnie zaprowadzone zostanie rozno- 

U nas 
inowacja ta ma być wprowadzona od kwie- 
tnia rb. Przy okazji należy zwrócić uwagę 
ster pocztowo-telegraficznych na ustawi- 
„czne uskarżanie się mieszkańców przed- 
mieść, którzy nietylko trzy razy dziennie, 
ale często i nie codziennie spotykają w 
dzielnicy swej listonoszy. . 

dd 

   

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
(o) Państwowa pomoc doraźna dla 

bezrobotnych sezonowych. Jak 56 do- 
wiadujemy, robotnicy sezonowi, którzy w 
bieżącym 1927 28 roku sezonie martwym 
wykorzystali 10-tygodniowe zasiłki usta- 
wowe, będą otrzymywać tytułem pomocy 
doraźnej zapomogi państwowe Od czasu 
wyczerpania przysługujących im zasiłków 
ustawowych do dnia ukończenia sezonu 
martwego tj. do dnia 29 lutego rb. 

KOMUNIKATY. 

snego Wychowan:a. W sobotę dn. 
b. m. o godzinie 6-ej punktualnie „sć 
Kuratorjum O. S. W. (Wolana 10 
sę zebranie oddziału Wileńsk 
rzystwa Zwoleników No E 
chowania (b. Koła M Szkoły 

pd Zwolen. 
žawie p. Jan Hell- 

acyj o pracy Tow. Z. 
i wygłosi referat ną 

y w metodzie nauczania. 

   

   
   

    

Wstęp wólny. 
[5— Zawody łyżwiarskie. W niedzielę 4 
marca r. b. o godz. 11-ej Kuratorium Okrę- 
gu. Szkolnego Wileńskiego urządza w parku 
sportowym im. gen. Żeligowskiego zawody 
łyżwiarskie (biegi, jazda figurowa) dla mło- 
dzieży obojga płci młodzieży szkół śred- 
nich ogólno-kształcących i seminarjów nau- 
czycielskich. A 

RÓŻNE. 
— Zakończenie kursu asystentów 

kontroli obór. W dniu 17 II. 1928 roku 
został ukończony sześcio-tygodniowy kurs 
asystentów kontroli obór, zorganizowany 
staraniem Wileńskiego Towarzystwa Rolni- 
czego, wraz z Sejmikiem pow. Wileńsko- 
Trockiego w szkole rolniczej w Bukiszkach 
pod kierownictwem p. Inspektora Włady- 
sława Opackiego. 

Czas nauki trwał: 17 Il. 
1928 roku. 

Na egzamin przybyli: starosta Wileńsko- 
Trocki p. Witkowski, naczelnik Wydziału 
Rolnictwa i Weterynarji p. W. Szaniawski, 
prezes Wydziału Hodowlanego p. J. Slizief, 
p. prof. Marszałkowicz, p. St. Sienkiewicz, 
redaktor tygodnika rolniczego p. Węcko- 
wicz, p. W. Houwalt, p. Wędzia_olski 
i inni. 

Do egzaminów stanęło: 33 osoby, Z 
czego 6 złożyło egzamin z postępem bar- 
dzo dobrym, 15 z wynikiem dobrym i 2 z 
wynikiem dostatecznym. 

Kurs obejmował następujące przedmio- 
ty teoretyczne: ` = 

1) Anatomia i fizjologja bydła, 2) Ho- 

dowla ogólna i szegółowa, utrzymanie i pie- 
lęgnowanie bydła, 3) Mleczarstwo, 4) Wy- 

chów cieląt, 5) Żywienie krów mlecznych, 

cielnych, buhai i jałówek cielnych, 6) Pa- 
sze, 7) Weterynarja i akuszerja weieryna- 
ryjna, 8) Uprawa pastwisk i okopowych, 9) 
Chów i opasanie trzody chlewsej, 10) Kurs 

dojarstwa, 11) Prowadzenie ksiąg rachun- 

kowych w Kółkach kontroli obór, 12) Za- 
znajamianie sę z pracą w Kółkach kontro- 
li obór, 13) Organizacja mleczarstw spół- 
dzielczych i 14) Nauka o Polsce. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. „Zaczaro- 

wane Koło”. W „Zaczarowanem kole* b e- 
rze udział pełny Zespół Reduty. W głów- 
nych postaciach wystąpią: p. L. Wołłejko 
(wojewoda), St. Kornacka (wojewodzianka), 
W. Gasiński (Brzechwa), W. Ścibor (kaszte- 
lan), St. Larewicz (Chojnacki), M. Pill (or- 
ganista), S. Butkiewicz (młynarz), St. Pe- 
rzanowska (mtynarka), J. Wasilewski ( Ja- 
siek), T. Białkowski (Maciuś), J. Karbow- 
ski (drwal). K. Pągowski (Leśny dziadek), 
Z. Chmielewski (djabeł Boruta) i J. Corno- 
bis (djabeł Kusy). Oprawa sceniczna wed- 
ług pomysłu Iwa Galla. Muzykę i śpiewy 

od 91. do 

TTT аннн 

na gruncie wileńskim, i od którego 
nie wieje chłodem „przybysza“, taki 

człowiek przywiązuje się do placówki, 
na której można tak dużo zdziałać. 

I kto wie, czy nie teraz nastąpi 
nowa era dla szkolnictwa artystyczne- 
go w Wilnie. 

Istniały w Wilnie przed wojną ró- 
wnież i prywatne szkoły rysunkowe. 
Najgłówniejszą i najlepszą była szko- 
ła |. Montwiłła, właściwie kursy ry- 
sunkowe dla rzemieślników. Mamy w 
Wilnie dużo dobrych fachowców, któ- 
rzy umiejętność swą rysunkową za- 
wdzięczają tej właśnie szkole, i 
którzy rozumiejąc oibrzymie zna- 

czenie rysunków w każdym  za- 
zawodzie—dbają O,istnienie i rozwój 

obecnych kursów dokształcających dla 
rzemielśników W.T.A.P., które istnieją 
od roku 1925 i poWstały na „skutek 

  

  

Ministra 
Właściwie. Dokształcające Kursa 

Rysunkowe są, jakby dalszym cią 
giem szkoły rygunkowej, lecz o zmó- 
dytikowanym przez wymagania kiira- 
toryjne pfogramie<Garną się na te 
kursa nie tylko rzemieślnicy ale i: lu- 

  

   
   

dzie obdarzeni talentem malarskim lub nie są podobne sobie, jak kolor „i OE 
rzeźbiarskim. Szkoła jest przepełnio- 
na przez adeptów rozmaitych fachów, 

  

i w rozmaitym wieku. I trudno odmó- 
wić komuś prawa rysowania głowy 
Wenus, dlatego tylko że jest on 
szewcem, lub nie pozwolić uczęszczać 
do szkoły z racji nieukończenia 16 
lat życia. W Polsce jest dziś mocna 
tendencja wykształcenia zawodowego. 
Odradzają się cechy, wraca dawny 
zwyczaj wyzwolin z terminatora na 
czeladnika, na podmistrza, mistrza. 
Nic też dziwnego, że państwo przede- 
wszystkiem dba o wykształcenie ry- 
Sunkowe takiego właśnie rzemieślni- 
ka, lecz cóż robić ze zdolnościami 
więcej niż przeciętnemi? Kursom za- 
wodowym podobno zarzuca się zbyt 
wielką ilość. uczniów przybyłych dla 
samej Sztuki, zarzuca się _ zbyt wielki 
„artyzrń”, a brakofachówości. | 

Czy: jest to wina wykładających na 
kursach czy <steż i skułkie Z ŚM res wywoluje 

  

  

P : można będzie 
uczniów  segregować, | skierowywać 
do: szkoły fysunkowej, szkoły do- 
kształcającej dla rzemieślników, lub. 
do. akademji. Dziś zaś życie pokazuje, - 
że tęorje.Wypracowane przy, biurku 

tętni krwią czerwoną nie zgadzają się, 

sukna nie podobny do koloru krwi. 
ergo. 

   
   

lgnaś Stanisława Karbowska; Głos. Hali- 

kied A 
Ric owa ONY cechów /do p. szkołę rystikow. edyli ste: stworzy 

Oświaty. - \ 

członko 
   

  

Bronisław Taraszkiewicz 
b. poseł, jeden z głównych kierowników 

i twórców „Firamady*. 

Rcbotniczej Hromady odbyło się za- 

przysiężenie świadków, wobec czego 

po wznowieniu przewodu sądowe 

w dniu wczorajszym przystąpi 

odrazu do odczytania аК @5К 

nia. W przeciągu sześciu góć 
łano przeczytać zaledwię 
siormulowanego 
druku. W toku 
niczący dwa ra 
publicznościć z Sali. ( 
nieogłaszdnie części aktu 
zawierających tajemnice p 
Czytali akt wszyscy po 

  

odbywąło się przy ma : 
wo zainteresowaniu Się 2 
Większość z nich zdawała się dr 
mać, siędząc na WA 2: ław. 
Przy stole. obrony. dużo woli 
krzeseł. Stół prasowy. 
nie pos Stan ten potr 
przez dzień dzisiejszy, 
dalsze odczytywanie - ак 

Brzmi on w skróc 

pująco: | З 

  

    

  

      

   
         

    

    

  

     który zajmie 
karženia. 

nastę-    

Począwszy › ой początku 1926 r. X 
na całym obszarze województw pół 
nocno BA poczęły  obiegać 

świeści: o usiłowaniu    

aseł, stronnictwo, 
pod naźwą . „Białoruskiej. 
sko-Robotniczej . Firomady** 
siły kierownicze - 
Klubu [oweg 

    

      

       
     

    

   szyna i wsk 
Ludność miejscowa, dążąca 

wojnie, do unormowania stosu! 
gospodarczych, przeciwdziałająca Świa+ 
domie wpływom idącym z zakor- 
donu, została z powstaniem B.W.R.H. 

  

skomponówał Eugenjusz NA RA 
| — „sgastytucja”, . Teatr Polski wysta- 

wia w niedzielę 26 b. m, 0 godz. 4. m. 30 
pp. specjąłnie dła młodzieży szkolnej sztu- 
kę z r. 1905 b. Gorczyńskiego „Konsty- 
tucja“. 88 Ni Sieks A Ч 

      

   

  

nków | 

GB gów i urabiana wróg 
łości polskiej. H; 

i „dział: 

      

wschodu Oraz -zaStraSzano rzekomo 
oczekiwaną wojną z Sowietami, 

Reklamowanie siły B.Wal 
siłowanie stworzenia po 
ły, przynajmniej w każde 
społecznej, a i 
z wysuwaniem 
względów p 
tworzyło 
brała 
wietódy 

    
   

      

   

    

    

  

   
   

    

   
    

   

  

   

   
    

  

   

  

       

  

   
    

  

        

    

    

  

     
      

  

i ŚcIA! gtanych przez 

l. poczęło tracić or- 

rozrostem organizacji Hromady 

     

        

  

   

  

   
     

_ Antoni Łuckiewicz | 
i Na asa „Hramady”, główna sprę- 
wszystkich jawnych i tajnych pu- 

4      

    

wę blikacyj. ry i 

dz szybkiem zwiększeniem się jej 
członków zwiększyła się ilość. prze- 
stępstw pospolitych, przeważnie: o- 

   

    

  

   
  

portažu | literatury. nielegalnej. 
lzmogła się też ilość wypadków 

wania przez „hurtki”* "H. nie- 
zebrań. DY ch 

łe CE agitacji antypaństwowej, 

ran. NASA S 
gremjalnego  powstrzy- 
od płacenia podatków 

  

jłarzać się coraz częściej, | 
ży OE OD. zdążała do utrud- 
niania akcji komasacji i. likwidacji ser- 
witutów przestarzałych. Wreszcie no- 

'towano zabójstwa, dokonane przez 
'hurtkowców na osobach konfidentów 
policji. 1 

- Stopniowo i coraz śmielej 

     

! elej | przy- 
gótowywany był grunt do. wystąpień 
zbrojnych —antypaństwowych, a wia- 
„domošci © mającem nastąpić wybu- 

Ceny zniżone od 20 gr. zł. 50 gr. chu powstania wiązały si i ы Sa ązały się z. wiado- 
ralnośś age Dulecieje. DZIE grana bodzie MoŚciami © bojówkach wśród mło- 
po raz dr | komedia _ Gabrieli Zapolskiej dzieży. O agitacji wśród rekrutów i 

A o Zak Aka wojska, zbieraniu broni i akcji szpie- 

rolach głównych: J. Jasiūska-Detkowska RSE 

  

(Dulska), W. Malinowski (Zbyszek . 
Frenklėwna (Hanka). Režjssi jas W. kasie 
nowskiegoe Sztuka ta obecnie grana na 

wszystkich scenach polskich cieszy się i u 
nas zasłużonem powodzeniem. 

— PR „awienie popołudniowe. 
w niedziea ak okay 30, PR grewa będzie 
po cenach a O ST »sOT ca” obraz dramatyczny Zi Г. „onstytu- 

awa Gorczyńskiego. Sztukę t i 
należy młodzieży szkolnej. : wii 

— № dbliższa ргсіпіец. Najbliższą 
premierą, którą przygotowuje Teatr Polski, 
będzie sztuka hiszpańska Jacinto Benaven- 

te. odznasĘ nagrodą Nobla „Źle ko- 

.. Poranek zjednoczonych 
wojskowych w Teatrze Potskim. Židas 
tywy Dowództwa Garnizonu oraz Kierow- 
nictwa Teatru Polskiego odbywać się będą 
w pewnych odstępach poranki zjednoczo- 
nych orkiestr wojskowych. Najbliźszy po- 
ranek pod_ batutą kapelmistrza Bugumiła 
Reszke odbędzie się w niedzielę nadcho- 
dzącą 26 b. m. o godz. 12 m.30 pp, po ce- 
nach najniższych od 15 gr: do 1 zł. 50 gr. 

Program obejmuje: Dziewulski, Gross- 
man, Reszke, Sidorowicz, Wagner. 2 

"RADJO—WILNO. 
Sobota dnia 25 iutego 1928 r. 

16.40—16.55: Chwilka białoruska, 
16.55—17.15: „Wady organizacyjne na- 

szego o.rodnictwą* odczyt z działu „Ogro- 
dnictwo“ SB n Krywko. ч 

17.20 - : Transmisją z Warszawy: 
„Radjokronika* wygł. dr. Marjan  Stę- 
powski. ё 

17.50 - 18.55: Audycja literacka poświę- 
cona twórczości Kazimierza Przerwy-Tetma- 
jera: > „E : : 

1. Ksiądz Piotr K. Tetmajera, nowela 
w radjofonizacji M. Weronicza, w wykona- . 
niu artystów Reduty. ; 

Osoby: aż Piotr Józef Karbowski; 
Organista Józef Cornobis; Katarzyna X.     

na Hehendlingerówna. r 
„II. Recytacja wierszy K. Tetmajera w 

wykonaniu artystów Reduty. 
18.55 19.20; Gazetka radjo, sygnał cza- 

su i rozmaitości. 
'19.20—19.45: „Polska wśród państw €u- 

ropejskich* odczyt z działu'„Nauka o Pol- 
sce* — wygł. asystent U.5.B. magister Ma- 
rjan Iwanowski. : 

200.00 20.30: Transmisja z Warszawy: 

Г z zielonėm suknem, a praktyka, SS p Prezydjam Rad) Rządu, organizowany 
ezydjum Rady Ministrów. 

20.30 : Transmisja z Warszawy 
O. Straussa. 

22.30 - 23.30: Transmisja muzyki restau- 
racyjnej z Warszawy. 

Głosy agitatorów coraz mocniej 
przenikały w szare masy rolników, 
zachwyconych obietnicami ziemi za 
„darmo i ulg podatkowych. i 
"Prasa białoruska subsydjowana 
przez anonimową kieszeń ' wszczęła 
akcję wybitnie antypaństwo vą. . Nie 

Sr. — Bole- pomogły ustawiczne jej koniiskaty. 
oń i tendencje tej prasy pozostawa- 

ły.bez zmiany, a nawet stawały się 
zjadliwsze. CZARY 
- ” Prowodyrzy i agitatorzy B.W.R.H. 
przy każdej okazji usiłowali wmówić 
"masom, że działania jej są konsty- 
tucyjnie dozwolone i że sama organi- 

„zacja jest partją legalną  zalegalizo- 
waną. e 

' Masy zaczęły, pod wpływem tych 
bałamutnych wyjaśnień, coraz  ufniej 
spoglądać na robotę prowodyrów, nie 
rozumiejąc kto jest głównym inspira- 

torem akcji. ' 
_Nie wszyścy jednak dali się wziąść 

na lep obietnic agitatorów hromadow- 
skich. Społeczeństwo polskie, a 

STS SEAT R IK TS TT TINY TT ON NATO 

- Kronika radjowa 
: Ostatnie obliczenia ilości radjoabonen- 
tów w wileńskiej Dyrekcji poczt i telegra- 
fów znowu wykazały znaczny wzrost ra- 
djoodbiorców. Statystyka, sporządzona 20 
bm. wykazała, że w Wilnie jest obecnie 
z radjoodbiorców, a w całej Dyrekcji 

Z dnia na dzień obserwuje się rosnącą 
tendencję w rejestrowaniu aparatów odbior- 
czych. W celu wytępienia radjopajęczarzy 
Urząd pw przystąpił do energicznej 
kontroli legitymacji, upowažniających do 
Korzystania z radjoaparatów. W związku 
z-tem Urząd pocztowy Skierował temi 
dniami do Sądu Pokoju sprawę trzech nie- 
sumiennych  „podsłuchiwaczów*. Dalsze 
sprawy skierowane będą do Sądu Pokoju 
w czasie najbliższym. ems. 

* 

lie istnieje w całym świecie. radjoabo= 
(nentów? 

Przewodniczący międzynarodowego biu- 
ra radjotransmisji daje na to pytanie dość 
ścisłą odpowiedź. Ogółem funkcjonuje w 
obecnej chwili 50.000.000 radjoaparatów 
odbiorczych, z których 20.000.000 przypa- 
da na Europę. 

Największą ilością  radįoodbiorcėw 

ё powstania i rozrostu, zostało ustalo- 

i stępczej działalności Hromady zaczyna 

tem tle powstałych poczęły 

‹ 3 
RADA MIEJSKA. 

Wnioski nagłe i interpelacje — 
! Podatek od 

   

  

częściowo i bią 
rozrostem ak 
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tetu Współ- 
pie udziele- 

   

    

   а. R. 
) Stowarzyszenia św. Żyty 

umorzenie zaległości w sumie 3000 
zł. jako tenutę dzierżawną za lokal w 

murach  po-Franciszkańskich, który 

służy jako locum dla bezrobotnej 
żeńskiej służby domowej. 

3) Wileńskiego T-wa Krajoznaw- 
czego również o umorzenie zaległoś- 
ci z tytułu komornego za lokal miej- 
ski zajmowany przez _ T-wo. Wo- 
bec tego jednak, że tego. rodzaju 
wnioski winne uprzednio być оргасо- 

wane przez odnośne komisje, przeto 
na wniosek radnego sędziego p. Pił- 
sudskiego Rada większością głosów | 
nagłość wniosków odrzuciła i ode- 
słała je do komisji finansowej i kul- 
turalno-ošwiatowej. 

Interpelacja zgłoszona przez rad- 
nego Rafesa i tow. dotyczyła wyboru 

nowego ławnika na miejsce nieurzę- 
dującego Abramowicza. 

Uznając, że ludność bałamuconą w 

ten sposób na'eży conajprędzej ochro- 

nić od knowań komunistycznych — 

władze przystąpiły do likwidacji tej 

wywrotowej działalności B. W. R. H, 

w drodze karno-sądowej, oraz uznały 

ją administracyjnie za niedozwoloną. 

W toku śledztwa sądowego bada- 

jąc faktyczne oblicze B. W. R. H, i te 

czynniki, które przyczyniały się do jej 

ne, że punkt ciężkości tkwi w Moskwie 

i zestawienie i segregowanie prze- 

się od uchwał V kongresu III mię- 

dzynarodówki. 

Charakterystyczne Światło na istot- 
ne zamierzenia i taktykę BWRH rzu- 

cają pouczenia wydane Swego czasu 
przez Centralny Sekretarjat B.W.R.H. 

Mówi się w nich, że: „sztandar Hro- 

mady może być tylko czerwony”, ale 

„narazie nie trzeba go wywieszać”, Wobec jednak „niezgloszenia 

że „ostatecznem zadaniem Hromady przez ostatniego swej rezygnacji, 

jest uświadomienie mas". Mówi się tam interpełacjj nie poddano dyskusji, 
gdyż jak słusznie podkreślił prezy- 
dent m. p. Folejewski, w sprawie tej 
musi być uprzednio zwołany konwent 
senjorów. 

Jako pierwszy punkt porządku 
dziennego rozpatrzono sprawę zacią- 
gnięcia przez miasto w Banku Go- 
spodarstwa Krajowego długotermino- 
wej pożyczki obligacyjnej na wodo- 
ciągowo-kanalizacyjne inwestycje dla 
zatrudnienia bezrobotnych i wyjedna- 
nia z funduszów państwowych mini- 

sterstwa pracy i opieki społecznej 
subwencji, względnie pożyczki na po- 
krycie części kosztów robocizny przy 
tych in;sestycjach. 

Na uwzględnienie zasługuje prze- 
mówienie radnego  Komarnickiego, 
który wykazał znajomość arytmetyki, 
stwierdzając omyłkę popełnioną w 
obliczaniu przez Magistrat w reiera- 
cie przedłożonym Radzie przez wy- 
dział techniczny. 

wreszcie o tem, że: „Organizacja mas 

pracujących jest największą korzyścią 

dla pracowników*, a więc „.50.000 

członków Hromady to nie 50 ш- 

dzi, których można zamknąć. Pra- 

ca Hromady nie pójdzie na mar- 

ne, ponieważ wcześniej czy później 

dobijemy się stworzenia swojego rzą- 

du robotniczo-włościańskiego, a wte- 

dy wszystkie te protokuły i areszty 

będziemy uważali za drobne nieporo- 

zumienia, za konieczny stopień do 

urzeczywistnienia naszego celu osta- 

tecznego“. 
Takie oto pouczenia, biorąc pod 

uwagę ogromną ilość członków Hro- 
mady, wyraziście ilustrują nam ogro- 

mne niebezpieczeństwo, jakie zagraża- 

ło Polsce z tej strony. Podajemy tu 

wykaz członków Hromady w 27 po- 

wiatach województw północno-wscho- 

dnich w grudniu 1926 r. Ogóiem by- 
ło ich wówczas 66,558, zorganizowa- 

nych przy pomocy 1586  „hurtkow“. Wice-prezy ient Czyż omylkę 

Największa ilość członków przypada tłomaczył prowizorycznością  pro- 

na powiaty: dziśnieński — 10,286, jektu, 
Ostatecznie Rada przychylita się do 

wniosku Magistratu, upoważniając go 
do wszczęcia starań o tę pożyczkę w 
sumie około 15000% zł. 

W sprawie podatków największą 
dyskusję wywołało... opodatkowanie 
psów. 

Wniosek Magistratu został przy- 
jęty z tą zmianą, że wiek psa podle- 
gającego opodatkowaniu z 8 tygod- 
ni został zwiększony do 4 miesięcy. 
Przy rozważaniu następnego punktu 
porządku dziennego radny Zasztowt 
etc. miał możność popisać się umie- 
jętnością bronienia praw rzesz ucie- 
miężonych, dowodząc, że ponad 8 
godzin nikt nie powinien pracować. 

Krótką a rzeczową replikę miał 
radny p. Wańkowicz, który stwier- 
dził, że zwiększenie godzin obrotu w 
zakładach obchodzi jedynie właścicie- 

nowogródzki — 5623, grodzieński — 

  

Radosław Ostrowski 
b. dyrektor gimnazjum Białoruskiego, kie- 
rownik Białoruskiego Banku Kooperatyw, 
który jak wiadomo ode.rywał niepośle- li, nie zaś pracowników, których 
dnią rolę w agitacji wywrotowej „Hramady*. broni ustawa o 8 godzinnym dniu 

pracy. 
5519, mołodeczański — 5463, słonim- 
ski — 4754, stołpecki — 4467, po- 

stawski — 4405, 

Cyfry powyższe aczkolwiek niedo- 
stateczne, (wzrost organizacji Hroma- 
dy przerwany został dopiero z chwilą 

W rezultacie sprawę odłożono do 
następnego posiedzenia. W końcu 
omówiono sprawę wyborów  przed- 
stawicieli Rady do dyrekcyjnej Rady 
Kolejowej, przyczem. w drodze akla- 
macji wybrano prezydenta m. p. Fo- 

zaaresztowania członków C.K. stron- lejewskiego i v. prezydenta p. inż. 
nictwa w dniu 15 stycznia 1927 r. gdy Czyża. 
liczba członków przekroczyła  przy- Na tem pósiedzenie zakończono. 
puszczalnie 807.000) mówią za siebie. 
Sukces organizacyjny Hromady mógł, 
przy dalszem tolerowaniu tego polipa 
zachwiać moc państwa. Energiczna 
akcja rządu urwała hydrze 56 głów, 
obezwładniając tem ciało, niezdolne 
obecnie do wyraźniejszej akcji. 

Wielkie było niebezpieczenstwo, 
to też nie dziw, że proces budzi za- 
interesowanie nie tylko w Polsce i 
państwie w nim zainteresowanem. 

Dziś dalszy ciąg procesu. W. 7. 

(x) 
ERZE U PIORZORETZEZCKERORORZEWRLZOKA 

Z SĄDÓW 
Głupi żart — kary wart. 

Wikary kościoła w Kalwarji ks. Romu- 
ald Dronicz zauważył, że weseln.cy ocze- 
kujący ślubu w zakrystji zachowują się 
zbyt głośno. Zapach alkoholu świadczył 
wymown e o przyczynach tego ożywienia. 
Mając na względzie powa.ę miejsca ks. 
Dronicz polecił wesołkom wyjść z zakry- 
stji, co ci po pewnem wahaniu uczynili. 

. Wychodzący ostatnim, najgłośniejszy i 
najoporniejszy z całej kompanji Wiktor 
Mackiewicz pozwolił sobie na żart zgoła 
niedorzeczay, a w skutkach swoich przykry 
dla niego. Mianowicie dowcipniś ten zam- 
knął ks. Dionicza na klucz. Zamknięty 
zm Szony był stukać do kościoła, gdzie 

szczyci się Anglja, która przy 18 stacjach 
nadawczych posiada 2.350.000 „odbiorców. 

Potem idą Niemcy z 24 stacjami nadawcze- 

mi i 1.560.000 abonentów. Francja ma 16 

stacyj i 900.000 abonentów. 

     

    

    

   

          

   
    

    

Polska, jak wiadomo, ma 5 stacyj i wówczas KS. proboszcz odprawiał nabo- 
zgórą 130.000 abonentów. żeństwo. 

Sąd oceniając należycie głupi wybryk 
EEEE TYT AEYPROANESZOCOEDZĄ on stanął a Sans powagi Ko- 

ioła, wynosząc wyrok skazujący na sześć 
E I E b D A W A R 8 Z A Ww S K R miesięcy. Wykonanie wyroku zawieszone 

24 Juiego 1928 r. A zostało na dwa L й # 

Dewizy i waluty: > В : 
2 Tranz. Sprz. «Kupno 

Holandja 358,90  359,80 358, 
Londyn | 43,50 43495 43,39“ 
Nowy-Yurk 8,90 8,92 
Paryž 35,08,5 35,17 35 
Praga | 26,41,5 26,48 26,35 Е 
Szwajcarja 171572 17415 TAM 29%%4 łączą kwiatowe/ oraz 
Włochy 41,26 41,38 4114 ogrodnicze polecą. 
Papiery procentowe: 

dolarówka 73, 78,50 73 
Pož. dalarowa 8675 87 
kolejowa 102,75 
5 proc. konwersyjna 67 
konwersyjna kolejowa 61 
listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94 

5 „ Banku Roln. 94 
8 proc. ziemskie 83 

via I Sklad Naciox | modowa | Ska Nati: | 
BRACIA ROSER в 

в 
: w Warszawie, Jerozolimska 45, 
m tel. 5 81. Firma istnieje od 1848 r. 
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Ze Środy liferackiej. nie miłości i religji i kolizje, jakie wywo- 
etaty te Sp uczucia. Pisała Deledda w 

i jalekcie sardyńskim, który dość znacznie 
Older p. dr. J. Rostkowskiej O różni się od języka włoskiego. Wpłynęło 
aureatce Nobla Grazzii Deledca. to zapewne na fakt, że Deledda długi czas 
— Wizyta Igora Siewierianina. mało było znana, nietylko już w Europie, 

ae ale w samych Włoszech. 
Na ostatniej „Środzie literackiej" pani Styl Deleddy, narazie sztuczny i pom- 

tr. janina Rvstkowsi wygłosiła odczyt patyczny, z czasem nabiera formy szlache- 
p. t. „Lauretka nagrody literackiej Nobla, tnej prostoty. Deledda nigdy nie poddawa- 
Grazzia Deledda“. | ‚ 1а 56 tym wszystkim prądom literąckim, 

Przyznać trzeba, że prelegentka nie iakie przeżywały Włochy w ubiegłych la- 
mogła zainteresować więcej słuchaczów, г Л : tach, a więc veryzm, pozytywizm, natura- 
których też niemało zebrało się w murach_-lizm czy erotyzm. Zawsze pisała jednakc- 
po-Bazyljańskich.  Grazzia Deledda jest isuj wo, z wielką naturalnością opisując swój 
może najmniej znaną ze wszystkich laurea- kraj rodzinny, nieokrzesany i dziki. 
tów Nobla. i dlatego p. dr. Rostkuwskiej Dopiero trzy ostatnie książki Deleddy 
należy się serdeczne podziękowanie za zą- przyniosły zmianę. Opisuje w nich Deledda 
znajomienie wilnian z życiem i twórczością iuż zupełnie inne środowisko. Wyczerpała 
znakomitej pisarki. ‚ całkowicie tematy, jakie dać jej mogła Sar- 

Grazzia Deledda urodziła się na Sardy- dynja. 
nii w r. 1875. Pochodzi z rodziny ubogiej, Deledda ma przytem swój odrębnv 
przesiąkniętej tradycją i religią. Matka Sposób pisania. Pisze, mianowicie, regular- 
Grazzii nosiła jeszcze ludowy strój wieśnia- nie, trzy godziny dziennie w określonej 
czek sardyńskich. Wykształcenie młodej porze i nigdy trybu tego nie zmienia. 
Deleddy ograniczyło się na ukończeniu _ , Pani dr. Rostkowską mówiła bardzo 
czierech klas gimnazjalnych — było to Zajmująco. Twórczość Deleddy odmalowu- 
zwykłe wykształcenie kobiet sardyńskich. ła tak wyraziście, jako i wyczerpująco, a 

Niezmiernie wrażliwa i subtelna natura przytem w tak pięknej formie, że po skoń- 
Deleddy odczuła bogactwo form pierwo- Czonym odczycie podziękowano prelegentce 
tnych Życia sardyńczyków. W wielkiej ta- serdecznemi oklaskami. 
jemnicy przed najbliższymi chwyciła De- , Podkoniec odczytu p. Rostkowskiej 
Jledda za pióro i jęła pisać. Oczywiście, dużą niespodziankę wywołało przybycie na 
rzeczy swoje drukowała Deledda pod pseu- środę znanego poety rosyjskiego Igora Sie- 

mem. wierianina z małżonką, bawiących przejaz- 
Przyszło jednak z czasem do odkrycia dem w Wilnie. P. Siewierianina witał na 

swego prawdziwego nazwiska i wówczas Środzie Zarząd Zawodowego Związku Lite- 
trudno było wyobrazić sobie zdziwienie i ratów. Na prośbę zebranych p. Siewieria- 
oburzenie, jakie wywołała wiadomość, że nin odczytał własny przekład „Testamentu“ 
kobieta i to kobieta z Sardynii pisze. juljusza Słowackiego oraz kilka utworów 
Panowało wówczas powszechnie głęboko drobniejszych. P. Seweryn Odyniec wypo- 
zakorzenione pojęcie, że pisać może tylko wiedział w dalszym ciągu dwa przekłady 

mężczyzna. polskie z rnajcelniejszych utworów Siewie- 
Później Deledda wyszła za mąż za 

od tej pory 

      

   

rianina. 

  

urzędnika ministerjalnego i 
mieszka stale w Rzymie. 

Deledda w utworach Swoich opowia- 
dała wyłącznie o środowisku sardyńczy- 
ków. Ż wielką prostotą i niemałym talen- 
tem malowała ich życie bujne, pierwotne i 
pełne temperamentu. Opisywała przygody 
owych sławnych /afitanti, rozbójników sar- 
dyńskich, którzy porzuciwszy swe siedziby, słowego, poczem opuści Wilno. 
kryli się w lasach i trudnili się rozbojem. Nawiasem mówiąc, Igor Siewierianin 

Liczne opowiadania Deleddy za treść oprócz rosyjskiego, nie zna żadnego obce- 
swą mają vendettę, która przetrwała po go języka, co sprawiało pewną trudność 
dziś dzień na Korsyce i na Sardynii. polskim literatom w porozumiewaniu się 

E. 

„ Igor Siewierianin zatrzymai się w Wil- 
nie pizejazdem, powracając z Warszawy, 
gdzie bawił na zaproszenie PEN Club'u. 
Obecnie powraca do Estonji, zamieszkuje 
tam w jednej z nadmorskich wiosek. W 
niedzielę, 26 bm. będzie miał I. Siewieria- 
nin poezo-koncert w sali klubu Przemy- 

   

  

SŁ O We 

Młoda Muza wileńska. 
Wieczór autorski STO. (Sekcji Twór- 

czości Oryginalnej Koła Polonistów USB.), 
który odbył się we czwartek 23 bm. w sa- 
li Śniadeckich, przyniósł rzec można miłą 
niespodziankę. Dowiódł istotnej pracy człon- 
ków tej sekcji i wcale pokaźnych wyników. 
Jeszcze w roku ubiegłym miała STO. wy- 
Stąpić z własnym wiećzorem autorskim w 
dniu 8 grudnia, ale skutkiem braku sali 
zamiar ten do skutku nie doszedł. Weszłe 
już w tradycję Turnieje Poetyckie są rze- 
czą, na Której o laury ubiegają się poeci 
lenkas rozmaitego autoramentu i ka- 
ibru, 

Wieczór autorski S$. T. O. ujawnił siły 
młode, pierwsze kroki na polu twórczości 
poetyckiej stawiające. Życie literackie Wil- 
na ogniskowało się głównie w Związku Li- 
teratów. Z chwilą wystąpienia STO. (inicja- 
ły te bodaj pozostaną emblematem grupy) 
— młodzi zdobyli sobie pozycję w tem ży- 
ciu. Ambicja : rozmach zjednały S. T. O. z 
miejsca uznanię publiczności. Z iście .. mło- 
dzieńczą werwą śmiało zakreślone zostały 
plany. Poruszyć młodą twórczość wileń- 
ską, pobudzić Wilno do współzawodnictwa 
poetyckiego z innemi miastami uniwersy- 
teckiemi. Progiamowo nie tworzy 5. Т. О. 
żadnej t. zw. „szkoły poctyckiej* ani też 
pod wpływem żadnej „Śzkoły* nie pozo- 
staje. Nie sposób omówić tu dróg, jakiemi 
szła praca wewnątrz grupy. Wykładnikiem 
tej pracy i poniekąd sprawozdaniem był 
czwartkowy wieczór autorski. Sześciu wy- 
stepujących autorów=to w gruncie rzeczy 
cała grupa STO, pozostali bowiem człon- 
kowie tworzą obóz krytyków raczej, mniej 
pracując twórczo. Zainteresowanie wieczo- 
rem było znaczne, czego dowodem „wy- 
pełniona po brzegi* sala. 

Pierwszy wystąpił z „Inwokacją* p. S. 
Sosnowski Wślad za nim zaprezentowaii 
się pozostali autorzy. Już po pierwszej czę- 
ści uwidocznił się charakter twórczości 
poszczególnych poetów. Poważne, refle- 
ksyjne ujęcie tematu p. Sosnowskiego z je- 
go harmonijnym wierszem (szkoda, że nie 
uwydatnił się należycie. skutkiem niewła- 
ściwej recytacji) — odbijało od ucinanych 
„Wynurzeń lirycznych* p. Hałaburdy. | 

Ubrana w kwiecistą fantazję „Noc świę- 
tojańska" p. Bujnickiego dopełniała się 
z doskonałym „Marynarzem z Courbet* p. 
Z. Landfisza i „Przebudzeniem“ p. Korabie- 
wicza. Najbardziej odbijał od reszty p. Ha- 
łaburda. jego dedykowany Rejowi i Boy, 

owi „Żywot człowieka, poczciwego” można 
zaliczyć do „szkoły* „Żywej gazetki”. 

Powiedzieliśmy na wstępie, że wieczór 
czwartkowy był miłą niespodzianką. Słu- 
sznie zaznaczył w słowie wstępnem p. L. 
Sienkiewicz, iż ..„wieczór dzisiejszy jest 
uroczystością akademicką*. Łączność mię- 
dzy społeczeństwem akademickiem a spo- 
łeczeństwem w ogólniejszem tego słowa 
znaczeniu znakomicie się zacieśniła, dz ęki 
wystąpieniu STO. Fakt wyjścia młodej gru- 
py ze społeczności akademickiej na szersze 
wody jest pierwszorzędnego znaczenia. Jak- 
kolwiek nie ma to pozornie związku z 
ogólnikową oceną „Wieczoru“, to jednak 
czwartkowy „chrzest* grupy poetów-akade- 
mików pociągnie za sobą skutki o wiele 
efektowniejsze, bo zwróci uwagę społe- 
czeństwa na twórczość poetycką młodych— 
ród swój z murów Almae Matris wywo- 
dzących. W dalszej konsekwencji rozwój 
STO — posiadającej znaczny zapas sił ży- 
wotnych i'werwy twórczej, jeśli się tak 
wyrazić można, pozwala rokować najśmiel- 
sze nadzieje. в 

W druziej części „Wieczoru* zwrócił 
uwagę dobrze opracowanym cyklem zaty- 
tužowanym „Bog i kultura“ p. W. Arcimo- 
wicz. 

Po wyczerpaniu programu zgromadzona 
na sali publiczność złożyła swe głosy na 
autora, którego utwory wywarły najlepsze 
wrażenie. Największą ilość głosów otrzy- 
mał p. Bujnicki, laureat konkursu S. T. O. 
v nagrodę im. prof. Kallenbacha, z czerwca 
r. ub. P. Feodor Bujnicki, najmłodszy z 
grupy wyrecytował swe utwory z młodzień- 
czą swadą. Najlepiej wypadły fragmenty z 
utworu „Śmierć w mieście". Ciekawy: był 
jego „Eksperyment" z akcentem na trzeciej 
od końca. Laureatowi wręczono pięknie 
wykonany dyplom z podpisami obecnych 
gości. Na zakończenie należy do wieńca 

pochwał dla twórczości 5. Т. О. dodać pa- 
rę uwag krytycznych, tyczy się to przede- 
wszystkiem autorecytacji. Na przykładzie 
„Wieczoru“ czwartkowego widać jak fatal- 
nie odbija się niewłaściwa dykcja na utwo- 
rze. Szczególnie zemściło się to na p. S0- 
snowskim, Korabiewiczu i Landfiszu. Nie 
sposób tu omówić poszczególnych utwo- 
rów odczytanych na „Wieczorze* stwierdzić 
jedynie należy, iż niektóre, skutkiem owej 
wadliwej recytacji — najzupełniej chybiły. 
Możnaby temu zaradzić drukując uprzednio 

utwory i dając publiczności możność zapo- 

znać się ż niemi — natrafia to jednak na 

zbyt wielkie trudności techniczne. W każ- 

    

$4 Kino-Teatr 

„HELIOS“ 

Wilenska 38. 

nego modelu „Turbo“ Kino-Teatr 

Przeważnie poruszała Deledda zagadnie- z nim. . 

ы Największe 
„POLONIA poleca 

ZYGMURT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a 

Dogodne warunki wypłaty. 

UWAGA. Siewnik rzędowy jest 
maszyną rolniczą najprędzej 
opłacającą się, zaoszczędza bo- 

wiem 25 proc. ziarna i zapewnia 

  

zwyczajne i nowego uproszczo- 

Ostrobramska 5. 

  

DZIŚ! Niebywała S 
NA SCENIE tylko kilka gościnnych występów 

prima baletnicy b. Cesarskiej Opery w Moskwie 
Tańce klasyczne, nowoczesne i egzotyczne. 

NA EKRANIE największy superszlagier sezonu, URZYSKO NAMIĘTNOŚCI Potężne 
arcydzieło napięć erotycznych z udziałem sławy ekranu DOLORES DEL RIO, pa- 
miętnej z obrazn „ Zmartwychwstanie" i „Świat w płomieniach", 

wszystkich. Początek O g. 4-ej. 

francuskiej! „Przy dżw'ękacn Tenao“ 
(Les Transatlantiques). W rolach głównych wytworna Ś. p, HUGEUTTE DUFLOS 
znany partner Iwana Mozżuchina, rasowy Jean Angelo. Orkiestra koncertowa pod 
batutą Mikołaja Salnickiego. Początek 0 8._4, 0: 

Dži! 
arcydzieto produkcji 

Od dnia 22-go do 26-go lutego 1928-go ; šali 
roku kais będą wyświetlane filmy A LAT piekieł 
myśliwskiej w 10 akt., pełna niebezpieczeństw droga poprzez podzwrotnikowe rozpalone pusty- 
nie ku niebosiężnym nrwiskom skalnym, puszcze i dżungle afrykańskie, wspaniały pożar stepu, 
polowanie na lwy, tygrysy i słonie. Ńad program: Kronika Światfilmu Nr 5 w 1 akcie. Lis i Wro- 
na bajka w 1 akcie i gościnne występy znakomitego RE AN 
W poczekalni koncerty-Radjo. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Ost 
Następny program: „Święte Kłamstwo*. 

statni s. o_g. 10.25. 

ensacja! 

Olgi SMIRNOWEJ 

która oczaruje 

125 TE <; 1 - 

na Śnieżny SZEJ! gody wyprawy 

Bolesława Szczepańskiego. 
atni seans o godz 10-е!. 

  

ul. A. Mickiewicza 22. 

Kino Kolejowe równomierne dojrzewanie.   

Ventzkiego 

Miejski Kinematograf 

SALA MIEJSKA 
ul. 

(obok dworca kolejo- 

  

Dziś! Wspaniały program! 
Wielka sensacjal 

kobietki dramat se х 8 Akcjė 
„Dloche. 0 | | „ dramatu rozgrywa się podczas wojny Europejskiej. 

W rolach głównych: Ramon Nowarro i Barbara La.Marr. Nad program: „KOMEDJA z HAROLD 
LLOYDEM*. Ceny miejsc: I i I! m. po 65 gr. Ill m. po 55 gr. 

nsacyjno - salonowy w 8 aktach. Akcja 

  
     

  

  Mandaryn Q©u-Chang 

Dziś! Monumentalne arcydzieło. Egzotyczne życie dalekiego Wschodu. 
LONCHANEY, RENE ANDREE 

(czyli Śmierć bladym twarzom). Tragedja miłośna 
stu maskach) Mistrz maski 

w 12 aktach z 

W rolach gł.   dziejów wielkiej rewolucji Chin, 
  

WŁ LE ELLI # 3 wego). 
в MAJĄTKOWĄ = > 
B Kino-Teatr 

z kupusię KonsZONĄ „WANDA” (człowiek 0 
m ieit. 
E sprzedaje na beczki Rolnik Wileński Wielka 30. 
e Kalwaryjska 2. 

Ogłoszenie 
0 konkursie na wzniesienie przy 
warsztatach wagonowych na st. 

  

rzędowe 

Kulturalno-Oświatowy) 

„ŪGNISKO“ | 
4 
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m 
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obiektów rolnych i wodnych. 

PRZETARG 
Urząd Województwa Wileńskiego ogłasza niniejszem w dniu 13 marca 1928 r. 
10-tei, pł. Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 8, przetarg na wydzierżawienie niżej wymienionych 

o godz, 

  

    

  

   

   

   

  

  

          

  

  

Nowa-Wilejka lokalu dła Biura c Jlość ceńt. metr. żyta ro- Ż $,., Terminy dzierżawy 
Warsztatów. В уеж ЗЕБ 

Dyrekcja Kolei Państwowych w. Wilnie Lp. NAZWA OBJEKTU Gmina = poród 4 de 835 
niniejszem ogłasza, konkurs nieogran czony Žž licytacja 238 Od Do 
na wzniesienie przy warsztatach wagono- 92 = 
wych - Žas Nowa tWilejka murowanej SOO и 3 
dobudówki parterowej dla lokalu Biura 
RAY o powierzchni zabudowy oko- | 0 B ] E K z A R 0 b N E 
o 245 m2. : z ° .. Ogólne warunki konkursu Oraz rysun- Powiat wileńsko-trocki 
ki i warunki techniczne na wykonanie ro- |. Maj. Nowe-Strojenie Turgielska 54.55 62.00 q żyta 620,00 HI. 28 r.15. HI. 1934 
bót Pe i wszelkie ia 2. ur. Nowosady Н Rukojńska 38,20 1300 „ M 130,60 > 15. HI. 1929 
iyczące konkursu, żna ot - 5 i » 

dziale Drogowym 'Byrekcji K. Po Wilnie, ž FolwPagałówka S Mickuńska 5899 400 SE 5000 : zę 
ul. Słowackiego Nr 2, II piętro, pokój N 3, 5. Łąka — Świetniki Rudziska 5,00 350 12 35,00 4 15. X. 1928 
w > CME w godzinach od 9-tej P ‘ i ki 
do 12-te;, za opłatą sl0 zł. za komplet. owia święciański 

Oferty winny być nadesłane lub złożo- S ai IDEĘ ® Me A 
ne do specjalnej skrzyni, znajdującej się 6. ur. Romunciszki-Zabieliszki Kiemieliska 35,26 5,50 „ 3 55,00 е 15. III. 1929 
w prezydjum Dyrekcji KP. w Wilnie, ul. $ ® 
ЫошагсШедо Nr 2, If p. — do godz. 12-tej Powiat brasławski 
dnia 2-go marca 1928 r. ё AS Ё 

Wadjum w wysokości 2.000 zł. piano 7. ur. Roch Brasławska 21,00 12,50 125,00 ” 
być złożone w sposi ustalony przez Mi- > ; = 
nisterstwo Skarbu okólnikiem LDOP 523441 + Powiat mołodeczański 
z dnia 10 września 1927 r. w kasie Głów- AA 4 sk ‹ ТАЙЕ 5. UI, 
nej Džskeii KP. w m lub przekazane 8.  Folw. Kraśne (ośrodek) Kraśnieńska 33,13 30,50 310,00 ” 15. III, 1934 

do PKO. na rachunek Dyrekcji KP., kwit i 
zaś o złożeniu wadjum winien być dołą- Powiat posia sk i : 
czony do oferty. 64 ACO NIK 9. . Maj. Białe (ośrodek) Woropajewska 19,93 20,00 | 200,00 |» ” 

й Deklaracja o potrąceniu wadjum AE: 
chunków przedsięb orcy, iak również ofer- ` 
ty, w których oferent postawi swoie do- B E Į E k T A Ww 0 B N E 
datkowe warunki—nie będą przez Dyrekcję ® s ž : З 
КР. uwzględnione, i oferty takie, jak rów- grupy Powiat wileńsko-trocki : 
niež oferty nieodpowiadające innym warun- : Ša ii z 2 т AU A B IV. 1940 : ROR PAY 1. Rrzeka Wilja od Lubowa do Santoki Niemenczyńska 88,83 150,00 kg. ryby, 80,00 1. IV. 28 r. 1. IV. 
TO PESO uniewažijonė, 2. Jez. Spengla Olkienicka 9,00 Zuóda u 1900 E ” 

ВУГЕК&?"_\-Р- Powiat św ęciańsk 
Е МАНН 0е Niepiry, Tejlis, ltgajcie i Balczuk | Łynymiańska 91,76 _ 282,00 kg. ryby - 120,00 A : 

2625—VI £87. 0 23. 2 Konciarzyno, ( ПЫ s Zabłociska 105,80 O 5 ” 100,00 5 » 
— — ь лоа да 5 < i $ » 263,42 75,00 эт от 
Listwy j [M " o rozwoju każdego 27, э ili Szamini il Swęciańska 31,63 USS ” ” 

l y ł przedsiębiorstwa | 30, k i Podmiadzino Michałowska, 28,36 28,00 „ “ ” ” 

otowe i na obsta- | decyduje REKLAMA 33. » 1 „Hc nkai Konczanino Aleksandrowska 97,15 174,00 я 2 2 

unek, oprawa j Dziennik „Stowo“ 55. = Kierocle i Giernc szki Łyngmiańska 45,12 45,00 > 20,00 + 

7 i fotogra- | jako najpoczytniejsze > > 
a ones B) pismo, wychodzące w Powiat brasławski. 

ip e oda docierające da nadal. 39- Jez. Smołwy i Smołwiszcze. Smołweńska 349,40 350002 20,00 s i 

оа, 3 szych zakątków na- ° i i mak * szego Kraka, daje Po wiat postaws ki. 
kę U KIEWICZ. A Pa PR 151... Jez. Miastro (wstęp) Miadziolska 1,328,00 250005а 15000 A у 
PAG SZALKIEWI- S Ss „Setai, "32 + Miadziot i Syrmierz tužispy) Paa: 1,169,75 300,00 „ 150,00 ы je 

| ° р $ ; о Spory, Switka, Swita, Worwirowo ostawska i 
Lu O RD „  Głuboczyca i Świetłość (wstępy) , Mafkowicka 183235 450004, 500 т $ 
Oliwa do palenia, JA gaSU MINISTRA. + Šavaksziy Wielkie «i Małe (wstępy) Kobylnicka 109300 27400 „| 7 10000 я i 
w najlepszym ga- CJA« ul. Wielka Nr Powiat dziśnieński 

iunku. 56, tel. 14-38, (nad 
34-V— 2 notarjuszem Bohusze- 47. jez. Las owicze - Głębocka 18,00 22,00 „ ” 10,00 = 5 

wiczem). 48. » Dołhoje (wstęp) Prozorocka 8,00 15,00 „ 10.69 8 5 

     

dym bądź razie fakt pozostanie faktem — detalu), kostka I a 
azie 

at. 170 —180, ь 
autorecytacja nie wyszła na dobre S.T.O.-- 170. > LORE A 

Warzywa: kartoile 15—17 gr. za 1 k 
cebula 70—80, marchew 18--20, pietruszka 
S—10 (pęczek), buraki 18 — 20, brukiew 
15-20, ogórki 100—150 gr. za 1 dziesiątek, 
groch 60 70 gr. za 1 kg., fasola 70 80 gr. 
za 1 kg. kalafiory 100—150 gr. za główkę, 

o a "107 za 4 kg., kwaszona 
—35, pomidory 140—18( у 

10.00—15.00 za 1 Кс. 80, grzyby AS 
Drób: kury 3,00 _ 6,00 zł. K kurczęta 200 | 250, kaczki "me 600 806, 

_ _ Jednocześnie z „Wieczorem Autorskim* 
S.T.O odbył się debiut odrodzonego „Chó- 
ru Akademickiego* pod kierownictwem p. 
dr. Т. Szeligowskiego. Powinszować należy 
osiągniętych wyników tej n'elicznej garstce 
miłośników muzyki. Wystąpienie publiczne 
chóru, który walczyć musiał z tyloma prze- 
szkodami Organizacyjnemi _ daje dowód 
wytężonej i usilnej pracy tak kierownika 
jak i członków. 

Tad C. bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi 
——————————— e 500 1200, bite 7.00 _ 10.0, indyki. żywe 1500 - 17.00, bite 1200 — 15.00 zł, młode 

— (n) Ceny w Wilnie z daja 24 lu- S Ryby: liny żywe 480—500, śnięte 380 — 
400 za | kg., szczupaki żywe 450—480, 
Śnięte 280 350, okonie żywe 480 500, 
śnięte 350 880, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 450 480, śnięte 

tego r. b. 
Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 

tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
Re ec owies 38 40 (zależnie od ga- 
tunku), jęczmień browarowy 43 =, na kaszę IS 20 
39-40, Otręby żytnie 28.29, pozemne 30) Ю “ acz оао Ч а, , ал Ceny rynkowe: słoma żytnia 8—9, siano > - i 
9—1I1, ziemniaki 14 15. T. i 450 480, Sniete 380 —400, sandacze 35 

В 3. Tendėtieja : staba: 450, sury, 250 2408 BiGWŻy (brak), jazie Dowóz dostateczny. p + 
Maka pszenna amerykańska 100—110 ŻYWE, 450 <80, śnięte 380 400, stynka 

gr. za I kg. krajowa I gat.: 95—100, [I gat. (brak), płocie 180 250, drobne _80—100. 
80—90, żytnia 65 proc. 58— 50, 75 proc. 50 Len włókno I gat. 50 55, Il sat. —52, razowa 38_ 40, kartoflana 85—95, gry- 40 45, siemię Iniane 12-12 į pół. Ten- 
czana 15—85, jęczmienna 60 —65. “. deneja nieco słaosza. 

Chleb pytiowy 50 proc. 60 — 65, 60 
proc. stołowy 55—60, rczowy 35—40 gr. za 
1 kig. as Ea Kau KG KAI ZANE DOE KAWĄ KANI KSI 

K sza manna amerykańska 130—150 gr. T. p й 
za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała 
95—105, prżecierana 94—105, perłowa 80— 
95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, ja- a LEczy 

A as 2-25 gr. za 1 kg, |  HENMNDE E 
cielęce 100—140, baranie (brak), wieprzo- -zel we 270—300, schab 300 -320, boczek. 280 | > 
— 300, szynka świeża 260—280, szynka wę- 
dzona 400—420. 

Tłuszcze słonina krajowa I gat. 400— 
420. II gat. 350—380, amerykańska 430 —460, 
szmalec amerykański | gat. 450 — 480, II 
400 — 440, sadto 400 — 420, olej roślinny 
240—260. 

Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za 1 litr, 
śmietana 180 -200, twaróg 120 — 140 za 1 
„kg. ser twarogowy 180 — 200, masło nie- 
solone 650 — 700, solone 600 — 650, de- 
serowe 700 — 800. 

J ja: 270 280 za 1 dziesiątek. 
OQw ce: Jabłka 60—100, gruszki 120. 
Cukier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
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a Reklama dzolgnig handlu! 
Wszelkie nekrologi, ogłoszenia do pism polskich i innych 

A umiejetnie, solidnie, fachowo i na bardzo dogodnych w-Ą 
runkach załatwia zatwerdzone przez M. S. W. 

© SWAWAWE 
BĘ LEKARZE @ 
BMATAWAE 
  

MBiuro Reklamowe Ś. Grabowskiegoją | „DOKTOR | 
w Wilnie, Garbarska I, tel. 82 w | ?-ZELDOWIEZ 

pod kierownictwem rutynowanego fachowca - specjalisty A syfilis, < ias : 
posiadającego długoletnią praktykę w tej dziedzinie. 

TZ ZAKŁAD  Infomir i Franciszek" i 

moczowych, od 9 
—1, 045 8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W. Zar. Nr. 152. 

FRYZJERSKI „ 
a Mickiewicza, róg Śniadeckich, vis a vis Sztala. 

Salony Damski i Męski, kabiny do farbowania włosów. Gu- 
stowne i prawdziwie trwałe czesanie Pań podług najnow- 
szych żurnali, modna ondulacja, eleganckie strzyżenie Sz. 
Pań i Panów, przy użyciu RAR kasmetyki. Zadowole- 
nie najwybredniejszej klijenteli. Własne wody roślinne prze- 
ciwko natychmiastowemu wypadaniu włosów (gwarantowa- 
ne). Manicure. Elektryczny masaż twarzy. Czystość wzorowa, 

a 

SON NNNNIEĄ 

RANK ZIEMIKASKI 3 
w WARSZAWIE @ 

Wydział ugrarno-porcelacyjny. ® 
Przedsfawiciełsftwo W WILNIE 

ul. Wileńska 30, tel. 4-33. 

`>
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DOKTOR 
K. GINSBERC 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3,: e- 
lefon 567. Przyjm je 
od 8 do 1 i od4 do8. 
SE 
  

Doktór Medycyny 

BUKIEWIEZ 
choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, uł. 
Mickiewicza 9, wejście 
z ul. Śniadeckich 1, 
przyjmuje od 4 7. 

—=£9r 

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we-- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do 1i od 
5-7 p.p. W. Pohulan— 
ka 2, róg Zawalnej. 

  

Nabywa mająfki do parcelacji. 

Przyjmuje majątki do parcelacji komi- 
M sowej z wydaniem awansu. 

5
5
5
0
5
5
2
 

PO: WSZP TI 
Likwiduje serwifufy. 

3 Sporządza pomiary. e noszę 
płciowe i skórne, 
Wileńska 7, tel. 1067. 8 Wyjednywa przy parcelacji pożyczki 

ы długoferminowe. —L8L 

OSN) 

: Z a | |EKARZEDENTYŚCI 
Uwaga! Dział Radjo Wažnelš Lanai 

И
И
И
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в + st е 
E „Wileńskiej Pomocy Szkolnej, B  Lekarz-Dentysta 
a obsługuje swą „Szanowną Klijentelę bez zwłoki, tanio, £ ła i 
m fachowo i uprzejmie. Prosimy przeto zapamiętać nasz adres. Ė W (ysław Pasiiski 
@ WILNO, ul. WILENSKA 38, (obok „Heljosu“) tel. 941 m ul. Mostowa 9 m. 21 
E : i skorzystač Z teo przy okazji. © przyjmuje od g. 10-2 
m Radjoaparaty, słuchawki, części, szematy, najnowsza literatura a zi upka 
a Eliminatory stacji miejscowej, m 
URERDRSCZEKGM. MRGKZENKAKORNNNZZKUSKARRTZA SMGSATZIEE 
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D. H.-K. „Zachętą« |WeM w mieście lub| na maszynach TA J. H.-K. „Zachęta! | za si ; prędko, tanio i fa- | Й Gd wsi. Posiadam ańska 6, tel,9-05 dł : cha 2 żą | + — ZZ ugoletnią praktykę, | CHowo — załatwia USZE 
815—0 świadectwa, oraz re-! Wileń, Biuro Ko- AKUSZERKA 

PO komendacje. Dowie-| misowo-Handlowe, W, Śmiałowska 
SZUKUJĘ pracy dzieć się: Orzeszko- | Mickiewicza 21. przyjmuje od godz. 9 

gospodyni, przy dzie- wej 11 BO ZUS oława. do 19. Mickiewicza 
ciach, chorych Ю .. 11 0 46 m. 6. 
innej. Dowiedzieć się: ) Z. P. Nr. 634 Arctanieiska 12 m Ф оЗ ( i Rządea-ekonom -—-.... ` 
Zofja Szymańska. U 20 hodowca, b. kierow- AKUSZERKA 
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masy | Udzielamy na róż- maj. Michałowszczyz- Ri 
PRZEPISYWANIA | ne terminy i w ny p. Skindera poszu- EL Od g. 9 do 
na maszynie kosztor.| różnych 'sumach kuje posady od 17 W» Kasztanowa? m.5 
wykazów, akt, sąd. | Wilen. Biuro  Ko- marca lub 1 kwietnia W. Z. p. 69 
dok. i t. p. Wykona-; misowo-Handlowe, b. r., ul. Kalwaryj- PE—£9E 

nie Soo i BR Mickiewicza 21. ska 12—33,  2—86L 
alne. Orzeszkowej 3, zwi, PE оонооноанния : 
(w podwórzu z lewej 1709 0 Mieszkania AKUSZERKA 
str.) 406— 3 —4 pokojowe, z х 

mą daj Dzierżaw wygodami, wspól- I ŚWIDERSKA ® 
majątków  ziem- |: na kuchnia od za- AZ REC: ML 

Do sprze ania skich i folwarków ji raz do ajęcia. 12, przyjmuje od g- 
-10 1216 8. Wyko- Informacje: 2 > L: nywa wszelkie zabiegi poszukujemy PZ 

Wileń. Biuro Ko- 
urządzenie sklepowe, Wileń.” Biuro >koż 1 

w dobrym stanie, ul. misowo-Handlowe, i misowo-Handlowe, p 0229 
Wilenska 10 „Runo“4 į Mickiewicza 21. "į Mickiewicza. 21,4 sa 5 3 2 AS diedas > gg | Wydz Zdr. 637. 
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