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PRENUMERATA 

  

„Bokojowy” jubilensz w Sowietach. 
W dniu 23-go lutego obchodzono w 

Bolszewji 10-lecie czerwonej armji. W ca- 
łym kraju odbyły się uroczyste obchody 

i defilady, zebraniai akademje dla uczcze- 
nia tego „pokojowego* jubileuszu. Na cele 
propagandy dziesięciolecia czerwonej armi! 
poświęcono olbrzymie sumy pieniężne. Cho- 
dziło aby ten „pokojowy” jubileusz wypadł 

jaknajokazalej, ilustrując zarówno na we- 

wnątrz jak i zewnątrz spoistość i potęgę 
sił zbrojnych Sowietów. Nic to, że jubiłe- 
usz nawskroś militarny stoi w rażącej 
sprzeczności z propozycjami rozbrojenio- 
wemi, jakie akurat w momencie świętowa- 

nia dziesięciolecia zgłosiła* delegacja 50- 

wiecka na komitecie bezpieczeństwa obra- 

dującym w Genewie. Tego rodzaju sprzecz- 
ności są cechą polityki sowieckiej i już 

zdaje się świat zdołał się do nich przyzwy- 
czaić i je ocenić. 

Zailustrowanie łączności czerwonej ar- 
mji z masami społeczeństwa rosyjskiego 
i wykazanie, że armja ta wbrew temu 
wszystkiemu co o niej głosi opozycja jest 

nadal wierną .oporą rządów obecnych oli- 

garchów z Kremlu, zwłaszcza w obecnym 

momencie, ma dla Stalina ogromne znacze- 

nie. $Sowiety przeżywając jak wiadomo 

ostry kryzys gospodarczy, spowodowany 

niepowodzeniami tkgw. kampanji „chieboza- 

gotowok*, brakiem kredytów i załamaniem 
się wobec tego racjonalnej wymiany towa- 

rów pomiędzy wsią a miastem, co sprawia, 
że miasta zaczynają odczuwać głód. 

Tę katastrofalną sytuację wykorzystują 

opozycjoniści, którzy mają wdzięczne połe, 

jeżeli chodzi o wieś, na której wręcz panują 

nastroje opozycyjne. Aby temu przeciwdzia- 

łać i zapewnić sobie mocne oparcie o czerwo- 

ną armię i wszystkich byłych czerwonogwar- 

dzistów i czerwonych partyzantów, Cik S.5.S. 

R. wydał z okazji jubileuszu postanowienie, 

w którem udziela szereg ulg i przywile- 

jów dla byłych czerwonoarmistów i czer- 

wonych partyzantów. Między innemi posta= 

nowiono anulować dla gospodarstw byłych 

czerwonogwardzistów wszystkie kary z ty- 

tułu nieopłaconych przez nich podatków 
za rok 1926 i 1927. Udzielić kredytu w wy- 

sokości 2.000 000 rnbli na pomoc kredyto- 

wą dla byłych czerwonoarmistów i par- 

tyzantów, zwolnić wszystkich byłych żoł- 

nierzy czerwonej armji od opłaty za naukę 

ich dzieci w szkołach „oraz udzielić sty- 

pendjów w zakładach naukowych. Pozatem 

postanowiono wyasygnować z budżetu pań- 

stwowego 1.000.000 rubli na cele kultu-; 

ralne i oświatowe w armii, 2.000:000 rubli 

na cele pomocy wzajemuej żołnierzy czer- 

wonej armji oraz przystąpić do energicznej 

akcji usunięcia bezrobocia wśród żołnierzy 

czerwonej armji, którzy ukończyłi służbę 

wojskową, zobowiązując wszystkie instytu- 

cje sowieckie do udzielenia pierwszeństwa 

przy przyjmowaniu na służbę i t. p. 

W laponji też powszechne głosowanie. 
W r. 1924 było uprawnionych do 

udziału w głosowaniu do parlamentu 
zaledwie 3 miljony Japończyków. Wy- 

bory obecne, które się tam odbyły w 
poniedziałek 20 lutego były pierwsze- 
mi powszechnemi wyborami w krainie 

wschodzącego słońca. Uprawnionych 

do głosowania było 13 miljonów wy- 
borców. 

Temniemniej rządów parlamentar- 

nych nie zna Japonja. Gabinet mini- 
strów nie jest odpowiedzialny przed 

sejmem. Ponad wszystkiem stoi šwią- 

tobliwy autorytet Cesarza. Rząd cesar- 

ski zainicjował przejście do głosowa- 

nia powszechnego, pomimo smutnych 

europejskich doświadczeń. A no! po- 

wstrzymajmy się od dawania rad 

Japończykom. Zresztą byłoby to za- 

Późno. 

Orędzie do Narodu Estońskiego. 
TAŁLIN, 25. I. PAT. Z okazji 

10-ej rocznicy ogłoszenia niepodleg- 
łości Estonji w całym kraju odbyły 
się wielkie uroczystości. Zgromadze- 
nie Narodowe odbyło posiedzenie 
galowe, na którem przewodniczący 
Izby odczytał orędzie do narodu. 
Przypominając okoliczności, jakie to- 
warzyszyły ogłoszeniu niezależności 
Estonji orędzie stwierdza: W czasie 
naszej bohaterskiej walki o niepod- 

Jegłość wspomagali nas najbliżsi są- 

siedzi Finlandja i państwa skandy- 

nawskie: oraz Wielka Brytania, 
ten kraj ojczysty swobód obywatel- 

skich. Wysiłki nasze doprowadziły do 

uznania nas przez wielkie narody 

zachodnie i przyjęcia do Ligi Naro- 
dów. i л 

Reasumując osiągnięte postępy 

orędzie głosi: Estonja zdołała oprzeć 

organizację państwa na podstawie 
nowej wielkiej reformy agrarnej, a 

obecnie realizuje dzieło eksploatacji 
nowych źródeł życia narodowego. 

ozwój gospodarczy jest zapewniony. 
Bilans handlu zagranicznego przed- 

stawia się pomyślnie, a waluta naro- 
dowa została stabilizowana. Jesteśmy 
związani siecią traktatów handlowych 

z wieloma państwami, pragniemy jed- 
nak zawrzeć jeszcze dalsze traktaty i 
pozyskać nowych przyjaciół. 

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259. 
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WILNO, Niedziela 26 lutego 1928 r. 

Wysłanie noty litewskiej opóźnione. 
RYGA. 25.I1. PAT. Dziś rano miał przybyć do Rygi 

specjalny kurjer litewski z odpowiedzią Litwy na ostatnią 
notę polską. Według uzyskanych przez dzienniki infor- 
macyj, dziś rano przybył istotnie kolejny kurjer z Kowna 
jednakże oczekiwanej noty nie przywiózł. 

Włochy odwołują posła swego z Wiednia. 
RZYM, 25,1I Pat. „Giornale d'ltalia" w dodatku nadzwy- 

czajnym zamieszcza pogłoskę, jaka obiegała wczoraj wieczorem, 
iż Mussoli.i zdecydował się jakoby na odwołanie posła wło- 
skiego z Wiednia. Dzienniki dodają: Sądzimy, że naród włoski 
przyjąłby z zadowolen em tę godną odpowiedź na politykę, któ- 
ra zdaje się nie liczy całkowicie z przyjaznem stanowiskiem, 
jakie Włochy zajmują dotychczas wobec Austrji. 

Możliwość zastosowania inwostygacyj przeciw Węgrom. 
BERLIN, 25—1I. Pat. Cała prasa berlińska w wieczornych artykułach 

i depeszach z Genewy i Paryża omawia możliwość zastosowania inwesty- 
gacyj przeciw Węgrom. Dzienniki prawicowe wyrażają życzenie, aby Niem- 
Cy na sesji marcowej zażądały zastosowania jak najłagodniejszej kontroli 
Ligi przeciw Węgrom. Socjalistyczny „Vorwaerts* podkreśla, że Niemcy 
jako mocarstwo zasiadające w Radzie Ligi nie mogą w żaden sposób 
solidaryzować się z rządem węgierskim, który dopuścił się naruszenia zo- 
bowiązań traktatowych. Niemcy z tytułu przynależności do Rady Ligi zo- 
bowiązane są do ścisłego przestrzegania, aby wszelkie przepisy. traktatowe 
były stosowane. Nie wolno im natomiast przyjmować roli patrona kraju, 

który niechce przepisów tych wykonywać. Przez wystąpienie w drodze o- 
kólnej za uzbrojeniem innego państwa Niemcy mogłyby ściągnąć na siebie 
podejrzenie. że same noszą się z podobnemi planami. 

Niemiecki punk widzenia na hezpieczeństwo. 
GENEWA, 25. Il. PAT. Dziś na posiedzeniu komiteju rozjemstwa i 

bezpieczeństwa przedstawiciel Niemiec von Simson przedstawił ponownie 
niemiecki punkt widzenia na sprawę układów o beźpieczeństwie. Oświad- 
czył on, że uwaga Ligi Narodów musi być przedewszystkiem zwrócona na 
sprawę zapobiegania wojnom, a dopiero potem na ewentualne wystąpienie 
przeciw państwom, które wojnę napastniczą rozpoczęły. 

_ _ Następnie przemawiali Paul-Boncour i Sokal, którzy wskazywali na 
pilną potrzebę zawarcja regjonalnych układów, wzorowanych na traktatach 
locarneńskich. Delegat holenderski *Rutgers przestrzegał przed układami 
bezpieczeństwa, zawierającemi zobowiązania przyjścia z pomocą wojskową, 
gdyż traktaty takie w praktyce zwracają się przeciw trzem mocarstwom i 
sprzeczne są z duchem Ligi Narodów. : 

Buńczuczny apel Wszech-niemców. 
BERLIN. 25.11. PAT. W związku z demonstracyjnemi zebra- 

niami Ostmarkvereinu w Stopach na Pomorzu i w innych 
miejscowościach Pomorza dzienniki nacjonalistyczne ogłaszają 
'dziś odezwę, wzywającą do jaknajliczniejszego udziału w tych 
zebraniach, które mają zademonstrować solidarność Niemców z 
mniejszością niemiecką, pozostająca poza gra icami Rzeszy. 
Odezwa zawiera następujący apel: ŚĆh 
nić, że solidaryzujemy się z akcją, jaką Obszary zagraniczne 
prowadzą w obronie niemczyzny i że mimo obecnego stanu 
bezoronnošci nie wyrzekniemy się ani jednej piędzi starej 
Ojczyzny niemieckiej, nie nasyciwszy jej uprzednio krwią tych, 
którzy na tej ziemi ujrzeli światło dzienne. 

Alanewry Reichswehry na cześć króla Amanullaha. 
BERLIN, 25 II. PAT. W ramach uroczystości na cześć króla Afganistanu, bawią- 

cego w Berlinie, odbyły się dzisiaj przed południem na placu ćwiczeń w Doeberitz pod 
Berlinem wielkie ćwiczenia Reichswehry w obecności prezydenta Hindenburga oraz 
pary królewskiej Afganistanu i jej świty. Ćwiczenia polegały na grze wojennej prowa- 
dzonej przez dwa oddziały, z których jeden markował nieprzyjaciela. W czasie ćwi- 
czeń od ślepych pocisków armatnich zapaiła się łąka. Przywołane na pomoc oddzia- 
ły saperów z trudem tylko zdołały powstrzymać oOxień przed przeniesieniem się na 
pobliski las. Publiczność przyglądająca się tym ćwiczeniom wskutek powstałej paniki 
przerwała kordon policyjny, otaczając dokoła estradę, na której znajdowali się pre- 
zydent Hindenburg i para królewska. 

Podarunki dla pary królewskiej afganistańskiej. 
BERLIN 25 II PAT. Wszystkie firmy berlińskie nadsyłają do pałacu, w którym 

zamieszkała afganistańska para królewska masę podarunków. Tak np: jedna z firm 
poza sto par bucików, inna firma mnóstwo wyrobów perfumeryjnych. Wszyscy ci 
upcy ubiegają o uzyskanie tytułu nadwornych dostawców króla Afganistanu. 

Nowy ładanek alata da Banka: Francji 
PARYŻ, 25.11, PAT. „Journal donosi, że do banku francuskiego przybył 

ze Stanów Zjedn. nowy ładun:k złota wartości 180 miljonów franków. | 

Burzliwy zjazd rolników w Gdańsku 
GDANSK, 25-Il PAT. W dniu dzisiejszym rozpoczęły się tu obrady 

dorocznego zjazdu związku rolników w. m. Gdańska, organizacji pozosta- 
jącej pod wyłącznemi wpływami nacjonalistów niemieckich. Przewodniczący 
związku wygłosił na otwarciu dłuższe przemówienie, w którem jako przy- 
czyny ciężkiego położenia rolnictwa gdańskiego przytoczył gospodarcze 
złączenie wolnego miasta z Polską, wysokie cła, opodatkowanie rolnictwa 
oraz niemożliwe do zniesienia ciężary społeczne. Przewodniczący zaatako- 
wał następnie ostro senat, grożąc mu w razie nieuwzględnienia postulatów 
rolnictwa wybuchem zaburzeń i td. Prasa gdańska rozmaitych odcieni 
politycznych potępia surowo postępowanie związku rolników podkreślając, 
że jest ono nawoływaniem do walki klasowej, do zaburzeń a nawet do 
zdrady Stanu. 

Landstani domaga się robotników polskich. 
BERLIN, 25-11 PAT. „Deutsche Tagesztg* donosi: W dniu wczoraj- 

szym delegacja Lanpsbundu złożyła pruskiemu ministrowi rolnictwa dr. 

Steygerowi szereg dezyderatów, a wśród nich żądanie podwyższenia kon- 
tygentu polskich robotników sezonowych zajętych przy żniwach w gospo- 
darstwach rolnych na Śląsku niemieckim. 

łoto sowieckie pójdie na uregulowanie rachunków. 
WASZYNGTON, 25.11 PAT. Prezydent Coolidge wygłosił opinię, że 

ponieważ transport złota sowieckiego na sumę 1.250.000 funt. szterl., któ- 
ry od sześciu tygodni oczekuje zezwolenia na wwóz do Stanów Zjedn. 
przeznaczony jest na uregulowanie zaległości w rachunkach handlowych, 
przeto zezwolenie na wwóz nie pociągnie za sobą żadnej zmiany w  sto- 
sunkach dyplomatycznych z Rosja Sowiecką. 

Urządzenia Arsenalu wiedeńskiego kupione przez Polskę” 
WIEDEŃ 24 il PAT. „Wiener Mittags Zeitung* donosi, jakoby część urządzeń 

fabrycznych arsenału wiedeńskiego wysłaro do Polski. Nabywcą ma być rzekomo 
rząd polski zą cenę 1 miljona szylingów. 

Rewelacyjny wynalazek w lotnictwie, 
DETROIT, 25.11, PAT. Agencja Reutera donosi, że pułk. Lindb-rgh i mir. 

Lanphier czynili wczoraj próby z nowym motorem, który może zrtwolucjoni- 
zować całą teorję aeronautyki. W motorze tym benzyna zostaje zastąpiona 
przez elektryczność. Próby wykazały całkowitą sprawność motoru działającego 
z szybkością 1800 obrotów na minutę. Wynalazca Hendershot twierdzi iż mo- 
tor może działać przez dwa tysiące godzin bez po:ownego naładowywania.   

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

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

cemy pokazać i udowod- 
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IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK— Sklep „Jedność. 
LiDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

łumer dzisiejszy zawiera 8 stron oraz dodatek „Przegląd Tygodniowy” 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE— ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASEAW—Ksieg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

»NO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
MORODZIEJ —K. Smarzyński. 

PO TAWY—. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiege. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA- -Spėldz. Ksieg. Nauczyc. 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz— Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW. —Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

Do wahających się. 
Nie do wiary, a jednak prawda — 

są tacy, nie gorący, nie zimni, tacy 

ludzie w sprawach politycznych letni, 

którzy wahają się, na jaką listę przy 
wyborach do Sejmu mają głosować? 

Czyżby wszystko zapomnieli, a 

niczego się nie nauczyli? ; 

Zapomnieli, že gdyby nie marsza- 

łek Piłsudski i jego pochód w 1919 
roku ha Wilno (wbrew zdaniu wielu), 
gdyby nie Śmiały krok generała Żeli- 
gowskiego w 1920 roku, nie siedzie- 

liby spokojnie, jak tu teraz siedzą, a 

co byłoby? Nie potrzebuję tłómaczyć, 

Cierpiałyby wszystkie warstwy od gó: 

ry do dołu. 

Endecja wileńska mówi: „Nie przy- 
szedłby Piłsudski, przyszedłby ktoś 

inny". Kto? generał Haller? z men- 
talnością linji Bugu i średniego 

Niemna? ‚ 

Kiedy dni pierwszych lipca 1920 r., 
w chwili najboleśniejszej, byłem w 

pewnej deputacjj w ' Warszawie, z 

trwogą pytając, czy się Wilno ostoi, 

i spostrzegłem, że narazie jest bardzo 

źle, już na wyjezdnem zaszedłem ty- 

tułem dawnej dobrej znajomości z 

Drugiej Dumy do p. Dmowskiego, i 

gdy zaczął wygadywać. na Marszałka, 

przerwalem mu: „Panie Romanie, 

przy mnie na Piłsudskiego niech pan 
tak nie napada". Zorjentował się i 

powiedział ze szczerym odruchem w 

głosie: „Nie dziwię się — on tam dał 

wam Polskę". Mimo partyjność, od- 
dał sprawiedliwość. 

Otóż trzeba o tem: pamiętać. 

"Ale nietylko dlatego, że „On tu 

dał nam Polskę*, że użyję zwrotu 

"Dmowskiego, ale dlatego, że rząd 

Marszałka Piłsudskiego nam ją u- 

trwala. Nawet przeciwnik partyjny w 
duchu uznać musi, że sprężysta wła- 

dza pomajowa we wszelkich  dziedzi- 
nach życia naszego dała silny pęd 

wzwyż ku rozwojowi Państwa, jego 

organizacji wewnętrznej i powadze 

na zewnątrz: stabilizacja pieniądza 

zniżka dyskonta, ułatwienia kredyto- 
we, działalność banków  Gospodar- 

stwa Krajowego, Rolnego,. reorgani- 

zacja władz, podniesienie rolnictwa 

(ułatwienia w nabyciu nawozów 

sztucznych), usprawnienie kolejnictwa, 

Gdynia i bandera polska na morzu... 

ityle innych różnorodnych poczynań 

ku wzmożeniu odporności Kraju na 

wszystkich frontach wymogów chwili... 

Nie wszystko zrobiono, bo każdy 

dzień ma swoją troskę, są i niedo- 

ciągnięcia, ale praca wre, i że jest 

lepiej, znacznie lepiej, odczuwa 

to każdy obywatel Kraju. 

Na czele widzi czcinajgodniejszą po- 

stać Prezydenta Rzeczypospolitej prof. 

Ignacego Mościckiego, chlubę naszej 

nauki w dziedzinie elektrochemii, któ- 

ry z przedziwnym taktem człowieka 

rozumnego i dobrego, spełnia wyso- 

kie, a jakże trudne, swoje posłan- 

nictwo. Coraz bardziej współcześni 
zaczynają oceniać Jego zrównoważoną 

działalność, a potomność Mu tego 

nie zapomni. Wierzę, że nie skończy 

się jego rola w Polsce z upływem 

terminu prezydentury. 

My, ludzie Ziem Wschodnich, 

dziedzice skrzyżowania krwi różnych 

ras, kraj nasz zamieszkujących — 

na korzyść dominującej polskiej, coś- 

my Ojczyźnie dali tylu ludzi znakomi- 
tych, my, co iskwapliwie notujemy, 

będąc regjonalistami, kto skąd pocho- 

dzi, i z dumą stwierdzamy, że naj- 

silniejszy mąż w Polsce obecnej do- 

by — Józef Piłsudski wśród nas się 
urodził, kogóż widzimy w rządzie? 

Widzimy na naczelnych stanowiskach 

ministerjalnych „naszych ludzi* co- 

najmniej w 33 proc. ogółu tek obsa- 

dzonych. 

l my nie mielibyśmy głosować 

przy wyborach na listę Nr. 1 Bezpar- 

tyjnego Bloku Współpracy z Rządem? 

Listę, wzywającą obywateli do soli- 

darnego odruchu — tych wszystkich, 

którzy tęsknią do utrwalenia spręży- 

stej władzy, którzy chcą pokoju, po- 

rządku, celowego rozwoju gospodar- 

czego Polski, którym drogą jest po- 

tęga Państwa. 

W przyszłych lzbach Pose!skich 

chcemy mieć ludzi najzdolniejszych, 

najbardziej fachowych, a przedewszy- 

stkiem  nieposzlakowanych — to na- 

kaz chwili!  Jaknajmniej tpartyjnikow, 

myślących o partji, a nie o Państwie. 

| dlatego stworzony został Blok Bez- 

partyjny. 
Źle było na początku 1926 roku, 

i marszałek Piłsudski miał prawo 

powiedzieć posłom: „Coście z Polski 

zrobili"? i wyrzekł także: „Za dużo 

jest nieprawości..." 

Jak ciury w obozie hetmana Żół- 
kiewskiego poi Cecorą grabiły Polske 

mętne elementy... Najtrudniej wziąć 

na siebie odpowiedzialność. Nie 

uląkł się jej Piłsudski, wziął ją obu- 

rącz na siebie i z zamętu Kraj wy- 

prowadził. 

Przecie parlamentarzyści — to Sól 

Ziemi. A jakie imię można przeciw- 

stawić Marszałkowi... na wodza Na- 
rodu? 

Którego z tych panów? Witosa, 

czy Dmowskiego, Trąmpczyńskiego, 

Stanisława Grabskiego? lub Thu- 

gutta, Daszyńskiego, może Strońskie- 

go? Wolne żarty! 
Na naszych terenach powinna być 

poza skrajnie lewicowemi jedna lista 

polska, i tą listą powinna była być 

lista Nr. 1. 

Kto rozmienił na drobne 
usiłowania? 

Ci co chcą zmonopolizować sztan- 

dar katolickości i polskości. Nie naz- 

wę po imieniu - wszyscy wiecie. 

A gdy „na Kaziuka* stanąć nam 

wszystkim wypadnie przy urnie wy- 

borczej, niech nikt brakiem czasu 51е 

nie wymawia, ani się zasłania tem, 

że i bez jego obejdzie się głosu, 

niech nikt nie naśladuje księcia Panie 

Kochanku, który w XVIII wieku 

wyjeżdżał w chwili potrzebnej z War- 

szawy, „bo mi pan Rejten w Nalibo- 
kach wszystkie niedźwiedzie powy- 

strzela”. 

Czasy się zmieniły, przywary pozo- 

stały. : 

Każdy głos potrzebny, 

kartka z Nr. 1. 
Wici rozesłane — wszyscy do apelu! 

Aleksander Chomiński. 

RESTA RER ASSR TITS 

Wybory w Angigji. 

LONDYN. Termin nowych wybo- 
rów do obu izb angielskich aczkol- 
wiek nie jest ustalony, przypadnie na 
okres. od połowy kwietnia do końca 
maja. 

W ten sposób mintster skarbu 
Churchil będzie mógł w myśl życzeń 
konserwatystów przedłożyć budżet, 
którego nadwyżka nad wydatkami ma 
wynosić 10 miljonów funtów. Od ta- 
kiego budżetu konserwatyści w wiel- 
kiej mierze uzależniają korzystny dla 
siebie wynik wyborów. 

W pierwszym tygodniu marca 
przedłożony zostanie lzbie Gmin no- 
wy. budżet armji, wynoszący 820 
milj. funtów, a więc o 10 miljonów 
mniejszy, niż w r. ub. 

ogólne 

każda 

22 i 29 kwietnia wykory do 
parlamentu Francjh 

PARYŻ.— Wybory do parlamentu 
irancuskiego  rozpisane zostały na 
dzień 22 i 29 kwietnia i termin ten 
będzie niewątpliwie dotrzymany. Izba 
rozejdzie się dopiero po 15 marca 
ze względu na konieczność zakończe- 
nia swych prac. 

Zwycięzca przestrzeni. 

Z portu Darwina w Australji do- 
noszą, że z powodu swego świetnego 
lotu otrzymał Hinkler setki depesz, 
pochodzących z różnych stron Świata. 
Rząd australijski przyznał Hinklerowi 
nagrodę w sumie 2000 ft. st. Ponadto 
w Anglji i Australji zbierane są skład- 
ki publiczne na dar dla Hinklera. "Po 
jednodniowym wypoczynku w porcie 
Darwina Hinkler odleciał do swego 
rodzinnego miasta Bundaberg w Que- 
ensland. Zabawi on jakiś czas w do- 
mu rodzinnym, a następnie poleci do 
Brisbane, stolicy południowego stanu 
Australji. W przyszłym tygodniu Hin- 
kler projektuje powrót drogą powie- 
trzną do Anglii. 

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 0 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tatelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

—= 26. (1. 28. == 
Wilnu przyrzeczone kredyfy na 

inwestycje. 
Wice-minister m. Wilna p. Czyż 

przyjęty był w dniu dzisiejszym przez 
p. Moraczewskiego w sprawie subsy- 
djum na rozbudowę i konserwację 
dróg w okręgu m. Wilna. Wysokość 
tego subsydjum ustalona zostanie w 
najbliższym czasie. Wogóle sprawa 
inwestycyj miejskich w Wilnie, jak się 
dowiadujemy zyskała poparcie miaro- 
dajnych czynników rządowych. 

Inwestycje państwowe. 
Onegdaj, na posiedzeniu Rady 

Ministrów, uchwalono nadzwyczajny 
budżet inwestycyj państwowych. 

Ogólna suma tego budżetu wyno- 
si 78.160 tys. zł., z tego na budowę 
drukarni państwowej w Warszawie 1 
milj. zł.. gmachu woj. warszawskiego 
2 milj. zł., budynków dla kilku  sta- 
rostw — 3 milj. zł, domów dla po- 
sterunków P. P.—2 i pół milj. straż- 
nie pogranicznych -- 3 milj. zł., bu- 
dynków izb skarb. 5.700.000 zł, gma- 
chów sądowych -— 12 milj. zł., szkół 
—1 milj. zł., na budowę gimnazjów i 
uzupełnienie budynków uniwersytec- 
kich — 13 milj. na roboty publiczne 
44,190.000. 

Komercjalizacja kałei. 
Jak się dowiadujemy, projekt roz- 

porządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej o komercjalizacji P. K. P., już w 
dniach najbliższych rozpatrywany bę- 
dzie przez radę ministrów. 

Według projektu, komercjalizacja 
P. K. P. polegać ma na wydzieleniu 
kolei z administracji państwowej i 
stworzeniu z P. K. P. przedsiębior- 
stwa państwowego, opartego na za- 
sadach handlowych. у 

Po zatwierdzeniu projektu i z 
chwilą wejścia w życie rozporządze- 
nia, powstanie generalna dyrekcja 
przedsiębiorstwa kolei. 

Ministerstwo będzie sprawować 
władzę nadzorczą nad przedsiębior- 
stwem. W zakres kompetencji mini- 
sterstwa komunikacji wchodzić będą - 
wszełkie sprawy komunikacyjne, jak 
lotnictwo, koleje prywatne, elektryczne 
It p. 

Ustawa o sądach doraźnych. 

Ministerstwo sprawiedliwości о- 
pracowało projekt ustawy o postępo- 
waniu doraźnem, który wraz z pro- 
jektem nowej procedury karnej wnie- 
siony będzie w najbliższym czasie na 
Radę Ministrów. Projekt ten  przewi- 
duje, że postępowanie doraźne przed 
sądami powszechnemi może zarządzić 
Rada Ministrów na wniosek Ministra 
Sprawiedliwości w porozumieniu z | 
Ministrem Spraw Wewnętrznych. Po- 
stępowanie doraźne może być zarzą- 
dzone, jeżeli przestępstwa, jak bandy- 
tyzm, zbrodnicze używanie - materja- 
łów wybuchowych, uszkadzanie urzą- 
dzeń publicznych i państwowych sze- 
rzą się w sposób szczególnie groźny 
dla porządku i bezpieczeństwa pu- 
blicznego. 

MT 
tylko zł 16 

za Kpt. 'St. Noworolskiego 

ZASADY 
— МММ 
odbiorczej i nadawczej; 456 str. 302 
rys. 5 tabl. Od 5 marca zł. 20 plus 

koszta pocztowe. 

M. ARCT. 

P. K, O. 196 

WARSZAWA Nowy Šwiat 35. 
0 

| 9 o 

ZZESEZEZEZEAEZEJEZESESERESEE 
Przy zaparciu stolca, wzdęciu brzu- 

cha, nadkwaśności soku żołądkowego, bó- 
lach głowy, pobudzeniu, ogólnem złem sa- 
mopoczuciu, zmęczeniu, naturulna woda 
poka Franciszka Józefa daje bezbolesne 
ekkie wypróżnienie. Najpoważniejsi leka- 
rze ostatniego Stulecia, stosują wodę 
Franciszka Józefa u męż- 
czyzn, kobiet i dzieci z nadzwyczajnym 
skutkiem. „Ządać w aptakach i drogerjaca*. 

Wydz. Zdr. Nr. 127, dn. 28. 1X 27 r. 

  

  

  

  

BENZ KE BA FOS ESA [OM FOR POZ NYC 
ы В внпваёзьщжввимшид



  

List maj. Košcialkowskiogo. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Zwracam się do Pana o łaskawe 
umieszczenie na łamach Jego poczyt- 
nego pisma tych kilka słów, gwoli za- 
dośćuczynienia prawdzie. 

Po przewlekłej chorobie przybyłem 
wczoraj do Wilna, gdzie mi pokaza- 
no parę ostatnich numerów  „Dzien- 
nika Wileńskiego", stwierdzającego, 
że obóz, który on reprezentuje, nie 
pamięta bym kiedykolwiek stał na 
czele oddziałów, broniących lub zdo- 
bywających Wilno i wógóle bym był 
miasta naszego obrońcą. 

Jeśli spieszę sprostować to twier- 
dzenie, to nietylko, <że ono krzywdzi 
mnie jako obywatela, miłującego Wil- 
no i jako żołnierza, któremu w opinii 
publicznej wykreśla się z jego służby 
bojowej pewne d!ań drogie fragmenty, 
lecz i dlatego, że krzywda ta spada 
również i na wszystkich moich pod- 
władnych, żyjących i poległych. Azoto 
są fakty: 

1) W pierwszej wyprawie wileńskiej 
w roku 1919 brałem udział jako szef 
jednego z wydziałów w sztabie Ści- 
słym Naczelnego Wodza, Józefa Pił- 
sudskiego iz jego rozkazu przybyłem 
do walczącego jeszcze Wilna w dniu 
19 kwietnia tegoż roku. 

2) W lipcu 1920 roku, gdy Wilno 
przez bolszewików zagrożone zostało, 
rzuciłem służbę w sztabie i uzyska- 
łem rozkaz, na mocy którego zorga- 
nizowałem samoobronę. Wezwany te- 
legraficznie do Naczelnego Wodza dla 
przedstawienia mu dokładnej sytuacji 
opuściłem Wilno i udałem się do 
Warszawy. Nazajutrz Wilno zostało 
zdobyte przez bolszewików, ja zaś w 
drodze powrotnej dotarłem tylko do 
Rudziszek, gdzie objąłem dowództwo 
nad oddziałami, któremi osłaniałem 
odwrót naszej Armji, niejednokrotnie 
otaczanej przez bolszewików, które 
to oddziały od wyższego dowództwa 
uzyskały miano „grupy majora IKo- 
šcialkowskiego“. 

3) W końcu sierpnia 1920 roku 
otrzymałem ой Naczelnego Wodza 
rozkaz przygotowania drugiej wypra- 
wy wileńskiej. Przy czynnym udziale 
obecnego wojewody p. Władysława 
Raczkiewicza, zgrupowałem i uzbroi- 
łem oddziały kresowe, złożone z 363 
p.p., 216 p.art., jazdy kresowej mir. 
Łozińskiego i jazdy kpt. Strzeleckie- 
go. Po przyłączeniu się 201 p.p. zo- 
stała na rozkaz gen. Żeligowskiego 
stworzona 1 października w Ejszysz- 
kach „grupa operacyjna mjr. Kościał- 
kowskiego', która rozpoczęła marsz 
na Wilno po przez puszczę Rudnic- 
ką, Pohiry, Ponary i Porubanek. 
Krwawe walki, straty w zabitych i 
rannych mówią same za siebie. 9 
października przed południem oddzia- 
ły 201 p.p, mojej grupy znajdowały 
się już na przedmieściach Wilna. 

To są fakty, które mogę poprzeć 
w każdej chwili dokumentami, a zre- 
sztą wszak z wilnian oddziały moje 
się składały, a ci co z nich przy ży- 
ciu zostali najlepszymi są sprawdzia- 
nami historji. 

Nie dziwię się, że „Dziennik Wi: 
leński'* faktów tych nie pamięta, bo 
wszak są ludzie, a jest ich b. wielu 
wśród zwolenników „Dziennika”, któ- 

_ rzy wtedy, gdy najlepsze dzieci Wil- 
na w krwawych bojach każdą piędź 
ziemi polskiej broniły przed bolsze- 
wikami, myśleli tylko o tem, by jak- 
najprędzej znaleźć się w bezpiecznym 
Poznaniu. Wierzę Święcie zasadom, 
że prawda zwycięża. 

_ Może więc kiedyś i przez tak zwa- 
ne „narodowe* społeczeństwo wileń- 
skie moje skromne zasługi dla Wilna 
położone ocenione zostaną. 

‚ Łączę wyrazy szacunku 
żania: 

Marjan Zyndram Kościałkowski. 
b. poseł na Sejm. 

Wilno, dn. 25 II. 1928 r. 

(o mówi © syłracji przedwyłorczej na 
iezonie powiatu Wileśsko Trockiego šio 

ОН akcji B. R. W. z? 
Pan Henryk Jasieński, prezes 

Związku Rolników Ziem wschodnich, 
pełniący obecnie trudną funkcję  kie- 
rownika akcji przedwyborczej na tere- 

_ nie powiatu wileńsko-trockiego, temi 
słowy obrazuje sytuację przedwybor- 
czą w powiecie 

— Jak się przedstawa organizacja 
B.B.W. z Rz. na terenie powiatu wil.- 
trockiego? 

Cała praca oparta jest na lu- 
dziach z terenu, którzy już wykazali 
swą wartość, jako działacze społeczni 
w dziedzinie pracy oświatowej i go- 
spodarczej. Teren ma szesnaście gmin, 
w których pracuje 30 mężów zauja- 
nia, ludzi powszechnie: znanych i sza- 
nowanych, którzy są zarazem instru- 
ktorami komitetów gminnych i obwo- 
dowych. Każda gmina posiada komi- 

„tet i tyleż podkomitetów ile obwodów 
głosowania t.j. 100. 

Jakie są nastroje ludności? 
— Z całą stanowczością należy 

stwierdzić iż konkurenci  polity- 
czni „1“ na terenie powiatu są sła- 

- bi, gdyż opierają na na niewyrobio- 

i powa- 

Największe arcydzieło 
B produkcji Francuskiej B 

а, 
©; 

Przy dzo'ękach Tango 5 
(Les Transatlantigues) fi 

8 JUTRO w kinie „POLONJA“. 
70 GH SIĄ URU SZĄ TAB SHĄ URE SED CZD SKO WEJ ZZA 

szachownicy wyborczej 
nym, młodym elemencie. 

Jacy to są przeciwnicy? 
EH — A więc od prawego ku lewe- 
mu. t. zw. lista „katolicko-narodowa“ 
Nr. 24, która buduje swoje nadzieje 
na pomocy obałamuconego ducho- 
wieństwa. Wobec jednak coraz więk- 
szego uświadomienia księży i ludno- 
Ści widocznie rozróżniane są sprawy 
kościoła od polityki partyjnej. 

W ślad za tem należy się kilka 
słów „Wyzwoleniu*, które się cieszy- 
ło ongiś popularnością, głównie wśród 
mało orjentującej się młodzieży wiej- 
skiej, zawdzięczając demagogicznym 
hasłom i obietnicom. Dziś niema we 
wsi tak naiwnych ludzi, aby dałi się 
uwodzić czczym obietnicom. 

Dorywcza akcja przedwyborcza a- 
gitatorów tego skompromitowanego 
stronnictwa spotyka się wręcz Z Sil- 
nym protestem ludności jeszcze dla- 
tego, że na czołowem miejscu listy 
okręgowej stoi b. senatorka p. Karnic- 
ka, która na terenie nie jest w dalszym 
ciągu znaną z żadnej pożytecznej dla 
ogółu pracy. 

— A P. P. S.? 
— Wlošcianin z natury rzeczy nie 

podlega wpływom socjalizmu, a więc 
i dziś na lep haseł socjalistycznych 
nie pójdzie. 

— Co robi 
rodowych? - 

— W dalszym ciągu u nas akcji 

blok mniejszości na- 

-nie przejawia, agituje wyłącznie na 
terenie w kilku miasteczkach, gdzie 
zamieszkują żydzi. 

Litwini wogóle nie tolerują tej li- 
sty żydowsko-białoruskiej, a nie ma- 
jąc własnej, coraz wyraźniejsze oka- 
zują sympatje dla ,„1”, głosząc wśród 
swoich słowa zaufania do rządu Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

— Jakich pan się spodziewa wy- 
ników? я 

— Ponieważ powiat wil.-trocki wy- 
jątkowo dobrze zorganizowany jest 
od dość dawna pod względem eko- 
nomicznym, ludność w większości 
wie, że zawdzięcza to rządom poma- 
jowym i pewien jestem, że z ogólnej 
ilości głosujących lista Nr. 1 zbierze 
na terenie wsi więcej głosów, niź 

wszystkie wyżej wymienione listy ra-, 
zem. 

Dose) 

Semury 2 tonącego okrętu. 
Gazeta Warszawska rozpacza. Pan 

Sadzewicz zemścił się za to, że nie 
umieszczono go na żadnej z list Nr. 24 
i na liście państwowej także nie, więc 
p. Sadzewicz założył „Gazetę Poranną 
2 groszy” i będzie popierał listę Nr. 1. 

A pan Sadzewicz tak dawno pra- 
cuje w antysemityzmie. Czy mu nie 
obchodzono jakiegoś jubileuszu? W 
każdym razie był uważany za jedną 
z czołowych, ze sztandarowych postaci 
endecji. Któż nie słyszał o Sadzewi- 
czu, założycielu i redaktorze Dwugro- 
szówki. 

Jesteśmy za 1, bo widzimy w niej 
siłę państwa polskiego i jego przy- 
szłość w drodze poskromienia sejmo- 
władztwa i oparcia rządów o autory- 
tet jednostki. Jesteśmy przeciw 24, bo 
widzimy w niej tylko bezpłodną opo- 
zycję i kłamstwo. Lecz p. Sadzewicz 
mógłby ze zmianą przekonań pocze- 
kać. Nie straciłby napewno na hono- 
rze. Szczur uciekający z tonącego 
okrętu nie wzbudza szlachetnego po- 
dziwu. 

Ciężki los ks. Okonia. 
B. poseł i b. ksiądz Okoń, po a- 

resztowaniu go w Warszawie, skut- 
kiem polecenia prokuratury lubelskiej 
i następnie przetransportowany do 
więzienia śledczego w Lublinie — 
wniósł dnia 15 b. m. skargę incyden- 
talną do lubelskiego sądu apelacyjne- 
go na decyzję sądu okręgowego 0 
zastosowanie względem niego, jako 
środka zapobiegawczego, bezwzględ- 
nego aresztu. 

Onegdaj sąd apelacyjny po roz- 
patrzeniu Skargi, odrzucił ją, jako 
pozbawioną uzasadnienia prawnego, 
oraz wobec ważności zebranych prze- 
ciw Okoniowi poszlak, grożących mu 
karą długoterminowego ciężkiego wię- 

zienia. : 
Decyzja sądu apelacyjaego unie- 

możliwia ks. Okoniowi prowadzenia 
agitacji wyborczej. 

bist do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W numerze Pańskiego poczytnego pisma 
ukazała się wzmianka pod tytułem: „Fiasko 
lotnych wieców P. P. $.*. Artykuł ten nie 
jest zgodny z prawdą. Samochodu żadnego 
na wiecach na targach nie było bibuły 
w samochodzie nie wożono, napadów ža- 
dnych nie było. " 

Kreśląc się pozostaję z poważaniem 

w/z Sekretarz 
Komitetu Wyborczego P.P.S. 

W. Gulbinowicz. 
GA WW ER CHI KA GW LA TE MA WZ MA CE GA 
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wina krajowe 

на Władysław OSMOLBWSKI m 
Wilno, Kazimierzowski zaułek 9. BB 
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Čiora Kohieta, w "vie 
@ Zwraca się do dobrych ludzi, prosząc 
5 o pomoc materjalną, lub zaopieko- 
g wanie się losem tych małoletnich 
ja dzieci, ul. Sołtańska 23 4. -4 B
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Listy państwowe. 
Niektóre ugrupowania polityczne, które w naszym okręgu nie mają 

żadnych szans zdobycia mandatu, bałamucą swoich wyborców w ten spo- 
sób, że im opowiadają, że głosy ich zostaną policzone na listy państwowe. 

Jest to sposób bałamucenia ludności godny potępienia, ponieważ 
oparty na nieznajomości ustawy. 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z artykułem 95 ustawy o ordynacji wy- 
borczej mandaty z listy państwowej dzielą się nie według oddanych gło- 
sów w okręgach, lecz według zdobytych przez poszczególne listy 
mandatów. 

Głosy więc oddane na listę, która w danym Okręgu nie zdobędzie 
mandatu, są więc całkowicie stracone i żadnego wpływu na podział man- 
datów z listy państwowej mieć nie mogą. 

Poniżej podajemy ten 95 art. ust. © ordynacji wyborczej zaznaczając, 
że partycypują w podziaie mandatów z listy państwowej tylko te listy, 
które przeprowadzą swoich kandydatów przynajmniej w 6 okręgach wy- 
borczych Rzeczypospolitej. 

Art. 95. 
1. Komisja ustala według odpowiedniego formularza, ilu posłów zostało wy- 

branych w całem państwie ze wszystkich tych list okręgowych, które zgłosiły zgodnie 
z przepisami art. 57 swoje przyłączenie do poszczególnych list państwowych. 

2. Otrzymane w ten sposób liczby mandatów poszczególnych grup wyborczych 
(stronnictw) pisze się obok siebie, poczynając od najwyższej, a kończając na najniż- 
szej, następnie zaś dzieli się te liczby kolejno przez 1, 2, 3 itd., tak długo aż z otrzy- 
manych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno najw.ększych liczb, 
ile mandatów jest do rozdzielenia przez Państwową Komisję Wyborczą. 

4. Każda państwowa lista kandydatów, wchodząca w rachubę, otrzyma tyle 
mandatów poselskich, ile przypada jej liczb z pośród ustalonego w powyżej przepisa- 
ny sposób szeregu liczb kolejno największych. 

„4. Gdyby kilka list wykazało ilorazy równe ostatniej z uszeregowanych w po- 
wyżej podąny sposób liczb i list tych było więcej, niż mandatów do dyspozycji, na- 
leży dać pierwszeństwo liście ugrupowania, które przeprowadziło w okręgach więcej 
posłów, gdyby zaś wchodzące w grę ugrupowania przeprowadziły równą ilość posłów 
roztrzyga między niemi los, wyciągnięty przez Generalnego Komisarza Wyborczego na 
posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej. 

Wiece Bezpariyjnego Bloku Współpracy z Rządem. 
Dziś w niedzielę odbędą się następujące wiece Bezpartyj- 

nego śloku Współpracy z Rządem: 
o godzinie 11.30 w kinie „Polonja“ 

cującej; . 
o godzinie 1.30 w kinie „Heljos* ogólny; 
o godzinie 1.30 w sali „Pasaż* przy ul. Nikodskiej wiecem 

drobnych Kupców, Handla:zy i Rzemieślaików. 
Na wiecach tych słyszany będzie przez specjalnie ustawione 

megafony odczyt vice-p.emjera Bartla wygło-zony w Reducie. 

Wyniki wykorów w Radio. 
W dzień wyborów do Sejmu w dą normalnemi odczytami i koncerta- 

niedzielę 4 marca radjo stacja wileń- mi. Każdy komunikat wyborczy trwać 
ska nadawać będzie rezultaty wybo- będzie 10 minut, W ten sposób lud- 
rów z okręgów całego kraju, zaczy- ność otrzyma na fali radjowej naj- 
nając od godz. 23 do godz. 2-ej w Świeższe dane co do wyniku wybo- 

wiec inteligencji pra-. 

nocy. Nazajutrz w poniedziałek 5 
marca komunikaty wyborcze nadawa- 
ne będą przez cały dzień w odstępach 
półgodzinnych, względnie godzinnych, 
poczynając już od godz. 10 rano. Od 
godz. 11-ej przerwy między poszcze- 

rów w całem państwie w miarę na- 
pływania rezultatów obliczeń. W po- 
dobny sposób zorganizowana będzie 
radjowa służba iniormacyjna, także w 
tydzień później z okazji wyborów do 
Senatu. 

gólnemi komunikatami wypełnione bę- 

- Fos. Sfanisiaw Dębski wystąpił z Z.L.R. 
POZNAN, 25.11 PAT. Dzisiejszy „Dziennik Poznański* ogłasza, że 

znany działacz polityczny na Pomorzu b. wicewojewoda pomorski i do- 
tychczasowy przywódca: związku Ludowo-Narodowego mec. Stanisław 
Dębski wystąpił ze Związku Ludowo-Narodowego. 

Sowiefy a proces Hramady. 
W prasie sowieckiej (Izwiestja, Prawda, Zwiezda) w dni rozpoczęcia 

się procesu hramadowców ogłoszone zostało wezwanie Komitetu Wyko- 
nawczego MOPR. (międzynarodowej organizacji pomocy  rewolucjonistom). 

„Aby odwlec uwagę pracujących mas innych krajów — głosi o- 
dezwa — od hańbiącej, opartej na prowokacyjnych zeznaniach i przekup- 
stwie rozprawy z chłopską organizacją Zachodniej Białorusi, rząd Piłsud- 
skiego podzielił proces Hramady na cały szereg procesów. Procesy te były 
odkładane, a termin ich utrzymywany w tajemnicy. Manewr  ciemiężycieli 
nie udał się". Oto styl i ton odezwy, która wzywa w końcu „pracujących 
wszystkich krajów na pomoc ofiarom narodowościowego ucisku i eks- 
ploatacji“. 

Odezwa MOPR'u będącego jedną z macek kominternu a cieszącego 
się pomocą rządu sowieckiego. jest jednym z objawów pojmowania lojalno- 
ści sąsiedniej przez bolszewików, o której deklamują gdy mowa o stosun- 
kach polsko-ros., nie mówiąc już o tem, iż jęst jeszcze jednym dobitnym 
dowodem komunistycznego charakteru rzekomo „narodowej i niezależnej 
od żadnych wpływów organizacji białoruskiej". 
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Komiiskata „Ekspresu Porannego” 2 powodn ogloszenia szczegėlėw 0 „Aramadrio 
WARSZAWA, 25, il. (tel. wł. Słowa). Dzisiejszy „Ekspres Poranny" 

został skoniiskowany za podanie szczegółów aktu oskarżenia przeciwko 
członkom Białoruskiej Firamady. Poseł sowiecki Bogomołow interwenjo- 
wał w sprawie ogłoszenia szczegółów, wykazujących kontakt między człon- 
kami poselstwa sowieckiego a byłymi posłami Białoruskiej Hramady. 
Wkrótce po tej interwencji „Ekspress* został skonfiskowany. 

leszcze o Pleczkajisie. 
KOWNO, 25. II. Pat. W tych dniach w „Lietuvos Aidas“ zamieszczony został 

komunikat donoszący, iż leader socjaldemokratów Bielinis otrzymał dokumeatalne 
dowody prowokacji Pleczkajtisa. W związku z tem Bielinis wystosował do redakcji 
„Lietuvos Aidas“ pismo, w którem zaprzecza tej wiadomości. „Lietuvos Aidas* zaopa- 
trzyło pismo Bielinisa uwagą, że według uzupełniających wiadomości dokument o 
prowokacji Pleczkajtisa otrzymał nie Bielinis, a drugi leader socjaldemokratów Kajrys. 
Dzisiejsza „Lietuvos Żinios* zamieszcza list do redakcji Kajrysa, który oświadcza, że 
żadnych dowodów o prowokacji Pleczkajtisa nie otrzymał. 

Wałki z powstańcami w Marokko. 
PARYŻ, 25.II,PAT. „Le Matin* donosi z Rabatu, że w pobliżu górnej 

Moulouya znaczny oddział powstańców zaatakował tabory, które szybka inter- 

wencja kawalerji uwolniła od napastników. „Buntownicy zbiegli, pozostawiając 
na placu siedmiu zabitych. 

Napady bandyckie w Ameryce. 
CARZAS-CITY 25 II PAT. Na jeden z tutejszych banków dokonano zuchwałego 

napadu. W biały dzień 12 bandytów z karabinami maszynowymi wtargnęło do banku. 

Jedni z bandytów poczęli strzelać do urzędników, inni rzucili się do Kasy, skąd zra- 

bowali 5o tys. dolarów. W chwili napadu w banku było 70 osób. 

Pociąg ofiarą bandytów. 
LONDYN, 25. Il. Pat. Agencja Reutera donosi z Chicago: 6 bandytów  zairzy- 

mało pociąg podmiejski, poczem po oddaniu przeszło 50 strzałów i steroryzowaniu 

zarówno służby kolejowej, jak i podróżnych zabrało około 60 tys. funt. szterl. w 

srebrze. Następnie bandyci Siedli do oczekującego na nich samochodu i zbiegli. Wśród 
1 

poszkodowanych znajduje się Federal Reserve Bank w Chicago, którego straty wy- 

noszą 12 tys. funt. szterl. 

: лЕС ESS EISS 

io WYDAWNICTWA, 
Wobec licznych zażaleń z kontrolę i reklamowanie u 

powodu wadliwego dostar- władz pocztowych. Zwracamy 

czania niedzielnego numeru uwagę, že Już od trzech nie- 

„Słowa* wraz z bezpłatnym 

dodatkiem „Przegląd Tygod- 
niowy“ przez urzędy poczto- 
we, prosimy naszych czytel- 
ników o łaskawe komuniko- 
wanie Administracji naszego 
wydawnictwa o każdym po- 
szczególnym wypadku nie- da г 
dostarczenia „Šiowa“ w wiadomić. 

           

wego*  ilustrowanego. 

a szsazasusanaansawasnuznaJjj komplecie, co umożliwi nam   

dziel „Słowo w niedzielę 
obejmuje 8 stron i cztery 
strony „Przegłądu Tygodnio- 

Kto= 
kolwiek więc otrzymał tylko 
4 stronice „Słowa* lub „Sło- 
wo* bez ilustrowanego do- 
datku, powinien nas zaraz za- 

      

    

  

Niezbędne dla racjonalnej hodowli gą RE SEN STN ЦЕ 

Ё trzody chlewnej a Esynna Wróżka Ehiromantka” 
y ] u « 

| mąka mięso - kostna В 3 rzepowiadą przyszłość, grau 3 3 
i mąka mięsna * 10 do 8 wieczór. UL. Młynowa Zb = 

g o wysokiej zawartości białka й s m:6, ass Krzyža arzeczójł z 
H strawnego (od 55 do 60 proc.) H m: bramie na prawo na schody. a 
5 je lk posiada Г ' IST SANTAI SW 

g  Wiloński Syndykat Rolniczy @ - ы 
g Wilno, 0 9. Ё z Ogłoszenie. į 

Adres telegr.: „Rolnicze“. 4 _ Komornik przy Sądzie Okręgo- 
I] S wym w Wilnieg Antosi Sitarz, za- 9 

mBazunamuczszmunkaonuuNmzsanNanAu mieszkały w Wilnie, przy ulicy Św. 
Michalskiej Nr 8 zgodnie z art, 1030 
U. P. C, ogłasza iż w dniu 28 lutego 

$ 

+ BOrszerne lokale B 

   

  

Unieważnienie. 
Unieważnia się skradziony kwit 

depozytowy Nr. 13.434 na sumę 
14.500 rb. w 4 1 pół proc. listach za- 
stawnych Wileńskiego Banku Ziem- 
skiego. Kwit depozytowy wystawiony 
był 3 kwietnia 1913 r. w Grodzień- 
skim Oddziale Banku Państwa na na- 
zwisko Franciszka Wańkowicza i 
Hanny z Wańkowiczów Klonowskiej. 

* który nabył swe prawa od Szymela 
Aranowicza. | ; 

Komornik Sądowy: A. Sitarz. 

2854-VI 

" za Położnic O-uinekologicz:uy = 
5 doktorów Karnickiego, Dobrzańskie- g 
= go, Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg m 
m Małej Pohulanki, tel. Nr 1404 (wa 

-Z-Pe8 = jecznicy d-ra Dembowskiego) przyj- g 
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са ПОВ е ЕЕ 5 ЦЕ С ИО КЗ ВЕ 5 О е ЕЕБ ЗЕ КЕНЕ 
V klasa LOTERJA PAŃSTWOWA 

Gru 400.000 Co drugi los wygrywa 
wygrana 

BILETY U KOLEKTORA M. GORZOCHOWSNIEGO zamkowa 9 
Cena 1/4 losu 50 zł. 

% As а00 
Ё „ całego losu 200 „, 

Tamże p yjmują ZEGARKI i BIŻUTERJĘ DO REPERACJI 

ZA 

pam GB DE 123 UNO OB EI DUO ERA EKO SWR KBE RL DZE OZ ARB FE DAE CKW CZ SZA 

/Uwadze p.p. konsumentów nabiału : 
Zarząd gospodarstwa rolnego w majątku Lubowie gminy Rzeszańskiej 

R. ]. Śliźnia dnia 1 marca r. b. otwiera przy uicy Gdańskiej Nr. 6 sklep 

pod firmą „FERMA LUBOW" nabiał — produkfa wiejskie 
sprzedaż bezpośrednio z pierwszego źródła mleka i produktów wiejskich 

jakości gwarantowanej. 0-078 

= s : Е ® ini i 

S pad kina ieatcy, inaiytacje, awa A 6 Wilaie „rzy ulicy. Mickiewicza Nr. 22 9 
w centrum miasta. Wilno L. Załkina, $ odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 

B Wielka 47. 0 B $ dliczncj majątku ruchomego Kina 

nununua nanauzuanuannazicanza „Polonja“ sp. z ogr. odp., składają- 
cego się z urządzenia kina, osząco- 

ESURENEJ DEI — Ф wanego na sumę 959 zł, na zaspo- $ 
kojenie pretensyj Samuela Szymek $ 
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== SALA: TEATRALNA KLUBU KOLEJOWCOW = 

(ul. Dąbrowskiego 5). = 

sa 
ANONS! ва 

W dniu 1 marca zostanie otwarty -H 

: . 44 SB 

s Teatr Frtystycznej Rewii 5 
E = pod kierownictwem artysty teatru "NOWOŚCI" w Warszawie LO 

BA p. Kazimierza Szerszyńskiego. ч SA 

sa & Zaproszeni zostali pierwszorzędni artyści i artystki scen Warszawskich. wy 
Szczegóły w afiszach. gm 

    

  

E ao baisi Jo kilio k o di up" 

Osfafnie $ @! 

Białego Tygodnia 
przedaż ze znacznem ustępstwem 

przy wyjątkowo niskich cenach, 

Bracia JABŁKOWYCY sp. Ric. 
Mickiewicza i8. 

  

Szopa Ahatiemicha, 
Dziś odbędą się 2 przedstawienia: 

I o cenach gruntownie zniżonych o godz. 5-ej, 

Il o godz. 8-ej. 

Tekst Szopki został uzupełniony i poprawiony. 
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ABSOLWENT INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
i rutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla_ dziecka ociemniałego 

ass a RZE A ZES ZA OE PY ZA R AE A I A SA ul. Chocimska 31 m. !. Od g. 3-ej —5-ej. 

Ка 1 

Ю —на Ari 0 swej АП ® 
2 gdyż ciągnienie 5-ej klasy XVl-ej Polskiej Loterji Państwowej rozpoczyna 

się za dni kilka, t. j. 8-g0 marca i trwać będzie do 18-go kwietnia r. b. 

Każdemu oględnemu i praktycznemu człowiekowi nadarza się nieby- 

wała okazja rychłego wzbogacenia się i to zupełnie tanim kosztem, bo- 

wiem nabywając . 

1/4 losu ; 
za 50 zł. ę 

    

      
    
        

          

      
  
       
        

    

  

  

1,2 losu | 1/1 losu 
za 100 zł. za 200 zł.) 

wygrać można 
w szczęśliwym wypadku ZŁ. 65 0. 00 o 

a ponadto 5-ta klasa obfituje w znaczną ilość INNYCH WIELKICH 

WYGRANYCH. Szanse na wygranie są kolosalne, gdyż 

co Zgi LOS BEZWZGLĘDNIE WYGRYWA 
że najszczęśliwszą i najsłynniejszą kolekturą 

      

Wilno, Niemiecka Nr. 35. Tel. 13-17. P. K. O. 809.28. 

Nie zwlekajcie więc i co rychlej spieszcie do nas 
po szczęśliwe nasze losy, których ilosć jest ograniczona. я 4 

Zamiejscowym wysyłamy losy niezwłocznie po otrzymaniu zamówie- 

nia i wpłaceniu nałeżności na nasze konto P. K. O. Nr. 809.28.
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Pamiętajcie, że kto jest za rządem siły 
państwa polskiego i równowagi społecznej 

a zum KASZA PIŁSUDSKIEGO 
TEN GŁOSUJE 

      

STĘ x 1 

Pamiętajcie, że z ust najwyższych padło potępienie wykorzystywania 
, Listu Pasterskiego X. X. Biskupów Polskich dla celów rozbijania 

LISTY n- 1



SZOPKA AKADEMICKA 
VULGO 

BETLEJKI WILEŃSKIE 
Jnže po raz siódmy w roku od narodzenia Ghrysfusa Pana fysiącznym dziewięćsefnym dwudziestym ósmym, 

a mid założenia przez ). K. M. STEFANA BATOREGO WSZECHNICY WIL 

PRZED REDUTĄ. 
JÓZEFOWOCZKA. 

Powiedzieć prawda, ja nie była przy nadziei 
Dziś tu zobaczyć Panstwa—a toż już starzeja, 
Zalazła ja na pieczka—i zadrzemać chce się, 
Patrza—a toż mnie licho tych Szopkarzy niesie. 
A krzyk, a umaulanie—ot i z pieczki zwlekła: 
„Józefowoczka, dusza—my z tobą do piekła! 
„Toż publika wilencka wciąż nam duży głowy: 
„Ani nie chcemy szopki, jak bez Józefowej”. 
„Ot, historyki—szopka bez ciebie zrobili 
„Tak i gdzież im do naszej—ani się umyli. 
„Krenciła ty sześć szopek i siódma pokrencim, 
„Jubilauszem ciebie w dzisiontej poświęcim!* 
O Matko, ci ja biskup— duchowna sukienka? ; 
No, jak poczeli płakać—u mnie serca mientka, 
! znowu szopka krenca swojemi renkami. 
Tak pozwólcie mnie Panstwo powitać sień z Wami — 
--Halio, halio—dzień dobry! —Uot patrzo się wszystkie, 
Niejuż popadła baba mież telefonistki? 
Nie zdurniała ja jeszcze—to taka dziś moda, 
Jak kto powie dzień dobry, wraz i halio doda. 
Stare ludzie to mówio, że musi z tej racji, 
Co tylko halio - halio słychać z Radzjostancji. 
A Radzia to jest, słysza, jakaści osoba, 
Co o niej mówio, każden ją podoba, 
No żaden jej nie widział; ci nie jakaść zdrada? 
Szak ona w trąbka jenczy, Śpiewa albo gada. 
Musić nieczyste mocy—strzeż Panie mej duszy. 
Ja nie słucham—i pewnie—może napluć w uszy. 
Mnie i tak poco słuchać —szak wiem ja o wszystkiem: 
Kto pije pod Dwunastką i jak trawa piszczy.... 
Ot, jak bibloteka nasza odnawiali 
Znaleźli malowana za ruskiego sala 
Zwonchali coś pod wapnem i wraz w krzyk: „to fraski! 
Niejnaczej—nas tu przywiódł Antoni Padewski!" 
Taka już na nich naszła skrobania oskoma: 
Chto drapał scizorykiem, a chto paznokcioma. 
A skrobali to starsze, już sobie dostałe, 
Bo smyki nowe teraz z wszystkiem nieudałe. 
Ani do żadnej pracy, nie tańczą, nie piją.. 
Ot paskudztwo. Aż dziwno—co wot takie żyje. 
A są i inne w Wilnie mówiła mnie kuma 
Włóczęgi takie niby—chiba bez rozumu, 
Bo wzmyślili bal zrobić;—tańczyli bosikiem, | 
A już ten, co miał kłumpie—stał się naczelnikiem. 

On ichni gławny teraz no dobry, nie strogi— 

JĄ od głowy do nogi ma kilometr drogi. 
(spostrzega Onuirego Knopkę) 

Ajej, jaki to żulik w czapce bez kozyrka, | 5 

Z wieržchu o przypionwszy, a na Szyji—scirka. 
(ucieka 

DHUFRY KNOPKA studiosus conajszedziwszy, w 
mensie myto pobierający. 

Czego się drze ta baba 
| straszy ludzi krzykiem? 

To ja — Onufry Knopka 

Ze swoim... kutasikiem. 
Dzień w dzień solennie chodzę 

Na gapę do Reduty, 
Kontroli jeszcze niema, | 

Więc ja już jestem tutaj. || 

Od dziecka w mensie siedzę, 
Za podłym swym stolikiem, 
Od dziecka jestem chyba 
A... A.. aka... demikiem. 
W młodzieży zmiana ciągła 
Ta rodzi, ten umiera, 
Ą ja wciąż za stolikiem 
Kwiteczki im oddzieram. 

Žebyž to było komu 
Pracować tak o pocie. 
A tu, psiakrew, pracujesz 
Biernocie i głupocie! 
Kazałem ludzi grabić, — 
Grabili całą „Bandą* 
„Gazetkę“ datem pisać, 
Pisali pod dyktando. 

Już nie wytrzymam dłużej, 
Narobię awantury. 
Nie mogę nigdzie uciec, 
Niema już takiej dziury. 

Dość was ja mam, 
Dość was ja mam 
"Teraz już będę inny 
Dość was ja mam, 
Dość was ja mam! 

Bufet przestaje być czynny. 

PAN FOTOLITERAT i PANI FOTOLITERATKĄ, 
wzajemnie się wspierający. 

Pan Fotoliterat : 
Zdejmuję wszystko, co się da, 
Podziwiač proszę. ! Ž 
Bo w zdjęciach tkwi poezja ma 
Tę sztukę głoszę. 

Pani Fotoliteraika A 
A ja panu do fotograiji wiersze 

napiszę. Niech żyje fotoliteratura! 

GAWEŁ AUE, gości zamorskch w Wilnie fa- 

chowy oprowadzacz i GHESTERTUŃ gość za- 
morski zarówno sławą jak i tusžą znaczny, 

Aue 3 
There is la Ostrabrama porte 
Sankt-Annen-Kirche stehet dort, 

Proszę patrzyć, bitte sehen Sie. 
Da liegt Cielętnik-City-Park 
Saves-vous la-Lukiszki-Markt? 
Regardez vous — Posmotritie wy. 

Chesterton 8 

O splendid, beautiiul 
O very, very, very good! 

Aue NEA 

Tam San Giovanni chiesa steht 
Et procul Universitat : 

Attention, o bitte sehen Sie. 
Hier ist theatrum Reduta. 
Tu drapacz nieba A droit 

Czto za preleśt, bitte regardez. 

AKTU ALIA czyli osób i wypadków grodzkich poniektórych, ogółowi dobrze 
9 znanych, przedstawienie ucieszne, wszelako bez złej intencji. 

Chesterton 
O splendid beautiful 
O very, ve:y, very good! 

Aue. 
Uber citą — Trzykrzyski mount 
Chef-d'oeuvre den Bauen — Stacja Pomp 
Und Koczerga — river historique. 

Am rive — Pronaszkos monument 
And IA — brodaty policeman 
qui sur street — dwiżenje reguliert. 

Chesterton. 
Oo splendid, beautiful 
O very, very, very good! 

Aue. 
Może pójdziemy do Reduty. Ostrożnie — 

Chesterton. (w zachywycie) 
To Szkocja! To jeziora Szkockie! 

(przejeżdża samochód) 

tu kałuża. 

Aue. 
Ostrożnie! Ach, jakie nieszczęście: Pan jest zachlapany 
po sam krawat. 

Chesterton. 
To Niagara! To gejzery Islandzkie! Wie Pan, jestem 
e piątym obiedzie, a od trzeciej rano zwiedzam 

ilno. 
Ja tu wstąpię na chwilę (skierowuje się do budki p. Fo- 
toliterata.) 

P. FOTDLITERAT (wychyla się z budki) 
Wilno w 1001 zdjęciu, 
pocztówki Ostrobramskie -- sto dni odpustu! 

Chesterton. 
Ja tu nie szukam odpustu. 

(do Auego) 
To może choć siądziemy. 

(siadają) 

BATORY POMNIEJSZY — bard słodki, herold 
wieści ze Świata ogłaszający. 

Tysiąc Kurjerów opuściło prasę, 
Migocząc w słońcu miljonami stron: 
Burzą Świat cały z niemałym hałasem 
Sanacja — hasłem i „niech żyje On*. 

Makulatury coraz większe stosy, 
Lecz nas nie zmogą materjalne ciosy. 
A ja wciąż piszę, piszę wciąż wytrwale 
Z ołówkiem w ręku piję, jem i Śpię. 
Czy na rendez-vous, w szynku czy na balu 

_ Pociąg do pióra nie opuszcza mnie. 
Nigdy mi werwy nie zabiją smutki, 
Póki nie zabraknie balów, piór, i wódki. 

Moje uszanowanie panu radcy. Co? Może ktoś zwie- 
dza Wilno? Zagranica? Może wywiadzik, co? Gdzie 
jest gość. 

Aue. 
Mogę panu w tem pomóc, objekt spoczywa. 

(Chesterton wstaje) 
Chesterton 

Interviev? Please. 
Batory pomniejszy. 

W jakim celu pan przyjechał do Wilna? 
Chesterton. 

Zbieram materjały do mego nowego dzieła: 
„Obroną regjonalizmu, kocich łebków, b. Magistratu. 
i innych rzeczy wzgardzonych w Wilnie". 

Batory pomniejszy. 
Jak się Panu Wilno podoba? 

Chesterton. 
O, bardzo. Świetnie karmią. 

Batory Pomniejszy. 
Dziękuję Panu. Lecę do restauracji 
do redakcji. . 
Moje uszanowaaie, 

— przepraszam, 

(wychodzi) 
Chesterton. 

Good night. 
Aue. 

Uciekajmy, jeszcze jeden samochód. 

EX-GURATUR, co z pamięci Wilnian się wymyka, 
wszelako nie całkiem przez skorą do tańców 

młodz eż zapomniany. 
Szofer stój. Niech raz jeszcze rzucę okiem na Wileń- 

[skie mury. 
Szumi brzoza, szumi Śpiewnie, 
Dmie zadymka silna; 
Oj, na sercu jest mi rzewnie, 
Bo wyjeżdżam z Wilna... 
Płynie Wilja, szemrze miło 
Jej błękitna woda.... 
Ciche, ciepłe miejsce było 
Oj szkoda mi, szkoda. 

Chór (za sceną) : 
Jedź, jedž, jedž do Lodzi, jedž do Lodzi, jedž do Lodzi 
Nie zaszkodzi, nie zaszkodzi, nie zaszkodzi — nie. 

(Ex-kurator odjeżdża) 

W. F, OŚRODEK — kart ciała wśród gnuśnych 
Wilnian szerzący 

Tak, wcale nie zaszkodzi. Przynajmniej mi nie będzie 
przeszkadzał przy robieniu huiców szkolnych. Więc 

do pracy. 
Sam jeden do dysku, do piłki, do nart 
Wyczyniam rekordy Światowe. Ž 

Po wszystkich boiskach pomykam jak chart 
Kłopotów mam pełną wciąż głowę. 
Do pracy mi braknie i ludzi i rąk, 
Sam z sobą grać muszę dziś nawet w ping-pong, 
Sam jeden sędziuję, wyczyniam i gram 
Na placu, pod płotkiem, na płotku. 
Ośrodek to wszystko, Ośrodek to ja, 
Ja jestem ośrodkiem — Ośrodku. 
Hej wszyscy za narty, za karty, za drąg, 
Wioślarka, preferens, szermierka, ping-pong! 

ANTONI CZWARTEK — studiosus wszechczłonek 
i wszechdziałacz. 

Miałem wyrzec dłuższą mowę, 
Ale skrócę o połowę: 
Dzisiaj mówić mam przez radjo, 
Potem kłócę się z Conradją, 
Mam komisję sprawozdawczą, 

Potem Sekcję Wychowawczą 
W Azetesie sekretarjat 
W Kakazecie archiwarjat, 
W Pepege zebranie walne, 
Raut na Metropolitalnej, 
W Kole Polek drobna składka, 
A po składce jest herbatka, 
Po herbatce znów zebranie, 
Czwartku zorganizowanie, 
Potem Koło Dramatyczne, 
Sekcje Ideologiczne, 
Znów zebranie na Zamkowej, 
Spotkanie na Tombakowej, — 
Więc, by się zachować godnie 
Wyprasować 'idę spodnie. 

P. Fotoliterat. 
Pocztówki Ostrobramskie! — Może album  Ostro- 

bramski pan kupi? 
Czwartek. 

Panie, ja sam sprzedaję pamiątki koronacji. Može 
pan u mnie kupi? 

(wychodzi) 

TATUSIAK — o: artystycznej wileńskiej 
į stróż. 

Jakże handelek idzie, robię reklamę już od rana. 
P. Fotoliterat. 

Słabo, panie. 
Tatusiak. 

No i zrób co w tem kołtuńskiem Wilnie. 
Przyjechałem tutaj uczyć was ku tury, 
Ale — psiakrew, — widzę — żeście kreatury. 
Wciąż Jankowski na mnie szczuje, 
Choć ja pracy nie żałuję, 

Oj dana, dana, dana, da! 
Swojska kołtunerja, kabotynów hordy, 
Trzeba tu nad wami stać i walić w mordy- — 
Ciosać wam na głowach kołki 
Boście głupcy i matołki 

Oj dana, dana... 
Ale też Pan nie umie zabrać się do rzeczy, 

Niech Pan lepiej małpki sprzedaje, to tak się robi: 
Małpki, małpeczki, 
Dla syna, dla córeczki, 
Nie jedzą, nie piją, 
A skaczą i żyją, 
Żywe, żywe—żywe! 

Pójdziemy na Mickiewicza, ja pana nauczę. 
(wychodzą) jj 

(za sceną) 
Małpki, małpeczki... 

ŚMIGŁY—WILGIEWIEZ i PIOTR HALLEROWSKI 
„zowu* wodzowie. 
Śmigły— Wiłgiewicz. 

Dowborczyków tłumy mam, 
Poco, na co? nie wiem sam 

Generała rolę gram 
Powiem „smirno'*—niema krika— 
Powiem „naprzód" rznie muzyka, 

Za muzyką idę sam. 
W prodołżenii piati let, 
Sprawił mnie niemało bied 

Trudnyj polskij ałfabiet. 
Ale teraz, czort dzieri, 
Znam litery dwadcat' tri 

Któż z prezesów równy mi? 

Piotr Hallerowski 
Tam w urzędzie major siedzi 
Za Wilenkiem dobrze Śledzi 
Hallerczyna, jak dziewczyna 

Przy nim stoi tuż. 
Słuchaj pilnie Hallerczyku, 
Zrób mi Zet O Wu bez krzyku 
Z „niechaj żyją”, z kolacyją 

Z akademją też. 
Masz prezesów pół tuzina, 
Każdy śliczny jak malina 
Sekretarze mają twarze niby koszyk róż. 

Wśród przyjaciół wiernych grona 
Zet O Wu cichutko kona 
A chłopczyki różne „czyki”. 

Gorzkie leją łzy 

FUROSŁOMSKI, na lutniej brzdąkający i Okno” 
sfawski, zagrożonej reduty mężnie broniący. 

Furosłomski. 
Ja gram na dole. 

Oknostawski 
A ja gram na górze. 

Obaj 
Każdy gra jak może. 

К 
Mam się wcale dobrze 

o. 
Znać to po figurze. 

F 
No, i pan niezgorzej, 

О. 
Wystawiam „okno“ w pobliżu strychu 

Chowam je z powrotem. 
Wre jak w mrowisku, ja klnę po cichu, 

Bo i cóż mi po tem? | 
F. ю 

„Pchła australijska* i „Znak na pięcie”, 
Nowin całe armje 

Mam trzy premjery przy każdem święcie, 
Wilno słomą karmię. 

о 
Oj, bieda, bieda nikt floty nie da, 

Kasa jak szkło czysta 
Daremna praca, już nie popłaca | 

Poezja a. 

Niewierny Tomku, tańcz w pustym domku 
Sprawdzać kasę idę. 

©. 
Haruj niebože, nikt nie pomože 

Trzeba klepač bidę. 
(mówi) 

Czas zaczynać przedstawienie 
(Zmiana dekoracji.) 

Głupi...„Ja się tam nie obrażam, jak co o sobie usłyszę. 
by się obraził. Z serca ludzie gadają, nie ze złości. Nie 

byłoby i mnie w szopce, jakby mnie nie lubili"... 
Aforyzm Dziada z „Szopki Akadem.*. 

SKIEJ frzechsefnym pięćdziesiąfym, przez seholarów faculfafis Arfium Almae Mafris Vilnensis z frudem niemałym zdziałane 
ku pożytkowi dusznemu, tudzież serc ucziesze prześwietnej publiczności i ludu pospolitego. 

DZIAD 
którego ni pod kościołem, ani też na odpuście 

jeno w szopce napotkać można. 
Kużden jeden nowin wać 
Słuchać chce od dziada, 
Mówić prawda straszno, 
Zełgać nie wypada. 

Ależ tego było, 
O Maryjo święta, 
Czyż to człowiek stary 
Wszystko zapamięta. 

Tut na koronacja 
Miasta odnawiali 
1 dła Matki Boskiej 
Farb nie żałowali. 

Czyściło się Wilno 
Wszystkie domy w wapnie, 
Że człowiek nie wiedział, 
Skąd na niego kapnie. 

Łudzi była hurba, 
Pchali sień nie pięknie 
Patrzyć jak Prazydent, 
Na błocie uklęknie. 

Chodził ważny Remer, 
Pod boki sień wparłszy, 
Mówio, co on teraz, 
Od biskupa starszy. 

Dawniej każdy człowiek 
Swoja miejsca wiedział, abe 
Krawiec nad portkami,. 
Szewc nad butem siedział. 

Dzisiaj ta drożyzna 
Wszystkiemu przyczyna, 
Każdy jak piwowar 
Z rzepy pędzi wino. 

Dawniej chciał kto wyrwać 
Zęba zbolałego 
Płacił para złotych 
W pana dentystego. 

Dzisiaj w Chorej Kasie 
Młodzińka panienka, 
Każdemu zadarmo 
Może złamać szczenka. 

Profesorów para 
zeby taniej było, 
Adwentowe kursy 
Tańca urządziło. 

Choć ksiądz Dziekan na nich 
Za to palcem kiwał, 
Każdy z swoją parą 
Chwacko podskakiwai. 

A nasz kłusty major 
Smutny siedzi w oknie, 
Czemu jest w odstawce— 
Dziwi się okropnie. 

Czemuż to mnie wzięli 
1 zredukowali, 
A nawet w tej szopce 
Już nie pokazali?— 

Do Miejskiego Kina 
Zaležli žuliki, 
Chcieli ukrašė pl6tno, 
Skradli dwa reczniki. 

Ubogi magistrat, 
Cob na tym nie stracič 
Kazał za bilety 
Jeszcze więcej płacić. 

Złoto na Polesiu 
Uczo pendzić z błota 
l u nas każdemu 
Sprobować ochota. 

Skopali ulica 
I ci dasz ty wiara 
Znaleźli w Kaczerdze 
Moich łapci para. 

Nadojadła żona 
Tak nowym manjerem 
Pójdziesz do kalwinów. 
Wrócisz kawalerem. 

Cierp dusza moja 
Stoi kościół pusty, 
Mnic staremu wstydno 
Od takiej rozpusty. 

Słysza człowiek młody. 
Uciekszy z Wilejki 
Zrobił rejonowe 

„ Jakišci betlejki. 
Mówić po naszemu 
Ot nie dali rady, 
Siedząc w Ostrej Bramie 
Częstochowskie dziady. 

Wzieli jenżeniery 
W swoje ręce rzondy, 
Nie mieli co robić, 
Dawaj zmieniać prondy. | 

Ja i myślę sobie 
Korzyść z tego komu, 
Nam to jest banajmniej 
A im—nie wiadomo. 

Onegdaj zmyšlili | 
Niespokojne duchi 
Co krok na ulicy 
Wystroić katuchi. 

Potem ukaz dali 
Dla porzondku sprawa, у 
Idąc lewo strono, į 
Nie patrzaj na prawo. ' 

Cienžkie dzisiaj czasy, 
Aż na sercu nudno, 
Płakać to nie chcesie 
A pośmiać się trudno. 

Choć ja bez dyżurka 
I dziurawe buty, 
Może ta Ościerwa ) 
Wpuści do Reduty. 

Z PANIE KOŚCIELSKIE osoby serca litościwego. 
1. Cóż to dziadku porabiacie? 
2. Czy zarobek jaki macie? 
1. Czy wam czego nie potrzeba? 
2. Może cukru, może chleba? 
1. Wnet wam dziadkugpomożemy. 

  
SL 
O
E



2. Damy wszystko, co możemy. 
1. Co robicie w dnie powszednie? 
2. Kto zaświadczy żeście biedni? 

Dziad. Ot, żabruje pod kościołem 
. Po kościołem czy pod płotem? 
, Czy ksiądz proboszcz słyszał o tem? 
. Czyście nigdy nie ukradli? 
, | moralnie nie upadli? 
. Z naszym datkiem co zrobicie? 
„ Czy na procent odłożycie? 

1. Trzeba robić oszczędności. 
2. Nie trwonić na przyjemności. 
1. Macie dziadku grosz na drogę. 
2. Nam nie dziękuj, dziękuj Bogu. 

Dziad. Wolej tego grosza nie mieć, 
jak bez tołku gadać z jemi. 

fu, ci ja czas mam kazionny? 
Gadajo, gadajo---dusza z człowieka wyżyłuje 

(wychodzi, kurtyna się podnosi - Reduta). 

W REDUGIE. 
PANNA DRESZEZ budząca, co w bibliotece zaa 

ryglowanej przebywa 

Nie zmieszczę się w tych ramach. Nigdzie się nie 
Įmieszczę. 

Patrzę na wszystkich z góry i napawam dreszczem. 

Dygocą wkrąg przedemną ci mali panowie, 
Czuję, że na mój widok przechodzi ich mrowie... 
Widzę, jak tu z nich każdy dołki na mnie kopie, 
| marzy—próżno marzy— © moim urlopie. 
Płazy, co by mnie widzieć, muszą: wleźć na szczudła, 
Nie myślę o nich, stojąc u poezji źródła. 
Bo jedna jest serdeczna w sercu mojem nuta, 
Jedno słowo jest święte—tem słowem... Reduta. 
Skonać z imieniem tem na ustach— szczęście... 

(po chwili) 

Ach prawda, zapomniałam— kocham jeszcze nad życie 
Koło Bibljofilów, bo dyrektor kazał... 

Któż to z takim brakiem szacunku zbliża się do 
tej świątyni. Przysięgłabym, że bokser, albo futbolista. 

BIAŁYDWÓR profesor wszechnauk sportowych. 
Jam jest na boisku 
Król sportowca wzór, 
Zasługi moje słaai AZeteSu chór. 

Gdy księżyc nogą kopnę, 
To pęknie na pół, 
I wszechświat drży okropnie 
Gdy dam głową w stół. 

Ale alkoholu oraz tańca, 
No i kobiet strasznie boję się; 
Ja do piłki albo do różańca 
To pochłania wszystkie chwile me. 

Hokejowy gdy podbijam krążek 
Drży boisko, z lodu lecą skry; 
Z mą drużyną na zawody dążę 
I przegrywam stale sto na trzy. 

Ach, unikam kobiet, oraz wódki 
I za piłką się uganiam wciąż, 
Błogosławię abstynencji skutki, 
Bom wogóle jest genjalny mąż. 

Przepraszam państwa, nie mogę dziś być na 
przedstawieniu, śpieszę na boisko. 

PLACYD WALERJANKIEWICZ redaktor i uczeń 
„Almae Matris* dożywotni. 

Jam przedstawiciel bitnej rezerwy 
| we mnie jest Źródło Mocy, 
Badając dzieje unji bez przerwy, 
Rozbłysłem jak księżyc w nocy. 
Poeta, doktór, placydoznawca 
jestem redaktor dozgonny. 
Skrzywdził mnie wielce krytyk oprawca, 
Jak— gdzie—nie powiem, bom skromny. 
Syt jestem laurów, wieńców i sławy 
Trawię—przetrawiam i tworzę... 
Seminaryjnej trzymam się ławy... 
l ciebie Panie Rektorze. 

(spostrzega Zygmuntowicza). 
Moje uszanowanie panie kuratorze. 

Fedor ZYGMUNTOWIEZ obyczajów na- 
uczycielstwa i innych płazów dzikich 

badacz pilry. 
Dzień dobry panie redaktorze. 

Walerjankiewicz. 
Jakie Pan ma miejsce? 

Zygmuntowicz. 
Na drugiej górni, stojące. 

walerjankiewicz. 
Dlaczego—przy pana stanowisku? 

Zygmuntowicz. 
A widzi pan — dlatego właśnie: 

(Śpiewa). 
Siadywałem w Kuratorjum 
Byłem sobie pan, 
Ale przyszło sanatorjum 
Puściło mnie w tan. 

Uszyto mi dobre buty, 
Powiedziano, żem spał tutaj 
W mym fotelu przyjacielu — 

Ale o tem cyt, 
O mój drogi przyjacielu 

Tylko o tem cyt. 
(Spostrzega wchodzącego Świętoczackiego). 

Ach, znowu on. Nawet w Reducie nie daje mi spokoju 
ze swoją szkołą. 

ŚWIĘTOCZACKI, przełożony bractwa nieźrałą 
młódź kształcącego. 

Ja mam gimazjum na Wiwulskiego, 
I straszny kłopot z budą mam, 
Nim wyjdzie z tego choć co dobrego, 
W eter i parę wsiąknę sam. 

Codziennie biegam do Kuratorjum 
Tam mi nie skąpią dobrych rad: 
„Załóż handlówkę, konserwatorjum, 
Minister będzie strasznie rad". 

Panie Ministrze, ach spojrzyj bystrze 
Prawa w me ręce wreszcie złóż; 
Uczyń to jawnem, co dziś najskrytsze 
Lub Kuratorjum nasze zburz. 

(Wieżdża konno pułkownik Podbrodzki). 

Panie, co Pan robi? ależ to teatri 

PUŁKOWNIK PODERODZKI, który ze swą cho- 
rągwią gwoli obrony przed wilkami do Wilna 

: latoś zjechał. 

E, w Podbrodziu na stół konno wieżdżaliśmy. 
czep się pan. 

(śpiewa). 

„ Witajże nam Wilno 
Giedymina grodzie! 
Daleko zostało 
Za nami Podbrodzie, 

Hej, hej ułani, 
Niebieski pułk czwarty! 
Z nami ułanami 

yć i umrzeć warto. 
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Bite trzy kwartaly 
+ Siedzim sobie w Wilnie 

Bale w karnawale, 
Odwiedzamy pilnie. 

Hop, hop, ułani, 
Wiwat balowanie! 
Wilno po Podbrodziu 
Wcale nie zaszkodzi. 

Miło nam płynęły 
Na prowincji chwilki 
Choć czasem ułana— 
Zajadały wilki. 

Ojej ułani, 
Byli nadgryzani 
Dobrze więc, że wreszcie 
Już jesteśmy w mieście. 

Ach! dama. Jednak, trzeba się wynieść—nie wypada. 

PANNA U.S.B.. wszechnicą trzęsąca, 

Jestem filar rektoratu 
To całemu znane Światu 
Dziś. 

Chór. Oho, oho, oho.... 
Musi każdy rektor nowy 
Iść po rozum do mej głowy 
Tej. 

Chór. Ehe, Ehe.... 
Bo dziekanów wszystkich sprawy, 
Paragrafy i ustawy 
Znam. 

Chór. Uhm, uhm.... 
Ja kwesturę trzymam w ręce, 
Komisjami ja też kręcę 
Wciąż. 

"Chór. No,—no.... 
Urzędniczek wszystkich perła 
Jestem rektor choć bez berła 
Ja. 

Chór. Aha, aha.... 
A więc wszyscy tu widzicie, 
Jakie we mnie kipi życie, 
Wre. 

- Chór. Ojjoj, ojjoj. 

PREZES W.S.P. architekt elegantiarum. 

Ja tu w sprawie likwidacji architektury. Nui poszła 
A ja tak Śpieszyłem... 

„Prezes'—mówią do mnie i cenią mnie о- 
К [gromnie, 

Bo żonę mam i urzędnikiem jestem sam. 
Chodząc po wydziale wyglądam, tak wspaniale, | 
Że słychać szepty często tu i tam: 

Bo on nosi smoking od Nowickiego, 
Niema drugiego tak dostojnego. 
Ma żonę i państwowy etat tyż, 
Gdy on jest siedzą jak pod miotłą 

[mysz. 
Bo on nosi smoking od Nowickiego, 
Niema drugiego tak dostojnego, 
Na cały wydział sztuki pada jego cień, 
Bo on nosi smoking 

iw noc i w dzień. 

PIOTR SZEWEKI, inżynier z Bożej łaski, sprawy 
zaległe tereferujący. 

Dobrze, że pana tu spotykam. Kto budował Szopkę? 
Kto akceptował projekt? Albo jestem referentem, 
albo nie. Dlaczego mnie nie pokazali? Konstrukcja za 
słaba, co za więżba dachowa? jak stoją: kominy? 
Przerobić szopkę! > 

Prezes W. S.P. 1 
No - co ja zrobię, nie słuchają. Co-ja z nimi bić, się * 
będę, czy Co... 

Pictr Szewcki. : 
Odrzucić, przysłać nowy projekt! 

Prezes. 
A dokąd? 

Piotr Szewcki. 
Mieszkam obecnie na zaułku Pietraszewskiego, który 
sam wybudowałem. Zresztą, nie lubię o tem mówić, 

(śpiewa) 

Włosków sześć na głowie na wygląd chwat 
Jestem inżynierem od 30 lat. 
Codzień na zajęcie podążam rad, 
Urzędnik drży, gdy słucha moich rad. 

Niechaj Pan uważnie słucha moich słów, 
Bo będę musiał plan cofnąć znów. 
Jak dojść do wyciorów, gdzie zżymy są? 
Tu zrób Pan tamto, a z tamtej strony zrób 

[znowu to. 
Albo też, hen do Warszawy mknę, 
Bowiem tu niedoceniają mnie. 
A w ministerstwie czeka na mnie ciepły 

(kąt 
Cóż, kiedy mnie nie chcą zabrać stąd. 

Co to, czapkami we mnie rzucają? Cofam się. — 

DWIE BATORÓWKI. 
Wysłużyłam kopę lat 
Idę na wygnanie, 
Niewdzięcznością poi Świat 
Dawne swe kochanie, 
Przykrywałam dużo głów, 
Cennych łysin wiele. 
Przyjdzie pójść na swieży luft 
Zebrać przy kościele. 
piew mój brzmi weselej 
Gaudeamus igitur 
Panie i panowie 
Odtąd będzie nowy wór, 
Sterczał wam na głowie, 
Sznurki, wstążki dużo tego 
I ślad zębów Batorego 

Do twarzy nawet krowie. 

BEREX JOSELEWIEZ, najstarszy wiekiem — 
sztuk nadobnych najmłodszy adept. 
Е ; (zobaczył batorówkę). 

A-a, jaka ładna. Gdzie tu takie dają? 

BABISŁAW TYSODNIEKI, generany pomocy 
bratniej i siostrzanej dygnitar/, 

Te czapki mogą nosić studenci. 
Joselewicz. 

Nu, a ja jestem studentem, mam i ligitymację i si- 
nieńka książeczka. Teraz trudne czasy, a przy  uni- 

wersytecie wszystko taki łatwiej dostać zamówienie. 
Ja kocham młodzież. Pójdę szukać prezesa. 

„ fygodnicki. 
Gdzie jestem, gdzie? czy w Wilnie, czy w 

[Nowiczach. | 
Czy do Australji na wycieczkę mknę? 
Gdzie jutro znajdzie się siinksowe me 

; foblicze 
Gizie vice-prezes zwróci kroki swe? 

Marzyłem tam sny cudne, tajemnicze: 
Akademicki Tydzień wchłonął mnie 
Zbudziłem potem się w  spelunkach na 

[Sawiczu, 
Wujaszek Sam do domu odwiózł mnie. 

A oto i on wiaśnie. 

Stara. 

Nowa. 

SŁ OW © 

WUJ SAM w oratorskim kunszcie biegły acade- 
micus. 

Proszę Koleżanek i proszę Kolegów. 
Teraz ja głos mam. 
Czemu od tygodnia akademickiego 
Iść się nie chce wam? 
Mnie już ręce wszystkie opadają, 
A wy się bawicie całą zgrają, 
Proszę Koleżanek i proszę Kolegów 
Ja nie mogę zostać sam. 

(wchodzi Kasjer, pusiego Ogniska pilnujący) 

Proszę Koleżanek i proszę Kolegów 
Teraz ja głos mam, 
Czemu... 

Kasjer 
Przepraszam, ale ja tu w sprawie tartinek. 

Wuj Sam 
Te sprawy załatwiam pod Dwunastką w godzi- 

nach urzędowych. 

PREZES W. S. P. 
Ja tu w sprawie likwidacji Działu architektury... 

Kasjer 

Przepraszam, kolego Prezesie, ale, sprawa tarti- 
ek jest ważniejsza od architektury. 

Wuj Sam 
Słusznie, słusznie, kolego. Gdyby -chodziło o 

przekształcenie Działu architektury na kabaret, to co 
innego — mógłbym podtrzymać na wiecu. A tak — 
poco? 

Przejdźmy do porządku dziennego — 
Niech Prezydent to załatwia — 

Pójdziemy — 

JEŻEJEWSKI profesor z kraju Estów rodem 
Rodziłem się przecie 
Na dalekim Świecie, 
Gdzie leży Estonia, 
Sami dobrze wiecie. 
Na tej wyspie Esel 
Zdala od was sobie siedzę — 
Vaterland kochany, 
Tam mi urlop ślij. 
Jestem ci anatom, sławny wszem biolog. 
Trochę weterynarz ‘ 
No i ornitolog. 
Słowem Leonardo, 
Bo mam głowę bardzo twardą, 
Takich genjuszów, jeszcze nie znał Świat, 
Że się trochę spóźnię, 
Wszak to dla nauki, 
Muszę upolować chociaż ze dwie sztuki. 
Chciałbym już powrócić, 
By rozpocząć swe wykłady 
Ale zaczekajcie jeszcze parę dni. 

PROF. AMTONIEWICZ 
Że miałem raz swobodny czas 
Obejrzeć przyjechałem was. 
Pokażę garnki z gliny 
l moje własne kino 

Bo kino mam, 
„Co kręcę sam 

Skorupy, trupy ujrzysz tam 
Na sali w ciemną noc 
Zaznacie wrażeń moc. 

(mówi) 
Proszę zgasić Światło, 

(pauza, ciemno). 
Proszę zapalić Światło, wykładu dziś nie będzie, 

mam tremę. 

PROFESOR, duszne choroby leczący 
Trema jest objawem patologicznym. Ale myślę, 

że kolega jeszcze nie popadł w histerję. Może mi 
kolega poradzi, jak będzie po łacinie Dzwińsk. „Oriun- 
dum Dzwiūsk“. jak będzie po łacinie?" Kolega zna 
starożytność. jestem promotorem i mnie to potrzebne 
do roty przysięgi. Kolega zna rotę przysięgi? proszę 
przeczytać, to dobrze robi. } 

Antoniewicz. 

Nie mam czasu wracam do Warszawy. 

Profesor 
Ale niech kolega przed drogą alkoholu nie pije. 
Zresztą ja tego dopilnuję, bo jadę sam na 

wszechświatowy zjazd psychopatów. Więc jedziemy. 
(wychodzą) 

ZNUDZIŁK, mecenas conajwiększy: prym w pa 
lestrze dzierżący 

Na co, poco, niewarto. 
(špiewa)į 

Ciężkie jest życie sławnego człowieka, 
Spać się chce jeszcze a tu klijent czeka. 
Precz idź kłijencie, miej to na uwadze, 

A e mnie przeszkadzasz. 
Wszakżem Jadźwingów ostatni potomek. 

rozpoczynam wykład. 

A przytem prorok dziesiątego tomu... 
Dajcie mi pokój, o ludzie natrętni 

Jesteście wstrętni. 
Zastępowałem już dość profesora 
Dziś tak się spać chce, i do domu pora 
Głowa mi do snu sama już się kładzie 

Jak na wykładzie. 

: KIPEL cnych kupców ozdoba i lumen. 
Mam sobie sklepik, bławatny sklepik 
Na Wielkiej niewielki 
Wszystkie towary nowe i stare 
Znajdziecie tam. 
Dzień cały handluję, pracy nie żałuję 
A floty za mało wciąż jeszce mam. 
Atłasy mam, moc złotych lam 
Opale, woale 
Najnowsze wzory, wszystkie kolory 
Crėpe marocaine. 
Tu barwna žoržeta, 
A tu markizeta 
Jedwabie tęczowe, piękne jak sen 
Sto złotych metr, 2 zł. metr 
Rabaty i raty 
20 proc.. 50 proc. 
Procentów sto. 
Ulgami was darzę, a tutaj szopkarze, 
Wsadzili do szopki 

«Widział to kto. 

POBZTOWSKI, nowy nad pocztą namiestnik. 

Trafiłaś, o poczto, do wrzącego kotła 
Spieszę się przedstawić — jestem nowa miotła. 

Sanację tu z wami zrobię po porządku, 
Trafią ci na koniec, co są na początku. 

Doktor filozofji, gdy w me trafi sidła, 
To go wnet posyłam liczyć na liczydłach. 

Rachuj mości panie: dwa i dwa to cztery. 
Nie zrobi Galicja w poczcie dziś kariery. 

SEE re 5 

NACZELNIK, oezpieczeństwo obywatela mający 
na względzie W cywilu. 

Tam gdzie jest niebezpieczeństwo, 
Lub chociażby jego cień, 
Tam ja się zjawiam dla obrony mień. 
Wlazł przez „Okno* do Reduty 
„Złodziej z swoim mecenasem", 
Wykurzyłem go, tymczasem, 
On do Lutni uciekł w biały dzień. 

Wszędzie gdzie jest kryminał, 
Tam każdy prędko wzywa mnie, 
Sprawie nadam odpowiedni finał 
Winni boją się 

Bo każdy wie, że 
Tam gdzie jest niebezpieczeństwo, 
Lub chociażby jego cień, 
Ja się zjawiam dla obrony mień. 
Hallo. Słucham? Kto po tamtej stronie? 
Zginam się w ukłonie. 
Pan Major — do usług polecam się. 

Głos ze słuchawki. 
Halli, hallo to ja, to ja. 
Halli, hallo. Złodzieje dwa. 
Dziś ukradli mi bielizny stos, 
Ślę do pana mój błagalny głos. 

Bo każdy wie, że 
Wszędzie gdzie jest kryminał, 
Tam,Pan z szybkością strzały zjawia się, 
Pan nadaje odpowiedni finał, 
Już do Pana mknę. 

zjawia się tenże NACZELNIK, lecz jako wojskowy. 

Cywilny 
Serwus. Jak się masz kochanie? 

Wojskowy 
Niech między „nami to wszystko zostanie. 

Cywilny 
Pan jesteś tą kradzieżą rozstrojony. 

Wojskowy 
Zostały mi niestety ka - mizelka i mankiety. 

Cywilny 
Serwus, jak się masz kochanie? 

Wojskowy я 
Niech między nami to wszystko zostanie. 

Cywilny 
Wszak ja dla ciebie, to jak dla siebie. 

Wojskowy 
A zatem serwus, serwus, serwus witam cię. 

Cywilny 
Haili, hallo, bo postać ta 
Halli, hallo to drugi ja — 

Wojskowy 
On w cywilu, a ja major wszak 

Cywilny 
Czasem znowu zdarza się i wspak. 

Razem: 
Serwus, jak się masz kochanie, 
Zrobimy jedną wesołą kompanię, 
Będziemy pili, 
Z sobą najmilej, 
A zatem serwus, serwus, serwus witam cię. 

TUWIM. 
Myśl waszą tępa, jurnie spasioną brzuchatym bez- 

й [wstydem, 
Tryskającą tłustością, nabrzmiałą gorączką, 
Rozdrażnię, rozwyuzdam, inne nadam tempo, 
A potem do kochanki mej liljowej przyjdę... 
Tak, bo dwóch nas być nie może — albo ty, albo ja. 
Dzika gra — straszna gra: 
Siedem pik! —... : 
Powstał w mej duszy wprost szaleńczy plan... 
A zresztą, pójdę*lepiej na kolację, 
Niechaj mię dzisiaj pozna każdy stan, 
Tłum mię uwielbia. Tłumie, ty masz rację. 

DYPRJAŃ KAMIL DMUGHAŁA 
Żydzie, Żydzie, wynoś się coprędzej 
Nie dostaniesz, nie dostaniesz chrześcijańskich 

[pieniędzy. 
Tuwim 

Co za, co za zawadjacka poza | 
Ja tu jestem mistrz poezji, a ty jesteś proza. 

Dmuchała 
Błuźnisz, bluźnisz żydowski Tuwimie 
Słuchaj tylko, słuchaj tylko z czego ja tu słynę: 

Esteta, doktór, krytyk 
„ Norwido-analityk, 

Katolik i polityk, 
Wszechstronny tu i tam. 
Broszury, artykuły 
Gazety i bibuły 
Trociny i pakuły 
I herb Puchałę mam. 

Gdyby orłem być, dla Dmowskiego żyć, 
Jankowskiego okryć wstydem, unosząc się nad Nor- 

[widem 
Pana Obsta czcić... 

Myślał w słowie Cat, że mnie w kaszy zjadł, 
Ale Norwid już powiedział, między nami ma być 

(przedział, 
Wszak wie o tem Świat. 

Tak sam Norwid rzekł: omylny jest człek. 
No mój Boże, rozumiecie, różnie zdarza się na 

świecie. 
Jam biały, jak Śnieg. 

Zobaczywszy mnie—Norwid rzeklby. „ie“ | 
Aspiracje mam sokole, lecz marnuję talent w szkole. 

O katedrze Śnię... 

KARGLERZ przy osobie 
dzierżący. 

Jestem sekretarzem 
Pana wojewody 
Dandy i smakoszem 
Przenajczystszej wody 

Na zielonem biurku 
Tańczę black-bottoma, 
Czytam po turecku 
Bajki Chesterstona. 

Gdy po czarnej kawie 
Bóle mam... w wątrobie 
Siadam do roboty, 
Ale nic nie robię. 

Całe moje życie 
Byłoby marzeniem, 
Gdyby bez teściowej 
Człowiek się ożenił. 

Piję czasem wino, ; 
Ale nigdy wodę — 
Sto lat, sto lat, sto lat! 
Wiwat wojewoda! 

wojewody — pióro 

WIEE-PTAK — ćo miasto uszczęśliwić niezło. 
mny zamiar ma, 

Do was z zaklętej krainy, 
Przychodzę dobry czarodziej, 
Wykazać przez swoje czyny — 
Mądrość zdobytą na wschodzie:
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Współczuję wam biedni ludzie, G Fis E D Zostańcie z Bogiem, —ja do żony muszę. A propos: kto z państwa czytał moje „Sonety instru- 
Upośledzeni bez miary, Do Oszmiany pojedziemy, Nim się spotkamy we wtorek mentalne"? 
Ujrzycie swe szczęście w cudzie, Pokażemy co umiemy Za wasze grzechy i za moją duszę Proszę podnieść dwa palce do góry.g 
Stworzonym przez moje czary. Api Wiedeń, Tokjo, A Pobożnie zmówcie paciorek. wannę, 15 ga, 
Więc do pracy. Pomocnika o rewelacja wręcz prawdziwa jest, idzę wyraźnie pustęp kultury w naszem kochanem 

Trzeba Ši * Bo chór AkdEmicki to królestwo me TADEUSZ BETLEJEWSKIŁ Wilnie.. 
A GFis E D Raz swawolny Tadeuszek ukazuje się Panna Zula Halio 

: Pomocnik Więc śpiewajmy dzieci me, Napisał moc faramuszek... Pardon. Pan jesteś z Poznania! 
Oto jestem czarowniku : Raz, dwa, trzy A H € D Pryjam. Głos z megafonu 

pełen czci Raz, dwa, trzy А Н Ср Panie, pan naruszasz tok akcji „Odprawy“. W istocie jestem rad z poznania Wilna, 
Wice-Ptak Fis, Fis gėrne Fis—D A—brawo bis. Betlejewski. Choč często opinja nieprzychylna 

Trzykroć obróć się na pięcie, 
Czarodziejskie zmów zaklęcie 

Pomocnik 
hej - że - ha! 

Wice-Ptak 
Prawem okiem spójrz na drzewo, 
pokłoń się trzy razy w lewo 

Pomocnik 
hej - że - ha! 

Wice-Ptak 
Tylko prędko, tylko żwawo 

Pomocnik 
hej - że - ha! 

Wice-Ptak 
Rozpoczyna się zabawa, 

Pomocnik 
hej - że - hal 

Wice-Ptak 
Aby bruk dać Wilnu nowy 
Najpierw trza wykopać rowy 

Pomocnik 
raz - dwa - trzyt 

Wice-Ptak 
I założyć do tej dziury 
Kanalizacyjne rury — 

3 Pomocnik 
raz - dwa - trzy! 

Wice-Ptak 
Zasypiemy rury błotem 
?! zakopiem je z powrotem. 

Pomocnik 
° raz - dwa - trzy! 
Wice-Ptak 

Niech mkną płyt kamienne szyki 
We dwie strony dam chodniki 

Pomocnik 
stąd - i - stąd. 

" Wice-ptak 
By przed słońcem mieć osłonę, 
Nasadzimy drzew zielonych. 

Pomocnik 
Oto-są! 

Wice-ptak 
Patrai Do góry rękę wznoszę 
Staną tu natychmiast kosze 

Pomocnik 
Ca - ły - rząd. 

Wice-ptak 
Pilaie zważaj pomocniku 
By nam nie popiątał szyku 

Ja - ki - bląd. 
Światła dotąd niema w mieście 
Niech więc lamp zapłonie dwieście 

Pomocnik 
Zmien - ny - prąd. 

Wice-ptak 
Teraz — cisza. Wstrzymaj dech 
Westchnij — teraz licz do trzech 

Pomocnik 
Raz - dwa - trzy. 

Wice-ptak 
Jeszcze chwilkę... cisza — cisza... 
Widzisz?.. 

Pomocnik 
Widzę... 

Wice-ptak 
Słyszysz... 

Pomocnik 
Słyszę... 

(tramwaj) APA 
Wszelki duch! Jakże pięknie w naszem mieście! 

Wice-ptak 
Lecz... (wszystko znika) to będzie za łat dwieście. 

* Teraz nic! 
(inwestycje znikają) 

MUZYKOWICZ, 
tępiciel 

Mnie właściwie najwięcej interesuje strona muzyczna 
„Odprawy“. Spartolą, napewno spartolą. 

Koncerty i poranki 
To specjalność ma 
W dziesiątem niebie jestem, 
Gdy Oborin gra. 
Orłow, Ginsburg, Etkinówna 
Wprawiają mnie w szał — : 
1 błagają, bym recenzję 
Im przychylną dał. 

Bo recenzenta osoba Święta, 
Ja jednych w otchłań strącę, 
Innym sukces dam, 
Ja losem rządzę, chwalę albo sądzę, 
I władzę nieograniczoną mam. 

Węsławski, Szeligowski 
Na mój widok drżą, 
Kużdy jeden boi się, 
Że dam recenzję złą 
Bo jak Zeus na Olimpie 
Czoło marszczę swe 
Kiedy grają deletanty, 
Bee-thowena źle. 

Prai. ARGENTEUS w teatrum osoba niepo- 
ślednia. 
Szanowni Państwo. W myśl zasady, że wymo- 

wa jest srebrem, jako dożywotni sympatyk, krytyk, 

recenzent, doradca, kurator i administrator Reduty, 
pozwołę udzielić sobie głosu przed podniesieniem 

kurtyny. AA 
W dniu dzisiejszym mija lat 350 i dni kilka od 

tej chwili, kiedy ujrzała po raz pierwszy Światło kin- 
kietów na scenie Prareduty „Odprawa Posłów Grec- 
kich* — Jana Kochanowskiego, którą wystawiam tu 
obecnie. Chcę na tem miejscu podkreślić twórczy wy- 
siłek zespołu i mojej skromnej osoby. Więc zaczy- 

namy. Czy chór na miejscu? 

PRZODOWNIK CHÓRU. 
Chwileczkę. Malutka próba. Teraz my Śpiewa- 

sty. Znów nikt nie przyszedł z chóru. Brak kultury 

ycznej młodzieży. 
Z н DE 

zę słuchać jak fortepjan gra 

GE Fis ЕО — ОЕ РБ Ер 
В: СС НВ А 
DB>BAAG 

F GA —. B A dobrze dziatwa ma. 
D E F — cóż za Śpiew. 

Bo chór akademicki to królestwo me. 

GE Fis E D. ь 
W nim jak ryba we wodzie pluskam z roz- 

[koszą się 

nieubłagany miernych grajków 

ODPRAWA POSŁÓW GREGKICH. 
ANTENOR. 

Com dawno tuszył i w głos opowiadał 
Jako idei człowiek kryształowy, 
(Roztworowskiego czytaj artykuły 
W numerze Słowa 1317-ym 
Kolumna pierwsza, wiersz 23-ci) — 
Że te wybory, to raczej elekcja. 

BRGTENEUS. 
Protestuję, panie Redaktorze! jest te sztuka par 

excellence klasyczna, a pan z niej robisz agitację 
przedwyborczą! : 

ANTENGR. 
Chociaż mam tą zasadę, że cale nie zważam 
Na słowa urzędniczyn 11-ej klasy, 
A człowiek się zaczyna u mnie od barona, 
To jednak dziś ustępstwo to zrobię dla pana — 
Dła którego szacunek żywię srebrnych włosów, 
| nie marudząc, dalej swą prowadzą rolę. 

(po chwili) 
Ale oto Helenę widzę — co też teraz 
Nieboga myśli i jak postanawia? 
Ostatecznie w Kurjerze jej zawiędnie krasa 
Czyli Słowo i pana Czesława nawiedzi. 

HELENR. (wróżąc obrywaniem płatków ru- 
mianku) Komev- PAdne<L— 

Czesław — Tadeusz Czesław — Tadeusz 
Wszystkom ja to wiedziała jako we źwierciadle, — 
Że z korzyści swej nie miał długo się weselić 
Regjonalny Tadeusz — bowiem mu w czas mieli 
Przeszkodzić wzbić się w pychę przeważni wilnianie. 
Więc on — jako drapieżny wilk, rozbiwszy stado 
Wileńskich literatów pogryzł najstarszego. 
Wszyscy huź ha! na niego. Ja zaś sama 
Jako kolos Rodyjski na dwóch wyspach stoję 
| nie wiem, zali serce óddać Czesławowi, 
Czy Tadeusz na wieki w niem królować będzie. 
Jakby ich tu połączyć? — Nie wiem, nie wiem sama... 

PRZODOWNIK CHÓRU. 
Uwaga. Teraz Śpiewamy. Tra-la-la. 

Chór. 
Mniejby na świecie trosk było, 
By się tych dwóch połączyło — 
| oniby rozkoszy trwalszych używali, 
Siebie i powinnych w žalby nie wdawali, 
Teraz na rezum nie dbając, 
A żądzom tylko zgadzając 
Zdrowie i sławę tracą, tracą majętności, 
Wilno całe w ostatnie zawodzą trudności. 

Przodownik 
Utąpmy, dając miejsce bolesnej żałobie, 
Posłowie widzę idą, nosy powiesiwszy, 
Znać że nie po swej myśli odprawę odnoszą. 

POSEŁ LUKSIŃKI. 
Dziś wracamy pełni smutku, 
Odprawiono nas niestety, 

Szczęście pierzchło — mówiąc krótko 
| przejazdy i dyjety. 

Pustki w kasie bieda kuksa, 
Ginie młodych wieszczów sztuka, 

Swiatfilm robią z mego Luxa, 
A wybory na Kaziuka. 

Mickiewicza ja przerosłem, 
Głazy dziełem swem uskrzydię,— 
Będąc wciąż czerwonym posłem— 
O... czerwonem piszę bydle. 

Czy pomogą „Nasze kraje*, 
Czy mi stanie Sejm otworem? 
Serce mi się z lęku kraje, 
A nuż jeszcze nie wybiorą. 

Argenteus. 
Wszystko poplątane, nikt nie dba o sztukę. Panowie, 
miejcie wzgląd na powagę klasycyzmu. Nie można 

tak dowolnie przekręcać tekstu. 

Ksiądz POSŁAŃSKI. 
Nie przeszkadzaj pan, mamy co innego do gadania. 

Biskup zakazował, A ja sobie muszę 
Abym nie posłował Uradować duszę 

Już wcale W niedzielę, 
Mówi, że ja muszę Biskup zakazował, 
Swą ratować duszę Bym nie hałasował 

„Wytrwale. Na wiecu. 
Biskup zakazowal, A więc teraz muszę 
Bym nie agitował Siedzieć, ciesząc duszę 

W kościele. Przy piecu. 
(odchodzą). 

KASSANDRA z Zielonym Pajacem. 
Poco mię próżno srogi krytyku trapisz? 
Chciałam czerwonych kwiatów — zgubiłam złotego 

dukata... 
W Sianie zapewne, a może w Blękitnym Ogrodzie... 
A Ewa ma jutro egzamin... zapewne z prawa rzym- 

skiego. 
zapomniałam.., to wszystko 

Re przęz tego pajaca. 
Powinien wisieć na lampie... Wiem już, co Sen mój 

znaczy: 

Chciałam coś rzec... 

Duch mię proroczy opętał. 
Widzę: rudy pies płynie Wilją i macha ogonem— 
Rozumiem: jeśli znów swoją sztukę wystawię 
Reduta ją pewnie zepsuje, a krytyka: zacznie ujadać. 

(Wckodzi Pryjam). 
Ojcze, ty dziatek swoich płakać nie będziesz, 
Ale bić będziesz! 

Pajac. 
Eu EE 

/ 

PRYJAM. 
Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem 
Na wykład, do sal, na górę, + 
Usiądźcie z grzecznym na twarzy wyrazem— 
Opowiem rzeczy niektóre 

Słyszycie hałas? Świat się w gruzy kruszy 
Zginęła wszelka poezja, 
W rymach jakoweś łamańce bez duszy, 
A w treści—istna herezja... 

Wróćcie się dziatki, wróćcie wszystkie społem 
W szeregi czeladki Pańskiej 
Pod romantyzmu sztandar wróćcie, wołam— 
I Sodalicji Marjańskiej. 

Ž zapałem wlewam Światło w wasze mózgi— 
Nie dziękuj, wyznam wam szczerze, 
Od dawna ręka swędzi mnie do rózgi 
Bo w skutek słów już: nie wierzę. 
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Ja się nie zgadzam na „Odprawę“, 
Chcę nieśmiertelną zdobyć sławę, 
Bo mam warunki idealne 
Stworzyć Betlejem regjonalne. 
A więc niech Państwo się usuną, 
Bo sztuka tu zapłonie łuną, 
Rzetelna, celna, cenna, walna 
A przytem rdzennie regjonalna. 

Argenteus. 
Doskonale! Miejsce na Betlejki! — Zaczynamy. 

(światło gaśnie). 
Indor napastowany przez kogucika walczy z nim. Oblicze 
indora jest nam skądś znane—przypomina pona Jana Operet- 
kowskiego... Kogucik również ma twarz: twarz p. Betlejew- 

skiego. 
Wchodzi Józefowoczka. 

Iż ty tego młodego — ci widziałasz jego. 
Toż to jakby na ojca powstał rodzonego, 
A kysz, kysz do katucha, idź na swoje Śmiecie. 
Jak powie Cat na ciebie — to z służby wylecisz. 

: (po chwili). 
Niema žadnego tolku w naszych literatach, 
Ot, tylko co we šroda popijo herbata, 
A juž we czwartek, jeden hyr-hyr na drugiego 
Trzeba i mnie wystąpič ze związku ichniego. 

RADJOTA, 
Dwa razy księżyc odmienił się złoty 
A już trzy czwarte Wilna to radjoty. 
W uszach słuchawki, ekstaza na twarzy 
Ten nam o bydle, ten o mydle gwarzy. 
Miło jest słuchać pana Hulewicza, 
Jak się z poczynań radjowych wylicza, 
Z rozkoszy ledwo na miejscu usiedzę,— 
Słysząc szerzoną karaimo wiedzę. 
Lecz w niebo wzlatam, kiedy z estrad deski 
O Wilnie mówi Polsce Łopalewski. 
Q radjo, — w tobie nadzieja jedyna, 
Że na plan drugi wyrugujesz kina. 
Teraz nie oko, ucho rozum wspiera, 
Radjo jest wzniosłe, piękne etc... 
Zaraz zademonstruję, jak to się robi. 

Antena — aparat. 
Robimy z pudełka od sardynek kryształ — to grunt. 
Chowamy go do kieszeni od kamizelki. 
Ustawiamy megaton — już gotowe. 
O co jeszcze chodzi? Zarejestrować? 
E—pocóż, i tak słychać. 

Uwaga — zaczynamy. Fala 435. 

GŁOS Z MEGĄFORU. 
Halo, hallo; Polskie Radjo Wilno > 
Kierownik programowy Radjostacji Wileńskiej | 
Skierowuje uwagę Sz. Radjosłuchaczy na swoje pro- 

" gramowe przeniówienie. 
Bon jour to ja, 
Mnie całe Wilno zna. 

Ja jestem Witold z Witoldowej 
I we mnie jest litera „i“ 
Z której szydzą ludzie malii źli, 
Lecz ja z nich szydzić nie chcę, nie— 
Choć widzę w nich literę... „D“ 
Bo mój przyjaciel Reiner Marja Rilke i 
(Ostatnią jego książkę przetłumaczę za chwilkę) 
Zwykł mawiać w: dobrym humorze: 
„Witoldzie, skarb jest w pokorze". 
Więc lepiej zmilczę te napaści brutalne. 
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PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD ir i i r ERYZJERSKI .  „tldmir i Frakciszok 
Mickiewicza, róg Śniadeckich, vis a vis Sztrala. 

Salony Damski i Męski, kabiny do farbowania włosów. Gu- 
stowne i prawdziwie trwałe czesanie Pań podług najnow- 
szych żurnali, wodna ondulacja, eleganckie strzyżenie Sz. 

Pań i Panów, przy użyciu najlepszej kosmetyki. Zadowole- 
nie najwybredniejszej klijenteli. Własne wody roślinne prze- į 
ciwko natychmiastowemu wypadaniu włosów (gwarantowa- 
ne). Manicure. Elektryczny masaż twarzy. Czystość wzorowa, 
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S Wydział ograrno-parcelacyjny. S 
S Przedsfawicielstwo W WILNIE 

® ul. Wileńska 30, tel. 4-43. 

Nahywa mająfki do parcelacji. 

Przyjmuje majątki do parcelacji komi- BA 
W sowej z wydaniem awansu. R 

Likwiduje servituty. | Š 
Sporządza pomiary. 
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Wyjednywa przy parcelacji 
długoferminowe. 

    
ie ED.PINAUD, PARIS 

tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym 

Stądby mnie wykurzyć rada, 
A z gośćmi tak postępować nie wypada. 
Wszak mam rację, ot proszę przyjść do 

[mnie na Radjostację 
Nikomu krzywdy nie zrobię. 
Pogadamy wesoło sobie 
1 dam się zaprosić na kolację 

Zula Hallo 
Czas skończyć drugi mówca czeka. 

Głos z megafonu 
Nawet wygadać się nie można, 
Taki już los człowieka. 

PRNKA ZULA HALLO wielce dla szopki osoba 
zasłużona 

W porę przyszłam, bo audycja by się nie 
udała. 

i szopkaby Się teź nie udała, gdyby nieja. 
Mój miły głos słyszycie co wieczora 
Do waszych uszu płynie rzeka słów 
Mały kryształek z dedektorem. 
Trosk chmurę spędza z czół i głów. 
Dowcipem tryska każde radjosłowo, 
Radjogazetki dźwięki lecą w dal 
I radjobajka pomysłowa 
Płynie z potokiem radjoiai. 

(Spiewa) 
Juž prawie wiek 
Czy w deszcz, czy w šnieg 
Spieszę do studjo codziennie, 
Audycję mam o piątej tam 
Nic nie poradzą beze mnie 
Skłonność do psot, 
Zielony Kot, 
Lalki ubieram i stroję, 
Żyję bez burz 
W Alei Róż 
Lecz sama — a nie we dwoje. 

Głos z megafonu. 
Hallo - Hallo, Polskie Radjo Wilno — komunikat 
prasowy: 

Komisarzem wyborczym na obwód szopkowy 
wyznaczony został Dziad, bo Józefowoczka wycofała 
swoją kandydaturę. 

Po sprawdzeniu spisów wyborców okazało się, 
że wszystkie lalki są uprawnione do głosowania. 

Termin głosowania wyznaczcny na dzień dzi- 
siejszy. 

Dziad. 
Pochowajcie pod stół detechtory 
Najważniejszy w ta pora jest dziad, 
Ja komisarz na sejmu wybory 
Dla mnie dziś nikt nie brat, ani swat. 

Ja tu iść na wybory 'wam każa, 
Rzucić teatr, zabawa i żart 
Ci w kompanji, ci jeden, ci w parze — 
Chwyci wszystkim numerów i kart. 

Swój numer każdy weż 
I do obwodu nieś 
Prandzej, prandzej, prandzej, prandzej, 
Bo czasti coraz mniej. 

; (Maisz wszystkich lalek na proscenjum), 

KURTYNA. 

J"MosGream | 
Crėmes SU 

JED.PINAUD 
PARIS- 

IDEALNE MYDŁA 
DO GOLENIA   

  

FORTEPIANY, PIANINA Е 
i FISHARMONJE K. Dqbrowskoa 

Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Przedstawicielstwo pierwszorzędnych Zagranicz- 
nych i Krajowych fabryk. 

SPRZEDAŻ i WYNAJEM. 

  

NejlepSze Teodolity, 
niwelatory, 

instrumenty astrolabje, 
goniometry, 

planimetry etc. 

  

powszechnie znanej firmy 

Gustaw KEYdE, rremo 
— również — 

taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborze 

Wilno. „Optyki Rubin”                
DO PIELĘGENOWINIĄ TWARZYIRĄK 

" 

  

UL. DOM'NIKANSKA 17, TEL. 10-58. 
ĮNajstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 
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b, OS 
tacyjnie w ‚ 
przysłuchuje się prokurator 
Najwyższego p. Moldenhauer. 

Dalszy ciąg aktu oskarżenia 
przedstawia źródłowo tezy, rezolucje 
i uchwały V kongresu kominternu w 
r. 1924, który między innemi apro- 
bował wysunięte przez komunistycz- 
ną partję Polski hasło ziednoczenia 
ziem białoruskich w sowiecką robot- 
niczo-włościańską republike  biało- 
ruską. 

Dalej w myśl uchwał V kongresu 
kominternu utworzono w Polsce w 
listopadzie 1927 r. Niezależną  Partję 
Chłopską. 

Pierwsza decyzja o jej założeniu 
powstała jeszcze na pierwszem po- 
siedzeniu Krestinternu. 

Obydwie te partje: N. P. Ch. i B. 
W. R. H. otrzymywały 
Moskwy, obydwie były przez  partję 
komunistyczną opanowane, z tą tylko 

żnicą, że N. P. Ch. była  partją 
polską, a B. W. R. H. białoruską. 

Kilkuset członków „Hramady* by- 
Ji to członkowie komunistycznej partji 

Sądu 
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Szymon Rak-Michajłowski 
den z pięciu twórców „Hramady“, prezes 
ady Nabzorczej Białoruskiego Banku Ko- 
jperatyw, znanego z fikcyjnych operacyj. 

zachodniej Białorusi lub Zw. mło* 
dzieży komunistycznej i oni to nada- 
wali ton, kryjąc się sami w cieniu za 

plecami Hramadowców. 
Najlepszym wskaźnikiem — tego, 

że akcja organizowania „Hramady“ 
była planowa, jest okoliczność, że 
przedmiotem wytężonej akcji „Hra- 
mady“ byly przedewszystkiem szlaki 
i rejony, posiadające Specjalne zna- 
czenie operacyjne  łub taktyczne dla 
armii sowieckiej, 

Cecha właściwa dla partji komu- 
mistycznej, t.j. masowość, urzeczywist- 
niona była w B. W. R. H. na co 
wskazują podane już przez nas 
wczoraj cyiry dotyczące stanu liczbo- 
wego poszczególnych „hurtkow“. 

Tam gdzie P. K. Z. B.  miala 
swoje wpływy i ośrodki dobrze za- 
gospodarowane skierowywane były 
główne wysiłki „Hramady*. Wyko- 

rzyStywano tu warunki ekonomiczne, 
nieuświadomienie polityczne, stoso- 
wano teror moralny i wreszcie zasto- 
sowano najwięcej bodaj przekonywu- 
jący argument — pomoc materjalną. 
W tym celu, w myśl wskazań Komin- 
ternu i odnośnych uchwał konferencji 
partjj komunistycznych, poczyniono 
kroki celem opanowania różnych or- 
ganizacyj białoruskich. Najwcześniej 
został opanowany Białoruski Bank 

. Kooperatyw w Wilnie, na którego uru- 
chomienie otrzymała  „Hramada“ 
subsydjum w dolarach. 

Pierwsze operacje bankowe, jak 
to zostało stwierdzone podczas docho- 
„dzenia, dokonane były 9 listopada 
1925 r, i wtedy wpłynęły pierwsze 
wkłady członkowskie po 25 — 50 zł. 
Dalsze operacje kasowe polegały na 
przyjęciu wkładów terminowych: Od 
Wołoszyna 100 dołarów, Taraszkie- 
wicza 211 dolarów, Ostrowskiego 
160 dolarów i w tymże dniu wydano 
pożyczek na sumę 400 dolarów. 

Nowe wybory Rady Nadzorczej i 
zarządu Banku wysunęły na czołowe 
stanowiska: Rak Michajłowskiego (pre- 
zes), Miotłę (vice prezes), Ostrow- 
skiego (dyrektor) i ks. Kowsza (bu- 
chalter). Powstały dwa oddziały Ban- 
ku w Pińsku i Głębokiem. 

Podstawowy kapitał obrotowy 
Banku stanowiły wkłady „terminowe”: 

ołoszyna, Taraszkiewicza, Ostrow- 
skiego, Wiery Taraszkiewiczowej, Mio- 
tły, Rąk Michajłowskiego, Antoniny 
Ostrowskiej, ks. śllowsza i lew- 

i Wkładyf te wpłacane były 
> AT Gb się 

+ a następnie nie byty już. po- 
dejmowahe, za wyjątkiem rachunków 
obojga: Ostrowskich i Kowsza: Simy. 
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raszkiewiczowej wynosił 

    w dao i|/136 zł, Antonidy 

a> 185 w. i 30 
do'arow. 590 zł. 65 $ 

Ekspertyza wykazała też, że w ro- 
1926 przez rachunek Ostrowskie- B ku 

ad- 
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i Ostroiškie, T 

subsydja z, 

ówsbyły znaczne, gdyż: 

   

   
   
   
   
   

PAY ie, że albo 
okonywały tranzakcji na 

e były to ra- 
Krywające  ja- 

finansowe 
   

          

   

acje tran- 
kfj z B-m 

zamieszkałym w Pol 
kazane przez Bank Tranzytowy w 
Rydze przez osoby, zamieszkałe w 
Rosji Sowieckiej. 

Nie trudno domyśleć się, kto jest 
„osobami, zamieszkałemi w Rosji So- 
wieckiej", gdy weźmiemy pod uwagę, 
że od 9-1 — 16-XII 1926 r. przeszło 
tą droge 10.985.29 dolarów. 

Pod pozorem akcji pomocy gos- 
podarczej Biał. Bank Kooperatyw o- 
degrał ogromną rolę. Ludność uwa- 
žala go za Bank „Hramady*. W ten 
sposób powstawała uiność do B. W. 
R. H., co oczywiście musiało wpły- 
nąć na jej rozwój. 

Mając już tak wzmocnioną sytu- 
ację opanowała „Hramada* stopnio- 
wo wszystkie białoruskie organizacje 
społeczne: Wileński Narodowy Komi- 
tet Białoruski, T-wo Szkoły Białoru- 
skiej, Biał. T-wo Wydawnicze, T-wo 
Naukowe j T-wo Pomocy Ofiarom 
Wojny. Stopniowo roztoczono „opie- 
kę" nad młodzieżą uniwersytecką i 
gimnazjalną, szczepiąc w nią niena- 
wiść do wszystkiego co polskie. 

Kierownik referatu politycznego 
komendy P. P. m. Wilna kemisarz 
A. Nowakowski obserwująć  działal- 
ność „Hramady* na terenie Wilna 
stwierdził, że stronnictwo to dąży do 
ogarnięcia swemi wpływami jednostek 
wojskowych, garfizonów Wilna i N.Wi- 
lejki, usiłująć pozyskać w nich żoł- 
nierzy zaufanych, gotowych kolporto- 
wać - prasę partyjną. Kilkakrotnie 
udaremniono przesłanie większych pa- 
czek bibuły agitacyjnej. Akcją tą kie- 
rowali: Okińczyc radca prawny C.K. 
„Нгатаду“ 1 Wł. Nowakowski — se- 
kretarz kom. miejscowego. W rezul- 
tacie tej akcji szereg żołnierzy zasiadło 
w więzieniu na Ańtokolu. 

B. W. R. H. ponadto utrudniała 
wszelkiemi sposobami pracę na polu 
gospodarczem i szkolnictwa. 

Tamowanie akcji komasacyjnej, 
odmawianie włościan od kupowania 
gruntów rządowych, które kupić mo- 
gli na b, dogodnych warunkach, prze- 
prowadzane było celowo, również jak 
i akcja antypodatkowa. 

Nawet zamożniejsi włościanie, pod 
wpływem tej akcji, przestali płacić po- 

222 
dy skarbowe zmi 
kszyć liczbę sekweśtr. 
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Paweł Wołoszyn 
współtwórca „hiramady*, b. urzędnik 50- 
wiecki, pretendujący do objęcia stanowiska* 
wožnego w Słobódce niespodzianie trafia Na 
listę wyborczą i zostaje posłem Znany 
z czynnego udziału w maniiestacjach przed 

więzieniem. „4 ; 

„Hramada“ brala wreszcie bardzo 

т 
  

   

odpiawione będzie nabožeist 
godz. 7-ej minė 40 „Amir 
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Na któfę zap 

    

  

Ułożony przez Magistrat" preliminarz 
budżetowy m. Wil a na ojfes Od 1 kwie- 
tnia 1928 r. do 31 marca 1929 roku został 
zbilansowany w wydatkach i dochodach, 
tak zwyczajnych jak i naczwyczajdych w 
ogólnej sumie 40.807.965 zł. + КА 

, Wydatki poszczególnych działów obej- 
mują: „& dz 3 

1).Administracja ogólna — 1.741-900 zł. 
„2) Majątek komunalny —'324,000 zł. 

KA zwyczajne 183.000 į nadzyczajne 
183.000). в 

3) Przedsiebiorstwa komunalne (defic.) 
— 1.081-475 (nadzwyczajne), w tem: a) ele- 
ktrownia — 813.000, b) wodoc:ągi i kana- 
lizacja - 198.435 i c) betoniarnia—70.000. 

4) Spłata długów -- 1.143.000. 
$) Drogi i place publiczne | 1-084.590 

(w tem zwyczajne 425.000, nadzwyczajne 
o $ 

  

żywy udział w kamipanji o powszech- 659.590). 
ną amnestję dla więźniów politycz- 
nych, wszczętej przez partję komuni- 
styczną bezpośrednio po wypadkach 
majowych i prowadzonej z wielkim 
nakładem energji. Pod hasłem żąda- 
nia tej amnestji zorganizowane zosta- 
ło szereg demonstracji ulicznych. Sie- 

dzący dziś na ławie oskarżonych po- 
słowie brali w nich żywy udział. 

Wszystkie te wywody popiera akt 
oskarżenia faktami, przytaczając źró- 
dia t. į. wydawnictwa i dokumenty 
znalezione u aresztowanych, w lokalach 
partyjnych it. d. wreszcie zezna- 
nia świadków. 

Hasłem całej tej roboty było oba- 
lenie Rządu Marszałka Piłsudskiego i 
wprowadzenie  Robotniczo- Włościan- 
skiego Rządu Rad. Akt oskarżenia 
przytacza dowody, że celem  działal- 
ności „Hramady'* było przygotowanie 
powstania zbrojnego. Hurtki, w akcji 
zamierzanej miałyby znaczenie stra- 
tegiczne. 

W końcowej swojej części akt 
oskarżenia formułuje szczegółowo Wi- 
nę i przestępstwa każdego z oskarżo- 
nych, powołując się na dowody rze- 
czowe i przytaczając je. ° —° 

W poniedziałek po wznowieniu 
przewodu sądowego odczytana Zosta- 
nie ta właśnie część aktu oskarżenia, 
co da nam możność podać jąw Skró- 
ceniu naszym czytelnikom. W. 7. — 

SPORT. 
Pierwsze zawody © mistrzow- 
stwo Wiina w grach ruchowych. 

Z powyższego tytułu widzimy. że „u- 
sportowienie* Wilna posuwa się szybkiemi 
krokami naprzód. Czyż to tak dawno prze- 
ciętny wilnianin wyobrażał sobię np. ciężko- 
atletę w postaci jakiegoś mastadonta ro- 
dzaju ludzkiego - ponad 100 kg. żywej 
wagi, amatora zaś lekko-atletyki pożal się 
Bożel jako indywiduum piórkowej wagi, 
co to go każdy wiatr zwieje, a deszczyk 
spłucze.. Takim to było Wilno do nie- 
dawna. 

Dziś już jest inaczej. Mamy do rozpo- 
rządzenia boiska sportowe na europejskim 
nieomal poziomie, myślimy nawet o... ba- 
senie pływackim, zaczynamy się również 
interesować hockey'em i narciarstwem, ba, 
zaczynamy je nawet uprawiać. Ostatnie za- 
wody dowiodły, że ruch narciarski w Wil- 
nie wykluł się juź z domowych pieleszy 
i stanął zdecydowanie o własnych siłąch. 
I w dziedzinie boksu znać pewien ruch. 

W dn. 25 i 26 bm. ruchliwy Ośrodek 
Wychowania Fizycznego organizuje między- 
miastowe zawody bokserskie na wielką ska- 
ię, przy współudziale licznych zawodników 
z szeregu Srodowisk, zaś dzis odbędą się 
zawody hockey'owe pomięczy AZS-m a 
WKS. Pogonią 

O wartościach sportu jako takiego w 
kierunku wychowania młodzieży mówiono 
dużo. Są one niezaprzeczone. Natomiast 
w większości wypadków „zawodowe“ nie- 
jako uprawianie pewnych gałęzi sportu wy 
maga bądź specjalnego amatorstwa w tym 
kierunku, bądź też większych wydatków 

pieniężnych. A я 2 
Tembardziej też uwydatnia się z tego 

unktu widzenia wprost konieczność pro- 
agowania sportów bardziej dostępnych, 

sportów popularnych, odpowiadających upo- 

dobaniom i potrzebom ogólnym. 
Mam tu na myśli gry. 

Gry o charakterze sportowym są bar- 
dzo popularne wszędzie. Wzbudzają One w 
początkującym popęd, do dalszej pracy spor- 

towej nad sobą, ponieważ są Stosunkowo 
łatwe do opanowania, a co ważniejsze, kry- 
ją w sobie wiele emocji. E й 

Bezkonkurencyjni wprost w wielu dzie- 
dzinach sportu Amerykanie ocenili doniosłą 
rolę gier ruchowych w zaprawie sportowej, 
włączając je do każdego toku lekcyjnego, 
jako czynnik niezbędny i zasadniczy. 3 

Tą metodą wychowania sportoweś 

przejęła się już i Warszawa, tworząc OKrę- 
gowy Związek Gier Ruchowych. Turnieje i 
zawody 0 mistrzowstwa stolicy w siatków- 
ce i koszykówce r izi 
nym. 2) filno? A К Śżbione 

RR ?..48 wi x ©: 

KUBA: Którego wszelkie ER życia 
współczesnego/do fiiedawną jeszcze przy* 
chodziły, jak „naśpokutę”, dopiero wÓW- 
czas, gdy zostały już wyeliminowane bez 

  

    

   
   
   

       
»rotnie zę środowisk „Wielkiego świata"? 

ь Otóż możemy, zakor nikować Ž zado- 
wołenie, iż i w tej dziedž'nie, tak nieste- 
ty zamiedbanej dotychczas i_ niepopułaraej, 
neznanej fiawet SZerszemu bodaj ogółowi. 

spęrtowemu Wilna, jeśk inąć AZS i 

parę” klubów „najmłodszyc z sdąjęj 

dawna daje się odczuć nowy powiew. 

Pierwszą jaskółką w tym kierunku będą 
stanowiły zainicjowane przez niestrudzo- 

   

  

X wasporządkiedzier" 3 

Z wiłeńskień ekranów. 
Kino-teatr Helios: igrzysko na- 

miętności. 

. Trafnie Marja Jehanne Wieiopolska w 
jednej ze swoich recenzyj filmowych okre- 
śliła Dolores del Rio, nazywając ją artyst- 
ką wszechstronnie fotogeniczną. 

„Dolores del Rio zdobyła sławę w cią- 
gu jednego roku. Na czoło gwiazd posta- 
wiła ją Kreacja wieśniaczki irancuskiej w 
„Wielkiej Paradzie", Rodowita hiszpanka z 
krwi i kości najlepiej jednak czuje się w 
rolach pełnych temperamentu  rodaczek 
swoich. Nie też dziwne o, że wytwórnia 
Foxa, w której Dolores del: Rio pracuje, 
dała jej odpowiedzialną rolę Carmen w 
„Igrzysky namiętności, filmie, będącym 
właściwie, "Bóg wie już którą realizacją 
sławnej opery Bizet'ą. 

Co najbardziej zdumiewa w grze Dolo- 
res del Rio, te jej nieporównana ekspresją 
całego ciaža. Dolores nie tylko grą twazą, 
ale przedewszystkiem całą figurą, nogami, 
udami, brzuchem. Każdy muskułu tei ar- 
tystki zdaje się drgać symfonią najróżno- 
rodniejszych uczuć i wrażeń. Pokładanych 
w niej nadz.ei Dolores del Rio, nie: zawio- 
Gła. jeszcze raz wszakże pokazała, že Cal- 
kowity swój. talen ujawnią najlepiej w 
rolach gorących cćr/Kastylji czy Aragonii. 
„-, Parinerem jej w „Igrzysku bainietaošci“ 
jest haniebnie brzydki wprawdzie, ale zdoł- 
ny Mc. Eanglen, aktor.o świętnej mimice. 

.  Obrąż zasługuje jeszcze na uwagę dzię= 
ki wspaniałym pejzažom i bogatej Stronie 
dekoracyjnej filme. : 

Uzugełhia program. zabawna . groteska 
amerykańska, tudzież występy taneczne b. 
primabalgriny. opery cesarskiej w Moskwie 
Olgi Smipnowej, która doskonale wykonuje 
tańce zatówno klasyczne, jak salonowe i 
egzotyczie. Olga Smirnowa jest jedną. ż 
głośniejszych dzis tancerek i 0 jej tańcu 
należałoby właściwie napisać odazielny 
artykuł. ® й 4 W ems. ^ 

[p ozzsmasconzzoknacawiaRzozy 
m Pierwszy Polski Film Artystyczny 

RZELNACZENIE" 

  

$3 

MW rolach głównych: | 
najmi , najmłodsze urocze. gwiaz- 
dy polskiego ekranu, nasza wilnianka 

Musia  Dajchesówna 
i Blanka Dodo 

Jutro premiera w kinie „POLONJA*. © 
30. mad 
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nego kierownika OWE p. kpt. Kawalca — 
pierwsze rozgrywki 0 mistrzostwo ‹ М Ипа 
w piłce siatkowej i koszykowej. Imprezata 
o charakterze pokazowo-propazandowym 

przyczyni się niewątpliwie do Spopularyzo- 
wania tej sympatycznej i emocjonującej ga- 
ięzi sportu oraz  zgromadzi niewątpliwie 

nes “na boisku zastępy zapalonych adeptów 
volley-ball'u i basket-ball'u. 

Żawody powyższe odbędą się w pierw- 
szych dniach marca. P. 

5-a) Pomiary i plany rozbudowy — 
82.300. RE S 

ne 867.000, nadzw. 35.000). 
7) Kultura i sztuka - 110.300. 

8) Zdrowie publiczne — 2.288.1o0 (w 
tem zwycz. 2.214.10u i nadzw. 74.000). 

9) Opieka społeczna - 1.338.700 (w 
tem zwycz. 1.088.700 i nadzw. 250.000). 

10) Popieranie rolnictwa — 0. 
11) Popieranie przemysłu i handlu — 

146.200 (w tem zwycz. 34.865 i nadzw. 
111.335). 

ZA DUSZĘ 

o żałobne w dniu 
Ojców Franciszkanów 
wnych, przyjaciół i 

6) Oświata 902.000 (w tem zwyczaj*” 

  

   

  

      

     
     

    

   

lutego r.b. 6 BE 
Trocka Nr 14). ® 

omych zmarłej 

WSPÓŁPRACOWNICY. 
     

Preliminarz budżetowy m. Wilna na rok 1928-28. 
12) Bezpieczeństwo publiczne 557.200. 
13) Różne 7.800. 
Razem wydatki zwyczajne (8.455.565) 

łącznie z wydatkami  nadzwyczajnemi 
(2.352.400) stanowią 10.807.965 zł. 

Dochody zwyczajne składają się z na- 
stępujących działów: 

1) majątek komunalny — 562.000 zł. 
2) przedsiębiorstwa (zysk) — 2.226.130. 
3) subwencje i dotacje 16.470. 
4) zwroty 329.800. 
5) opłuty administracyjne — 247.300. 
6) opłaty za korzystanie z urządzeń i 

zakładów dobra publicznego — 1.101.700. 
1) dopłaty (opłaty specjalne) — 40.000. 
8) udział w podatkach państwowych 

300.000. 
9) dodatki do podatków — 1.900.000. 
10) podatki samoistne -- 1.934.500. 
11) różne 50.000. 
Razem dochody zwyczajne wynoszą — 

„‚ 8.707;900. 
ochody nadzwyczajne: a) subwencje 

i dotacje — 211.590, b) podatki inwestycyj- 
ne — 627.000, c) różne — 1.011.475, d) 
dopłaty 250.000, razem 2.100.065. R 

Ogólna suma dochodów zwyczajnych i 
nadzwyczajnych wynosi 10.807.965. 

Powyższy preliminarz będzie w nastę- 
pnym tygodniu rozpatrzony przez miejską 

Komisję Finansową a zatem zostanie prze- 
dłożony Radzie miejskiej do zatwierdzenia. 
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NIEDZIELA 

Эб Dzis 
Zygfryda b. 

jutro 
Aleksandra 

Spostrzeżenia _ meteorologiczne 

zakładu Meteorolocji 0. $. В. 
z dnia 25 — Il 1928 r. 

Wschód sł. g. 6 m. 32 

Zach. sł. o g. 17 m. 15 

Ciśnienie 
średnie w m. kę 

Temperatura || " SĄ 
śretnia S = Ą 

'Opad.za do-- ch 
bę-w mm. : 

Wiatr | - Północny. 
przeważający | T 

Uwagi: Pochmurno. 
Minimum za dobę _ 9 9C. a 
Tendencja  barometryczna 
śnienia. : 

— — W sprawie przyjazdu vicepremje- 
ra prof. Dr. sartla. Przypominamy, że w 

dniu dzisiejszym t. j. w niedzietę odbędzie 
się w Teatrze Reduta. odczyt Vicepremjera 

Prof. Dr. Kazimierza Bartla. Początek od- 
czytu ściśle o godz. 13. Po rozpoczęciu 

prelekcji nikt bezwzględnie nie będzie wpusz- 
czony na salę. | : 

fak się dowiadujemy na raut wydawa- 

ny, przez miasto o godz. 6 popoł obo wią- 

zują stroje wieczorowe. ` 
KOŚCIELNA. 

= (c) Przesunięcia personalne. Na 
mocy zarządzenia JE. ks. Arcybiskupa-Me- 

tropolity p w składzie osobistym 

duchowieństwa archidjecezji zaszły nastę- 
ujące zmiany: ks. Wincenty Borsuk, wi- 

piusz kościoła św. Jakóba w Wilnie mia- 
nowany został proboszczem do Zaszczesla 

(dek. nadwilejski) i rektorem Kościoła w 
Królewszczyźnie z dn. 14 bm., ks; Walenty 
Romanowicz mianowany preiektem liceum 

SS. Wizytek i kapelanem w lecznicy oftal- 

micznej św. Józefa w Wilnie z dn. 16 bm. 
" (c).Statystyka spowiedzi Wietka- 

nocnych w szkołach, Kurja Metropolital- 
na rozesłała do WW. ks. ks, prefektów 
szkół średnich, zawodowych, powszechnych 
i in. pismo 2 prosbą o nadesłanie najdalej 
do 1 maja rb. wiadomosci o odbytych re- 
kolekcjach, przygotowaniach do spowiedzi 

i komuniach Wielkanocnych, według | nast. 
kwestjonariusza: miejscowość _ (dokładny 

adres szkoły), nazwai stopień szKoły, liczba 

uczących się katolików, liczba uczni w 

wieku przyst, do, Sakramentu Św., kiedy 
się odbyły rekolekcje? Kto prowadził? ilu 
przystąpiło do spowiedzi 1. Kamunji 5w.? 
ilu się wstrzymało i w. jakim wieku? Udział 

persvnelu nauczycielskiego. Uwagi, Podpis 
iadres ks. preiekta. Wydział do spraw 
szkoliych przy Kurii Metropolitalnej z na- 

desłanych sprawozdań będzie. mógł Wycią- 
gnąć materjał dotyczący Sianu religijności 
wśród młodzieży szkolnej. 2 

: URZĘDOWA. 
«0 Qsobisie. Naczelnik Urzędu Skar- 

bowego Akcyz i Monopoli Państwowych w 
Wiinie, p. Adam Karmiński, został miano- 
wany Rewizorem akcyzowym przy Łódzkiej 
izbie Skarbowej, wskutek. czego w tych 
dniach wyježdža na stałe do Łodzi. 

Dyrektor Robót Pubiicznych No- 
wsgródsa. W dniu wczorajszym złożył wi- 
zytę p. Wojewodzie Raczkiewiczowi Dyrek- 

tor Robót Publicznych w Nowogródku p. 

Zubiełewicz. 
—(0) Z posiedzenia Okręsowej Ko- 

spadek 

miisji Ziemskiej w Wilnie. W dn. 231 24 
lutego odbyło się, pod przewodnictwem na- 
czelnika biura:OKZ p. W. Jodko, posiedze * 
nie Okręgowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 

W pierwszym dniu posiedzenia Komisja 
zatwierdziła 18. projektów. scalenia gruntów 
poszczególnych wsi w powia ach Dziśnieńt- 
sleim,. Święciańskim, Brasławskim, Osziniań- 
skim i Wileńsko-Trockim: : 
-/W. drugim. dniu posiedzenia Komisja 
rozpatrywała, m.in., sprawy następujące: 

w sprawie ze Skargi odwoławczej о- 
ispodarzy wsi Bużany, gminy i powiatu Bra- 
sławskiego, od orzeczenia Komisji uwła- 
szczeniowej na pow, Brasławski w przed- 
miocie uwłaszczenia na ich rzecz gruntów 
z majątku Mickiany, własność Stefana Bort- 

NIKA 
kiewicza, Komisja postanowiła powyższe 
orzeczenie wzmiankowanej Komisji uwła- 
szczeniowej utrzymać w mocy. 

Również utrzymano w mocy orzecze- 
nie Komisji uwłaszczeniowej na pow. Wi- 
leńsko-Trocki w przedmiocie uwłaszcze- 
nia na rzecz K. Kowalewskiego działki zie- 
mi we wsi Gieglówka, gm. Rzeszańskiej, 
pow. Wileńsko-[rockiego, własność Stani- 
sława Sienkiewicza. ; 

W sprawie ze skargi odwoławczej W. 
Borowskiego na orzeczenie Komisji uwła- 
szczeniowej w Święcianach w uwłaszczeniu 
na rzecz jego z tytułu długoletniej dzier- 
żawy działki ziemi około 10 dziesięcin w 
zaścianku Balingródek, gm. Kiemieliskiej, 
pow. Święciańskiego, własność Piotra Sta- 
browskiego i Ryszarda Bihlera, Komisja po- 
stanowiła sprawę odroczyć i akta przesłać 
do Sądu Okręgowego w Wilnie, dla zbada- 
nia pod przysięgą świadków. 

Podanie o rewizji orzeczenia Wileńsko- 
Oszmiańskiej powiatowej komisji ziemskiej 
w przedmiocie przejścia na własność Pań- 
stwa majątku ziemskiego Antonowo, gminy 
Kucewickiej, pow. Oszmiańskiego, własność 
A. Kowryginowej, Komisja oddaliła. 

UNIWERSYTECKA. 
Powszechne wykłady uniwersy- 

teckie. W niedzielę, dnia 26-go lutego rb. 
o godz 7-ej wiecz. w sali Śniadeckich Uni- 
wersyteu prof. dr. Kazimierz Kolbuszewski 
wygłosi odczyt p. t.: „Stanisław Przyby- 
szewski“. 

Po odczycie artysta Reduty p. J. Kar- 
bowski odczyta urywki z dzieł Przyby- 
szewskiego. 

Ostatnie posiedzenie Zarządu Ko- 
ła Prawrików Studentów USB. W dniu 
24 bm. odbyło się ostatnie posiedzenie Za- 
rządu Koła Prawników. 5 

W myśl odnośnych przepsów statutu, 
postanowiono zwołać walne zebranie człon- 
ków Koła Prawników, które odbędzie się 
we środę 29 bm. w sali III U. S. B. o 
godz. 19-ej. 

W dalszym ciągu omówiono na zebra- 
niu szereg spraw związanych z kadencją u- 
stępującego Zarządu, a więc uregulowanie 
spraw finansowych, wydawniczych, nauko- 

wych i tp. Pozatem ustępujący Zar<ąd po- 
stanowił zgłosić na walnem zebraniu sze- 

reg wniosków, jak to: zmianę statutu, ob- 
niżenie składki miesięcznej z 50 na 25 gr., 
ustalenie bandy i znaczka członkowskiego 
Koła i tp. 

Na porządku dziennym walnego zebra- 
nia będzie sprawozdanie ustępującego Za- 
rządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
wnioski Żarządu, wybory nowych władz 
Koła, sprawa odznaki członkowskiej, zmnia- 
ny statutu i wolne wnioski. 

Oprócz te.o Zarząd Koła Prawników 
postanowił wydawać biuletyn Koła, które- 
go pierwszy numer ukaże się już w nad- 
chodzący poniedziałek. Również staraniem 
Koła odbędzie się we wtorek dn. 28 bm. 
o godz. 19-ej w sali I USB. odczyt vice- 
prezesa Koła Eugenjusza M. Schummera 
z dziedziny prawa międzynarodowego pt. 
„Likwidacja Turcji Europejskiej”. 

AKADEMICKA. 
— Szopka akademicka. Zawiadamiają 

nas kochani szopkarze, że dziś, w niedzie- 
ję odbędą się dwa przedstawienia Szopki: 
jedno o cenach zniżonych 0 godz. 5-ej, a 
drugie, jak zwykle o 8-ej. W RESTA 

Oprócz tego proszą nas satyryści miej- 
scowi O podanie wszem wobec i każdemu 
zosobna do wiadomości, że tekst Szopki 

został w ostatnich dniach uzupełniony i po- 

prawiony. Kto wie, czy wobec tego nie 

przyjdzie po raz wtóry biec do. Ogniska, 

żeby usłyszeć i zobączyć „najświeższe no- 

M SY RO HyNI Ka TA 
-- Walne Zebranie Związku Zawo- 

dowego Literatów Polskie w „Wilnie. 

  

  

W myśl Statutu, Zarząd Związku Zaw. Li- 6 
teratów Polskich w Wiinie zwołuje na. naj- 
bliższą środę;29 b. m, zwyczajne doroczne 
Walne Zebranie, które odbędzie się w lo 
kału Biblioteki Wydziału Sztuk Pięknych 
U. Ś. B, ul. Św. Anny 4, parter, o $odzi 6 
wieczorem. Porządek obrad; 1) Zagajenie. 
2) Sprawozdanie Z działalności Zarządy, za 
rok 1927. 8) Sprawozdanie kasowe. 4) By- 
misja Zarządu i nowe wybory. 5) Wolne 
wnioski. Ze względu na ważność rozpatry- 
wanych spraw, Zarząd prosi usilnie wszy- 
stkich członków o punktualne przybycie. 

    

     

     

W razie nieprzybycia przepisanej ilości 
członków, zebranie odbędzie się w drugim 
terminie tegoż dnia o godz. 6 min. 30 wiecz. 
i będzie prawomocne bez względu na ilość 

RÓŻNE. 
sów Zakordonowych*, 

redakcji niezalež- 
dzisiejszego numeru, 
ątą środę w normał- 

    

  

     

      

    
   

      

   

        

    

  

rynkiem 
się pojawił 

ńskich i ciesz? eg:     

   zą w Polsce. 
cukierniczych i zatrtydh 

liczbę robotników. ZE 
i TEATRY i ZYKA. 
*_ Reduta na Pohulancć: „Zaczaró- 

wane Kotu“. „Zaczarowane Koło” nie by- 
ło grane w Wilnie od dłuższego czasu. 
Tym razem wystawione będzie jako baśń w 
inscenizacji polegającej na „wywołaniu cza- 
ru* w oczach publiczności, zarówno więc 
„sala wojewody”, jak „okolica leśna" będą 
stawiane przy otwartej zasłonie. ! 

Przerwa dłuższa w czasie widowiska 
nastąpi po trzecim akcie. 

eati Poiski (sala „Lutnia*). Dziś 
po raz trzeci—znakomita komedja G. Za- 
polskiej „Moralność Pani Dulskiei*, która 
na piątkowej premjerze doznała gorącege 
przyjęcia. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
o godz 4 m. 30 pp. grana będzie „Kon- 
stytucja“—B. Gorczyūskiego w premjero- 
wej obsadzie. Ceny od 20 gr. 

— Najbiiższa premjera. Najbliższą pre- 
mjerą będzie sztuka hiszpańska Jacinto Be- 
navente „Zle kochana”, która obiegła wszy- 
stkiej sceny Europy, a w New Yorku gra- 
na była 1000 razy z rzędu. 

— Występ igora Siewierianina. Ba- 
wiący w Wilnie luminarz poezji rosyjskiej 
gor Siewierianin wystąpi dziś w Klubie 
Handlowo-Przemysłowym, ul. Mickiewicza 
33-a, o godz. 8 m.15 ze swym jedynym 
oezo-koncertem pod nazwą „Klasyczne 
óże”. 

Pozostałe bilety można nabywać w Ка- 
sie Klubu od godz. 11 - 1 i'od 4-ej wiecz. 

— Poranek zjednoczonych orkiesti 
wojskowych. Dzisiejszy poranek zjedno- 
czonych orkiestr wojskowych odbędzie się 
w gmachu Teatru Polskiego o g. 12 m. 30 
pp. Program zanowiada się niezwykle inte- 
resująco i zawierać będzie: Uroczysta mu- 
zyka Sidorowicza, „Książe Niezłomny* — 
uwertura Dziewulskiego, Staropolski obe- 
rek Reszke, Czardasz z op. „Duch Woje- 
wody* Grossmana, Uwertura z vp. Tann- 
hauser*, Marsz żałobny z op. „Zmierzch 
bogėw“, „Polonia“ —uwertura Wagnera. 

Dyryguje znany kapelmistrz Bogumił 
Reszke. Pragnąc uprzystępnić poranki or- 
kiestrowe jaknajszerszym masom publicz- 
ności—ceny zostały znacznie zniżone i wy- 
noszą od 15 gr. do 1 zł. 50 gr. 

Kasa czynna od g. 11-ej r. 

RADJO—WILNO. 

Niedżiela dnia 26 lutego 1928 r. 

   
   

    
   

10.15 : Transmisja nabożeństwa z 
katedry Wileńskiej. 

12.00 : Transmisja z Warszawy, 
sygnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikat lotniczo-meteorolo- 
giczny, oraz nadprogram. | 

12.10—14.00: Transmisja poranku mu- 
zycznego z Filharmonji Warszawskiej. Wy- 
konawcy: Orkiestra filharmoniczna pod dyr. 
Kazimierza W.łkomirskiego, Janinu Korole- 
wicz-Waydowa (śpiew) « prof. Ludwik Ur- 
stein (akomp.). W programie: Statkowski, 
Cylkow, T. Joteyko, Paderewski, Chopim, 
Noskowski i in. 

14.00—15.00: Transmisja trzech odczy- 
tów rolniczych z Warszawy. 

15.00—15.15: Transmisja z Warszawy: 
Komunikat meteorologiczny, Oraz. nad- 
program. 

15.15—17.00: Transmisja koncertu sym- 
fonicznego z Filharmonji Warszawskiej w 
w wykonaniu orkiestry Filhnarmonicznej pod 
dyr. Volksara Andrase. W programie V i VI 
symtonja Beethovena. 

17.00 17.30: Transmisja z Warszawy: 
„Budowa własnych mieszkań robotniczych 
systemem  kooperatywy _ mieszkaniowej, 
„Zdobycz robotnicza* wygłosi minister Ko- 
munikacji inż. Paweł Romocki. 

18.10—18.25: Odczyt w języku 
skim wygłosi Józef Kraunajtis. я 

18.25—19.00: „Wycieczki jako czynnik 
wychowawczy i oświatowy" odczyt z dzia- 
łu „Oświata pozaszkolna* wygł. dyr. Pol. 
M. Szkoln. Stanisław Ciozda. 

19.00 19.25: Gazetka radjowa. 
19.25-19.35: Sygnał czasu i 

maitości. 
19.35—20.00: „Polskie naukowe bada- 

nia regionalne a Wilno* odczyt z działu 
„Ziemia Wileńska* wygł. prof. USB dr. Jan 
Pruiier. 

20.30: Transmisja z ' Warszawy. Kon- 
cert wspólny stacji Warszawa i Poznań. 
Wykonawcy: Orkiestra Polskiego Radja pod 
dyr. Józefa Ozimińskiego, Gertruda Konat- 
kowska (fort.), Aleksander Karpacki, art. 
opery (baryton) i Tadeusz Szulc: (skrz). 

I. Beethoven: Uwertura: do op. „Fi- 
delio*, . wykona orkiestra w Warsz. Beet- 
hoven: Fantazja z op. 77, Brahms: Walc 
op. 30 odegia Gertruda Konatkowska: w 
Poznaniu. Verdi: Arja Ronata z op. -„Bal 
Maskowy“, Borodin: Arja z op. „Książe 
Igor“, Naprawnik Serenada. 

Ii. Bruch: Koncert skrzypcowy g-moll — 
odegra Tadeusz Szulc w Pozn. Friedman- 
Getner: Walc wiedeński. Liszt polonez E- 
dur odegra Gertruda  Konatkowska, 
Liszt: II rapsodia węgierska -— wykona ог- 
kiestra w Warszawie. 

22.00: Komunikaty PAT. 
22.30 - 23.30: Transmisja muzyki 

stauracyjnej z Warszawy. 

Poniedziałek 27 lutego 1928 r. 

16,40 16.55: Komunikat Zw. Młodzie- 
ży wiejskiej. 

16.55 17.20: „Twórczość Maksyma 
Pon pace z działu „Kultura 
iałoruska* wygł. w języku białoruskim — 

Adoli Zeniuk. с > 2 
17.20 — 17.45: Audycja literacka: „Po- 

grzeb Pana Wotodyjowskiego“ zradjofoni- 
'zowany fragment z Trylogji Henryka Sien- 
kiewicza w wyk. artystów Reduty: Haliny 
Gallowej i Zygmunta Chmielewskiego. llu- 
strącja muzyczna Dr. T. Szeligowskiego. 

17.45—18.10: „Ideołogja ofiary* odczyt 

litew- 

roz- 

re- 

     
   

    

z działu ychowanie Narodowe" wygł. 
prof. US, ь …іЁ Rudzjigki. 44 

.00: MWokoncert życzeń w wy- 
kopani 5 L Tt prof. Aleksan- 

icz NO 2 : 
apówie ha czyje Życzenia 

utwory, @ Ё › 
„Gazėtka“ radjowa) # 

Ygnałężasu i rozmai- 

     10871035 1200 i 

Lk śBcziału „ ra ksi r. 5 
ŚŚibl. ugi. GP. Stefan Ry, a" 

‚ 20.30: Transmisja z Warszawy: Koncer 
wieczorny. W programie: Brahms, Weber 
Schubert i inni, 

22.06: Komunikaty PAT.



  

„M. GORDON” 
ul. Niemiecka 26. 

CENY WYJĄTKOWO NISKIE. 
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wyprzedaż resztek 
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przedłużona do 1-96 marca. 
  

  

  

  

wysortowanych towarów 
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SZERZEJ O ELTA S TWICE I UIS I GTA 

Ostatnie nieznane kosme'y:zne no- 
Gl wości, eliksir a 

loki i fale, utrwalający ondulację, 
gwarantowane ręczne aparaty do sa- 
momasażu twarzy i całego ciała, 
najrozmaitsze pasy  uszczuplające. 
Ostatnie modele. Ządajcie bezpłat- 

  

nych, ilustrowanych / prospektów. 
D.-H. LABOR, Bydgoszcz, Gdań- 
ska 131. z ziS 

ERSZEROGZNAONEGZENSSZSE 

MAJĄTKOWĄ 

kapustę KaszonĄ 
sprzedaje na beczki Rolnik Wileński 

Kalwaryjska 2. 
UuunEDOWSEnOGuNaAGuUnaAzuzaĆ 
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garniach огая w  AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 

Mickiewicza 2--6. 
 DKONONISTASIINIA NAKTINIAI AI VITAE YATO ZAROWZDAA 

Perimuffera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj 
wydatniejszą farbą do bielizny ce 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami. 

Wszędzie do nabycia. 

  

  

          
SZ na żądanie bezpłatnie" 

Lala aa ia 

pamięć według metody prof. 

$ «< # 

mnemoniki, Członka 
Akademii Paryskiej 
S. Fajnsztejna, wzma- 

cnia i udoskonala drogą ćwiczeń 

mnemonicznych D. Fajnsztejn Wil- 
no, Zawalna 15, tel. 12 -73. Jedno- 

cześnie ze wzmocnieniem pamięci i 

usunięciem roztargnienia lekcje moje 
sprzyjają łatwemu, prędkiemu i trwa- 

  

"iai o ii p 
Reklama tzolgnig handlu! - 

Wszelkie nekrologi, ogłoszenia do pism polskich i innych 
umiejętnie, solidnie, fachowo i na bardzo dogodnych wa- 

runkach załatwia zatwerdzone przez *M. S. W. 

Biuro Reklamowe S. Grabowskiego A 
w Wilnie, Garbarska I, tel. 82 

pod kierownictwem rutynowanego fachowca - specjalisty A 

posiadającego długoletnią praktykę w tej dziedzinie. 

rwa 

  

Ogrodnik 
w z długoletnią praktyką 

z szeregiem podzięko- U 1 
A wań za wykonanie prac wyborowe, warzywne, gospodyni, przy dzie- 

w ubiegłych latach, pastewne i kwiatowe, ciach, chorych lub 
przyjmuje wszelkie ro- koniczyny i inne winnej. Dowiedzieć się: 

A boty w zakresie ogro- wielkim wyborze po Archanielska 12 m. 4, 
dnictwa: uporządko-cenach — najniższych Zofja Szymańska. 
wanie starych drzew poleca F. SZYK 
owocowych, zasadza- Wilno, Zawalna 58. ; 
nie młodych, przesa- Ce nik na żądanie O rozwoju każdego 
dzanie kwiatów poko- grati 443— _ przedsiębiorstwa 

jowych (najodpowied- i : decyduje REKLAMA 
niejszy czas marzec Dziennik „Stowo“ 

każdą sumę do- 

  

  

kwiecień) oraz urzą- jako najpoczytniejsze 
dzanie ogrodów spa- pismo, wychodzące w 

uunazananananuNuNuNnNkNzzNNzAw materjału naukowego: chronolozji, & 5 cerowych,  gazonów, : wielkim nakładze i Kobieta-Lekarz 
historji, geografji, kosmografji, fizyki, y - "Dawielani PTA klombów, balkonów | godnie na opro- ' docierające do najdal- EEE 

chemii i farmakopei, nomenklatury, B | owielanie | i tp. ze swojemi flan-| Centowanie — рой ; Й 
рочевастчнилисвинисвнновоо, rasės obcych, łaciny, gramatyki i dom W Warszawie (drukowanie w du- | ME KUPUJCIE sami. W. Stefańska 41 | PEWNE aus = sale” daję Dr. Lltoniaova LEKARZE DENTYŚCI 
8 ® a fonetyki, prozy, cytat, wierszy, loga- zamienimy na dom ||] żej ilości egzempl,) || radjowych  apara- AGS kośc. św.Ste- Wileń: Biuro Ko- |gwarancję dobrej i | RYCZNE, NARZĄ- 
a p B fl rytmów i t. p. Specjalny kurs dla ma- w Wilnie względ- || skryptów,  lekcyj, || tów, części do ta- [fana „Dla Ogrodnika“-1 misowo-Handlowe, skuteczneį reklamy— | DOW MOCZOW. EI 
в в @ turzystów i eksternów. Moje lekcje- nie na majątek || cenników, okólni- || kowych, rowerów, | 1-128 Mickiewicza 21. wszelkie reklamy i | od 12--2i od 4--6, E 
z korespondencje dla zamiejscowych ziemski bliskokołei j| ków i t. p. wyko- || maszyn do szycia, | - == = A 705 70 ogłoszenia fachowo | ul. Mickiewicza 24, $ 
m „Extra Vierge garantie pure“ w w zupełności zastępują ustne wykła- D. H.-K. „Zachęta* || nywuje po cenach '| patefonów, gramo- | Poszukuję posady redaguje i załatwia tel. 277. Lekarz-Dentysta 
M najprzedniejszym gatunku, najśwież- danie. Dla uczącej się młodzieży, urzę Gdańska 6, tel.9-05 || bardzo dostępnych || tonów, aparatów | ochmistrzyni lub za- = ,B uro „ADMINISTRA- —rz 5 MARYA 
8 szy transporty z firm AUGUSTE GAL- dników i grup ulgowe warunki. In- 812—0)] Biuro podań, prze- | kinowych, fotogra- | rządzającej =) L 00 dola- |CJA* ul. Wielka Nr W. Zar. Nr. 152. Gżyńska:Smolska 
E NICE otrzymał 'i poleca skład K S eis Raczek | Wi ep a i = | AS oe, ZE. D za Bu rėw %, tel. 14 Ša (nad DOKTOR Choroby jamy ustnej. || 

rys › & ) czeń A. - 41 › $ Si. 3 notarjusz: - ie i 2 
® poczt. zamienimy na ma- || SZTEJNA Wilno, || niezbędnych dla | Posiadam długoletnią dwa domy w po- KICZEM): em Bonusze- K. GINSBERC EO Reż GOA 

° ппц‘іеш Cza в jątek ziemski, || Zawalna 15, telef. || każdego czytelnika | praktykę, świadectwa bliżu kolei, 13 choroby weneryczne i i złote 

E в ч ЧБ ЧЕ Я Ч Ч 1О Ч Ч НН ЧЕ WOW WW | wzojędnie  Sprze- || 12 - 73. 3 i] do chwili otrzyma- | oraz rekomendacje. mieszkań, dochód a we ore "sys Y skóme. АН» pac Szuczae zę” @ Ul. Zamkowa Nr. 20-a a damy. Cena 9.000 | — nia naszego  ilu- | Dowiedzieć się: Orze- , miesięczny 800 zl. Rzadca-ekonom "° ul. Wileńska 3,; e- by. Wojskowym, u- 
a telef. 8-72. a dolarów. Docho- strowanego cenni- szkowej 11 15. | Wilef. Biuro Ko- @ ? iefon 567. Przyjm je -żegnikom i uczącym 
a SE ła- ` 825 - 1 misowo-Handlowe, įhodowca, b. kierow- od 8 do 1 i0d4 do 8. TZS0M'KOmM & UCzą y 

tes B OWCE S p r а Mickiewicza 21. |nik wzorowej obory cę się zniżka. Ofiarna 4 
daansansezznsnnocanaacana D. HS Zachęta" ogrodowo - warzywne; tą Kawka wc RAS S maa Maj. Michałowstczyz” "* © m5. Przyjmuje: oć 

Jdańska 6, tel.9-05 koniczyny i inne po- ny najniższe, to- l Uilonkin i $-ka 710 Ony p. Skindera poszu- 8—12 i od 4-7. 
|H+2000000200060000[H5 ЕА (ELO owe najlepsże świeże war pierwstotzed- | | PRZEPISYWANIA (ie, posady „od 1 Doktór Medycyny Wydz. Zdr. Nr. 3 

= 1————gwarantowanė przez ny, warunki nad- | |Spółka z ogr. odp. Bić marcą lu wietnia 

4 ARTYSTA - FOTOGRAF į rzędowe Każdą SUMĘ [stację o poon. zwyczaj dogodne. Z ul. JA A ia ie Ą A = KE ZEE Wadytaw Patóki 
1 $ ® п i | & po cenac KA szych PP. Klijentom z , dom własny. dok Kt 5 Wykona- » I skórne i płciowe. Gł: js W FN 

į + Ventzkiego do 5.00 (DIGTÓW | poleca M. HAMBURG prowincji udziela- | | Istnieje od 1843 r.| ow aranne i punktu- aa" Mickiewicza 9; wejście ю 4 

ž Antoni Skurjai $ zwyczajne i nowego uproszczo- ulokujemy natych- ilno, SADOWA T. mą Šugotkininė: Fabryka A skład] gie > Orzeszkowej 3, „Mieszkania „| ui Śnie a aa L 2 

! nego modelu „Turbo“ miast na dobrel mmm] Zwracać sie“ do | |jadalne, sypialne,| (W podwórzu z lewej] w oogami, wsp6l- | PTZYImuje od 4 7. sav 

4 : D a S otas m odnajęcia firmy. RA DJO — | |salony, | gabinety, str.) - —_ 8] na kuchnia Od Za- | — zt% 
: PRZEPROWADZIŁ SIĘ * > poleca Gdanska 6, teL0205 |adz 0:3 в | LUBICZ, Warsza- | |łóżka niklowane i r T raz do wynajęcia. (p z= 

$ „iaip aa ais Boko US wa, Marszaikow- | | angielskie, kreden- 0 YN „ Informacje: Dr. POPILSKI BB AKOSZERKI BB 

į na ul. Królewską 3. + ZYGMUNT NAGRODZKI M sprzedania Za ekzne 16-10. 46 ska 104. Z-bhL! 2 2 2 pokoje. a M a choroby = i we- 
: i ‚ A ) ч z 5-1 - Pa 'e, | neryczne. Przyjmuje IATA 

[B+>22222202020020000 «Fil Wilno, Zawalna 11-a urządzenie sklepowe  $007- 2—5 tepat 1 OBIADY dębowe i t. p. Do- —_.._| Mickiewicza 21, Od galė 10 do liai T 
Dogodne warunki wypłaty. w dobrym stanie, ul. «- domowe zdrowe i ob- |godne warunki i 3 tel. 152. „1,9281 5-7 p.p. W. Ровшап- — AKUSZERKA 

ANNA TAI ASA SSE EZ Wileńska 10. „Runo. Młoda inteligentna fite na świeżem ma- na raty. 1 PRZEPISYWANIE SE ka 2, róg Zawalnej. (gy, Smiałowska 

UWAGA. Siewnik d jest AB6 dł 821-0 i _ śle. Garbarska 1 m. 26, oszukuję  posa- pQ - W.Z.P. 1. srzyjmuje od godz. 9 
nik rzędowy | — panna poszukuje po ь > przyjmuje 00 5047 

maszyną rolniczą | najpredzej -— | ——-sądy do dzieci Z.Przy- pine Biuro k ! na maszynach Ia is m do 19. Mickiewicza 
] i książkę woj- sani. . -ej, 1OWe- — p h . is 4 ! ENN BSS 4 ań, 
Lgubiono Siążkę wO|- gotowaniem do ki. I-ej. 0 rze na prędko, tanio i fa- ‘ д0 majątku. Posiadam = zd = 5 
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opłacającą się, zaoszczędza bo- 

wiem 25 proc. ziarna i zapewnia 

równomierne dojrzewanie. 88) zorza Biczela, zam. w 
zaścian. Chowańszcyz= 
źnie. 3302 — 

  

  
Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski, 

  

  

  

skową wyd. Chętnie pomoże w go- =="=="—m 
przez PKU. Lida rocz- spodarsiwie. Ma świa- 

BR nik 1902, na imię Grze- dectwa. Adres: ulica 
Wielka Nr 27-14. 

22 
dania, ul. 
skiego Nr 3, m. 12. 

  

  

  

  

m mra 
panna do szycia kape- 

f krótki 
Ę 

Fortepian dobry = Pó luszy oraz dziewczyn 

nie b. tanio do sprze- 
ka do nauki. 

Zarzecze 7 23. 
Dąbrow-g pig 

  
  

  

chowo załatwia 
Wileń, Biuro Ko- 
misowo-Handlowe, 
Mickiewicza 

  

M 
  

  

    

| świadectwa i długole- 
tnią praktykę gospo- 
darczą. Wilno, ul. Li- 

5 Przytulski. 
аЁ. powa 25 — 1. Józef 

2—9€8 

     
   

  

  

DZ IŚ! Niebywała Sensacja! ` D R Z E T A R G 
SĘ Kino-Teatr NA SCENIE tylko kilka gościnnych występów Ola $ M | R N 0 0 E J 

prima baletnicy b. Cesarskiej Opery w Moskwie p 5 z 
HELIOS" Tańce klasyczne, nowoczesne i egzotyczne. Urząd Województwa Wileńskiego ogłasza niniejszem w dniu 13 marca 1928 r. o godz, 

” SK 2 “ : 10-tej, pl. Magdałeny Nr. 2, pokój Nr. 8, przetarg na wy:zieržawienie nižeį wymienionych 
. NA EKRANIE najwiekszy superszlagier sezonu,„IGRZYSKO NAMIETNOŠLI“ Potežne obiektėw rolnych i wodnych 

Wiłeńska 38. arcydzieło napięć erotycznych z udziałem ee ekranu DOLORES DEL RIO, pa- ‚ - mma 
„a ni A A : я 

miętnej z obrazn noe B A o BRZ , która oczaruje c= Ilość cent metr. e a : @ Terminy dzierżawy 
я * Г - Р cznie wzgl. klg. ryby o Z PI е Lp. NAZWA OBJEKTU Gmina Ša których rozpocznie si šžž = = 

г z i Ś ostatni dzień t , T 6. 24 icytacja Do 

Kino-Teatr Największe arcydzieło produkcji irancuskiej! „Przy 10 0X5Ch "60 wc: A 
„POLONIA” (Les Transatlantiques). W rolach głównych wytworna Ś. p. HUGEUTTE DUFLOS 0 B ] E K T A R D b N E 

ul. A. Mickiewicza 22. znany partner Iwana Mozżuchina, rasowy Jean Angelo. Orkiestra koncertowa pod 

„4  batutą Mikołaja Salnickiego. Początek o_g. 4, ostatni s. O g. 10.25. Powiat wileńsko-trocki 
wazne Od dnia 22-go do 26-go lutego 1928-go 7 žali ónig7 «sensacyjne przy- 1. Maj. Nowe-Strojenie Turgielska 54.55 62.00 q żyta 620,00 IL. 28 r.15. III. 1 

jęki Kinematograi roku kas będą wyświetlane filmy „L [IU piekieł Da ŚNIEŻNY sy gody wyprawy =, ur. pankai ti = Rukojńska 38,20 130075 130,00 p 15. II. 19 

‚ myšsliwskiej w 10 akt, pelna niebezpieczeūstw droga poprzez“ podzwrotnikowe rozpalone pusty- ur. Gauždo (Stara Kiena) Ma 22,40 6,00 „+ 60,00 м ” 
Kulturalno-Oświatowyj nie ku niebosiężnym nrwiskom skalnym, puszcze i dżungle afrykańskie, wspaniały pożar stepu, 4. Folw. Pucałówka: Mickuńska 58,99 45004 4 450,00 » „ 

|щ$АЁА MIEJSKA z polowanie na lwy, tygrysy i słonie. Nad program: Kronika, Światiiimu Nr Św 1 akcie. Lis i Wro- 5. Łąka — Swietniki Rudziska 5,00 3250-45 35,00 » 15. Х. 1 
strobramska na bajka w 1 akcie i gościnne występy znakomitego transformisty p. Bolesława Szczepańskiego. 

W Rada koca Radio, Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Ostatni seans o godz 1025, ` Powiat święciański 

Następny program: „Święte Kłamstwo”, 6. ur. Romunciszki-Zabieliszki Kiemieliska 35,26 550 Lis SB ы 15. IIL. 19 

Rino "Kolejowe Dziś! Wspaniały program! jiki dramat sensacyjno - salonowy w 8 aktach. Akcja . Powiat brasławski 

DGNISKO" i Wielka sensacja. „płoche kobietki „ dramatu rozgrywa się podczas wojny Eogdiskie|. ы 

(obok dworca kolejo- W rolach głównych: Ramon Nowarro i Barbara A MORE prėgram: „KOMEDJA & HAROLD 1. ur. Roch Brasławska 27,00 12,50 325,00 * 

—_Wego)-__ LLOYDEM". Ceny miejsc: Ii ll m. po 65 gr, III m. PO 25 67 Powiat mołodeczański 

Kino-Teatr Dziś! Monumentalne arcydzieło. Egzotyczne życie dalekiego Wschodu. W rolach gł. "8. ; Fołw. Kraśne (ośrodek) Kraśnieńska 33,13 30,50 310,00 # 15. IN. 194 

WANDA” (człowiek o stu maskach) Mistrz maski LON CHANEY, RENE ANDREE Powiat postawski 
м ; ch (czyli Śmierć bladym twarzom). Tragedja miłośna SRG: į 

Wielka 30. Mandaryn ПЫ ana w 12 aktach z dziejów wielkiej  rewolucji Chin, į *  Maj- Biale (osrodek) Woropajewska 19,93 20,00 200,09 ” ” 

« chleb usuwa zaparcia i reguluje ( "2 
Znany Estoński p guluje trawienie 7” Powiat wileńsko-trocki 

£ Do nabycja w większych sklepach spożywczych przy ul. Mickiewicza, Zamkowej, 1.  Rrzeka Wilja od Lubowa do Santoki Niemenczyńska 88,83 150,00 kg. ryby 80,00 1. IW. 28 r. 1. IV. 194 
Vietkiej, Niemieckiej, Wileńskiej, Trockiej i Zawalnej. й 2. jez. Spengla Olkienicka 9,00 ZSUOŻ a 15,00 ” - 

Wielkiej, Niemi O l 

в Powia św ęciańsk 

erni p " ` 4 >>. 57 к, д 2О 2 Р к а 21. Jez. Niepiry, Tejlis, lłgajcie i Balczuk 1 Łyngmiańska 97,76 232,00 kg. ryby 120,00 3 
5 i Е ZE A> 47 LYLYŚY 473 DEPEPEPEPEPEDE P> DEPEPEBE 23; „ Konciarzyno, Osiaszonki i Sznejlis Zabłociska 105,80 211,00 > Р 100,00 + s 

KAŻDY: Radjoamator wie, czem Ar [р иии на ЕЕ КИН ЕНЕИ НЕ2 24, „ Wojuny, Karkini, Wikstaja i Žežulis w 263,42 31500 „„ — 200,00 x 
ze w aparacie odbiorczym х SA й ` Б X » E Rz i“ EJ 2 a z Ra »» A 

т Sri Si SPE 3 3 Ё > abieliszki, Głuszak i Podmiadzino Michałowska 8,36 28,00 „ » 15,00 6 > 
m EE ABE oc” 4 Powaźnej firmie maszyn rolniczych BB 33,  „  Hołubino, Hołudziankai Konczanino Aleksandrowska 97,75 17400 „ » — 9000 2 > 

| KAŻDY więc Śri a> kód & |' " 55. „„ Kierocle i Giernc szki Łyngmiańska 45,72 48005: 20,00 5 

ręka a ZAJ rady i 1 в Мпшш…сюпшо B Powiat brasławski. 
wskazówki, jak defekt taki usunąć. i 3 i ri Ai 3 PORADNIK DLA RADJOAMA- BM na Wileńskie ciągówek wszechświa- EB 39. Jez. Smołwy i Smołwiszcze. Smołweńska 349,40 35,00 „> 20,00 5 @ 

TOROW, praca zbiorowa wy- EB tovei stawy dobrze juž wprowa- IĮ Powiat postawski. 
bitnych fachowców wojskowych, K © # Aaaa kų ia iadzi JOWCÓW js ych, Bigi т Add Oferty należy składać do Polskiej Ef si. jez. Miastro (wstęp). Miadziolska 1,328,00 350,00 „ „150,00 i iš 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest : A Era Agencji Telegraficznej Warszawa, 52. `„ _ Miadzioł i Syrmierz (wstępy) : 1,169,75 300,00 „ „150,00 а 
właśnie tem, co jest niezbędne | SZ pom UHSAK Sp. ee Przedmieście Nr. 50 s Spory, Świtka, 222 i pałac isa н "= 

. : 44 m 3 pod „Szwedzka“. 3 uboczyca i Świetłość (wstępy ańkowicka 50, ów 00 » ” Laris p e RMS E o-e BB - | Smsy ae fk(wien Koninie umi zi ; т 8 : 
1 wionegą 9. - zł, | "X poleca hur owo i detalicznie wszelkie am ca ar CZ ANA AŻ 2 Powiat dziśnieński. 

® ь w wyborowych, й A 

Poradnik dla Radjoamatorów \НАЗТОНА  gatunkaci. SBZESSBEM 1 2 gsgwicze Głębocka 1800 2200 „ „ 1000 ы : 
Do nabycia we wszystkich księ- Cenniki i specjalne oferty wysyłamy. a 48. Dothoje (wstęp) Prozorocka 8,00 1500 520% 10.00 ы 5 

RRSO PAIR ECTS ZOE ATOTO PORTRET О. 
NASIONA POSZUKUJĘ pracy Ponoc Dr. 6. WOLFSCH 

Ё 
MAWAWAE — 

weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. LEKARZE Ę 

DOKTOR | 
p. ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1,od5 8 wiecz. 

Doktór Medycyny 

A. GYMBLER 
choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- 
płciowe. Elektrotera- 

ja, słońce górskie. 
ickiewicza 12, róg 

Tatarskiej 9 2i5—8- 
9€ W.Z.P. 43. 

  

  

  

  

  

Listwy I ramy 
otowe i na obsta- AKUSZERKA 

unek, = oprawa M. LAKNEROWA 
obrazów i fotogra- Przyjmuje od g. 9 do 
fji oraz odnawia-  7w., Kasztanowa? m.5 
nie ram on i W. Z. P. 69 
tanio _ wykonuje _FEZ£9Ł 

Księgarnia | ”"AKUSZERKA 
Ostrobramska ŚWIDERSKA 
J. JURKIEWICZA 

1 K. SZALKIEWI- 
c Wilno, . ul. 
Ostrobramska 23. 
Oliwa do palenia, 
w najlepszym ga- 

tunku. 

34-V- 1 

1 Mickiewicza 2 m. 
rzyjmuje Od g. 

10-12 16 8. Wyko“ 
nywa wszelkie zabieg! 
lecznicze z polecenia 

lekarzy. 
Wydz. Zdr. 6237.   

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23. 
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