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Koniiški  niemięcko- estoński. 
Zupełnie niespodziewanie napo- 

zór spadł ten Konflikt niemiecko- 
estoński, który w danej chwili przy- 
brał dosyć ostre iormy. Rzecz cała 
miała się pokrótce jak następuje. 
Estonja obchodzi swe święto naro- 
dowe w dniu 24 lutego. Z tej to 
okazji parlament (Riigikogu) wystoso- 
wał do wszystkich mieszkańców Esto- 
nii manifest. Manifest porusza historje 
ostatnich lat powstania _ niepodległej 
Estonii, jej walk za  .niepodiegłość, 
zasługi położone nad budową pań- 
stwa i t. d. Z natury też rzeczy mu- 
siał być poruszony w  maniieście i 
stosunek do Niemców i Rosji, jako 
tych, którzy niegdyś panami kraju 
byli. Trudno zaprzeczyć, iżby okupacja 
niemiecka w pochlebnych  przedsta- 
wiona była w maniieście barwach. 
Mówi się tam o ucisku, o panowaniu 
Niemców jak o niewoli, o konszach- 
tach jakie Niemcy prowadzili z So- 
wietami, a objektem tych targów i 
konszachtów była niepodległość Esto- 
nji. Temi ustępami właśnie uczuł się 
rząd niemiecki urażony. Według pół - 
oficjalnych wiadomości ze źródeł nie- 
mieckich, zażądał on zmiany tekstu 
tego maniiestu. Na zmianę taką rząd 
estoński nie przystał. Wówczas po- 
seł niemiecki w  Rewlu, p. Frank 
uważał za stosowne ostentacyjnie nie 
wziąść udziału w żadnej uroczystości 
narodowej i, wraz z całym  persone- 
lem, odmówił przyjęcia zaproszenia 
na wszystkie bale, rauty, uroczyste 
posiedzenia i t. d. 

Podobno oczekiwane są kroki dy- 
plomatyczne i Niemcy mają zamiar 
konflikt ten zadokumentować jakimś 
aktem dyplomatycznym. Niema dwuch 
zdań, iż chodzi tu o okazanie swego 
wobec Estonji nieprzychylnego stano- 
wiska. Nadarza się ku temu Specjalna 
okazja. Konflikt ten z drugiej strony 
przybiera na znaczeniu, jeżeli się zwa- 
ży, że poniekąd i Sowiety wyzyskały 
święto narodowe Estonji dla podkre- 
ślenia swego z niej niezadowolenia. 
Piotrowskij (połpred) uie przybył na 
uroczyste posiedzenie parlamentu, nie 
był na balu w kasynie oticerskiem, a 

" flaga sowiecka powiewająca zawsze 
nad składami sowieckimi w porcie — 
została niespodziewanie w dniu tym 

zdjęta. в 

Na marginesie tych salonowo-dy- 
plomatycznych incydentów, rozwija się 
przed naszemi oczyma obraz wspól- 
działania politycznego Rosji Sowiec- 
kiej i Niemiec na terenie państw bał- 
tyckich, o czem już tylekroć mieliśmy 
sposobność pisać. 8 

Niemcy i Sowiety nie są zadowo- 
lone z polityki zagranicznej Estonii, 
która dążąc przedewszystkiem do te- 

go rodzaju konstelacji politycznej, 
któraby jej gwarantowała utrzymanie 
niepodległości, nie chciała, jak io 
często czyniła Łotwa, oddawać się 
całkowicie pod wpływy mocarstw 
obcych, dążących bezpośrednio i wy- 
raźnie do podziału wpływów nad Bał- 
tykiem. ` 

Przyjaźń łącząca zawsze Estonję 
z Polską szczególnie drażniła Sowie- 
ty i Niemcy. Ostatnio mianowany mi- 

nistrem spraw zagranicznych Rebane 

uważany jest przez Niemców za wiel- 

kiego polonotila. Totež fakt oparcia 

polityki zagranicznej Estonji na soju- 

szu państw bałtyckich łącznie z Pol- 

ską, widziany jest w Berlinie i Mo- 

skwie jako objaw wzrostu wpływów 
Polski nad Bałtykiem, czego się naj- 
bardziej obawiają te dwa mocarstwa. 

Ze specjalną też złośliwością ©- 
mawia prasa niemiecka w  SprawO- 
zdaniach z uroczystości estońskich, te 
ciepłe spotkanie jakie doznala“ dele- 
$gacja polska w Estonii. Organ posel- 
stwa niemieckiego w Rydze, „Riga- 
Sche Rundschau* na pierwszej stro- 
nicy tendencyjnie podkreśla, iż jako- 
by minister spraw zagranicznych Esto- 
nji Rebane, który udekorowany zo- 
stał zarówno orderem „Polonia Re- 
stituta“, jak łotewskim „Trzech 
Gwiazd*—na przyjęcia uroczyste wło- 
żył tylko order polski. 

Powrdf delegacji polskiej z 
Esfonji. 

TALLIN, 27. Il. PAT. Wczoraj od- 
jechała w specjalnym wagonie Ssalo- 

nowym  deleg cja polska „składająca 

się z b. ministra Makowskiego i rad- 

cy Raczyńskiego. Na dworcu udeko- 

rowanym flagami polskiemi żegnali 

delegatów w imieniu prezydenta pań- 
stwa oficer przyboczny prezydenta, 
minister spraw zagranicznych Rebane 

w otoczeniu wyższych urzędników mi- 
nisterstwa, oraz poseł Rzeczypospo- 
litej Charwat na czele całego składu 
poselstwa. 

i Pastas nanczyciel jų. polskiego t 
dla starszych kłas gimnazjum 
€. Kluczowej, Biskupia 12—-5. 
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Nota lileoska już wręczona. 
Urzędowa „Elta* podaje, że w dniu dzisiejszym poseł Li- 

tewski w Rydze, p. Bizauskas wręczył przedstawicielowi Polski 
odpowiedź rządu litewskiego na ostatnią notę Polski, 

WARSZAWA, 27--II (żel. wł. Słowa). Około godziny 12- 
tej w południe w posełstwie polskiem w Rydze wręczona 
została odpowiedź rządu litewskiego na ostatnią notę min. 
Zaleskiego. 

Jak się dowiaduje wasz korespondent, notę litewską 
przywiezie do Warszawy urzędnik wydziału wschodniego 
M. S. Z. hr. Raczyński, który wraca do Warszawy z 
Rewia z uroczystości w Estonji. 

Nota jest wyczerpującą lecz zawiłą, w końcu zaś za- 
wiera zgodę rządu litewskiego na rokowania z Polską ale 
dopiero po zakończeniu marcowej sesji Ligi Narodów. 
Jako miejsce rokowań podobno wymieniany jest Króle- 
wiec. 

: Obawy kół kowieńskich. 
GDANSK, 27 - II. PAT. Donoszą z Kowna, że pisma opozycyjne 

okazują z powodu odpowiedzi litewskiej bardzo silne zaniepokojenie. „Lie- 
„tuvos Zinios“ obawia się, iż wskutek odpowiedzi litewskiej atmosfera w 
Genewie znacznie się pogorszy i przypuszcza, że Polakom uda się prze- 
iorsować dla siebie groźbę Rady Ligi w stosunku do Litwy. 

Rząd :polski zamierza wysfąpić w Genewie. 
WARSZAWA, 27. II.(tef. wł. Stowe). giKorespondent wasz dowiaduje 

się, że rząd Polski zamierza wystąpić w Genewie w sprawie niewykonania 
przez Litwę zaleceń Rady Ligi i zamiar ten napewno wykona na sesji mar- 
cowej, o ile do tego czasu Litwa nie wykona zaleceń Ligi Narodów. 
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"raktafy regionalne a rozbrojenie. 
PA ° _‚ 21 Il. PAT. Paul Boncour w wywiadzie z genewskim przed- 

s awici « Matin oświadczył, że traktaty regjonalne stanowią minimum 
na kto . należy się zgodzić o ile pragnie się iść naprzód w kierunku 
rozbrojenia. Dziennik przypomina, że ogólne zgromadzenie Ligi Narodów 
już trzykrotnie wypowiadało się za traktatami regjonalnemi, w tem 2 razy 
przy udziale Rzeszy niemieckiej. Niezrozumiałe jest więc oporne stanowisko 
von Simsona, który—jak się zdaje — pragnie sparaliżować pracę komitetu 
bezpieczeństwa. 

s : ° 

Wybory do Reichsfagu odhęda się w maju. 
BERLIN, 27. II. PAT. O godz. 3-ciej popoł. rozpoczęło się posie- 

dzenie Reichstagu, na którem wice-kancierz Hergt zabrał głos dla złożenia 
deklaracji rządowej. Deklaracja gabinetu przedstawiona * Reichstagowi w.- 
imieniu chorego kanclerza, "który przyjmuje pełną odpowiedzialność ża 
program prac doraźnych opracowasy przez rząd i solidaryzuje się całko- 
wicie z resztą gabinetu pod tym względem, „ujmuje wszystkie części tego 
programu w całość za pomocą klauzuli końcowej wyznaczającej termin 
wejścia w życie zarządzeń programu. Gabinet projektuje wyznaczenie tego 
terminu na 1 kwietnia. Rząd ma zamiar przeprowadzić program doraźny 
w ten sposób, aby nowe wybory mogły się odbyć jeszcze w drugiej poło- 
wie maja. 

Dyskusja nad deklaracją rządową. 
BERLIN, 27 Il. PAT. Po oświadczeniu złożonem przez vice-kanclerza Hergta 

Reichstag otworzył dyskusję nad dekłaracją rządową. W dyskusji przemawiali przed- 
stawiciele socjalistów, centrum, niemieckiej partji ludowej i demokratów wypowiada- 
jąc szereg krytycznych uwag pod adresem obecnego rządu i przedstawionego przezeń 
programu finansowego. z 

W. imieniu stronnictwa niemiecko-narodowych zabrał głos hr. Westarp, który 
poruszył sprawę traktatu handlowego z Polską, przyczem zaznaczył, że Polska w ro- 
kowaniach handlowych z Niemcami stworzyła dzięki deklaracji o strefie granicznej, 
dzięki wywłaszczeniom mienia niemieckiego, nowe trudności w rokowaniach, które 
należy usunąć zanim się zaczni mówić o sprawach taryfowych. ;Stronnictwo niem. 
narod. odrzuca myśl, ażeby obecny Reichstag miał brać jakieś nowe zobowiązania 
związane z nowemi ofiarami ze strony rolnictwa. Stronnictwo niem. narod. uważa 
podtrzymanie rolnictwa i wzmożenie produkcji rolnej w Niemczech jako główny cel 
niemieckiej polityki handlowej. Załamanie się bowiem rolnictwa niemieckiego Ozna- 
cza załamanie się Niemiec na Wschodzie. Naród niemiecki popełniłby najcięższy błąd 
gdyby pozwolił na to, aby na niemożliwej do utrzymania granicy wschodniej powstał 
pas wyludniony właśnie tam, gdzie powinien być stworzony silny wał żywiołu nie- 
mieckiego. 

1008 ks. Lichnowsky ego b. ambasadora Niemiec w Londynie, 
„ BERLIN, 27. II. Pat. Dziś przed południem zmarł w swoim majątku Kuszelna 

w wieku lat 68 książe Lichnowsky, który był ambasadorem niemieckim w Londynie 
przed wybuchem wojny światowej. 

Nowa aiera w Reichswekrze. 
BERLIN, 27.11, PAT. Berliner Tageblatt i Vorwaerts podają informacje o nowej 

skandalicznej aferze powstałej na tle gospodarowania funduszami Oddziału transpc- 
tów morskich w ministerstwie Reichswehry. Według rewelacyj wspomnianych dzie: / 
ków, kapitan marynarki Lohmann, który był inicjatorem całej afery z towarzystwem 
filmowem „Phebus*”, wypłacił około 1.000.000 marek na utworzenie towarzystwa ak- 
cyjnego, Które zbudowało rzeźżnię i zakłady produkujące bekony na wywóz do Angiji. 
Okazało się, że fabryka ta nie przynosi żadnego dochodu i nawet zagrożona była 
bankructwem co pociągało za sobą dalsze wkłady ze strony m-stwa Reichswehry. 
Obecny minister rolnictwa Schiele ma w związku z tem wyrazić gotowość przepro- 
wadzenia sanacji tej fabryki z sumy 30.000.000 marek, jakie mają być przeznaczone 
w programie doraźnym na pomoc dła rolnictwa. 

Honiiki ausfriacko-wigski, 
GENEWA, 27.11. PAT. (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). W szwaj- 

carskich kołach zbliżonych do Ligi Narodów dyskutuje się gorąco na 
temat koniliktu austrjacko-włoskiego w związku z położeniem mówiącej 
po niemiecku ludności, która zamieszkuje przynależny do, Włoch południo- 
wy Tyrol. W dyskusjach tych podkreśla się niesprawiedliwość przeprowa- 
dzanej przez rządy faszystowskie gwałtownej italianizacji ludności, która 
jest niemiecką od wielu stuleci. Zwraca się również uwagę, że powyższy 
zatarg uwypuklił się na tle przeciwieństw pomiędzy iaktem zaciągnięcia 
przez wiele państw zobowiązan w sprawie ochrony mniejszości narodowych 
a puktem widzenia Włoch chcących uciskać niemiecką i słowiańską 
mniejszość. 

    

Sprawa Będzie zażeynana. 
WIEDEŃ, 27.Ii, PAT. Dzisiejsze dzienniki stwierdzają, że austrjacko-włoski kon- 

fiikt nie ara i nie wywoła prawdopodobnie dalszych następstw. Przeciwnie w Wiedniu spodziewają się, że poseł Auritti wróci na swe stanowisko i że po od- 
powiedzi Mussoliniego na mowę kancierza Seipla, cała sprawa będzie zažegnana, Wie- ner Allgemeine Zeitung donosi z Rzymu, że poseł Auritti został dziś przed połud- 
niem przyjęty przez Mussoliniego. Dziennik zaznacza, że tuż przed odjązdem posła 
włoskiego z Wiednia, kancierz Seipel wręczył mu oświadczenie, które poseł Auritti 
przedłożył Mussoliniemu* 

Obrady 2-giej międzynarodówki, 
ZURYCH. 27.11. PAT. Komitet wykonawczy : 2-ej międzynarodówki 

zakończył swe obrady postanawiając wykorzystać dzień 1 maja dla uświado- 
mienia szerokich mas ludowych o konieczności ratyiikacji konwencji do- 
tyczącej 8-godzinnego dnia pracy we wszystkich krajach. Pozatem uchwa- 
lono rezolucję domagającą się uwolnienia socjalisty rumuńskiego Bujora 
oraz postanowiono przedstawić  kongresowi  brukselskiemu propozycję 
zmierzającą do zniesienia wszędzie kary Śmierci. 

   

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
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jeszcze do wahających się. 
W innem miejscu niniejszego nu- 

meru podajemy fragment z przemó- 
wienia p. vice-premjera, dotyczący 
charakterystyki „posłów zawodowych” 
a częściowo i przyczyn upadku par- 
lamentaryzmu w Polsce. Część doty- 
czącą bezpośrednio rozwoju gospo- 
darczego opuszczamy z tego względu, 
iż nie sposób jest w kilku słówach 
wyrazić Świadectwo tysięcy cyir, które 
„krzywa* ujmuje w pociągnięciu kilku: 
milimetrów. Ograniczamy się przeto 
tu w sprecyzowaniu 'wrażeń, wrażeń 

spowodowanych lub wywołanych nie 
przez sugestję słów lecz cyfr  ucie- 
leśnionych w grafikonach. 

A więc przedewszystkiem  pro- 
dukcja. Ta wykazuje nieprzeparty, pęd 
do zwiększania się we wszystkich 
dziedzinach, nawet w odniesieniu do 
węgla, który pomimo zakończenia 
strajku górników angielskich zawiódł 
oczekiwania naszej endecji, nie po- 
wodując zachwiania naszego bilansu 
handlowego. Była wszak z powodu 
tego wielka przykrość dla niektórych 
polityków: „strajk się skończył a rząd 
nie leży..." 

Konsumcja? „Krzywa* konsumcjj 
wykazuje stały wzrost. Cukru spoży- 
wamy dwukrotnie więcej niż dwa lata 
temu. Zwiększyło się spożycie węgla, 
wyrobów przemysłowych i t. p. 

Dalej bezrobocie — odźwierciadla 
ono w swych wahaniach stan ekono- 
miczny Państwa. Jeżeli kłamie staty- 
styka produkcji i konsumcji -— da 
jej Świadectwo stan bezrobocią. Naj- 
większe napięcie bezrobocie wykazuje 
zawsze w zimowych miesiącach. Jak- 

kolwiek zima jeszcze trwa — już od 
dwu tygodni stwierdza się rozpoczę- 
cie jego zniżki, przy poziomie maksy- 
malnym o wiele mniejszym, niż w 

roku ubiegłym a zwłaszcza 1925. 

Obroty na giełdach w tranzakcjach 
walutami wykazują znaczną zniżkę. 

Oznacza to, powiada prof. Bartel, że 
spekulacja ta przestała się — ор!а- 

cać. Oznacza to stabilizację złotego, 
zauianie do niego. 

Wzrastają oszczędności, składane. 

przez ludność w poszczególnych in- 

stytucjach kredytowych, wzrastają bar- 

dzo szybko — w przeciwieństwie do 

tej ucieczki kapitałów, jaką obserwo- 

waliśmy w chwili kiedy oszczędności 

były niszczone przez dewaluację. 

I tak—w każdej niemal dziedzinie. 
Wymowa graficznego wyobrażenia 

szeregu cyfr była tak silna, że mimo- 

woli nasuwała się myśl, że wszak 

najlepszym sposobem _ propagandy 

byłyby właśnie te wykresy... 

nie nasza ordynacja wyborcza. 

Nasuwała się jednocześnie i druga 

myśl: czy społeczeństwo w tych nie- 

wątpliwie szczerych, na współpracy z 

zainteresowanymi czynnikami opartych, 

zabiegach rządów pomajowych, wyka- 

zało należyte zrozumienie doniosłości 

znaczenia zmiany kursu w polityce 

rządowej? Czy to zrožniczkowanie 

pojęć i zróżniczkowanie dążeń, wy- 

wołane przez zbankrutowany parla- 

mentaryzm polski, nie przyczyniło siędo 

umniejszenia efektywności pracy rządu? 

Obecne wybory wykażą, czy Spo- 

łeczeństwo polskie zasługuje na ten 

rząd, który posiada. Harski. 

gdyby 

EL i ЕНЕ ОЕТИБСЕТОИВ 

Wywóz drzewa z Litwy zmniejsza się. 
BERLIN 27 II. Magistrat Tylży wysłał do rządu Rzeszy memorjał, w którym stwierdza, że handel i przemysł drzewny w Tylży podupadł zupełnie głównie dlatego, 

że Litwa zamknęła swe granice dla eksportu drzewa polskiego. Z obszaru Litwy rów- nież mniej drzewa yrzewozi się obecnie, ponieważ litewska reforma agrarna rozbiła 
większe majątki polskie, które dostarczały drzewa na eksport. Obecny przemysł drze- 
wny w Tylży Sprowadza drzewo z Polski okólnemi drogami lub też znacznie droższy 
materjał z Finlandji. Polska popiera Gdańsk i Gdynię, Litwa natomiast Kowno i 
Kłajpedę. Tylża domaga się w swym memorjale od rządu Rzeszy kredytów na roz- 
budowę portu rzecznego i handlu drzewnego. 

Waika z emioranfami koło Merecza. 
Urzędowe źródła kowieńskie podają wiadomość o potyczce 

jaka miała miejsce pomiędzy oddziałem wojskowym  iitewskim 
i grupą 3-ech uzbrojonych emigrantów litewskich koło samej 
granicy polskiej. Policja graniczna litewska zauważyła dn. 23 
b. m. w okolicy miasteczka Merecz uzbrojonych ludzi. We wsi 
Uiczyce grupa emigrantów otoczona zostala przez oddział li- 
tewski. Wywiązała się walka. Podczas strzelaniny zabitych 
zostało dwuch emigrantów litewskich Nodziejko i Miszki- 
nis, trzeci zaś nazwiskiem Krauniewiczius aresztowany został 
w pobliskich lasach, dokąd udało mu się zbiec. Według tych 
wiadomości wszyscy uzbrojeni byli w mauzery oraz wielką 
ilość naboi. Przy zabitych zaaleziono dużo dolarów oraz egzem- 
plarzć organu socjai-demokracji litewskiej, wychodzącego w 
Wiinie czasopisma „Pi, myn*. 

feropian polski nau Wiikomierzem. 
„Z Kowna donoszą: Urzędowa ajencja „Elta* podaje co następuje: 
Dn. 24 lutego nad Wiłkomierzem około godz. 12 w południe ukazał się 

samolot z polskiemi odznakami. Władzom miejscowym wydano rozporządze- 
nie aby podały sygnał domagający się od samolotu wylądowania. W przeciw- 
nytn razie by użyły ku temu środków przymusowych. 

Próka napadu dywersaniów. 
"ŁUCK, 27 II. PAT. Dnia 25 b. m. o godz. 17-iej banda dywersan- 

tów znanych ze swych wystąpień już w r. 1922 z Woźniukiem i Szapowa- 
łowem, po przejściu granicy polskiej dokonała napadu na leśnictwo poło- 
żone na terytorjum polskiem. Zarządzony pościg nie dał wyniku. Bandyci 
prawdopodobnie z powrotem uciekli zagranicę. 

Strajk meżalowców w. Borlinie 
BERLIN, 27 II. PAT. Dziś rozpoczął się w Berlinie strajk wśród wykwalifiko- 

wanych robotników wyrabiających narzędzia w przemyśle metalurgicznym. Strajk ten 
obejmuje około 1.000 robotników najbardziej wykwalifikowanych. Strajkujący żądają 
zniesienia akordu i taryfowego uregulowania płac w wysokości Od jednej n.arki 10 fe- 
nigów do 1 marki 50 ten. na godzinę. Prasa berlińska wyraża obawę, że strajk obecny 
może potrwać dłużej i że sparaliżuje przez to cały przymysł metalurgiczny Berlina. 

Lieitekie parowców w panie gdańskim. 
GDAŃSK 27 Il PAT. Wczoraj po południu zderzyły się w porcie tutejszym 2 

parowce, a mianowicie parowiec „Warta* żeglugi polskiej wpływający do portu gdań- 
skiego oraz parowiec duński „Niels Ebbesen". Parowiec „Warta” jechał do portu z pi- 
lotem gdańskim na pokładzie prowadzońy przez dwa holowniki. Zderzenie nastąpiło 
na zakręcie w kanale portowym. Komendant statku duńskiego, mimo kilkakrotnych 
ostrzegawczych sygnałów, nie zatrzymał swego statku wskutek czego doszło do 
zderzenia. Parowiec „Niels Ebbesen* został tak dalece uszkodzony, że musiał wiócić 
do portu i wyłądować z powrotem zarówno pasażerów jak i ładunek. Parowiec 
„Warta* został odholowany na miejsce swego postoju. Zaznaczyć należy, że parowiec 
duński nie posiadał na pokładzie pilota. 

Dwie katastrofy w loiniciwie niemieckiem. S 
BERLIN, 26 li. PAT. Dziś przed południem wydarzyła się w Augsburgu kata- 

strofa lotnicza, Nowowybudowany przez bawarską firmę wielki samolot pasażerski, 
„stóry miał być oddany do służby komunikacyjnej pasażerskiej, w czasie lotu próbne- 
go spadł z wysokości 500 m. Pilot niemiecki Hanzy lotniczej Hackemack próbował 
w ostatniej chwili jeszcze ratować się przy pomocy spadochronu, który zawisł jednak- 
że na skrzy le tak, iż pilot poniósł śmierć na miejscu. Samolot uległ zupełnemu 
zdruzgotaniu. : ы 4 

BREMA, 26 II. A. W. Samolot pasażerski „Lułthansy", kursujący na linii Brema 
— Hanower, spadł skutkiem defektu w motorze i uległ rozbiciu. 4-rej pasażerowie 
i dwaj piloci cudem wyszli z katastrofy z życiem, odnosząc tylko nieznaczne 
obrażenia.* 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— ul. Wileńska 28, 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—. 
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch“. 
ŠWIĘCIANY PO W.- Rynek 0. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24, 
WARSZAWA-—-T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WÓŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

Wojtkiewicz—Rynek. 

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

== 28. ii. 28. == 

Odjazd delegacji polskiej do Ge- 
KEY, 

WARSZAWA 27 II PAT. Na marcową 

sesję Rady Ligi Narodów wyjeżdża w dniu 
2-go marcą o godz. 7-mej wieczorem przez 
Wiedeń, delegat rządu polskiego minister 

spraw Zagranicznych p. August Zaleski. Mi- 

nistrowi towarzyszyć będą urzędnicy M-twa 

Spraw Zagranicznych Tarnowski naczelnik 
wydziału ustrojów międzynarodowych, Ho- 
łówko naczelnik wydziału wschodniego, 
Szumiakowski kierownik sekretarjatu mi- 
nistra i Zawisza sekretarz osobisty mi- 
nistra. 

Jnbileusz 25-lefniej pracy hr. 
Zdzisława Tarnowskiego. 

WARSZAWA, 27.II. (że/, «/, słowa) 
Koło zachowawcze krakowskie 
święciły wczoraj uroczyście i podnio- 
śle jubilensz 25-letniej pracy hr. Zdzi- 
sława Tarnowskiego na stanowisku 
prezesa stronnictwa. O godz. 12 w 
poł. w pałacu hr. Tarnowskich wrę- 
czył Dr. Bobrzyński hr. Zdzisławowi 
Tarnowskiemu medal wykuty ° па je- 
go cześć, poczem proi. Esteicher wrę- 
czył adres. 

O godzinie 1-ej odbył się w sa ach 
Starego Teatru bankiet, a wieczorem 
w salonach pałacu hr. Tarnowskich 
raut. 

Nowy gmach bibijafeki Jagiellań- 
skiej. 

Krakowskie Towarzystwo Kultural- 
no Naukowe, które zwróciło się z 
petycją do wicepremiera Bartla w 
sprawie budowy nowego gmachu  bi- 
bljoteki Jagiellońskiej, otrzymało wia- 
domość, że wstawiono do budżetu 
pierwszą ratę w kwocie miljona zło- 
tych na rozpoczęcie budowy. Wobec 
powyższej wiadomości spodziewać się 
należy, że z wiosną b. r. rozpoczętą 
zostanie praca nad wzniesieniem no- 
wego gmachu na placu, ofiarowanym 
przez gminę m. Krakowa. 

Podpisane na petycji towarzystwa 
postanowiły złożyć na ręce p. wice- 
premjera Bartla serdeczne podzięko- 
wanie za tak gorące zajęcie się losem 
tej najstarszej Książnicy polskiej. 

Geny węgla i cukru pozostaną 
- Bez zmiany. 

WARSZAWA, 27 il. PAT. W jed- 
nem z dzisiejszych pism porannych 
warszawskich ukazała się informacja, 
jakoby p. minister przemysłu i handlu 
na ostatniej konierencji gospodarczej 
w M-stwie Przemysłu i Handlu w 
dniu 22 i 23 b. m. oświadczył, że 
ceny węg'a i cukru zostaną wkrótce 
podniesione. Wiadomość ta jest z 
gruntu fałszywa, gdyż p. minister prze- 
mysłu j handlu żadnych oświadczeń 
4 Sprawie podwyższenia cen nie skła- 

ał. 

Gpiafy Za paszporty zagraniezne. 
WARSZAWA, 27 II. PAT. W tych 

dniach ukaże się rozporządzenie mi-* 
nistra Skarbu w porozumieniu z mi- 
nistrem Spraw Wewnętrznych w spra- 
wie opłat za paszporty zagraniczne. 
Rozporządzenie to będące pierwszym 
krokiem ku rewizji sprawy opłat pa- 
szportowych wprowadza obniżenie 
opłat na niektóre kategorje paszpor- 
tów zagranicznych oraz przedłuża ter- 
miny ważności ulgowych paszportów 
zagranicznych na wielokrotne wyjazdy 
w Sprawach handlowych. W myśl 
nowego rozporządzenia oplata za 
paszporty zagraniczne normalne wy- 
nosić będzie 250 zł., za zezwolenie na 
ponowny wyjazd—250 zł., za paszport 
normalny wielokrotny-—750 wreszcie 
za paszporty ulgowe wielokrotne na 
wyjazdy w celach handlowych z ter- 
minem ważności na 1 rok 200 zł. 
Opłaty za inne kategorje paszportów 
ulgowych pozostają bez zmian. 

Min. Romocki w Peznańskiem. 
„WARSZAWA, 27 II. PAT. W dniu 

dzisiejszym 0 godz. 20-tej min. 45 
wyjeżdża do Ostrowa, Poznania i Byd- 
goszczy minister Komunikacji inż. 
Paweł Romocki w towarzystwie dy- 
rektora departamentu mechanicznego 
inż. Bukieckiego i sekretarza osobi- 
Stego Rożałowskiego. W czasie po- 
dróży, która potrwa 3 dni, p. mini- 
ster zwiedzi fabrykę „W agon* w Ostro- 
wiu, dyrekcję kolejową, towarzystwo 
lotnicze „Aero“ i tereny przyszłej 
wystawy krajowej w Poznaniu wre- 
Szcie zarząd budowy kolei Bydgoszcz- 
Gdynia i nową linię w Bydgoszczy. 

Zjazd dyrektorów szkół średnich. 
KRAKÓW, 27 II. PAT. Dziś roz- 

poczęły się tu 2-dniowe obrady dy- 
rektorów wszystkich szkół Średnich 
okręgu kuratorjum krakowskiego nie 
wyłączając okręgu kieleckiego, Na 
zjeździe wygłoszono szereg refera-
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Na szachownicy wyborczej 
B. poseł Rogala skazany ma 2 lata ciężkiego więzienia za działalność 

antypańsiwową. 
PAR MINISTER BARTEL W WILNIE. 

Pan wicepremier Bartel zna Wilno 
— ji szczerze je lubi. Podoba mu się 
nasza atmosiera „tutejsza“; specyticz- 
na psychika tych ludzi; umysł jego 
bardzo ścisły, bardzo pozytywny jak- 
by rozpręża się i jakby odtajał wśród 
pełnej uroku romantyki wileńskich 
murów... | dobrze czuje się w Wilnie 
p. wicepremier. Choćby ciężki, co się 
zowie, miał w Wilnie dzień, lekko mu 
jakby na jakich wakacjach. 

Ten nastrój ducha, pełny  žyczli- 
wości, pogody a nawet tak niezmier- 
nie rzadkiego u mężów stanu, dobre- 
go humoru odrazu opromienił 
same ukazanie się i pierwsze zaraz 
odezwanie się p. ministra wobec prze- 
pełnionej do ostatniego miejsca wi- 
downi Reduty. 

Czuje, że 
Wilno, elitę 

ma przed sobą out 
inteligencji wileńskiej, 

przedstawicieli _ wszystkich naszych 
„miarodajnych“ sfer. Lecz temat, 
krótko mówiąc, suchy i ciężki. Trze- 
ba zaostrzyć uwagę i z punktu prze- 
łamać lody, jeśli są jakie. I p. mini- 
ster, odsunąwszy na bok pełnym 
swobody rzutem ręki uroczysty fotel 
z przed pokrytego wzorzystym — КШ- 
mem stołu, rozpoczyna mówić stoją- 
co i stojąc przez cały czas będzie 
mówił. Nie potrzebuje zapewniać, że 
dla niego życiem jest — ruch i nieu- 
stanne umysłu i woli napięcie. A gdy 
zapewni, że jest politykiem... tylko z 
przypadku a mówcą... niestety słabym, 
nikt wierzyć nie będzie. 

P. minister Bartel jest mówcą 
wręcz doskonałym, rozporządzającym * 
świetną swadą, zdającym sobie wy- 
bornie sprawę z ogromnych walorów 
szczerości i siły, które obie stanowią 
— chyba zawsze? — dwie dominanty 
jego przemówień zarówno publicznych 
jak w intymnem gronie. P. minister 

artel, przy całej swej impulsywności 
i całym rozmachu jest  polity- 
kiem di _ primo cartello, — рапи- 
jącym doskonale nad bujnemi odru- 
chami... nie dlatego aby je powstrzy- 
mać lecz właśnie dlatego aby niemi 
się posługiwać. A umys!--widač nie- 
słychanie lotny! A podglebie ruchli- 
wości i niespożytego temperamentu: co 
się zowie gruntowne, głębokie, su- 
mienne. Ja nie polityk—mówił —ja 
profesor, i to jeszcze w naukach Ści- 
słych rozkochany. A my dodamy: bez 
krzty pedanterji, ciężkości umysłowej 
i specyficznie profesorskiej manjery. 

Trzeba nielada kunsztu i ogrom- 
nej wytrawności krasomówczej aby 
na chwilę jedną nie znuźyć—kreśląc 
w najszaleńszych skrótach obraz eko- 
nomicznej i finansowej sytuacji całe- 
go państwa przechodzącego najzawil- 
szą dynamikę zmartwychwstawania. 

A ile było dygresyj oklaskiwanych 
spontanicznie! A ile Świetnych szty- 
chów w lewo i w prawo! Tu zaraz 
na wstępie—rzuca dostojny nasz wi- 
leński gość: most szczerego, Iwow- 
skiego sentymentu, po nad Warsza- 
wą, między Wilnem a Lwowem; ow- 
dzie w najrozkoszniejszy sposób о- 
powiada własne „przeżycie'* na dwor- 
cu kolejowym wileńskim— aby nieba- 
wem potem jakby przygwozdzić do 
pręgierza osobliwy „patrjotyzm* tych, 
co wołają hozanna! gdy tylko jest 
„nadzieja“, że może rząd własnej ich 
ojczyzny potknąć się to o urwanie się 
eksportu węgla do Anglji to o przejścio- 
wy bilans handlowy ujemny... To 
znowuż aż drgnęła sala gdy z ust 
wicepremjera padło niezmiernie moc- 
ne: „Pracy, pracy i raz jeszcze pracy 
wszystkich obywateli, wytężonej, nie- 
ustannej, trzeba Polsce!'* Lub gdy o 
wolność... pracy wołał. Lub gdy 
wśród rzęsistych, raz po raz zrywa- 
jących się oklasków, mówił minister 
Bartel o tak zwanych „zawodowych"... 
politykach. „Gdy mi ktoś powie — mó- 
wił=że jest politykiem z zawodu, 
mam dla niego jedną tylko odpo- 

trzeba być wpierw czemś, 
dopiero politykiem. 

Takich rzutów myśli niezmiernie 
żywych, wypadów w dziedzinę psy- 
chologji narodu, lub najbardziej pa- 
lących spraw (np. walka z drożyzną, 
którą powinno prowadzić całe społe- 
czeństwo, bo jej policyjnemi środkami 
nie zażegnać), ciętych uwag, bystrych 
spostrzeżeń, frazesów ujmujących 
śmiałością, prostotą i szczerością etc. 
było rozsianych po  dwugodzinnei 
prelekcji mnóstwo. 

Przy przyćmionych na sali šwiat- 
łach szły kolejne demonstracje na 
wyświetlanych diagramach i wykre- 
sach... Spokojny optymizm i nieza- 
chwiana wiara w Świetną przyszłość 
gospodarczą Polski nadawały ton 
całemu expość. 

Fachowe doń komentarze, choć- 
by ...eyborczo najbardziej stronne, 
nie obalą faktu, że wysłuchaliśmy w 
niedzielę jednego z najbardziej intere- 
sujących i pożywnych wykładów, ja- 
kie kiedy rozległy się w Wilnie. 

* 

a potem 

Wślad po prelekcji, z okazji przy- 
bycia p. wicepremjera, ugaszczał p. 
wojewoda wileński osób z kilkadzie- 
siąt wystawnym obiadem w pałacu 
reprezentacyjnym. Obiad miał cha- 
rakter całkiem prywatny. Żadnych 
przemówień i toastów nie wygłasza- 
no. P. wice-premjer Bartel miał po 
prawej ręce p. wojewodę nowogródz- 
kiego Beczkowicza, po lewej p. pre- 
zydenta miasta Wilna; vis d vis za- 
iął miejsce p. wojewoda Raczkiewicz 
mając po prawej ręce p. generała 
brygady Bolesława Popowicza, po 
lewej rektora uniwersytetu, z którym 
p. wicepremjer Ożywioną prowadził 
rozmowę głównie na temat uniwersy- 
teckiego Wydziału Sztuk Pięknych. 

Po krótkiem cer.le w wielkiej sali, 
usunął się p. wicepremjer da aparta- 
mentów zajmowanych w pałacu aby 
już o 6-tej przybyć w wieczorowym 
stroju na raut wydany przez miasto 
w salonach Oficerskiego Klubu Gar- 
nizonowego.  Powitał go tam J. Ek. 
ks. Arcybiskup wileński Jaibrzykow- 
ski wespół z przybyłymi na raut bi- 
skupami Bandrowskim i Michalkiewi- 
czem. Honory rautu, niezmiernie su- 
to zaopatrzonego w słodycze i owoce, 
urozmaiconego ' muzyką i śpiewem, 
czynił p. prezydent Folejewski. Ani 
się spostrzeżono jak wybiła godzina 
— wielkiej gali w Reducie, gdzie spo- 
dziewano się przybycia p. wicepremje- 
ra i obu wojewodów na przedstawie- 
nie „Zaczarowanego Kola“. r 

Odbyło się ono przy wyprzedanej 
widowni, a z niemałym blaskiem 
wieczorowych strojów rozsianych po 
parterze i lożach. W loży reprezenta- 
cyjnej zasiedli p. wicepremjer Bartel, 
wojewoda Raczkiewicz z małżonką, 
wojewoda Beczkowicz i pełniący ho- 
nory Reduty dyr. Osterwa. 

Po trzecim akcie p. wicepremjer 
Opuścił teatr udając się na dworzec 
kolei. Żegnali na dworcu odjeżdżają- 
cego do Warszawy: obaj pp. woje- 
wodowie, p. prezes Izby Skarbowej 
Malecki, p. delegat Prokuratorji Ge- 
neralnej A. Kopeć, p. prezez lzby 
Kontroli Państwowej  Pietraszewski, 
p. prezes Dyrekcji Kolejowej J. Sta- 
szewski, pułkownik Czuma dowódca 
Obozu  Warownego _Wilno, J. M. 
rektor Pigoń, prezes Dyrekcji Poczt 
i Telegratów Żółtowski i wiele in- 
nych osób ze sfer rządowych i towa- 
rzyskich. Kilkakrotnie, siadając już 
do wagonu, dał p. wicepremjer wy- 
raz swoim dla Wilna uczuciom, 
wręcz wyróżniając je tych uczuć 
specyficznym nastrojem. 

Jeszcze secesja w Białoruskiej 
Radzie Narodowej. 

Jak się dowiadujemy, czołowy 
kandydat listy ogólno-białoruskiej lu- 
dowej w okręgu Lidzkim z ramienia 
Biało 'uskiej Rady Narodowej p. Iwan- 
kiewicz zrzekł się kandydatury i wy- 

wiedź: aha, to jesteś pan mieczem! Bostąpił ze stronnictwa. 

NOWOGRÓDEK, 27. Il. (żel. wł. 
Okręgowy rozpatrywał sprawę b. 

Słowa). W dniu dzisiejszym Sąd 

posła Roguli z t. zw. „Sielanskawo 
Sojuzu'* obecnie wchodzącego w skład Bloku mniejszości. B. poseł Rogula 

oskarżony był o działalność antypaństwową. Sąd po rozpatrzeniu sprawy 
i wysłuchaniu obrońców mec. Aleksiuka i Czernichowa skazał b. posła 
Rogulę na 2 lata ciężkiego więzienia z zastosowaniem aresztu jako środka 

zapobiegawczego. ' 
ELL 

Wiecz i zebrania Tafarów polskich 
Wszystkie gminy opowiedziały się za B.B. Współpracy z Rządem. 

Ogólne zebranie członków Gminy 
Muzułmańskiej w Wilnie z dn. 14 
stycznia b. r. uchwaliło jednogłośnie 
popierać przy wyborach rząd Mar- 
szałka Piłsudskiego i zgłosić w tym 
celu akces do Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem. 

W związku z akcją wyborczą Mu- 
zułmanie polscy urządzili na Ziemiach 
Wschodnich szereg zebrań, na któ- 
rych jednomyślnie przyłączono się do 
rezolucji zebrania członków Gminy 
Muzułmańskiej w Wilnie :i postano- 
wiono głosować na listę Nr..1. O- 
prócz tego zebrani obowiązali się 
przyjąć na siebie agitację wśród zna- 
jomych dla poparcia tej listy przy 
wyborach. 

Zebrania członków gmin muzuł- 
mańskich odbyły się: w gminie Sorok- 

zaścianku Orda, gminy Kleckiej, pow. 
nieświeskiego (w dniu 20 b.m.), we 
wsi lwanowo, gminy łańskiej (w dn, 
19 b.m.), w muzułmańskiej paraiji 
Dokszyckiej, pow. dziśnieńskiego (w 
dniu 23 b.m.) wreszcie ogólne zebra- 
nie muzułman gminy Kleckiej woje- 
a> nowogródzkiego (w dniu 17 

M 
Na zebraniach powyższych uczęst- 

niczyło przeciętnie ca 100 osób. W 
niektórych gminach rezolucja przystą- 
pienia do B. B. Współpracy. z Rzą- 
dem przechodziła bez głosowania, a 
wprost przez aklamację. 

Wszystkim tym zebraniom prze- 
wodniczył znany działacz społeczny 
wśród ludności muzułmańskiej p. A- 
łeksander Jakubowski. 

W dniu wczorajszym p. Al. Jaku- 
tatarskiej, pow. Wileńsko-Trockiego bowski protokuły z odbytych zebrań 
(w dniu 24 b. m.), w gminie Widzkiej, zawiózł do Warszawy do Związku 
pow. brasławskiego (w dniu 26 b.m.), Tatarów Rzeczypospolitej Wolskiej, 
w gminie Mirskiejj województwa no- dla przeprowadzenia wśród  tamtej- 
wogródzkiego (w dniu 22 b.m.), w szej kolonji tatarskiej hasła współ- 
gminie Lachowickiej, województwa pracy z rządem Marszałka Pilsud- 
nowogródzkiego (w dniu 15 b.m.), w skiego. 

Słuszne podstawy wrzenia w chrześcijańskich związkach zawo- 
dowych. 

Wśród członków chr. związków katastrofą. 
zawodowych postępuje dalsza secesja 
z związku Ludowo-Narodowego oraz 
chrz. demokracji. 

Dn. 27 b. m. członkowie chr. zw. 
zawodowych oświadczyli, iż rząd Mar- 
szałka Piłsudskiego nie może być o- 
balony i obalenie Marszałka Piłsud- 
skiego ze stanowiska kierownika rzą- 
du byłoby dla Polski w danej chwili 

Chrz. związki (cukierników, do- 
zorców domowych oraz robotni- 
ków rolnych uważają, iż wciąganie 
Kościoła katolickiego i jego autory- 
tetu do walki politycznej wyrządza 
Polsce niesłychane szkody. 

Jeszcze przed wyborami spodzie- 
wać się należy generalnego rozłamu. 

W sprawie techniki glosowania. 
W związku ze zbiżającemi się wy- 

borami należy przypomnieć, że we- 
dług art. 75 ordynacji wyborczej do 
Sejmu, każdy członek komisji wybor- 
czej, każdy mąż zaufania może pod- 
czas aktu głosowania w dniu wybo- 
rów do Sejmu, dnia 4-go0 marca i do 
Senatu dnia 11 marca r. b. wystąpić 
z zarzutem co do tożsamości osoby 
głosującej. : 

W takim wypadku przewodniczą- 
cy komisji wyborczej za zgodą ko- 
misji wyborczej może zażądać od 
głosującego udowodnienia tożsamości 
jego osoby. 

Jeżeli osoba, której tożsamość zo- 

stała zakwestjonowana nie przedstawi 
dokumentów, uznanych za wystarcza- 
jące przez komisję, może się powo, 
łać na świadectwo dwóch Świadków 
osobiście znanych choćby jednemu 
członkowi komisji. 

Z powyższego zatem przepisu wy- 
nika, że wyborcy, udający się w dniu 
wyborów do głosowania winni zao- 
patrzyć się w jakikolwiek dokument, 
mogący stwierdzić tożsamość ich 
osoby (np. dowód osobisty, legity- 
macja służbowa i t. p.) aby uniknąć 
możliwości ewentualnej utracenia mo- 
żliwości głosować, względnie nara- 
żenia się na stratę czasu i t. @. 

PETERS TEATRO TRIO TUTIS STS 

Gwałtowne burze i trzęsienia ziemi. 
MOSKWA, 27. Il. Pat. Gwałlowna burza szalejąca na morzu Kaspijskiem przer- 

wała komunikację pomiędzy portami sowieckiemi a perskiemi. W porcie Mechedesser 
zatonął TE przyczem zginęło 12 osób. 

LON IDYN, 27. Il. Pat. Wczoraj odczuto ponownie w Jerozolimie trzęsienie ziem. 
które wywołało panikę wśród ludności, nie spowodowało jednak większych szkódi 
W sobotę i niedzielę padał w Jerozolimie śnieg. ; . 

Antomobi! pod pociągiem. 
NOWY YORK, 27. Pat. Donoszą ze stanu lilinois, że nastąpiło tam na jednej 

z linij kolejowych zderzenie się pociągu z samochodem w chwili, gdy ten ostatn” 

miał przejechać przez tor kolejowy. 5-ciu pasażerów samochodu poniosło śmierć! 
Auto było wleczone przez lokomotywę na przestrzeni 1500 metrów. 

K uu anuaunansuaunsanaunaa ZJ 

i matka rojga dzieci 
Chorą Kobiela, w wieku 375 8 lat, 
zwraca się do dobrych ludzi, prosząc 
o.pomoc materjalną, lub zaopieko- 
wanie się losem tych małoletnich 
dzieci, ul. Sołtańska 23 4. -4 
A ununnannauaaunnaauannuno jį 
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4 ostatniej chwili. 
Pożar gmachu Banku Rolnego w 

Warszawie. 
WARSZAWA, 28.II. (/el.wł. Słowa). 

W nocy o godz. 2.30 wybuchł olbrzy- 

mi pożar w nowobudującym się gma- 

chu Banku Rolnego przy; uł. Nowo- 

grodzkiej. Powołano wszystkie od- 

działy straży. O godz. 3 rano pożar 

obejmuje górne piętra 6 piętrowego 

budynku. Pożar powstał od piecyka. 

[OJ 

Uroczysta akademia ku czei bo- 
haterów  legionowych. 

LWÓW, 27 II. PAT. Wczoraj od- 
była się we Lwowie w sali ratusza 
uroczysta akademja ku czci bohate- 
rów legjionowych oficerów | brygady 
św. p. St. Król-Kaszubskiego wzię- 
tego do niewoli przez Rosjan, a na- 
stępnie straconego w Pilźnie w r. 1915 
oraz Św. p. Leopolda Lisa-Kuli pole- 
głego w r. 1919 w walkach z Ukraiń- 
cami. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz i organizacyj 
społecznych oraz. liczna publiczność. 

Barharzyński pojedynek. 
Gazety litewskie opisują ciekawy 

padek: W tych dniach w bliskości miaste- 
czka Szadów, położonego na linji kolejo- 
wej Radziwiliszki Poniewież, w pewnej wsi, 
dwuch młodych włościan pokłóciło się o 
dziewczynę. Rywale postanowili rozstrzy- 
gnąć spiawę w drodze pojedynku. Jakąž 
jednak oryginalną wybrali broń.. noże, 
zwyczajne noże. Walka trwała krótko. Je- 
den z zapaśników ciężko ranny nożem w 
plecy, wkrótce zakończył życie. „Zwycięz- 
cę* policja aresztowała. 

ZNERUCZENUZRZZNOZECONENNNY 

Karmelki Hrmowe 
z podobizną flaszeczki— fabryki 

M. Pidgagki w takowa 
są najiepsze na rynku. 

Ządać wszędzie! 
Viunnnananaunasnanaunanuuas 
GP R TE SET T TE STB DENA CER CT 

B Unieważnienie. й 
Uniewažnia się skradziony kwit 

depozytowy Nr. 13.434 na sumę 
14.500 rb. w 4 i 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. 

"-re8 
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Nasiona Inspektowe 

jak Rzodkiewka, Sałata, Ogórki, Me- 
lony, Kalafiory, Szpinak, Marchew — 

Karota, poleca 

W. Weler, Wilno 
Sadowa 8, Zawalna 18. 

    
OSTRZEŻENIE! 

Wobec uk azania się na rynku krajo- 

wym znacznej ilości win owocowych róż- 

nego pochodzenia etykietowanych ogólnie 

cenioną nazwą „Złota Reneta*", pragniemy 

poinformować Sz. Publiczność, że tylko 

„Złota Reneta* naszej produkcji, zaopa- 

trzona w herb kujawski z wizerunkiem orła 

i lwa, jest jedynie oryginalną i posiada 

smak tak ceniony przez znawców. Nazwa 

„Złota Reneta* jest prawnie zgłoszoną i 

wszelkie podrabianie takowej podlega ry- 

gorowi Ustawy o nieuczciwej konkureucji. 

H. MAKOWSKI. 
Wytwórnia w Kruszwicy. 

12 KORBY CT CID RAW FA ERZE GEO EJ I 
Niezbędne dla racjonalnej hodowli 

trzody chlewnej 

mąka mięso - kostna PB 
i mąka mięsna : 

© wysokiej zawartości białka @ 
strawnego (od 55 do 60 proc.) Į 

a 
a 

posiada 

Wileński Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9. 

Adres telegr.: „Rolnicze”. 
Enozewasanan zaw zana we zaw 

«Б ЧЕУ CHA WIE SZA CZ5 WY SZYI ANA CHY A CIF SA TW 

Ap i | na nieduży folwark w 
w LĄ [d IU ny okolicach Mołodeczna 

poszukiwany. Posada samodzielną do 
objęcia z dniem 1 kwietnia r. b. 
ESS oferty z odpisami świa” Ty 

dectw i podaniem wysokości żąda- 
nego wynagrodzenia nadsyłać nie- 

Lie 10 marca pod adresem: 
arszawa, Jerozolimska 20 Ku- 

czewski. 867 18 
SEE GTA (ER URS ONA WEY BABA WAY CZ SDL ZBY KA WY ZMD 

1 a 

ijneigrdrin społeczeństwa poleca. 
Niłosierdzih my osobę intetigentną. 
bez żadnych srodków po życia, która 
prosi o pomoc materjalną, chociażby 
w najmniejszej sumie. Łaskawe ofia- 
ry przyjmuje Administracja „Słowa* 
dla „Niezczęśliwej*. 
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przedpłaty za m-c 
we Słowa P. K., O. 
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ABSOLWENT INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyj 

ul. Chocimska 3! m. 
dla dziecka ociemniałego 

!. Od g. 3-ej—5-ej. 
L) 

  

Krem! utrzymujedelikatną ipiękną cerę 
żądać tylko oryginalny wyrób firmy ° 
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NOTATKI MUZYCZNE. 
Claudio Arrau. 

Nie może być wątpliwości, że każ- 
dy miłośnik muzyki, raz słysząc grę 
zjawiskowego artysty, na zawsze go 
zapamięta, a nazwisko Claudio Arrau. 
trwałemi zgłoskami „na wieczną rze- 
czy pamiątkę'* zapisane będzie w dzie- 
jach muzyki fortepianowej. ? 

Żywo mam w pamięci niezwykłe 
zainteresowanie muzyków i badaczy 
uczonych, kiedy - na kilka lat przed 
wielką wojną mały chłopak sześcio- 
letni, urodzony w Chillan (Chili, Am. 
Połudn.), budził w stolicach Europy 
szczery podziw niesłychaną dojrza- 
łością wykonania repertuaru koncer- 
towego artystów dorosłych, Po nie- 
długim okresie naprawdę sensacyjnych 
występów publicznych, zniknął „cu- 

downy dzieciak* z estrady koncerto- 

wej i nic więcej o nim nie było sły- 
chać. Łatwo można było przypuszczać, 
że i on też podzielił los tych wielu 
przedwcześnie przekwitłych talentów, 
chwilowo olśniewających i schodzą- 
cych następnie w szeregi najzwyklej- 
szych miernot, lub nawet całkiem gi- 

nących. $ 
Po stokroć szczęśliwie się Stało, 

że „fenomenalność* chłopaka nie by- 

la wyzyskiwaną w celach zarobko- 

wych, lecz danem mu było w Syste- 

matycznej i celowej pracy kilkuletniej, 
pod kierunkiem berlińskiego profeso- 

ra Martina Krause'go i.po otrzyma- 
niu kilku życzliwych wskazówek od 
nieodżałowanej pamięci mistrza Fer. 
Busoniego, rozwinąć wspaniale swój 
przebogaty talent— sztuce na pożytek, 
a sobie na sławę. 

Fenomenalny „cudowny dzieciak" 
przeistoczył się w niemniej fenome- 
nalnego „cudownego . młodzieńca", 
dojrzałość artystyczna którego nie 
ustępuje  mistrzostwu największych 

potentatów fortepianu.  Arrau jest 
„gwiazdą“, blask której— podobnie, 

jak sława Liszta, Antoniego Rubin- 
Sztejna, d'Albert'a, Paderewskiego i 
kilku innych, prawdziwych artystów 
„z Bożej łaski'— przez całe pokole- 
nia jaśnieć będzie. 

Zbytecznem się zdaje mówić O te- 
chnicznem przygotowaniu, bez żadne- 
go wysiłku opanowującem  najzawil- 
sze trudności, bo to już teraz stało 
się warunkiem, najzupełniej zwykłym 
i obowiązującym każdego koncertan- 
ta—bez wyjątku. 

Nie mniej też zbytecznem byłoby 
rozwodzenie się nad pięknością bo- 
gatego w  najsubtelniejsze odcienia 
Siły i barwności tonu, nigdy nie utra- 
cającego szlachetności brzmienia na- 
wet w najsilnieįszem „forte“ i nie 
nabierającego tak często spotykanej 
twardości, kiedy grający nieopatrznie 
dążą do wydobycia większej siły 
dźwięku, niżeli instrument może dać. 

W ostatnich latach, mieliśmy już 

tutaj występy kilku wybitnych przed- 
stawicieli najmłodszej generacji forte- 
pianistów, wyróżniających się. praw- 
dziwie niepospolitemi talentami i nie- 
zwykłym ich rozwojem, wszakże ža- 
den z nich nie wykazał całkowitego, 

harmonijnego uzgodnienia sił ducho- 

wych i fizycznych. Prawie zawsze 
przeważał pierwiastek techniczny nad 
muzycznym; niemal sportowe współ- 

zawodniczenie z innymi w brawurze 

pokonywania nadmiernie przyśpieszo- 
nych, najzupełniej niezgodnych z tre- 
ścią muzyczną, temp i szukania „ory- 
ginalności* ujęcia w dziwacznem ira- 
zowaniu. Wszystko to wskazywało 
na wybujałość w pewnym kierunku z 
jednoczesnem niedociągnięciem w roz- 

woju“ innych, bardziej duchowych 

właściwości. 
Nic z tego niema w grze Arrau,a. 

Olbrzymia technika służy mu _ tyl- 
ko jako środek niezawodny do osią- 

gnięcia wielce . artystycznych zamie- 

rzeń. Każda nuta — czy piano, czy 

forte, każdy frazes, biegnik , najbar- 
dziej skomplikowany rytmicznie, bły- 
skawiczne oktawy, akordy i t.p. Zaw- 
sze się znajdują niechybnie w miej- 
scu właściwem. Tak bajecznie panuje 
artysta nad swem zadaniem, że w każ- 
dej odpowiedniej chwili potrafi nasy- 
cić swą interpretację głębokiem uczu- 
ciem, lub poetycznem  rozmarzeniem, 
wreszcie krewkością temperamentu 
rasowego muzyka. Indywidualność to 

niezwykła i tak potężna i wszech- 
stronnie rozwinięta w tak jeszcże mło- 
dym wieku, że bez żadnego silenia 
się na oryginalność i bez samowol- 
nego ujmowania utworów i odstępo- 
nia od ogólnie przyjętych zasad i 
temp, potrafi Arrau siłą swej indy- 
widualności tak swoiście oświetlić 
każdą rzecz, że w najbardziej zna- 
nych kompozycjach naglc się zjawiają 
piękne szczegóły dotąd przez nikogo 
nie uwydatnione. 

Szczerze wyznaję, że słysząc pra- 
wie wszystkie znakomitości estradowe 
z ostatniego półwiecza, tak niepospo- 
licie i wszechstronnie dojrzałego mi- 
strza, w tak młodym wieku, od cza- 
sów równie młodego d'Albert'a —- 
przed czterdziestu łaty—nigdy nie spo- 
tykałem. 

Zarzut, robiony wielkiemu artyście 
przez niektórych słuchaczy, o jakoby 
„niestylowem*, nadto lirycznem, uję- 
ciu dzieł j. S. Bacha, wcale mi nie 
trafia jdo przekonania. Pedantyczna 
suchość i automatyczna sztywność tu- 
dzież domniemanie „stylowa* mumi- 
fikacja dzieł arcymistrza  najskutecz- 
niej się do tego przyczynia, że prze- 
ciętny słuchacz spółczesny ze zgrozą 
nieraz widzi na programie niedościgłe 
arcydzieła, utożsamiając tę piękną 
muzykę z pojęciem niezrozumiałej ła- 
migłówki dźwiękowej i zabójczej nu- 
dy. Nie ulega wątpliwości, że Bach i 
jego spółcześni nie mniej od nas od- 

czuwali radości i smutki i dlatego 
nie zdołam nigdy pojąć — dlaczego 
bezduszna i chłodna interpretacja utwo- 
rów nieśmiertelnego kantora lipskiego 
powinna uchodzić za wzór „stylowe- 
go* wykonania. 

Bardzo wielu muzyków podziela 
pogląd, który wyraziłem. Zgodnie z 
tem zapatrywaniem, uważam wyko- 
nanie utworów granych tutaj — za 
przepiękne. 

Można się chwiłami niezupełnie 
zgadzać z ujęciem niektórych  szcze- 
gółów, lecz zarzutów poważniejszych 
czynić wielkiemu fortepianiście niepo- 
dobna. Zarówno śliczna sonata (As- 
dur) Webera, prześwietne etjudy Paga- 
nini — Liszta, jaki przepiękne dzieła 
Szopena, a nawet i trudny do wysłu- 
chania w przekładzie fortepianowym 
„Pietruszka Strawińskiego, wszystko 
było podziwu godną  manilestacją 
wielkiego, całkiem indywidualnego, 
nie dającego się naśladować, skoń- 
czonego artyzmu. 

Nie można nie przestrzec przed 
robieniem niewłaściwych porównań. 
Arrau jest indywidualnością tak wy- 
jątkową, że zestawianie z nim nawet 
najwybitniejszych fortepianistów musi 
doprowadzić do zupełnie fałszywych 
wniosków. jak wielkość nprz. Mickie- 
wicza nie może być właściwą miarą 
do oceny talentów literackich, tak i 
organizacje całkiem niewspółmierne 
w Świecie sztuki powinny być „unika- 

tami", nie dającemi się porównać z 
innemi. 

Jeżeli koncertem wtorkowym Arrau 
wstępnym bojem ujarzmił słuchaczy, 
to-występem piątkowym wprawił w 
szał zachwytu, budząc jednocześnie 
podziw swą duchową i fizyczną wy- 
trzymałością, gdyż bezpośrednio, po 
przejechaniu 14 godzin koleją (z Ry- 
gi), zjawił się na estrądzie i wykonał 
trudny i długi program niezrow- 
nanie. 

Poranek orkiestr wojskowych. 

Zjednoczone orkiestry pułków 
piech. leg., pod batutą kapm. Bogu- 
miła Reszkego, dały koncert, który z 
powodów akcyj przedwyborczych nie 
zdołał ściągnąć dostatecznie dużej 
ilości słuchaczy. Zarewno program, 
jak i wykonanie, świadczące o bardze 
poważnej pracy przygotowawczej w 
osiągnięciu czystości brzmienia, bar- 
dzo urozmaiconego cieniowania i 
dokładności rytmicznej, stały na wy- 
sokim poziomie i koncert zasługuje, 
w zupełności, na powtórzenie w cza- 
sach spokojniejszych, przy znaczniej- 
szym udziale publiczności. 

Michał Józefowicz. 
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fi ciężkich cierpieńta 
prowadzenie zwłok 
0 do kościoła Św.     
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który każdy człówii kaži 
żywi w sercu dla Wilna, gdyby nie 
szczególny sentyment jaki każdy, kto 

zetknął się z obywatelami tego mia- 
sta ma do tych obywateli, gdyby nie 
własne przeżycia, które nii mówią, że 
przyjaciel pochodzący z Wilna jest 
przyjacielem zawsze wiernym, w dob- 
rej i złej chwili życia, gdyby nie ta 
analogja, która łączy Wilno ze Lwo- 
wem, to Znaczy z tem miastem, w 
którem się urodziłem i w  którem 
pragnąłbym umrzeć, to nie przybył- 
bym dzisiaj do Wilna, a w każdym 
razie nie przemawiał na zgromadze- 
niu publicznem, aczkolwiek przema- 
wiać na zgromadzeniu publicznem i 
nie lubię i nie umiem. Nie lubię, 
zwłaszcza w Okresie wyborczym, gdy 
publiczność przyzwyczajona jest do 
tego, że czy to kandydaci na posłów, 
«czy to ich pomocnicy w przeciągu 
kwadransu załatwiają się z  proble- 
mem całej Polski, rozdają ziemię i 
załatwiają się tym sposobem z reior- 
mą rolną. jeżeli audytorjum jest w 
ten sposób nastrojone, że chętnie 
brałoby ziemię bez odszkodowania, 

„ to wielu z kandydatów oczywiście 
daje ziemię bez odszkodowania. je- 
żeli audytorjum jest tego rodzaju, że 
trzeba wciągać w grę wyborczą religję 
i najświętsze uczucia, to się je wcią- 
ga. jeżeli chce się za pomocą roz- 
budzenia najniższych instynktów por- 
wać audytorjum, otumanić i oszukać, 
to i przed tem oczywiście niektórzy 
z kandydatów nie cofają się i metod 
tych używają. Ja jestem człowiekiem 
nauk ścisłych. Albowiem niema  za- 
wodu takiego jak minister. Ministrem 
jest się wtedy, kiedy państwo, czy 
warunki człowieka do służby publicz- 
nej powołają, tak samo, jak według 
mego zdania, jest się „posłem  wte- 
dy, kiedy państwo, Kiedy naród, 
kiedy społeczeństwo, kiedy służba 
publiczna człowieka do tej roboty 
wzywają. Mam wstręt  nieopisany 
przed zawodowymi ministramii przed 
„zawodowymi posłami. jeżeli ktoś mi 
ma pytanie do siebie postawione „czem 
„pan jest?“ odpowiada, że jestem po- 
słem, to znaczy, że jest niczem, bo 
posłem jeżeli się jest, to trzeba je- 
szcze przedtem być czemś, trzeba dać 
świadectwo prawdzie, że się jest zdol- 
nym do pracy wogóle, a do służby 
publicznej w szczególności, trzeba dać 

świadectwo temu, że służba Rzeczy- 
pospolitej na posterunkach  publi- 
cznych wymaga niesłychanego _po- 
święcenia i nie powinno się wzbudzać 
żądz zaspokojenia swoich własnych, 
osobistych interesów. | dlatego zawo- 

dowość w polityce, zawodowość w 
posłowaniu jest mi rzeczą wstrętną, 
jest rzeczą, której ja .nie uznaję i kie- 

dy zastanawiam się nad tem, co było 
przyczyną upadku parlamentaryzmu 
w Polsce, to twierdzę, że jedną z 
głównych przyczyn była właśnie zbyt 
szeroko pojęta zawodowość w 'speł- 

nianiu służby publicznej, To jest słu- 

żba święta i w świętych rzeczach tak 

pojęta zawodowóść nie powinna być 
dopuszczalna. Powiadam, że nie lubię 
i nie umiem przemawiać na zgroma- 
dzeniach publicznych, bo nie potrafię, 
jako człowiek, reprezentujący nauki 

Ścisłe, w przeciągu godziny, albo i 
dwóch załatwić się z problemem Pol- 

ski. To jest problem tak Ogromny, 
to jest prąd tak długi, że aby go 
przejść choćby pobieżnie trzeba na to 

więcej.czasu, aniżeli jedno zgroma” 
dzenie. Dlatego też dzisiaj wiedziony 

tym-sentymentem naprawdę szczerym, 
jeżeli przybywam do Wilna to po to, 
aby przebiec w sposób, zaznaczam to, 
bardzo pobieżny i niewystarczający, 
zaledwie tylko jeden Odcinek życia 
Polski i zwrócić uwagę na metody w 
jaki sposób zjawiska życia Polski na 
tym Odcinku o którym ja dzisiaj mó- 
wić będę, badać należy, w jaki spo- 
sób można się uniezależnić od tej 
czy innej prasy i mieć sąd o prze- 
biegu zjawisk życia publicznego w 
Polsce. Objektywizm i sprawiedliwe 
osądzenie przejawów życia w Polsce 
zawsze było trudne a dzisiaj w toczą- 
cej się walce wyborczej tem trudniej, 
albowiem wtedy, kiedy w szranki 
wchodzą rozmaite poglądy i zapatry- 
wania, kiedy są zagrożone inte- 

resy rozmaitych ludzi, którzy z bra- 

ku innego zajęcia, chcieliby być 
Posingis wtedy oczywiście, — рго- 
szę Panów, wtedy oczywiście, Szer- 
muje się kłamstwem bez zdiecia 
okiem, wtedy się kłamie, 6 @ 
nia na każdym kfoku_ nieuczciwości. 
Zdaje mi się, że metody, które ja tu- 
taj Państwu przytoczę i wskaże, me- 
tody, Žodnai których ja sam i 
członkowie rządy orjeńtują Sie W sy- 
tuacji państwa, nietody te Są na- 
prawdę objektywne, bardzo proste, “a 
objektywizm i objektywizmem 
wprost naukowym. Będę mówił o 
sprawach gospodarczych i o tem, jak 

> Polska od roku 1924 w kilku pun- 
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Śnie ten odcinek życia 
dlaczego obrałem życie gospodarcze, 
a nie inne? Nie dlatego, jakobym nie 
mógł zastosować i na innym odcinku 
tych samych sprawdzianów, nie dla- 
tego, jakobym nie posiadał w ręku 
tych wszystkich elementów, dających 
mi możność oświetlenia sytuacji na 
każdym innym odcinku—czynię to nie 
po raz pierwszy — a dlatego, że ob- 
jawszy w maju 1926 roku stanwisko 
szefa rządu i pracując następnie pod 
rozkazami Marszałka Piłsudskiego, 
zwróciłem sam uwagę na to, że spo- 
łeczeństwo całe rozpolitykowane topi 
się w marnowaniu czasu i nie zwraca 
uwagi na to, co jest podstawą wo- 
góle, co jest podstawą rozwoju Poski 
jako całości, to znaczy nie zwraca 
dostatecznej uwagi i nie jest szkolone 
w orjentowaniu sięw życiu gospodar- 
czem państwa. Tu nic nie pomogą 
wiece, tu nic nie pomogą gadania i 
obiecanki, tu nic nie pomoże dema- 
gogja. Życie gospodarcze w Polsce 
wskazuje na to, że trzeba w Polsce 
pracować i bez pracy samodzielnej 

Polski się nie podniesie, że trzeba 
rozbudzić entuzjazm do tej pracy i žė 
nie trzeba bronić ludzi od pracy w 
przypuszczeniu, że praca ta jest ich 
zgubą. Macie Państwo przed sobą czło- 
wieka, który uważa, że jedynem szczę- 
ściem dla człowieka jest możność pracy 
przy dobrem zdrowiu, a największem 
nieszczęściem dla mnie osobiście było- 
by, gdybym miał przestać pracować. 

Można szukać szczęścia w życiu w 
rozmaity sposób, można przypusz- 
czać, że leży ono w tym albo w in- 
nym punkcie, ale niewątpliwie czło- 
wiek rozważny, rozumny, mądry i 
wykształcony musi dojść do tego 
przekonania, że jedynym elementem, 
mogącym człowiekowi przynieść praw- 
dziwe szczęście jest praca, i że ta 
praca prżynosi korzyść narodowi, 
przynosi korzyść ludzkości i jest nie- 
wątpliwie bardzo miłą także i Bogu. 
l dlatego, ja i wszyscy członkowie 
rządu zwróciliśmy uwagę na ten czyn- 
nik i powiedzieliśmy sobie: Damy 

przykład solidnej, oddanej jedynie i 
wyłącznie na rzecz Państwa pracy". 
Nazwano nas jak wiecie, 
milczków, a myśmy się nazwali rzą- 
dem pracy i takim rządem pracy od 
15 maja 1926 roku jesteśmy i musi- 

my sobie powiedzieć, żeśmy potrafili 

wzbudzić w społeczeństwie polskiem. 

szacunek dla pracy i muszę powie- 

dzieć, że ja obserwuję na horyzoncie 

tu i ówdzie czynniki mówiące mi, że 

budzi się i entuzjazm do pracy. Za 

chwilę na kilkunastu tablicach będę 
mógł zadokumentować  jakiemi kroki 
Polska posuwa się naprzód i będzie- 
cie widzieli, że wszystko to co jest 
zrobione z inicjatywy rządu przy po- 
parciu społeczeństwa, że wszystko to 
jest niczem innem, jak tylko eiektem 

pracy, niczem innem, żadnemi słowa- 
mi, żadną demagogja, żadnem oszu- 
kaństwem. W pracach gospodarczych 
oszukaństwo na nic się nie przyda. 

Ono, jak oliwa wychodzi natychmiast 

s 

na wierzch i zdradza tego, ktoby 
chciał tem oszukaństwem  tumanić 

społeczeństwo. 

Jeszcze o Kasie Chorych. 
Zgłosił się do Redakcji naszej p. Wła- 

dysław Balukas, którego żonie Kasa Cho- 
rych odmówiła wydania lekarstwa przepi- 
sanego przez jednego z lekarzy kasowych. 
Pisaliśmy o tym wypadku swego czasu. 
Obecnie wypada nam dodać, że środek któ- 
rego kasa bezpłatnie nie chciała wydać w 
styczniu r. b. pani Balukasowej, wydany jej 
był uprzednio na podstawie recepty tego 
samego lekarza w sierpniu roku ubiegłego. 
Prócz tego p. Balukas potwierdził to 
cośmy pisali na podstawie pośrednich inior- 
macji, mianowicie, że zarówno po raz 
pierwszy bezpłatnie jak i ostatnio za pie- 
niądze środek  zakwestjonowany przez 
zwierzchność kasową wydany był z apteki 
Kasy Chorych. К 

Pytanie: co robią w aptece kasowej 
środki nieobjęte t. zw. lekospisami, dare- 
mnie czeka na odpowiedź. Może się jej 
kiedyś doczekamy. © а 

Na zakończenie informujemy, iż p. Ba- 
lukas, któremu przyjemnem widać nie dały 
obłożenie kosztami lekarstwa żony, doktora 
kasowego, wniósł do naszej Administracji 
sumę zł. 11 gr. 30 do dyspozycji lekarza, któ- 
rego „tranzukcją* Kasy Chorych uderzyło 
po kieszeni. w 
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”Korniłowicz © to: 
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zmiarów olbr 

esą to komun L 
a przeciwko Pols; 
jące strasznej mę 

omoc uwię- 
ta ma być uzbieran a zęąskła- 

dek członkowskich. Ponieważ członkami są też wiościańię, za- 
bez własnej wiedzyy pisywani do organizacji nieraz 

ściągane są przymusowo, p zeto 
porozumień, a chłopi odmawiają 

„Hramady”, W takich wypadkach 

Oto jakie wiadomości podają nam 

z Mińska. Oto jest ten akompanja- 

ment, który towarzyszy rozprawom 

sądowym w Wilnie, skierowanym prze-4 

ciwko zdrajcom tej Ziemi, którzy.ża. 

czerwońce moskiewskie usiłowśłi do- 

konać sprzedaży tych ziem4w jarzmo 

bolszewickie. SA ; 
W tem wszystkiemi jeszcze Zasta- 

nawia jeden fakt“ źle się odpłacają 

w Moskwie za wierną dla niej służbę... 

Wszystkie bowiem te artykuły, te 
wiece protestacyjne, ta cała „obrona” 

z-odgražaniem się Polsce—to pusty 
dźwięk ulicznej manifestacji. Sowietom | 
jest ona potrzebnałdla propagandy ogól- 

nej, dła okazania naocznie jak daleko 

sięgajągjej wpływy i że rzekomo cały 

lud, włościanie i robotnicy solidary- 

zują się z ideałami dziś panującemi 

  

a składki 
na tym tle powstaje wiele nie- 
wpłacania pieriędzy na rzecz 
wlacze stos teror. | 

  

w Sowietaćh. W tym celu robi się też 
z „Hramady” bohaterów zarówno na- 
rodii białoruskiego, jak też komu- 
mizmu międzynarodowego. Ale dla sa- 
mych oskarżonych jest to tylko po- 

pieranie suchych słów aktu Oskarże- 
nia. Jesteśmy skłonni twierdzić, że ten 
akt oskarżenia, który w przeciągu 
trzech dni procesu mieliśmy możność 
przestudjować, nabiera dopiero cał- 
kowitego znaczenia, okazuje naprawdę 

całą grozę położenia i niebezpieczeń- 

stwa, na jakie narażona Ąbyła nasza 
Ojczyzna — dopiero właśnie teraz, gdy 

ci 56-ciu nie są już potrzebni Sowie- 

tom jako czynni i dobrze zakonspi- 

rowani ajenci Kominternu, —a właśnie 
jako otwarci  „bohaterowie“  mię- 

dzynarodowego komunizmu. 

Czwart/ dzień procesu przeciwko 
członkom  „Hramady“  pošwiecony 
został odczytaniu końcowej części 

aktu oskarżenia, wysłuchaniu oświad- 
czeń oskarżonych i wyjaśnieniu przez 

Sąd kwestji ewentualnej reasumpcji 
decyzji w sprawie dodatkowych świad- 
ków obrony. 

Przewód sądowy zbliża się do 

momentu badania Świadków, funkcjo- 
nacjuszy policji politycznej i organów 
bezpieczeństwa, będących _ ważnemi 
czynnikami oskarżenia, to też daje 
się zauważyć ożywienie. : 

Prócz wszystkich _ miejscowych 
obrońców zasiadają przybyli z War- 
szawy pp. Babiański i Honigwill. 

Konkluzja aktu oskarżenia. 
Końcowa część. aktu oskarżenia 

odczytywana w czwartym dniu proce- 
su poświęcona jest omówieniu akcji 
„Hrarmady* prowadzonej na terenach 
poszczególnych powiatów, sprawie 
Kuliny Kulinowskiego, oskarżonego 0 
uprawianie szpiegostwa oraz sprawie 
zabójstwa Iwaszkiewicza, koniii 

ji politycznej. Przestępstwo © 
akt oskarżenia czwórce Oskar 

 J. Koraczonkowi, M. Kowa-. 
vilą 'N. Kowalewiczowi i M. Ког- 

niłowiczowi. 
Konkłuzja aktu oskarżenia Wwska- 

zuje żę wszyscy wyżej wymienieni w 
liczbie 56 oskarżeni są: 

1.0 to, że w okresie czasu od 
roku 1926 do połowy. stycznia 1927 
roku brali udział w spisku pod naz- 
wą Biątoruska Włościańska Robotni- 
cza Hramada, zawiązanym w. Celu do- 
konania zamachu na ustalony w. dro- 
dze praw zasadniczych ustrój pań- 
stwowy Polski oraz na całokształt 
jej terytorium przez wprowadzenie 
dyktatury proletarjatu, ustroju radziec- 
kiego i oderwania od Polski za po- 
mocą -zbrojnego powstania . woje- 
wództw północno-wschodnich i przy- 
łączenia ich do Rosji sowieckiej, 
przyczemi dla urzeczywistnienia tego 
celu rozporządzali składami broni: 

2. ponadto Bronisław  Taraszkie- 
wicz, Szymon Rak-Michajtowski, Pa- 
weł Wołoszyn, Piotr Miotła, Rado- 
sław Qstrowski, J 
Fabjan Okińczyc i Józei Sznarkiewicz 
o to. że w ciągu 1925, 1926 i: stycz-. 
nia 1927 r, będąc obywatelami BE 
skimi i działając świadomie wspólnie, 
dali zobowiązanie rządowi Rosji 50° 
wieckiej okazania przez siebie i wszy- 
stkich uczestników powyżej: opisane- 
go spisku pomocy. zbrojnej w jej 
działaniach wojennych przeciwko Pol-- 
sce, wrazie wybuchu pomiędzy temi 
państwami wojny. DOG 

3. Stefan Kulina-Kulinowski 0 to, 
że w okresie czasu Od 1926 do koń- 
ca stycznia 1921 roku bez należytego 
upoważnienia i w iateresie państwa 
sowieckiego dostarczał temu państwu 
wiadomości, dotyczących zewnętrzne- 
go bezpieczeństwa Polski i podlegają- 
cych zachowaniu w tajemnicy, a mia- 
nowicie informował komiendan- 
turę sęwscką w Słobódce o sta- 
nie liezebnym oraz dyziokacii 
polskięh om a An 
i posterunków policji na pogra- 

i cieni. am 
4. Steian Kozaczonok, Michał Ko- 

walew, Nikanor Kowalewicz i Marek 
a) że w dniu 14 

   

dzino, „gm. tumiłowickiej, pow.  dziš- 
nieńskiego, działając świadomie wspól- 
mie z czterema innymi zbieglymi 
sprawcami w zamiarze pozbawienia 
wolności osobistej koniidenta policji 
Nikodema Iwaszkiewicza zatrzymali go 
w celu związania i dostarczenia wła- 
dzom sowieckim, 
_waszkiewicza zaocznie na karę Śmier- 
ci wyznaczyły za dostarczenie jego 
nagrodę pieniężną, — lecz zamierzo- 
nego nie osiągnęli z przyczyn od 

  

        

  

Maksim Bursewicz, | 

woli ich niezależnych, ponieważ wsku- 
tek interwencji osób postronnych po 
kilku godzinach Iwaszkiewicz zwolnił 
się od napastników; b) że w dniu 16 
października we wsi Scienka gminy 
tumiłowickiej pow. dziśnieńskiego, 
działając świadomie wspólnie z czte- 
rema ianymi zbiegłymi sprawcami, w 
zamiarze pozbawienia życia dema 
A zadali mu. siekierami 
rańy głowy, szyi oraz lewego ramie- 
nia i podudzia, powodując pęknięcie 
czaszki i zmiażdżenie mózgu, wskutek 
czego Iwaszkiewicz zmarł, . przyczem 
powyższego zabójstwa dokonali wsku- 
tek wyznaczenia przez władze sowiec- 
kie nagrody pieniężnej za głowę |- 
waszkiewicza, 

Pierwszę słowa z lawy Oskar- 
50.2 źonych zad 
Odczytywanie aktu oskarżenia 

ukończone. Przewodniczący  przeczy- 
tuje po raz drugi konkluzję aktu, 
której wszyscy oskarżeni wystuchują 

stojąc. | SCR A 
Kolejno wywoływani są Oškarže- 

ni i pada stereotypowe pytanie —- 
czy wini ne ‚ rz 

Wszyscy oskarżeni jak jedea maż 

    

    
   

    

    
   

  

   

   

    

     

o posługiwa 
w interesie aż cz 
obrońców ni6+ 
go. Pierwszyg p wic 

  

na wstępie, 
istošci aktu OSk 
as badania Świa 

adowi, że tworząc B. 
Ha! na myśli tworze 

tajnej—nielegalhej organizacji, 
żał, że ustawy językowe zmuszają 
wprost do tworzenia masowych orga- 
nizacyj narodowościowych celem |od- 
wojowania przyznanych praw. Po- 
nadto ustrój parlamentarno-demokra- 
tyczny egzystować może tylko przy 
formach partyjnych . To było powo- 
dem zorganizowania BWRH.  Oskar- 
żony wpada w zapał oratorski, mówi 
jak gdyby na wiecu, lecz przewodni- 
czący prosi o streszczenie wyjaśnień. 

Osk. Rak-Michajłowski czuje się 
urażonym zwrotem aktu oskarżenia, 
nazywającym go „obrusitielem“. 
Twierdzi, że jest twórcą ruchu szkol- 
nego białoruskiego, a więc nie rusyfi- 
katorem. Dalsze wyjaśnienia złoży 
podczas badania świadków. 

O k. Wołoszyn, Miotła pozosta- 
wiają kwestję wyjaśnień na potem. 

Osk. Ostrowski twierdzi, że na 
spekulacji w okresie okupacji nie do- 
rabiał się. Nieścisłości (jego zdaniem) 
aktu oskarżenia wyjaśni w toku roz- 
prawy. To samo mówią Bursewicz i 
Szna.k ewicz. 

Osk. Ok'ńiczyc—twierdzi, że siedzi 
drugi już rok w więzieniu zupełnie 
niewinnie. Zapomina o tem, że nie 
zna języka polskiego i mówi biegle 
po polsku. 

Ks. Kowsz—wierzy w to, że świad- 
kowie—alibiści wyjaśnią „spłosznoje 
niedorazumieńje", jekiem jest areszto- 
wanie jego. Pracował na polu gospo- 
darczem, a nie politycznem, a za to 
nie może być karany. 

(Ks. Kowsz występujący w sutan- 
nie, z krzyżem na piersi, w momencie 
składania wyjaśnień chowa krzyż za 
sutannę.) 

Osk Łuckiewicz— mówi: „Jestem 
pionierem ruchu białoruskiego, pra- 
cuję od 25 lat, zajmowałem wybitne 
stanowiska lecz od 1923 r. przestałem 
brać udział w pracy społeczno-poli- 
tycznej. Zarabiam na chleb jako za- 
wodowy publicysta, jednak prasą B. 
W.R.H. nie kierowałem". 

Oskarżeni pozostali odkładają wy- 
jaśnienia na okres badania šwiad- 
ków przyczem, kilku z nich mówi o 
poszczególnych ustępach aktu oskar- 
żenia dotyczących ich. Wszyscy pra- 
cowali na polu kulturalno-oświato- 
wem i żadnemu z nich ani na myśl 
przyszło interesowaćj się zadaniami 
Komunistycznej partji Zach. Białoru- 
si. Nawet oskarżony o szpiegostwo 
Kulina-Kulinowski uważa siebie za 
jagniątko, pokrzywdzone w swoich 
prawach obywatela polskiego- 

Trudno. Innego stosunku oskar- 
żonych — Świadomie sprzyjających 
wrogim państwowości ideom nie 
można było oczekiwać. 

Po zakończeniu składania wyja- 
Śnień przewodniczący ogłasza przer- 
wę do dzisiejszego dnia. W trakcie 

przerwy Sąd poweźmie decyzję w spra- 

wie wniosku obrony o reasumpcji 
decyzji w sprawie powołania Świad- 

" ków dodatkowych. 
Dziś dalszy ciąg procesu. %.7. 

Bo 

wany został z 

- Tajny kurier Kominternu 
Warszawy, Berlina i Wiednia —areszfowany w Woložynie. 

oi miasteczku Wołożyn aresztowano wybitnego ko- 
munistę, który jako tajny kurjer Kominternu wydelego- 

oskwy do Warszawy, Berlina i Wiedaia. 
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Nazwisko kurjera brzmi Z. Botka.--Podobno jechał on 
nie prostą drogą na Warszawę, a miał polecenie zatrzy- 
mania się w Wilnie, w związku z toczącym się tu proce- 
sem „PMramady*. Przy aresztowanym znaleziono ważne 
tajne dokumenty i okólniki Kominternu. Botkę przekaza- 
no do dyspozycji odnośnych władz. - (RONIKA 
a nimas 

  

Na diakonów w niedzielę Przewodnią 

KOKS у ? 9 t. į. dn. 15 kwietnia r. b.): Malinowski Jan 

EP Dziś i Wschód St 46 m. 32 z par. Turośn, Mączka Włądysław z par. 

5 i ` Przeginia djec. Kieleckiej, Naumowicz Jan 

Juljans į Zach. sł o g. 17 m. 15 Rukojnie, Pukaniec Leonard z par. Janisz- 

į įutro : ? ki na Litwie Kow., Slems Jan z par. Hyž- | 

Romana opai ne djec. Przemyskiej, Zmitrowicz Jan z par. 

  

Nowa Wilejka. Zk, 

Na kapłanów (w sobotę przed niedzie- 

lą Męki Pańskiej t. j. dn. 24 marca r. b.): 

Bebko Aleksander z par. Serca Jezusowe- 

0 w Wilnie, Chomski Józef z par. Oszmiań- 

Juljan z par. Bracław- 
iej, Miranowski 

a a w Wilnie, Nie. z 
Witold z par. Farnej w | 

dnie, Perkowski Jan z par., Płońskiej cjec. 
EA) Stanisław z par. K6r- 

kożysi 

‚ KOŚCIELNA. 
— (e) Święcenia kapłańskie. Kurja 

Metropolitalna podaje do wiadomości, że w 
czasie najbliższym mają być wyświęceni nas- g 

tępujący alumni Wileńskiego Seminarjum Du- skiej, Kołłb-Sielicki 

chownego. ` śe. SN die ie 
akonów (w sobotę przed nie- mierz z 

    

   
   

  

Na subdj. GW ` 

dzielą Meki Pafskiej 1. į dn, 24 marca r.b-): 
Alierowicz Jan z "par. Kužaickiei, Byliński 

Stanisław z par. Radzanowo djec. Płockiej, 
Kelmer Bolesław. z par. Różana diec. Pin- 

skiej, Kiwiński Stefan, z, par. Dubinki, na 
Litwie Kow., Mianowski Jan 2 par. Roso- 

chata-kościelna djec. Łomżyńskiej, Sienkie- 
wicz Antoni z par. Brańskiej djec. Pińskiej, 

Twardowski Antoni, z par. Brańskiej AW: 

RAE z par. Za- 
Z. bū: Kanų AAA 

MER M aw” sobotę przed drugą 

niedzielą Wielkiego Postu t. j. dn. 3 marca 

r.b.): Kołłb-Sielicki Jan z par. Bracław- 

skiej djec. Kamienieckiej, Nielubowicz-Tu- 
kalski z par. Farnej w Grodnie. 

wicze Tukalsk 

    

na Litwie Kow., Żuk Stanisław z par. Świ 
ciańskiej, Jawnaszan Wojciech z djec. 
hylowskiej, Zawistowski Jan zdjec Mo 
łowskiej. W myśl kan. kan. 998 į 998 JAE. 
ordynarjusz polecił ks. KS. Probosžėzoi 
parafji,z których pochodzą wymienieni 
dydaci do święceń, aby o powyższem ogłosi- 
li z ambon. 

>=, (c) W sprawie przedmiotów i na- 
czyń kultu obrządku wschodnieg . Ku- 
rja Metropolitalna Wileńska poleciła Księ- 

iej, , Stupniewicz Piote-Witółd z pare 

Rakowskiej, Titinas Jan 2 par. Kokuciskiej. ins 

   

W kinie. 
„Wielka sensacja ostatnich czasówł: 

Wstrząsający obraz dusz powojennych! Su- 
erfilm tegorocznej  produkcji*!! — Słyszysz,      

To jest nadzwyczajny 
czyli przygody Krwa- 

    

   

    

  

            
     

    

     

okiem rzucił na 
OS pr nosem, ale nie 

Ь oz in był gentlema- 
że pani Zofja była ogro- 

zepuściła żadnego 
4 powszechnie za      

     
    

  

    

  

        
    

  

ytwórnia, wreszc 
ie przed kinem fotograje w. 

i / wystarczają. Spójrzę FR 
j czy nie chodzić. 

* Naogół, 
wano o erudycji pani Zofji, ale to nie była 
jej wina. Jakoś w ostatnim sezonie wszyst- 
sie filmy były paskudne, więc trudno było 
utrafić.. 

Pan Stefan wykupił w kasie bilety 
i małżonkowie, popychani z tyłu przez tło- 
czącą się gawiedź lekko przesadzili scho- 
dy. Bileter sprawdził kontramarkę, zapalił 
elektryczną lampkę i wprowadził ich na 
widownię. 

Jęły się rozlegać syki i OAS 
„Siadač, nie przeszkadzač“ 

Pan Stefan szedł poomacku za bilete- 
rem, który bezceremonjalnie jeździł przed 
sobą białą smugą światła po głowach pu- 
bliczności. Za nim postępowała pani Zofja, 
potykając się co krok o wystające nogi 
1 laski. 

„Po długiej wędrówce znaleźli wolne 
miejsce tuż przed ekranem. 

.— Trochę za blisko, westchnęła pani 
Zofja—przecież kupiliśmy pierwsze miejsca.. 

Aliście gwałtowne okrzyki oburzenia 
i zniecierpliwienia zmusiły ich do zajęcia 
miejsc. 

Na srebrnym ekranie przewijały się po- 
stacie, widoki, wnętrza mieszkań w szyb- 
kiem tempie ukazując się to znikając. To 
Krwawy Bill sądził na nieokiełzanym ruma- 
ku po przez dzikie stepy Akermańskie, to 
biały uvkręt miotał się na rozfalowanym 
Oceanie, to znów postać niewieścia, chuda 
jie tyka, łamała ręce, aż słychać było na 
sali. 

Pani Zofja przykuła oczy do płótna 
i nie odrywała ich. Pan Stefan starym, 
dobrym zwyczajem, przymknął oczy i trwał 
nieruchomo. 

— Cudne — szeptała w upojeniu pani 
Zofja. 

„Hrabina rozpaczliwym gestem skinęła 
na hajduka* - brzmiał kolejny napis. 

W samej rzeczy widać było jej boleść 
i rozpaczl wy gest. Ale oto w oo przy- 
ćwałował Krwawy Bill, porwał hrabinę na 
lasso i zniknął z nią w gąszcząch za- 
gajnika. 

W tym momencie zerwała Się taśma. 
Ekran zabłysnął białą pustką. Wnet na ga- 
lerji rozległy Się przeraźliwe gwizdki, któ- 
i wtórowało zapamiętałe tupanie setck 
nóg. 

— Fiu- u—u, fiu—u u! Puszczać о- 
braz! wydzierała się publika, tale tupanie 
zagłuszało wszystko. 

Pan Stefan odemknął oczy i 
spojrzał ku górze. 

Żeby nam się ten balkon nie urwał 
aby na głowy—rzekł do żony. 

Pani Zofja milczała. Widać było na jej 
twarzy golączkowe wypieki. 

Na szczęście taśmę szybko naprawiono. 
jęły się rozgrywać dalsze losy niesz- 

częsnej hrabiny i urodziwego 4Billa. Okrzy- 
ki ucichły. 

Nagle pani Żofja krzyknęła: 
Proszę w tej chwili przestać! Te 

bezczelność! 
Pan Stefan zaniepokoił się. 
— Co do cholery! Co pan sobie my- 

ślisz! R 
Nim zdążył się podnieść, ciemna postać 

RA się z miejsca i pomknęła w głąb 
sali. 

— 4101а jakiś! — pisknęła pani Zotja 
i patrzyła dalej. W tym czasie widać było 
piękny salon, w którym na otomanie leżała 
skrępowana hrabina Idalja, a bezwzględny 
Bill znęcał się nad nią nieludzko. Galerja 
dygotała z radości. Oto film! Oto sceny! 
Jakiś głos krzyknął z góry: 

Brawo Bili! Mocniej ją—i o ziemię, 

   tytuł, a dwie 
zupełności 
į“ wiem: 

przyznač 

nieufnie 

o tak! 
Pan Stefan poczuł nagle, że spadło mu 

coś z góry na głowę. Podniósł rękę i na- 
macał ogryzek jabłka. 

wiństwo! Chodźmy, Zocha, tu jest 
nieznośniel > 

Ale pani Zofja nie myślała o odwrocie. 
— Poczekaj. Jak myślisz, czy oni się 

pobiorą? 
W tej chwili spadła na paną Stefana 

ao ośliniona łandrynka i w lot się przy- 
epiła. 

‚ z Ładne towarzystwo, niema co mó- 
wić. Trzeba będzie dyrekcji zwrócić uwa- 
gę - pomyślał. 

Usłyszał za sobą jakies podejrzane sza- 
motanie, potem rumor odsuwanego krze- 
sełka, potem głośny trzask policzka i głos 
niewieści: 

— Czy pan się właściwie stara o moją 
rękę, czy o moją nogę. 

Pan Stefan miał dość. Wstał z miejsca 
i rzekł krótko: 

Idziemy! 
Przeprowadził ich długi, 

dźwięk pocałunku Sali. 
To na ekranie Krwawy Bill całował 

hrabinę Idalję, a wtórowała mu galerja. 
Pani Zofja była niepocieszona. 
— Taki świetny tilm, a niepodobna go 

było obejrzeć. Cóż za publiczność! 
— Dzięki Bogu, może ochłonie w za- 

przeciągły 

pale! — pocieszał się w duchu pan Stefan, 
myśląc o żonie. E. M. S, 

  

żom Proboszczom i Rektorom Kościołów, 
którzy mają w swych świątyniach, pleba- 
niach lub składach przedmioty kultu obrząd- 
ku wschodniego, jak np.: obrazy, lichtarze, 
szafy liturgiczne i t p.—aby nadesłali do- 
kładny spis i opis do Kurji.. 

URZĘDOWA. 
ю (t) Audjencje u p. Wojewody. 

Dnia wczorajszego p. wojewoda Raczkie- 
wicz przyjął PP. prezesa Okr. Urzędu Ziem- 
skiego Łączyńskiego, starostę Brasławskie- 
go Januszkiewicza, prezesa Dyr. Kolejowej 
Staszewskiego, Kuratora Okr. Szkol. Pogo- 
rzelskiego,gyr. Wacława Gizbert-S i 

imn. w Dzłśni 
8 r 

jąc od 3 marca rb. w 
4 Rządu (Żeligow- 

   

  

     

  

   

4 $i- 
_ przcy"SUrz migarzą” Rządu na m. 
ilno zarządził w dniu WeZOrajszym ' KOn- 

fiskatę czasopisma białoruskiego „Siła Pra- 
cy“ Nr 10 za umieszczenie artykułu zawie- 
rającego cechy przestępstwa przewidziane- 
go w art. 1 Rozporządzenia Prezydenta 

Rzplitej. E



MIEJSKA. 
— (0) Zwiększenie miejskich opłat 

administracyjnych. Wstawiona do budżetu 
na rok 1928-29 suma opłat administracyj- 
nych wynosi 247.300 zł. zamiast prelimino- 
wanych na rok 1927-28—16520 zł., 

mv zamierza się dokonać: a) kapitalnego 
remontu i przebudowy szpitali na sumę 
74000 zł. i b) ułożenia nowych chodników 
betonowych na 14569 zł. i przebudowy dróg 
na 142310 zł. 

— (x) Na ryneczku Antokolskim sta- 

5 6 OW "© 

teczną decyzję przystąpienia w jaknajbliż- 
szym czasie do budowy gmachu szkoły po- 
wszechnej w Kuprjaniszkach. 

Ma to być gmach drewniany na muro- 
wanym fundamencie4 ! 

W gmachu mieścić się będzie cztero- 
w tEM nie gmach szkolny. W związku z proje- oddziałowa szkoła powszechna, oraz mie- 

opłaty kancelaryjne zostały zwiększone Z ktowaną budową miejskiego gmachu szkol- szkanie dla kie. ownika i nauczycieli. 
48.000 do 60.000 Zł. 

(o) Dochody z majątku m. Wilna. 
Preliminarz budżetowy na rok 1928-29 
ustala następujące cyfry dochodu z majątku 
komunalnego: 1) z 29doimów - 189880 zł., 
z tem z domu przy ul. Ostrobramskiej 
Nr.5— 58530 zł., 2) z majątków ziemskich 
55900 zł., w tem: a) z majątku Kuprjaniszki 
—33100, b) Leoniszki — 14200, c) Punary 
6600; d) z lasów miejskich _ 8500, prze- 
przewiduje się do wyrąbania około 600 
metrów sześc. osuszu na sumę 8110 zł., 
4) z 400 działek w obrębie miasta 28470 zł.; 
5) z 264 działek ziemi wieczysto-czynszo- 
wej - 2344 zł; 6) z 721 działek ziemi 
wieczysto dzierżawnej 18666 zł.; 7) z ogro- 
dów miejskich 1o800 zł.; 8) z hal tąrgo- 

nego w dzielnicy Antokola, w dniu 24 b. m. 
specjalna komisja w składzie: zastępcy in- 
spektora szkół powszechnych, szefa sekcji 
szkolnej Magistratu p. Łokuciewskiego, 
naczelnego lekarza szkół powsz. m. Wilna 
Dra Brokowskiego i inżyniera m. Wilna p. 
Narębskiego, zbadała na Antokolu poszcze- 
gólne place miejskie pod. budowę tego 
śmachu. 

W rezultacie komisja ta uznała plac, 
dotąd zajmowany przez rynek, za najbar- 
dziej nadający się pod budowę, gdzie też 
wzniesiony zostanie gmach szkolny dla 
T-mo oddziałowej szkoły dla chłopców i 
dziewcząt. 

Gmach ten, który zbudowany będzie 

Przy gmachu urządzone zostanie boisko 
sportowe, ogród botaniczny i szkółka ogro- 
dnicza. 

Przekazanie gmachu władzom szkol- 
nym nastąpi na jesieni r. b. 

— (x) 13.000 zł. na urządzenie dra- 
biny mechanicznej dla straży miejskiej. 
Magistrat m. Wilna na wczorajszem posie- 
dzeniu wyasygnował między innemi 13.000 
zł. na kupno podwozia samochodowego, w 
celu urządzenia mechanicznej drabiny dla 
miejskiej straży ogniowej. Podwozie to, jak 
nas informują w Magistrącie, zakupione zo- 
stanie w angielskiej firmie „Moritz“. 

— (x) Kontynuowanie prac nad bud- 
żetem miejskim. W związku z opracowy- 

Po zakończeniu tych prac preliminarz 
ten przedłożony zostanie Radzie Miejskiej 
do zatwierdzenia. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (x) Zażegnany strajk w fabryce 

pasty przy ul. Kalwaryjsxieį. Jak nas in- 
formują, dotąd trwający strajk robotników 
w fabryce pasty Mrozowicza, przy ul. Kal- 
waryjskiej został w dniu wczorajszym  Zli- 
kwidowany. Po otrzymaniu pewnej pod- 
wyżki płac pracownicy powrócili do swych 
zajęć. 

— (t) Pomoc miastu na akcję doży- 
wiania bezrobotnych. P. Wojewoda Wi- 
leński przekazuje Magistratowi m. Wilna 
dodatkowo (do 50.000 zł. wydanych po- 
przednio) zł. 23.000 w celu kontynuowa- 
nia akcji pomocy żywnościowej dla bezro- 
botnych. 

— (x) Za naruszanie kaucji pra- 
cowników. Ostatnio odnośne władze ad- 
ministracyjne pociągnęły do odpowiedzial- 
ności karnej sześć firm autobusowych za 

zebranie Związku Zawodowego Literatów 
Polskich w Wilnie, w lokału biblioteki Wy- 
działu Sztuk Pięknych U. S. B. ul. św. Anny 
Nr. z. Zarząd, ze względu na doniosłe zna- 
czenie spraw postawionych na porządku 
obrad, prosi usilnie wszystkich członków o 
punktualne przybycie, W razie braku quo- 
rum, zebranie odbędzie się w drugim ter- 
minie tegoż dnia o godz. 6-ej min. 30 wie- 
czorem. RÓŻNE. 

— (t) Prof. Ehrenkreutz wystąpił z 
„Kultury“. Dowiadujemy się, że prof. St. 
Ehrenkreutz zgłosił swoje ustąpienie z T-wa 
„Kultura“. 

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

wane Kolo“. Dziś o godz. 20-eį baśń dra- 
matyczna Lucjana Rydla „Zaczarowane 
Koło* z udziałem pełnego Zespołu Reduty. 
Muzyka i śpiewy kompozycji Eug. Dziewul- 
skiego, oprawa sceniczna Iwa Galla. Jutro 
w środę Zaczarowane Koło, czwartek Za- 
czarowane Koto. 

c» 

cej treści, oraz nawskroś oryginalnemu te 
matowi cieszy się wszędzie wyjątkowem po: 
wodzeniem, a w New-Yorku grana była ty: 
siąc razy z rzędu. Autor Jacinto Benavent: 
jest laureatem Nobla. Reżyserję „Źle koi 
chanej* objął M. Lenk. p 

, Uwaga: Cery miejsc w Teatrze Pol 
skim z dn. 1-go marca r. b. zostały zniżo” 
ne, a mianowicie: rząd 1-szy kosztować bę- 
dzie 2 zł. 50 gr. zaś najtańsze miejsca — 
20 groszy. A > 

Wtorek dniaż28 iutego 1928 r. 

RADJO—WILNO. 
16.40 — 16.55: Chwilka litewska. 
16.55— 17.20: „Łotwa dzisiejsza" odczyt 

z działu „Nasi sąsiedzi* wygł. prof. Nauk 
Politycznych w Warszawie Stanisław Go- 
rzuchowski. 

17.20—17.45: „Muzyka wieku XVIII“ 
odczyt z działu „Muzyka Polska* w przy- 
kładach* wygł. dr. Tadeusz Szeligowski. 

17.45—18.50: Koncert popołudniowy 
muzyki lekkiej w wykonaniu orkiestry pod 
dyr. prof. Aleksandra Kontorowicza. Solista: według najnowszych wymogów technicznych, waniem przez Magistrat miejskiego preli- 

posiadać będzie większą salę gimnastyczną. minarza bućżetowego na r. 1928-29, Z po- 
Budowa gmachu rozpoczęta zostanie czątkiem przyszłego tygodnia odbywać się 

nieprzestrzeganie przepisów prawnych od- 
nośnie do przechowywania pobieranych — Teatr. Polski (sala „Lutnia 3. Dziś 

Stefan Mąrjański (tenor). 
\ м dalszym ciągu ostatni sukces Teatru Pol- 

wych 101400 zł.; 9) za dzierżawę 433 stra- 

18.50 19.15: Gazetka radjowa, ganów na rynkach miejskich 40200 zł. sygnał 
7 (0) po od nieruchomości na wiosnę r. b., uzależnioną będzie jedna-„będą | w Masistracie] posiedze- I nlejod mėEoigikO je 198 Cuktaraų) is SE Kan Aa EA A с K 1-9 

na inwestycje. Preliminarz budżetowy na kowoż od otrzymania na ten cel potrze- nia specjalnej komisji budżetowej, w ° ” nošė Pani Dulskieį“ - G. Zapolskiej. E „20— ransmisja opery z Ka 
i я : a Ana į KOMUNIKATY. „Źle kochana”. Oto tytuł najnowszej wic „Hrabina* St. Moniuszki, rok 1928 29 przewiduje wpływy od 25pr. bnych kredytów. celu ostatecznego zbadania poszczególnych 

dodatku do podatku od nieruchomości w - с tw pr — (x) Budowa noweso gmachu w pozycji budżetowych, umieszczonych w pre- 22.00: Komunikaty PAT. 
22.30 23.30: Transmisja muzyki tanecznej 
z Warszawy. 

sztuki hiszpańskiej, która w piątek po raz 
pierwszy grana będzie w Teatrze Polskim. 
„Źle kochana* dzięki niezwykle interesują- 

— Środa literacka. Zamiast XXXIV-ej 
środy literackiej odbędzie się dn. 29 b. m. 
o godzinie 6-ej wieczorem doroczne walne 

sumie 362000 zł. (na rok 1927-28 było Kuprjaniszkach. Na ostatnio odbytem po- liminarzu, względnie dokonania pewnych po- 
preliminowano 286000 zł). Z powyższej su- siedzeniu Magistrat m. Wilna powziął osta- prawek. 
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3 gliny i drzewobetonu według wypro- i 
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DZIŚ! Niebywała Sensacja! 
NA SCENIE tylko kilka gościnnych występów 

prima baletnicy b. Cesarskiej Opery w Moskwie dlgl $M I i N 0 0 E J 

Tańce klasyczne, nowoczesne i egzotyczne. a : 

NA EKRANIE największy superszlagier sezonu, ERZYSKA NAMIĘTNOŚCI” Potężne 
arcydzieło napięć erotycznych z udziałem sławy ekranu DOLORES DEL RiO, pa- 
miętnej z obrazn „Zmartwychwstanie* i „Świat w płomieniach*, która oczaruje 

wszystkich. Początek o g. 4-ej. 

SĘ Kino-Teatr 

„HELIOS“ 

Wileńska 38. 

L 66W. Pohulanka 1-a. 
Biuro „Rachuba Tel. 3—67- 

nemi sprawami w zakresie obowiązujących w Kraju Ustaw, 

rownież wszelką praca w zakres buchalterji i księgowości 

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD it į iek“ р r „Inionir | Praninol“ В 
podaje do wiadomości W. Klijentów, że z dniem 22-go lu- m et » © > Gu 

į tego r. b. angażowało nowe siły fachowe obeznane Z róż- į Salony Damski i Męski, kabiny do farbowania włosów. Gu 

| a szczególnie z ustawami podatkowemi. Wykonywą się a gm Pań i Panów, przy “L najlepszeį kosmetyki. Žadowole- 

wchodząca, przez doświadczonego buchaltera. 2 

( СС РС Е @УЕЛ SS TNA ATI M PARTY MB НБ GEB GTE L ł 

FRYZJERSKI ) ! 
Mickiewicza, róg Śniadeckich, vis a vis Sztrala. ® 

stowne i prawdziwie trwałe czesanie Pań podług najno w- 
szych żurnali, wodna ondulacja, eleganckie strzyżenie Sz. 

nie najwybredniejszej klijenteli. Własne wody roślinne prze- 
ciwko natychmiastowemu wypadaniu włosów (gwarantowa- i 
ne). Manicure. Elektryczny masaż twarzy. Czystość wzorowa, 
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в D al R aj a Dziś dawno oczekiwany p ‘ Dramat akt. . podłu в 

gUwaga! ° Zi s a 0 Wažnelš Kino-Teatr polski -film artystyczny p. t. 349 rzeznaczenię ' powiešci Leo Belmonta, FORTEPIANY, PIANA 1 b U kol ! 

e „Wileńskiej Pomocy Szkolnej, dg OLONIA* reż. Janusz Star. Role główne odtwarzają słynne „cudowne dzieci" nasza wilnianka i FISHARMONJE ь п 10 $ B 

m obsługuje swą Szanowną Klijentelę bez zwłoki, tanio, B E Musia Dajches i Bianka Dodo, Fred Sym i inni. Ilustracje muzyczne dostoso- Wlino,'ul. Niemiecka 3, m. 6 i | 

E O PWILEŃSKA a, Przeto zapamiętać maz adres g | ul. A. Mickiewicza 22. wane do obrazu wykona orkiestra koncertowa pod batutą M. Salnickiego. ao drag анаа 
в ' r skorzystać z aż zy warg = š Początek seansów: 4, 6, 8 i 10.20. Dla młodzieży dozwolone. Przedstawicielstwo pierwszorzędnych Zagranicz- | 

A ina ai e r maiso orai Ф н Dziśi Najpotężniejsza symionia namiętności ludzkich! 523 ю кг-щошсп НН 2 m Eliminatory stacji miejscowej, в Kino-Teatr ! jpotężniejsza sy ja ę С ! NOC Posiabna -2 SPRZEDAŻ i WYNAJEM. 
URZUBDSGONONACHNEBNKCOZNEACZGZYGJUOZNOGNOGMA WANDA” Podług głośnej sztuki pisarza agielsk. Noela o: = е o o 1 

nastrojowo-egzotyczny dramat w 12 akt., w rolach  tytułowyci ożyszcza ekranu: "Ra, ! 

( В а 2 Е В е ГнВ а[ © Wielka 20. czarująco piękna Lili Damita, Harry Liedtke i Paweł Richter. | POSZUKUJĘ pracy Gotówke przyjmuje- Tr, POPILSKI -- 
s. my na wysokie opro- choroby skórne i we- Olśniewający przepych! gospodyni, przy dzie- centowanie zabezpie- 
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m Reklama dzoignlą handlu! В — a a c 000) imie: Dowiedzje аст Ка I eb" od godz ie d 
аН» ; i i Przy, ino Kolejow Dziś! Wspaniały programi inti ramat sensacyjno - salonowy w 8 aktach. Akcja haniel „Te С 5-7 p.p. W. Pohułan- 

Wieś la 2 DG RK OWE 2 pał i Eno GENISKO“ Wielka sensacja „Płocho kobietki , gramatu rozgrywa się podczas wojny Europejskiej. A Lokas Wnatychmiastowy ką 2l”Tsg Zawalnej 
umiejętnie, solidnie, fachowo i na bardzo dogodnych wa- bok dworca kolejo- | W rolach głównych: Ramon Nowarro i Barbara La Marr. Nad program: „CKOMEDJA z HAROLD 2 LOHKARD Plac Kated- „p W.Z.P. 

runkach załatwia zatwerdzone przez M. S. W. к0 шв‹ю) LLOYDEŃ*. Ceny miej-c: I i II m. po 65 gr., III m. po 55 gr. 3 M S AE E WOLFSON 

į к ai O rozwoju každego PA 14 16 О У° Вр @ 
MBiuro Reklamowe 5. Gr bowskiego$ Hiejski Kinematograt | Od aria 25-40 lutego do 4-go marca 1928-go roku wi ю Шаы…]п wspaniały pean na przedsiębiorstwa yi a dstaw WeNeryczne, MOCzO-| 

w Wilnie, Garbarska I, tel. 82 JS 1 KNEMA Ogia włącznie będzie wyświetlane monumentalny dramat „bi cześć miłości i poświę- | decyduje REMLAPMA złota, srebra, brylan- płciowe i skórne, sig 

Blpod kierownictwem rutynowanego fachowca - śpecjaljstylik Kulturalno-Oświatowyj cenia podług jubileuszowego arcydzieła Karin Michaelis. rolach głównych: Niezrównana Mary Dziennik „Słowo* tów, mebli, obrazów, Wileńska 7, tel. 1067. 
Carr, $ybil Morell i Otto Gebuhr. W poczekalni koncerty-Radjo. Kasa czynna od godz. 3 min. 30, LSL 

parter 80 gr. balkon 40 gr. Następny program: „Za naszą i waszą wołność'*. 

| Dolni Nr. - 48 г 

jako najpoczytniejszefortepjanów, automo- - 
pismo, wychodzące wbili i różnych towa= 
wielkim nakładz e irów. 
docierające do najda|- —="—" 

— SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. Doktėr Medycyny 

A. GYMEŁER 
posiadającego długoletnią praktykę w tej dziedzinie. | 

4 gubiono pozwo- choroby skórne, we-| 
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godz. 2-ej popołudniu w tymże Sądzie bę- 
dzie rozpoznawana sprawa Księgarni Sto- 
warzyszenia Nauczycielstwa Polskiego S-ka 
Akc. w Wilnie o udzielenie odroczenia wy- 

BR płat (spr. Nr. Z —384/28 r.). z 
A Wszyscy wierzyciele wspomnianej Księ- 

ogłoszenia 
redaguje : е 
Buro „ADMINISTRA-£0, Zam.  \ maj. 
CJA* ul. Wielka Nr Podjelniaki, gm. Łyn- 
56, tel. 14-38, (nad tupskieį, pow. Swie- 
notariuszem Bohusze- Ciaūskiego. — 0 298 

przeisiaolcielsido 
na Wileńskie ciągówek wszechświa- 
towej sławy dobrze już wprowa- 

dzonych w Polsce. 
Oferty należy składać do Polskiej 

i szych zakątków na- ^ © 1 i do 

ki SUR та szego kraju, daje Ś, lenie na broń neryczne moczo- 
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tj Sądu Okręgowego w Wilnie niniejszem o- oddam Skutecznej reklamy - 31 marca 1926 r. przez ME ońce Re ie. 

głasza, iż w dniu 20-go marca 1928 roku o wszelkie reklamy i Starostwo w Święcia- Tasso 8 
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unieważnia Choroby jamy ustnej. 
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